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MARIA - Em direção a comunhão perpétua 

 

MARIA - Em direção a comunhão perpétua 

Mensagem de 06 de maio de 2017 (publicada em 07 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Filhos bem amados, onde quer que vocês estejam sobre 

esta terra, que o Manto Azul da Graça esteja sobre vocês e que nossa comunhão continue após 

esta Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhes transmito todo meu Amor, todas as minhas bênçãos, e lhes transmito a alegria de meu 

coração, a cada um de vocês, de vê-los cada vez mais frequentemente presentes em vocês 

mesmos, com a Verdade, para além das aparências desse mundo, para além de suas ilusões, para 

além de suas alegrias e para além de seus sofrimentos.  

 

Eu estou desde agora mais próxima de vocês e eu vos acompanho, vos cobrindo com meu Manto 

e minha Graça, que é vossa. Assim um número sempre maior de vocês se encontra a viver os 

momentos cada vez mais intensos de comunhões, despertando vossa eternidade, a liberando, vos 

levando a ver o que se desenrola sobre a tela desse mundo, e que não é em nada a verdade. 

 

...Silêncio... 

 

Assim, sendo cada vez mais numerosos a encontrar vossos corações, a encontrar vocês mesmos, 

além de toda compreensão, de toda explicação, aí onde não pode existir a menor dúvida, aí onde 

somente a Verdade está presente e onde ela não pode ser travestida por nenhum pensamento, 

por nenhum sentimento, por nenhum passado nem nenhum futuro, aí se encontra vossa 

eternidade e aí se encontra a Verdade. 

 

Neste espaço sagrado, este de nossa comunhão, este de sua própria vida em face de vocês mesmo 

desde agora, não há mais lugar para a mentira, não há mais lugar para a Ilusão. Vosso coração se 

revela cada dia um pouco mais, vos dando a viver esta Paz inefável da qual nada pode ser dito e 

que, portanto, vos aparece a cada um de vocês como a única joia, o único tesouro e a única 

Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Eu me dirijo a vocês hoje porque vocês são numerosos a ter constatado que as Teofanias, 

independentemente de nossas reuniões às quintas-feiras e dessas conexões com minha presença, 

são cada vez mais intensas, cada vez mais vivas. E eu rendo graças a vossa perseverança, à vossa 
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fé, e, sobretudo, a vosso Amor, que alguns de vocês ousam agora manifestar sem medo, com 

firmeza e ao mesmo tempo com leveza. 

 

Eu abençoo cada um de vocês aqui que começam a reencontrar esta Eternidade, seu Cristo 

interior, não sendo mais limitados, apesar da presença desse corpo, a qualquer ilusão desta 

matéria. Vocês descobrirão o que significa agora ser o Caminho, a Verdade e a Vida, fazendo de 

vocês uma consciência que se mantém de pé, nesse mundo, trazendo seu olhar, seu sorriso – às 

vezes suas palavras – e, sobretudo vossa própria presença, caminhando entre os irmãos e irmãs no 

seio da própria vida na qual vocês estão ainda submetidos, vos permitindo descobrir a Vida, a 

verdadeira, aquela onde a escuridão, não tem nenhum lugar, esta Vida que vos foi prometida 

desde sempre, apesar dos véus do esquecimento, apesar dos véus da ignorância, apesar das 

armadilhas e dos obstáculos desse mundo que vocês têm atravessado cada um a vossa maneira. 

 

Hoje, numerosos de meus filhos reencontram esta Eternidade, e reencontrando isso, eles não têm 

necessidade de outra coisa, nem de crenças, mas simplesmente estar aí, nesses instantes que 

vocês poderiam certamente qualificar de mágicos e que para muitos de vocês vos parecia distante 

de vossas capacidades e de vossas possibilidades. Hoje, isso se revela em vocês porque os tempos 

chegaram, porque estão cumpridos, e o que resta efetivamente a manifestar, no seio de vossa 

materialidade, os sinais celestes assim como meu Apelo. Através das Teofanias, muitos de vocês já 

foram despertados, muitos de vocês, cada dia mais numerosos, se reúnem as forças da Luz Una, 

mesmo sem saber, mesmo sem pensar. 

 

O nível de consciência da Terra, seu nível vibratório, se expande desde agora cada dia sempre 

mais, vos fazendo atravessar, para a maioria de vocês, o ponto de não retorno a qualquer ilusão. 

Resta a vocês hoje, vos cobrir com o Manto Azul da Graça, portadores desse coração ardente vos 

rendendo a vossa dimensão de Filho da eternidade, de Filho Ardente do Sol, para percorrer os 

últimos passos de vossa vida nesse mundo, revestidos desta Vida eterna, vivendo esta Graça e 

esta Paz, vos levando pouco a pouco a posicioná-los de maneira definitiva na única verdade e no 

único conforto, lá onde vocês nunca mais terão sede nem jamais fome, e onde nenhum 

sofrimento pode aparecer ou mesmo ser pensado. 

 

O mês de maio que se iniciou há alguns dias vai vos permitir avançar sempre mais em direção a 

vocês mesmos, em direção à Verdade, colocando abaixo as mentiras, os confinamentos e as 

ilusões desse mundo, colocando fim a busca desenfreada do prazer, colocando fim a isso que 

vocês chamaram talvez, a busca espiritual. Porque aí onde vocês estão agora, sempre mais 

numerosos, não pode persistir a menor dúvida com a Evidência que está aí. 

 

Assim, eu só posso engajá-los, hoje, a amar sempre mais e a estarem sempre prontos a responder 

a meu Apelo, a responder ao Apelo do céu e da Terra através dos sons, mas, sobretudo, através de 

vossa consciência. Cada dia que irá passar desde agora sobre esta terra, vai revelar sempre mais a 

verdade, colocando abaixo as máscaras, as ilusões e as últimas resistências, para alguns de meus 

filhos. 
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Lembrem-se que desde agora e cada dia que passará, a única consolação que vocês encontrarão 

não poderá vir do exterior, mas unicamente de vosso próprio estado de Graça. 

 

...Silêncio... 

 

Vossas percepções, vossos ressentimentos, vossas vivências, se tornarão sempre mais intensas, 

sempre mais esclarecedoras, vindo às vezes desmascarar e lavar isso que pode restar ainda à 

purificar, se eu posso dizer. 

 

E desde o instante em que vocês vivem a Graça, vocês se reconhecem instantaneamente, não no 

exterior de vocês, sobre a cena desse mundo, mas diretamente em vocês, em vossa intimidade, aí 

onde o Amor não tem necessidade de nenhum suporte nem de nenhuma prova do que quer que 

seja. 

 

Assim se instalando – para alguns de vocês, eu diria, a passo forçado -, o Caminho, a Verdade e a 

Vida, vos dando à viver realmente enquanto Luz e não mais enquanto pessoa, não estando mais 

associados a qualquer laço, à qualquer história ou a qualquer sofrimento. Assim é a Morada da Paz 

Suprema. 

 

Eu sei que essas Teofanias se reproduzem além de nossas reuniões, cada vez mais 

frequentemente, representando o último Apelo da Luz, mas também as graças as mais 

abundantes; assim é a Redenção. 

 

Então eu vos convido uns e outros, vivam, mesmo a distância, esses coração-a- corações, essas 

Teofanias. Não coloquem nem barreiras nem limites a expressão do Amor no seio mesmo desse 

mundo, completando o trabalho de Liberação para o conjunto do coletivo da humanidade. Para 

vossa Ascensão – para aqueles de vocês que a vivem-, vocês liberam os engramas ainda presentes 

em vossos irmãos e vossas irmãs que vocês não conhecem, que nunca viram e que, portanto, se 

banham na mesma Unidade que vocês. 

 

Vocês irão assistir cada vez mais o despertar, cada vez mais a confusão, não de vocês, mas 

daqueles que descobrem hoje, graças a vossa presença, além de toda palavra de todo discurso, a 

mentira desse mundo, aí onde só existe a dualidade, a predação, que só é, eu vos lembro, o 

apanágio da ilusão, porque existem os mundos unificados os quais a matéria tal como vocês a 

conhecem é o meio de expressão, é o meio de viver a Alegria e o Amor sem viver qualquer 

dualidade ou qualquer sofrimento. 

 

Vocês compreenderam antes mesmo de meu Apelo, mesmo que vocês já tenham sido chamados 

há alguns anos, que hoje a Verdade não pode mais ser escondida de nenhuma maneira, em 

nenhum lugar sobre esta terra como em nenhum lugar de vosso corpo. 

 

Tomem um tempo para vocês, não para agir nesse mundo, mas para agir em vosso coração, 

quando a Luz vos chama, quando a Teofania se apresenta à vocês, quando vocês estão em relação 
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com um irmão ou uma irmã, onde quer que ele esteja. O Comandante vos disse, coloquem o Amor 

à frente, mas vocês não têm mais que o colocar, ele está espontaneamente, ele está 

naturalmente, através de vossos olhos, através de vossa radiação, e, sobretudo através de vosso 

coração. Então, usem e abusem dessas comunhões com vocês mesmos, com o céu, com a Terra, 

com um irmão ou uma irmã, quaisquer que sejam, onde estiverem. Se existe um problema com 

um de vossos irmãos ou de vossas irmãs, um de meus filhos, então em vez de reagir ou de 

procurar ter razão, ou encontrar quem tem razão, estejam os dois nesta relação no coração que 

não tem necessidade de palavras, que não tem necessidade de demonstração, porque o coração 

se torna evidência em toda parte sobre esta terra, colocando abaixo as crenças, tudo o que vos 

têm mantido confinados, através das religiões, através dos conceitos. 

 

Vocês descobrirão a liberdade interior com uma intensidade que só havia sido permitida para 

alguns seres em alguns momentos, porque as condições da densidade eram tais que era 

necessária uma alma particular para se extrair disso. Hoje o Fogo do Espírito está em toda parte, o 

Espírito sobre o Sol trabalha para desmascarar o que foi escondido em cada um de vocês como em 

todas as relações deste planeta, em qualquer domínio que seja. 

 

Então eu vos convido hoje solenemente a multiplicar as Teofanias; elas não estão somente ligadas 

a mim nem à Confederação Intergaláctica, mas elas estão ligadas a cada um de vocês porque cada 

um tem o mesmo potencial de Amor, o mesmo potencial de Verdade, o mesmo potencial de 

claridade. Cabe a vocês agora serem autônomos em relação a isso. É claro, as Radiâncias 

Arcangélicas e as Teofanias continuarão como foi anunciado, até o início do mês de junho.  

 

Vocês sabem, esse mês de maio vemos numerosas convergências, numerosas sincronicidades se 

estabelecerem além de vossa pessoa, além de vosso assunto pessoal, mas também, em todos os 

assuntos desse mundo. Então alegrai-vos. Quaisquer que sejam as convulsões de alguns, qualquer 

que seja a aparência dos eventos, em definitivo estará apenas a Paz, o Amor, e isso não depende 

de vocês, isso não depende de nenhuma circunstância exterior, nem de nenhuma condição, nem 

de ninguém, nem de carma. Vocês têm justamente que largar vossos fardos, vocês têm 

justamente que vos aliviar, vocês têm justamente que aceitar e dizer “sim”. 

 

...Silêncio... 

 

Aproveitem essa intensidade da Luz que jamais se desvanecerá agora e que só pode ir até seu 

final, quer dizer a dissolução final desse mundo. Nesses momentos de pandemônio que se 

anunciam, e de confusão, eu vos convido a permanecer firmemente no coração, não por um 

esforço, mas bem mais para um relaxamento, bem mais por uma confiança total, não em nós, não 

em vossos irmãos e irmãs, mas nisso que vocês são em verdade, porque isso emerge e isso está 

presente em vossa consciência, mesmo se cada um de vocês chegou em camadas diferentes. Mas 

é o mesmo entusiasmo, a mesma Verdade, e, sobretudo, a mesma beleza. 

 

Tomem um tempo para vocês. Quando a ocasião se apresenta ou quando o Apelo da Luz se torna 

muito intenso, acolham e aceitem, e aproveitem esses momentos, quando da saída de vossa 
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Teofania, quando isso vos chega de maneira individual, para propor isso, mesmo àquele que tem 

necessidade, onde quer que esteja sobre a terra, que vocês não conhecem, que vocês nunca viram 

– não vos restrinjam aos círculo dos mais próximos. Não peçam nada para vocês próprios se isso 

não for este esclarecimento, esse sinal da Luz, da Fonte, se revela no outro, em cada situação, em 

cada desordem desse mundo. Não para fazer cessar, porque isso irá a seu termo, quaisquer que 

sejam esses eventos, mas bem mais para trazer o bálsamo e a consolação do Amor, porque aí está 

a única verdade nesses tempos turbulentos e nesses tempos de alegria. Isso é turbulento para a 

pessoa, mas isso é Alegria para vossa eternidade. 

 

É claro, nem todos os meus filhos estão despertos e vocês sabem, seja apenas pelo olhar ao redor 

de vocês, mas o Apelo da Luz é tal. A finalização do desaparecimento das camadas isolantes – não 

mais no nível do planeta ou do sistema solar, mas diretamente no nível de vossos invólucros sutis 

– vemos o corpo causal se desagregar, vemos a alma oscilar entre o céu e a terra, flutuando, se 

vocês não estão despertos, segundo vossos humores, segundo o que está esclarecido sobre vossa 

cena de vida. Não parem nisso. Tudo o que acontece em vossa vida hoje, de qualquer natureza 

que seja, é um engajamento para vos fazer ir lá onde vocês são de todo eternidade. A porta, vocês 

sabem, caso vocês acreditem ainda numa porta, se situa no nível do coração. Não há outra chave 

senão o Amor, nenhum conhecimento vos é necessário, nenhuma condição pode vos impedir de 

ver isso desde agora, desde esse dia.  

 

É por isso que eu vos peço vossa ajuda e vosso serviço a fim de abreviar os tempos complicados, 

se eu posso dizer, para a pessoa. Então comunguem. Vocês não têm necessidade de ter ninguém 

em face de vocês, pensem num ser humano sobre a terra, qualquer que seja, e estabeleçam essa 

comunhão. Vocês não têm que vos prevenir de nada, nem o que quer que seja a temer porque 

estando nessa comunhão de coração, que isso seja em face de uma situação, em face de um irmão 

ou uma irmã, em face de um desconhecido que passa, ou um filho em outra extremidade do 

planeta, ou um velho que está prestes a se apagar, pouco importa, porque a cada Teofania, a cada 

comunhão, vocês irão perceber – em vocês já – as mudanças, as mudanças cada vez mais 

patentes, cada vez mais evidentes. 

 

É por esse processo agora que vosso coração se junta ao coração da Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres, ao coração dos Arcanjos em sua radiância, os levando a descobrir, se já não foi 

feito, poderosamente, a verdade do Amor. Aí está a vossa defesa, se eu posso dizer, aí está a vossa 

eternidade. Todo o resto, vocês sabem, só faz passar, e passará de maneira ainda mais brutal e 

abrupta nesse mês de maio. 

 

Há algumas semanas eu vos convidei a vigiar o Sol. Eu vos convido agora a vigiar o Sol de vosso 

coração, a nutrir pelo Amor e pela atenção que vocês colocam, sem nada lhe pedir a não ser estar 

aí, presente em vossa Ressurreição, em vosso despertar, em vossa Liberação ou em vossa 

Ascensão. 

 

Eu vos anuncio então, hoje, a intensificação da Luz, a intensificação da Verdade, a intensificação 

do Amor em sua majestade, para alguns de vocês, vos fazendo ultrapassar o que vocês podem 
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chamar êxtase ou beatitude, porque a Verdade não tem mais necessidade de palavras, ela é. E isso 

é simples, isso é evidência. Eu voltarei, é claro, para vos acompanhar e vos falar, se isso for 

necessário, mas vocês são cada dia mais numerosos a me perceber, a me viver como eu vos vivo, 

em meu coração. Nada mais é necessário. O que pode vos faltar nisso? 

 

Então eu vos convido a anunciar a boa nova, não pelas palavras que poderiam apenas ferir, mas 

exclusivamente por vosso coração, não na ideia do coração, mas na radiância efetiva de vosso 

coração, de vossa eternidade. Vocês voltarão ao que vocês sempre foram e que vocês 

esqueceram: os Filhos Ardentes do Sol.  

 

Aí se encontra desde agora vosso alimento e vossa satisfação, que eu vos convido então a partilhar 

com cada um, em cada situação. Não há mais esforço a fazer, não há mais nada a pedir. 

Simplesmente, quando vocês o vivem, estejam plenamente nisso porque é nisso que vocês 

colocam fim no que pode restar ainda de dúvida, no que pode restar ainda de ilusão, pelo hábito 

desse mundo. 

 

...Silêncio... 

 

Não existe nenhuma dificuldade que não possa ser resolvida pela radiância de vosso coração 

agora. Eu vos convido a viver, a experimentar, a multiplicar, e a entrar cada vez mais nesse estado 

de Graça, porque é assim que vocês ajudarão não a Terra – porque ela já está liberada -, mas o 

conjunto de meus filhos que ainda dormem, por pouco tempo. 

 

Vocês constatarão também que esses episódios, se eu posso dizer de Teofania, se tornarão cada 

vez mais intensos, mas também cada vez mais duráveis. O que quer que vocês façam, o que quer 

que manifeste vossa pessoa, em qualquer contrariedade que isso seja ou que vocês tenham a 

enfrentar, o coração será vosso socorro e vosso recurso. Não há outro, e, sobretudo, não há mais 

nada apropriado neste período que vocês vivem sobre a terra. 

 

...Silêncio... 

 

Estejam também certos que nos momentos de dificuldades, nos momentos em que vos parece 

que a Teofania se distancia de vocês, que isso que se passa em vosso peito está menos presente, 

então não hesitem em chamar a Luz, a uma de nossas formas no seio da Confederação e nós 

estaremos aí instantaneamente, não para vos trazer qualquer vantagem material nesse mundo, 

mas exclusivamente para viver uma Teofania, vos realinhando, vos re-centrando, vos insuflando, 

qualquer que seja a contrariedade, a energia e a alegria suficientes para atravessar isso. 

 

Os momentos que vocês têm a viver neste mês, qualquer que seja vosso caminho, qualquer que 

seja vossa idade, qualquer que seja vossa localização, sobre qualquer cena de teatro que seja (de 

vossa vida familiar, de vossa profissão, de vossas atividades), transpirará de alguma forma desta 

Graça e desta Evidência.  
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...Silêncio... 

 

É vossa nova natureza de estar despertos no seio da matéria, e para muitos de vocês, de realizar a 

Verdade. 

 

...Silêncio... 

 

Minhas palavras pararão neste dia, e além de nossas reuniões, vocês constatarão efetivamente, 

cada vez mais frequente, o que se produz em vossa consciência e em vosso coração, no Coração 

do Coração, se tornará tão evidente e tão agradável que isso não poderá ser comparado a nada do 

que vocês conheceram, em qualquer prazer desse mundo. 

 

Então permitam-me abençoá-los, e permitam-me de estar ao vosso lado nesses tempos. 

 

Eu estou convosco, eu sou sua Mãe e vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.  

 

...Silêncio... 

 

Então, eu vos abençoo e eu vos amo. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra,  eu rendo graças a cada um de vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Até breve, e para sempre. 

 

...Silêncio... 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/07/marie-vers-la-communion-perpetuelle-6-

mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/07/marie-vers-la-communion-perpetuelle-6-mai-2017/
https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/07/marie-vers-la-communion-perpetuelle-6-mai-2017/
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MARIA - A TEOFANIA SOLAR 

 

MARIA - A TEOFANIA SOLAR 

Mensagem de 18 de maio de 2017 (publicada em 19 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu saúdo cada um de meus filhos, quer seu coração 

esteja voltado para mim ou desviado de mim com a mesma intensidade, a mesma Verdade e o 

mesmo Amor. 

 

...Silêncio... 

 

Eu peço a cada um de vocês de me acolher em seu coração, nesta manhã que precede uma 

semana do dia da Ascensão sobre o vosso calendário da terra. 

 

Eu venho em nome também da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres a fim de vos 

ordenar a ser o que vocês são. Trata-se nesse tempo, nesse dia de uma oração que está dirigida ao 

seu coração, além de todo personagem, de toda forma. 

 

Muitos de vocês responderam ao meu apelo e estão presentes nesse dia, a fim de se instalar em 

sua eternidade e de acolher a beatitude e a Paz. Mas eu me dirijo também a cada um de meus 

filhos que está desviado de minha face e do meu coração, para seguir outra coisa que não a 

verdade inefável do Amor. A cada um de vocês eu digo também que o momento chegou de se 

encontrar, não nos jogos que vocês jogam sobre esta terra, quaisquer que sejam esses jogos. 

 

Eu venho aliviá-los de todo fardo a fim de que vocês possam passar o buraco da agulha sem 

dificuldade e sem resistência, com elegância, com graça, com majestade. 

 

...Silêncio... 

 

Os tempos da Terra atuais, vocês sabem, e eu lhes anunciei a mais de dois meses, mostram que a 

Liberação da Terra e a sua Ascensão em sua dimensão nova de vida começou e se intensifica 

desde agora a cada dia. Isso que se desenrola em vocês, como sobre a superfície desse mundo, 

definitivamente, é apenas o resultado de seu lugar, de sua localização no coração ou em outras 

partes, não há outra alternativa. É isso que eu venho fazer ressoar em vocês, é isso que eu venho 

depositar aos seus pés a fim de que, sempre mais numerosos de vocês reencontrem o que vocês 

são, este Amor que nenhuma palavra pode descrever, que nenhum conceito pode elucidar.  Então 

meu coração se enternece em direção a cada um de vocês para lhes devolver à sua liberdade, para 

lhes devolver a sua autonomia e, sobretudo, a sua graça. 

Os tempos se cumpriram, nós lhes temos dito, e agora os tempos chegaram de viver essa 

passagem no buraco, através do buraco da agulha, o coração leve, o coração repleto, não 
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retornando atrás, sobre isso que foi o mundo, suas privações, seus sofrimentos, como também 

suas alegrias, a fim de que jamais a morte esteja presente em sua Presença. 

 

Eu lhes convido então hoje, para uma última graça antes que meu Apelo se torne coletivo - e que 

ninguém poderá ignorar -, eu venho lhes pedir com todo Amor de uma Mãe, de não ter medo, de 

estar em seu coração, aí onde nada pode ser alterado e onde nada do que é efêmero, que isso seja 

em sua vida, em seu corpo, possa lhes tocar nesta Eternidade, e essa joia. 

 

Então eu lhes peço de realizar comigo, onde quer que vocês estejam esta Teofania com meu 

coração, a fim de que eu possa me dirigir nesse dia a um número sempre maior de meus filhos, de 

meus irmãos e irmãs em eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

A organização da vida que eu assumi nesse mundo há muito tempo, traz nela os germes de sua 

Ressurreição no seio mesmo desta matéria e desta Ilusão. Hoje, a Luz adamantina vai tocá-los 

cada vez mais profundamente, de maneira cada vez mais evidente, que isso seja quando da 

Teofania que vocês realizarão após minha intervenção, com o Sol, como no seio das Teofanias de 

cada quinta-feira à noite. Resta a vocês, vocês sabem, algo a viver, a experimentar e a provar, a 

fim de lhes forjar em Eternidade, em Paz, em Amor. Busquem o Reino dos Céus que está dentro de 

vocês, todo o resto se apagará por magia, todo o resto se apagará pela Graça do Amor. 

 

Lembrem-se, meu filho vos disse há mais de dois mil anos: “Aquele que quiser salvar sua vida, a 

perderá. Aquele que aceitará entregá-la entre as mãos do Pai, a reencontrará”. Vocês estão no 

limiar desse dia, vocês estão no limiar de meu anúncio, vocês estão no limiar da explosão da 

Verdade onde mais nenhuma deturpação poderá se manter, onde mais nenhuma ilusão poderá se 

opor ou se apresentar face à Luz. O tempo chegou de revelar sua Luz na superfície desse mundo, 

na visão desse mundo, não mais por discursos, não por qualquer representação teatral, mas sim 

como a verdade essencial de seu coração, aquela que surge a cada dia um pouco mais e lhes 

aguilhoa a deixar o que vocês pensam ter, e que vocês pensam possuir no seio desse mundo, 

fazendo com que sua consciência se alivie progressivamente ou brutalmente. 

 

O corpo, esse corpo físico, não pode mais ser uma tela para a Luz, não pode mais ser resistente à 

Luz. Seu próprio corpo lhes pede a remissão, a cura. Seu corpo lhes pede, em cada uma de suas 

células, como no seio de sua consciência ordinária, de se reconhecer, de assumir sua liberdade, de 

reinvidicá-la, de manifestá-la. 

 

Esta liberdade de coração, vocês sabem desde agora, não se acomoda com nenhuma fraude no 

seio desse mundo – que ele próprio é uma fraude. Quaisquer que tenham sido as alegrias que 

vocês viveram, quaisquer que sejam as provas e os sofrimentos pelos quais vocês puderam passar, 

que isso seja recentemente ou de maneira mais antiga, isso se dissolve pela Graça do Amor. 

Contentem-se de observar isso, de atravessar isso e de permanecer em sua morada de Eternidade, 
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aí onde nada pode se opor, aí onde nada pode se confrontar, aí onde nada pode resistir. Eu lhes 

convido hoje, por nossa comunhão comum uns com os outros, a realizar isso. 

 

Abandonando toda sua vontade, a vontade da Luz surge em vocês de maneira brilhante, de 

maneira visível, de maneira sensível. 

 

Cada dia, até a Ascensão de vosso calendário, eu lhes peço serem humildes, de estarem na força 

de seu coração e do Amor que vocês são. É este Amor que vem iluminar, magnificar e resolver o 

que pode ainda existir para resolver em vocês, se é que vocês pensam assim. Eu lhes convido à 

felicidade eterna desde este instante, desde esse dia e cada dia durante estes sete dias que nos 

separam, vocês como nós, desta data do seu calendário. 

 

Eu lhes peço cada dia de vigiar e orar intensamente, de alimentar seu coração ao invés de seu 

corpo, de alimentar o Amor ao invés do medo, de todas as maneiras possíveis. Que isso seja pelo 

jejum, que isso seja pelo alinhamento, que isso seja a comunhão ou a Teofania perpétua, eu apelo 

a cada um de vocês manifestar sua divindade, a espalhar aos olhos desse mundo que hoje se crê 

liberado do Amor e que está, de fato, confinado no medo, nas concepções, nas ideias, e que 

esqueceu a Verdade essencial que não depende de nenhuma sociedade, de nenhum homem nem 

de nenhuma mulher, mas que depende apenas do coração Um, do coração único da Verdade, do 

Coração Sagrado. Sem dúvida hoje o Coração Sagrado, os corações unidos de meu Filho e meu 

mesmo, viemos ao seu encontro a fim de cantar com vocês o canto de sua Ressurreição. Não 

existe mais atraso, não existe mais álibi para evitar serem vocês mesmos, tudo isso se colapsa ao 

redor de vocês e em vocês. Vocês o vivem, vocês o veem bem, vocês o observam. 

 

Sejam simplesmente humildes, estejam simplesmente presentes em vocês mesmos, organizem 

momentos, tempo para a Teofania com o Sol, comigo, com qualquer um que cruze seus passos 

nesta terra ainda, que esteja aberto ao meu coração, aberto à sua eternidade ou em oposição 

frontal a isso. Vocês não têm necessidade de palavras, vocês têm justamente necessidade de 

serem vocês mesmos cada vez mais, e deixar isso tomar todo lugar de seu efêmero. Não há mais 

atraso, não há mais álibi como resposta, novamente. Não há pretexto, não há nada a remeter a 

mais tarde, há justamente a estar aí, conosco, o conjunto da Confederação Intergaláctica da Terra 

reunida ao redor da Terra – que se apresenta cada vez mais no seio de seus céus e de suas cidades 

-, o Arcanjo Miguel que lavra as terras e semeia os mares, o Arcanjo Uriel que se mantém à vossa 

disposição para viver esta última alternância, caso vocês não tenham feito ainda. 

 

Eu venho lhes ordenar, em nome da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, de não 

colocar nenhum freio ao Amor, nenhum limite, e deixar, sobretudo, a Luz trabalhar estando em 

vocês mesmos, estando presentes mais do que nunca em seu coração, em sua eternidade, no 

Amor. Este Amor não tem necessidade de palavras, não tem necessidade de postura, não tem 

necessidade de álibi, não mais, ele está justamente aí, lhes colocando na Graça, na felicidade e na 

Verdade. 
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Então, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida; o que meu Filho fez, é tempo agora de fazer mais 

ainda, pela Eternidade e não para esse mundo, de estarem vocês mesmos de pé, o coração em 

fogo, esquecendo tudo que diz respeito à história, tudo que diz respeito aos eventos que estão em 

curso, para se instalarem em sua morada de Eternidade, na beleza do Amor, na beleza do que 

vocês são, colocando abaixo toda a feiura desse mundo, todas as ilusões e todas as crenças que 

muitos de meus filhos ainda mantêm por medo, por necessidade de dominação, por necessidade 

de predação, por necessidade de ascendência e de saciedade de qualquer desejo efêmero, 

qualquer que seja. 

 

Hoje, eu lhes convido a esta comunhão, a esta Teofania que eu nomeei “perpétua”. Vejam isso, 

todos os contentamentos virão daí. Não existe nenhum obstáculo para a Verdade, nenhuma 

reticência que vocês possam manifestar. 

 

Eu convido vocês à comunhão neste instante, por toda parte sobre a Terra, e desde agora, cada 

dia mais numerosos, no Coração do Coração, cada dia de maneira cada vez mais evidente. Vocês 

veem verdadeiro, e o que é verdadeiro não concerne de modo algum a esse mundo; é apenas o 

reflexo do medo e da ausência de Amor que lhes foi imposto, que orientou sua vida, suas crenças, 

em direção a outra coisa que não à Verdade. 

 

Então sim, sirvam o Amor, sirvam à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, sirvam cada 

um de vossos irmãos e de vossas irmãs, não por qualquer ato de caridade, qualquer que seja, 

mesmo o mais nobre. Não é mais tempo agora dessas fantasias, dessas imitações da verdade, 

dessas fraudes. É tempo de serem verdadeiros, aí nesse coração onde nunca mais vocês terão 

sede, onde nunca mais vocês terão fome, onde nunca mais os desejos do efêmero podem 

contentar o que quer que seja. Comunguem cada dia, mesmo que sua vida esteja ainda muito 

ativa, encontrem tempo para a Eternidade, para vocês, para a verdade que surge nesse mundo. 

 

Desde agora, os Cavaleiros vão ainda atravessar uma etapa suplementar em sua ação de 

dissolução. O conjunto da Confederação Intergaláctica e alguns povos da natureza estão com 

vocês a fim de ampliar e preservar sua autenticidade dos eventos ilusórios desse mundo. Instalem-

se aí onde não pode surgir nenhum sofrimento nem nenhuma dúvida. Nenhum conselho poderá 

vir de sua cabeça, de sua história ou de seu personagem. O melhor conselho, desde agora, é seu 

coração, ele é seu salvo-conduto, ele é seu guia, ele é seu farol na noite escura da alma que alguns 

de meus filhos, seus irmãos, suas irmãs, vivem e viverão nesses tempos, a fim de serem liberados 

de todas as ilusões da predação, da escravidão, do controle de outrem, do manter a Ilusão sobre a 

superfície desse mundo. 

 

Eu convido hoje, em nome da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, cada um de meus 

filhos a deixar seu coração se elevar em direção à Verdade, a usar seu veículo ascensional para 

verificar sua eternidade para assentá-la e manifestá-la sem esforço, com leveza e com intensidade, 

cada dia renovada, cada dia mais forte. 
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Lembrem-se que no Coração do Coração nós estamos todos ligados, nós estamos todos unidos e 

nós somos todos livres. Nenhuma vantagem desse mundo pode lhes trazer, nem que seja uma 

ínfima parte disso. Vejam a Verdade, vivam. Não coloquem nenhum freio nem nenhum limite às 

ordens da Luz durante esta semana. O que quer que seu coração lhes diga, façam; o que quer que 

seu coração lhes peça, cumpram. Estejam presentes neste Amor, nesta Eternidade; estejam 

presentes cada dia mais intensamente; estejam presentes na Vida, aquela que não passa jamais, 

onde nenhuma morte pode existir. 

 

...Silêncio... 

 

O Espírito da Verdade trabalha em cada um de vocês e vocês têm todos a mesma finalidade, sem 

nenhuma exceção, aquela de se reencontrar, aquela de não mais serem levados por qualquer 

sofrimento ou qualquer limite desse mundo. 

 

Muitos de vocês, meus filhos, descobrem agora a vaidade de todo objetivo, de todo desejo nesse 

mundo, isso pertence à pessoa e não tem nada a ver com o que vocês são. 

 

Nesse mundo, o poder da sedução e do medo toca seu fim. Não haverá nem demora, nem atraso, 

tudo se joga e tudo se atualiza agora. E é claro, vocês sabem, ninguém conhece a data, mas nós 

podemos lhes afirmar – vocês são cada vez mais numerosos a vivê-lo, a senti-lo, a manifestá-lo – 

que há não somente uma mudança, não somente uma perturbação, mas bem mais o 

aparecimento final da Verdade eterna, cumprimento das palavras dos profetas num lapso de 

tempo que permite desde agora, a cada um, de não ser mais afetado, se desejá-lo, pelas 

circunstâncias do pandemônio desse mundo. O único refúgio é o coração, vocês não têm 

necessidade de prevenir absolutamente nada. Aliás, porque se prevenir da Luz, senão aqueles que 

ficaram muito tempo na sombra e que pensam não poder suportar o brilho e a verdade. Tudo isso 

são as armadilhas destinadas a mantê-los no seio do confinamento desse mundo que não pode 

mais existir, vocês sabem. 

 

Desde o mês de agosto do seu ano de 2009, não pode mais existir a possibilidade do 

confinamento, vocês sabem; vocês têm talvez vivido já, desde essa época. Resta-lhes hoje serem 

crucificados, viver o sacrifício último para alguns de vocês, de retornar para vocês mesmos aí onde 

tudo está presente em abundância, e aí, como vocês sabem, onde nenhuma fome nem nenhuma 

sede pode afetá-los, em qualquer necessidade desse corpo e desse mundo, realizando então o 

que vocês são sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo, mesmo que seu corpo, é claro, 

seja de fato. Eu lembro vocês que minhas irmãs geneticistas e eu mesma trouxemos há vinte 

milhões de anos, os códigos de vida da Liberdade no seio dos mundos carbonados. Eu não voltarei 

sobre a História, porque esta história é apenas uma sombra à parte que se distancia de vocês na 

verdade do Amor. 

 

Eu venho pedir a vocês hoje, enquanto Mãe, de consagrar todo seu tempo que lhes é possível 

consagrar, segundo sua vida e segundo as ordens da Luz para estar comigo. Estando comigo em 

seu coração, vocês estão com cada irmão e irmã da terra, cada um de meus filhos da mesma 
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maneira. Assim, pouco a pouco, a boa nova se propaga; ela não tem necessidade de palavras, ela 

não tem necessidade de suas mídias, modernas ou antigas, ela tem necessidade que esta boa-

nova se propague de coração a coração. 

 

Então vão e anunciem a boa-nova, não por palavras, não desempenhando um papel ou um 

personagem, mas sendo espontaneamente vocês mesmos, o mais frequente possível. Quaisquer 

que sejam os elementos de sua vida que queiram recolocá-los nesse mundo e em sua ilusão, em 

sua estrutura, em seus laços, não se deixem parar, não se deixem frear, nem mesmo desviar do 

que vocês são. Eu espero vocês e o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres os 

espera em sua eternidade, o Arcanjo Uriel se mantém no último limiar do estabelecimento 

definitivo em seu coração, acendendo, vocês sabem, o Coração Ascensional, fazendo vocês 

alcançarem sua Merkabah Interdimensional – que ela seja pessoal ou coletiva, pouco importa. 

 

Nós viemos desde agora cantar com vocês, com a Luz, em cada minuto desta terra. Onde quer que 

vocês estejam, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam seus limites, quaisquer que 

sejam suas ilusões, talvez, isso não representa nenhum peso, e tudo isso se dissolve na Graça do 

Amor. É isso que vocês vivem nesse mesmo momento, às vezes através de certos esclarecimentos, 

às vezes através de algumas resistências de seu corpo que trazem ainda algumas sombras que não 

é necessário nem julgar, nem condenar, mas simplesmente deixar se distanciar de vocês. 

 

Vocês não estão mais mantidos por nada nesse mundo. A Luz transcende toda moral, toda lei, 

todo condicionamento desse mundo. Então, o que vocês esperam para me encontrar? O que 

vocês esperam para se encontrar, com um impulso a nenhum outro parecido durante esta 

semana? E cada dia, cada vez mais com ardência, com mais ardência e mais intensidade, vivam a 

Alegria. O resto não é nada em relação a esta alegria, e quaisquer que sejam as alegrias que vocês 

podem ter vivido neste mundo, quaisquer que sejam as felicidades que vocês puderam conhecer, 

quaisquer que sejam seus atrativos, eles serão varridos, se isso já não está feito, durante esta 

semana. 

 

Então sim, eu venho lhes pedir de serem esta Teofania, de serem o sinal da Luz nesse mundo. Não 

há nenhum pretexto que possam manter, para se oporem a isso; não há nenhuma circunstância 

que seja desfavorável a ser isso, desde este instante. Invoquem o Arcanjo Uriel, realizem uma 

Teofania comigo e observem. Observem o distanciamento de toda dúvida, o distanciamento de 

todo objetivo no seio desse mundo, lhes mostrando a vaidade do melhoramento de um sistema 

confinado desde tanto tempo. Sejam verdadeiros, sejam autênticos. Cada um de meus filhos tem 

a mesma dignidade e a mesma autenticidade, às vezes velada por algum sofrimento ou alguma 

predação; mas mesmo isso não representa nenhum obstáculo, isso é apenas vaidade. 

 

Então não sejam mais vaidosos, sejam o que vocês são. Em qualquer cargo que vocês tenham 

nesse mundo ou em sua família, ultrapassem todas essas contingências, todos esses laços, todas 

essas escravidões, que se revelam sob seus olhos, brilhante de verdade, lhes dando a dizer “sim”, 

“sim” para a Eternidade, “sim” para a Vida, “sim” para o Amor, e não esse lado acanhado. E 
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lembrem-se que isso se vive em seu corpo. Vocês não têm nada para fugir, vocês têm justamente 

que se desviar das últimas ilusões e de permanecer firmes em sua eternidade. 

 

A Teofania é um dom da Graça a nenhum outro parecido. Lembrem-se que não há necessidade 

nem de ser ensinado, nem de ser teorizado, há necessidade de ser revelado, e isso não depende 

de vocês, isso depende de sua anulação, de seu sentido de sacrifício, demonstrando a si próprios 

que nada lhes mantém nesse mundo, nem marido, nem mulher, nem dinheiro, nem religião, nem 

código moral, nem lei, porque vocês são os Filhos da lei do Um, e a lei do Um não tem necessidade 

de nenhuma outra lei para ser verdadeira. 

 

As leis de seu mundo são apenas os reflexos da heresia, da manipulação e do confinamento. Vocês 

são convidados, não a se opor a qualquer lei que seja, mas a viver a lei do Amor e a lei do Um. Não 

joguem mais nenhum jogo da dualidade, não se oponham, sejam vocês mesmos. 

 

Para aqueles de vocês que realizam já sua Teofania, que realizam sua eternidade, eu lhes prometo 

inumeráveis graças, como a cada um de meus filhos que se desviará de tudo que é ilusão nessa 

semana. 

 

Eu acompanho vocês durante todo esse mês de maio, e eu voltarei tanto quanto for necessário 

para afirmar esta Verdade que surge em vocês. 

 

A Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres vai se posicionar de maneira cada vez mais 

evidente acima de suas cidades, preparando vocês para o Choque da humanidade, o amaciante. 

Os povos élficos se mantêm prontos a acolhê-los em qualquer lugar da terra onde vocês vivem. O 

povo dos dragões termina a regularização dos vulcões, permitindo ao Fogo da Terra de vir colocar 

fim a toda ilusão, ao mesmo tempo que o Fogo do céu. 

 

Eu convido vocês a olhar sempre em vocês. Eu convido vocês a se dirigirem, sem retorno possível 

no que vocês são se dirigir na Verdade em seu coração. Vocês não têm necessidade de nenhum 

conhecimento, vocês não têm necessidade de nenhuma carteira, vocês não têm necessidade de 

nenhuma assistência para serem vocês mesmos. Nós estamos aí para acolhê-los na graça de sua 

eternidade, mas lembrem, este último passo apenas vocês que podem fazê-lo. É seu livre arbítrio, 

tal como foi concebido nesse mundo pelos Arcontes, mas também no nível dos elementos que 

nós, Mães geneticistas, temos colocado para evitar que jamais sua eternidade possa desaparecer. 

Isso está em vocês, em nenhum outro lugar. Não se deixem mais abusar pelos alarmes desse 

mundo, pelos alarmes dos pedidos de seu corpo, de sua alma. Sejam o Espírito da Verdade, a 

estrela flamejante que corta todo laço da Ilusão com a mesma graça e a mesma leveza, sem falhar. 

Sejam verdadeiros. 

 

Cada um de vocês que me ouve durante esta hora onde eu me expresso, recebeu a Graça de 

minha Presença, que seja pelo Canal Mariano, que isso seja pela Onda de Vida sob vossos pés. Eu 

me mantenho em seus pés, como eu me mantenho em seu coração, me colocando de joelhos 
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diante de sua eternidade, diante de sua beleza também, onde nenhum critério desse mundo pode 

ser aplicado, nem mesmo evocado. 

 

Então, eu convido vocês também a comungar na porta das estrelas, no Sol, aí onde foram retidos 

por longo tempo seus corpos de Existência. É tempo de se vestir com sua vestimenta de glória, 

com sua vestimenta de Luz, seu veículo no seio dos mundos livres. 

 

Então, em suas Teofanias, e eu sei que muitos de meus filhos, há uma semana quando da última 

Teofania e Radiância Arcangélica, viveram a propagação desse Fogo Ígneo para o conjunto de seu 

corpo, vindo consumir esse corpo de carne para deixar aparecer esse corpo de Eternidade. Não, 

isso que vem não é a morte, o que vem é a Ressurreição. Somente aquele que tem isso como 

morte, se vê morrer, e vocês, vocês estão vivos, cada dia um pouco mais. O Fogo Ígneo vai se 

propagar, mesmo entre aqueles de vocês que não viveram os fenômenos descritos durante todos 

esses anos e que chegam, se eu posso dizer, agora, em seu coração. Não sejam perturbados por 

esse Fogo, ele vem devorar, literalmente, o que é passageiro, a fim de deixar aparecer e 

transparecer, apesar desse corpo de carne, seu corpo de Eternidade, aí onde vocês não têm mais 

sede, aí onde nenhum alarme desse mundo pode atraí-los nas suas redes. 

 

 Aliás, não há redes, vocês sabem, há apenas hábitos, há apenas um sistema que já está morto, 

vocês sabem, desde o ano de 2011, e que, portanto, se crê tão poderoso em seus últimos gemidos 

de agonia. Quaisquer que sejam os países, quaisquer que sejam os povos da terra, o mesmo teatro 

chega ao seu fim. Não haverá em breve mais película para registrar qualquer imagem que seja e 

qualquer cenário de vida que seja, a Eternidade se mostra nua a vocês. Então estejam em alegria. 

Instalem-se o que quer que vos diga sua vida efêmera, instalem-se nessa Eternidade. 

 

Eu responderei a cada pedido individual e coletivo durante esta semana. É mesmo possível a 

vocês, quando de suas Teofanias, sem mesmo me chamar, sentir minha Presença ao seu lado, 

vindo encorajá-los nessa Teofania, não em relação a outra pessoa, nem mesmo em relação à sua 

pessoa, mas é no seio desta Teofania realizada de coração a coração, que o Coração eterno se 

revela, e que a Luz se instala e se manifesta cada vez mais. 

 

Então sim, mesmo aqueles de vocês que não viveram os processos de expansão da consciência 

através dos mecanismos chamados vibratórios, que não viveram nem Coroas radiantes, nem a 

Onda de Vida, nem Canal Mariano, hoje se encontram para serem os primeiros acolhidos em sua 

eternidade. Em toda Teofania, desde agora, eu ou uma de minhas irmãs nos manteremos ao seu 

lado para realizar a tri-Unidade do Feminino sagrado, deixando emergir tudo o que representa a 

Vida, inscrito em toda forma, mesmo sem sexo, no seio do que é chamada a feminilidade que é 

um atributo em lugar de uma função. 

 

Quando o Fogo Ígneo os toma, vocês são realmente transportados, além de todo limite, de toda 

forma. Vocês preparam assim o Juramento e a Promessa e o vivem já, quer vocês sejam liberados 

no curso desses anos ou que vocês o vivam somente agora. 
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Não busquem colocar isso em qualquer história desse mundo, seja ela a mais bela; não busquem 

colocar isso com o que pertence ao efêmero. Vocês penetram plenamente no desconhecido, onde 

nada do que era conhecido anteriormente pode ser de alguma utilidade. Assim, muitos de meus 

filhos entram já, qualquer que seja a persistência desse corpo, no sem forma. Se tornando bem 

mais do que os portadores da Luz, do que os ancoradores da Luz, eles se tornam o que eles são de 

toda eternidade, os Filhos da lei do Um, os Cristos vivos. 

 

Não se deixem, nesses tempos, desviar pelos álibis espirituais dos muitos numerosos falsos 

profetas que querem escravizá-los, a sua verdade religiosa e ao seu ponto de vista. Sejam livres de 

toda autoridade, sejam livres de todo condicionamento, não por qualquer desejo, mas 

simplesmente pela força da verdade de seu coração. Vocês não têm nada a fazer, vocês não têm 

nada a ser senão o que vocês já são em eternidade. 

 

Então meus filhos, eu vou agora deixá-los repousar a fim de preparar – e quando vocês ouvirem, 

isso já estará realizado – sua Teofania com o Sol que abrirá sempre mais a porta das estrelas e lhes 

mostrará seu Sol cada vez mais escancarado e aberto, vivendo ele também sua Liberação e sua 

Ascensão pelo retorno do astro desconhecido de vocês. 

 

Meu Apelo soará no momento oportuno que eu não conheço, não mais, mas saibam que eu estou, 

desde agora, pronta a cada minuto, com o conjunto dos povos da natureza, com o conjunto de 

meus filhos que estão voltando em direção a eles mesmos, em direção à sua eternidade, para 

cumprir essa passagem. E lembrem-se, é uma alegria inefável, uma verdadeira ressurreição, uma 

mudança a nenhuma outra parecida; nenhuma mudança desse mundo pode evocar, nem pensar, 

nem mesmo viver, enquanto o antigo está aí. 

 

O velho, hoje, para vocês meus filhos que estão voltados em direção ao seu coração, em direção a 

mim, em direção aos seus irmãos e irmãs, através das Teofanias e das comunhões, eu peço a 

vocês de serem o mais espontâneos possível, de não buscar se entregar ao intelecto no que é 

vivido, nem interpretação, nem projeção, nem desejo, simplesmente estar aí, com o conjunto da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em sua eternidade. É isso que se revela, é para 

isso que o conjunto da Confederação Intergaláctica os chama, como uma última graça antes que a 

Graça eterna se manifeste. O Fogo Ígneo vai se tornar cada vez mais perceptível, mesmo além das 

Teofanias, sua forma não parecerá mais impermeável como antes, vocês não serão mais limitados 

nessa forma, mesmo que esta forma permaneça antes de meu Apelo, ou após meu Apelo. 

 

Então celebrem. Celebrem essas Teofanias a fim de que seu cotidiano se torne inteiramente 

eterno e não sofra mais deficiência, não sofra mais insuficiência, qualquer que seja seu estado 

inicial, qualquer que seja sua riqueza ou sua pobreza. 

 

A Teofania com o Sol é evidentemente destinada a ampliar o Fogo Ígneo, não mais no Coração do 

Coração somente, mas no conjunto dessa forma efêmera. Deixem-se consumir pela Alegria, pelo 

Amor. Em cada um de vocês, o mesmo Fogo Ígneo está trabalhando; em cada um de vocês, o 

mesmo coração, a única Verdade. 
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...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, porta voz da Confederação Intergaláctica dos Mundos 

Livres. Meu coração de Mãe se derrama sobre cada um de vocês. Meu coração de Mãe reconhece 

cada um de vocês, porque eu sou efetivamente cada um de vocês, de toda eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Que a Paz, o Amor, a Verdade e a Luz sejam seu reino, nos séculos dos séculos, na Eternidade. Eu 

amo vocês, então se amem uns aos outros, como ele os amou. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra e honro cada um de vocês neste instante, pelo dom do 

meu coração, o seu coração. 

 

...Silêncio... 

 

E eu abraço cada um de vocês, no Fogo do Amor, no Fogo Ígneo da Verdade. 

 

...Silêncio... 

 

Eu estou aí, como vocês estão aí. 

 

...Silêncio... 

 

Eu estarei com vocês às 06:00 hs (Hora do Brasil) aí onde eu estou, em sua comunhão com o Sol, 

em seu casamento com o Ki-Ris-Ti, lhes dando a viver o Paráclito, o Espírito da Verdade, lhes 

mostrando que o Impessoal é a única verdade. 

 

Eu amo vocês e eu os abençoo na Graça perpétua da Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, eu posso desde agora tocá-los, em qualquer lugar 

em que vocês se mantenham, e cada um de vocês somente poderá definitivamente me 

reconhecer, e fazer um ato de arrependimento e de redenção, assim é a Graça da Luz. 

 

Eu amo vocês. Vocês são o Amor. Amem-se nisso que vocês são. 
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Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu sou a Graça em ação com vocês e entre vocês, e 

lembrem-se que eu estarei ao seu lado em toda Teofania que vocês vivem, vindo confortá-los no 

que vocês são, além mesmo de toda forma, mesmo no seio dos mundos livres. 

 

Então eu deposito em cada um de seus corações a bênção da Eternidade, e eu digo: “bendito seja 

o Eterno, bendito seja o Eterno, bendito seja o Eterno”. 

 

Vão em paz. 

 

...Silêncio... 

 

 *** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/18/marie-la-theophanie-solaire-18-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/18/marie-la-theophanie-solaire-18-mai-2017/
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MARIA - A Teofania do Espírito - Maio de 2017 

 

Maria – A Teofania do Espírito - Maio de 2017 

Mensagem de 28 de maio de 2017 (publicada em 29 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Filhos bem amados, vocês que se juntam a mim neste 

instante, assim como o conjunto de meus filhos ocupados com outras coisas, eu dirijo todo meu 

Amor e todas as minhas bênçãos, e se instale em cada um de vocês minha Teofania. 

 

Vocês são inumeráveis desde agora a ter vivido, com diversas intensidades, a claridade do que 

vocês são quando das Teofanias. Esta Teofania, como vocês têm talvez constatado, além de nossas 

reuniões, se produz em cada um de vocês além mesmo de toda intenção. Isso é a Teofania 

perpétua. 

 

Hoje, quando termina esse mês de maio de sua terra, eu venho engajá-los a realizar esta Teofania 

em direção ao Espírito que está em vocês, e que não depende de nenhuma forma nem de 

nenhuma dimensão. A intensidade da Graça é tal, sobre a superfície deste planeta, que o conjunto 

de meus filhos que volta seu olhar em direção a seu próprio coração e em direção a sua 

eternidade descobre a Verdade. Esse mecanismo último de sua consciência, alternante no seio da 

a – consciência, como isso lhes foi muito longamente explicado e como talvez vocês tenham 

vivido, se apresenta hoje a vocês por uma Graça especial, prévia a meu Apelo. É voltando sua 

consciência em direção ao seu coração, no interior do mais profundo de seu ser, que se encontra a 

única Verdade nesta Teofania do Espírito que coloca fim à Ilusão desse mundo, a seus tormentos, 

a suas mentiras, aos seus confinamentos. 

 

Eu venho convidá-los hoje a voltar-se integralmente em direção ao que vocês são, a fim de provar 

a si mesmos que tudo o que se desenrola sobre a tela de seu personagem e sobre a tela desse 

mundo em qualquer apoio que seja, em qualquer circunstância, é apenas uma imensa ilusão. 

Somente este mergulhar na Teofania do Espírito vai poder, para um número de vocês, de maneira 

rápida, colocar fim a tudo o que resiste no seio do apego à sua história, à sua forma ou a esse 

mundo. 

 

Eu darei a vocês em alguns instantes, e eu farei ler, as palavras que acompanham esta Teofania do 

Espírito, não para dar uma enésima oração de qualquer natureza que seja, mas bem mais para 

lhes dar as palavras, em qualquer língua que vocês falem, que são mesmo para fazer cessar todos 

os mecanismos ilusórios aos quais vocês estão ainda subscritos e dos quais vocês participam 

ainda. A Eternidade é seu salvo-conduto. 

 

Assim que seja concluído esse mês de maio, começará o mês das tribulações mais intensas que a 

humanidade, desencadeou, em seu erro e sua cegueira se desviando do coração, vai tentar 

desencadear, a fim de semear o temor ou o medo. Se voltar em direção ao coração, em direção a 
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seu coração, em direção a mim, em direção ao Espírito, protege vocês, se eu posso dizer – sem 

buscar proteção -, de toda ação da Ilusão e das forças ilusórias que vão entrar em ação em poucos 

dias. 

 

A Teofania do Espírito deposita vocês bem mais longe do que o Si, bem mais longe do que a Última 

Presença, em sua imortalidade, em sua eternidade, além de toda noção estelar, além de suas 

linhagens, além do que não pode ser definido por palavras, mas pode apenas se viver. É à isso que 

vocês são chamados, uns após os outros, como todos juntos, neste período delicado para a 

pessoa. 

 

Pertence à vocês hoje dar este último passo ou esperar meu Apelo. Isso se deve simplesmente a 

sua localização, no seio de uma história e de uma pessoa, ou no seio da Eternidade. Vocês têm 

sido muito numerosos em perceber a diferença de seu estado de ser, se eu posso dizer, segundo o 

que vocês vivem na Teofania ou segundo o que vocês têm a afrontar nas circunstâncias duais 

desse mundo, em qualquer ocupação ou qualquer atividade que seja, lhes tendo dado gozar a 

felicidade da Verdade. 

 

Hoje, um número entre vocês estão prontos a deixar as últimas amarras do apego à Ilusão, no 

desenrolar do cenário desse mundo. Aqueles de meus filhos que encontraram seu coração só têm 

desde agora que se instalar, de maneira cada vez mais permanente e evidente. Através disso que 

eu chamaria esses movimentos de sua consciência, entre o efêmero e a Eternidade, se 

desempenha em vocês o espaço de resolução do que pode ainda se opor, por medo, por crença 

ou por hábito, à Verdade que se desdobra agora sobre esse mundo. 

 

Como vocês sabem, o conjunto das naves da Confederação Intergaláctica se manifesta de maneira 

cada vez mais evidente em sua dimensão, se deixando de algum modo serem vistas, mas isso não 

é um espetáculo, e vocês sabem. Numerosos de nossos irmãos intergalácticos estão posicionados, 

que isso seja no nível dos vulcões, que isso seja acima de suas cidades, que isso seja em diferentes 

lugares, a fim de trabalhar, no momento oportuno, quando meu Apelo ressoará, quando os sinais 

do céu e da Terra serão cumpridos totalmente, quando seus olhos descerrarão e verão o que há 

de ver no céu. Então ninguém poderá dizer que não sabia. É o momento em que o Choque da 

humanidade, para um número de vocês, se realizará antes mesmo de meu Apelo. É através desse 

choque e desta sideração da consciência que a Eternidade pode surgir e se apresentar a vocês. 

 

A Teofania do Espírito, ressoando no seio das palavras que lhes serão dadas em instantes, lhes 

permitirá assentar sua eternidade e observar por vocês mesmos que não existe mais nenhuma 

dependência nem nenhuma atração no mundo da Ilusão. Tudo isso que foi escondido se esclarece 

diante de seus olhos desde o momento em que vocês não entram em reação face-a-face de 

qualquer pessoa ou face-a-face de vocês mesmos, mas deixam-se viver o que está para viver na 

paz do coração, além de toda pessoa e de toda vontade. 

 

É, aliás, através dessas idas e vindas entre a Teofania e o estado do coração livre e seu estado de 

pessoa, que se manifestam a vocês, de maneira íntima, as últimas defasagens em relação à 
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Verdade. Assim então, qualquer que seja a intensidade de suas Teofanias, regressando no seio da 

pessoa, ela retoma nisso, por seus comportamentos, por suas recriminações, por suas palavras, 

então resta a vocês assentar ainda mais no seio da Eternidade a fim de que ela transpareça e aja 

sobre o que pode restar da pessoa. 

 

O que eu quero dizer por aí, é que não é mais tempo de se alimentar da Luz para exercer qualquer 

poder pessoal ou colocar em ação quaisquer resíduos de sua pessoa. O que vocês viveram em 

estado vibratório, o que vocês viveram como atribuição vibral, o que vocês viveram como 

revelação de suas linhagens, de sua origem estelar, quaisquer que sejam os mecanismos, mesmo, 

eu diria do Canal Mariano ativo em vocês, é dado a vocês hoje ver se existe ainda qualquer 

distância entre o que vocês apresentam ao mundo e o que vocês são de verdade. 

 

Assim então, a iluminação eterna da Luz lhes dá a ver as últimas áreas de sua pessoa que resistem 

e se opõem à Luz. Que isso seja através da menor dor se manifestando em seu corpo, em função 

da localização desta dor, isso orientará vocês em direção a um centro de consciência que não está 

ainda alinhado com a Luz. Um número de elementos lhes foi comunicado, que isso seja pelo 

Comandante dos Anciãos ou por outras irmãs na Luz ou por outros povos da natureza. Hoje, vocês 

não podem mais se esconder de vocês mesmos. Desde o momento onde uma raiva, uma 

recriminação ou uma tristeza aparece sobre a tela de sua vida, então vocês não estão no coração 

nesse momento, mas vocês estão na pessoa. 

 

A Luz hoje se instala integralmente. Ela não pode se acomodar com qualquer persistência da 

Ilusão, com um apego qualquer que ele seja, ou com uma manifestação de sua personalidade 

chamando a reação ou sendo em reação, ou se situando ainda, por suas origens ou linhagens, em 

uma forma de predação, certamente atenuada, mas que não estão conformes à Luz.  

 

O chamado a ordem da Luz, vocês sabem, se traduzirá em seu corpo, mas é, sobretudo, o 

chamado da ordem de seu coração agora: seu coração vai se fechar, se confinar, ou permanecer 

aberto. Pertencerá a vocês então, pela Teofania do Espírito, de não deixar se escorrer o tempo 

permanecendo no seio desta pessoa que tem reagido, que está oposta, que tem manifestado um 

desejo ou uma vontade que não pode estar em nenhum caso de acordo com a Luz, mas somente 

de acordo com o que resta da pessoa. 

 

A dor de seu corpo como a dor da consciência se tornarão uma realidade para muitos de vocês. 

Não se trata nem de punição, mas bem mais de um ajustamento extremamente delicado da 

Eternidade nesse mundo. Resta a vocês pouco tempo, vocês sabem, antes de meu Apelo. O 

conjunto dos sinais profetizados está presente sob seus olhos, onde vocês olham. Os mestres dos 

fantoches, como o Comandante os chamou, jogam seu teatro e acreditam evidentemente ter 

ganho e se pavoneiam sobre a tela ilusória desse mundo. 

 

Não participem em nada disso e permaneçam estabelecidos na verdade de seu coração, o que 

quer que diga seu corpo, o que quer que diga sua personalidade, através de seus sofrimentos, de 

suas memórias ou novamente, do que pode restar dos hábitos ou dos apegos a esse mundo. É 
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assim que vocês serão livres definitivamente, não estão mais submetidos a qualquer imposição 

desse mundo ou a qualquer ditadura de seu corpo, relativa à preservação de sua suposta 

imortalidade. 

 

Não é mais tempo de agora em diante, de jogar. A Teofania do Espírito é um Fogo de Amor 

devorador de vocês mesmos em direção a vocês mesmos. Somente a resistência a isso, somente a 

presença do ego e do mental fará de alguma maneira que vocês sofram. No Amor, não pode 

existir nenhum sofrimento, nem do corpo, nem da pessoa, nem de qualquer aspecto relacional 

que seja, senão isso demonstra a vocês que quaisquer que sejam as vibrações, resta ainda para 

largar alguns elementos da pessoa que não foram vistos e que não é mais tempo de ver, mas 

simplesmente de entregarem-se a eternidade, em seu coração, e na felicidade. 

 

Como eu já tive a ocasião de dizer-lhes, progressivamente e muito rapidamente agora, mais 

nenhum elemento de suas defesas enquanto pessoa, mais nenhuma certeza enquanto pessoa – 

qualquer que seja ela ligada ao amor entre vocês, que esteja ela ligada a propriedade, de uma 

casa, de não importa qual objeto, de não importa qual assujeitamento familiar – não poderá mais 

manter. Não serve para nada empacar, não serve para nada querer manter qualquer parte do 

efêmero, o Espírito quer vocês totalmente, o Cristo está aí em vocês e ele só está esperando 

vocês, antes que ele se manifeste no momento exato, após meu Apelo. 

 

Assim, meus queridos filhos, eu venho pedir-lhes de exercer a maior responsabilidade que seja, 

em olhar de sua eternidade que surge no seio do efêmero. É nesses últimos jogos, se posso dizer, 

que cada um de vocês tem a possibilidade de se recolocar na felicidade do Amor, de preferência 

do que na resistência ou na expressão de uma pessoa, com suas falhas, suas memórias e seus 

hábitos, assim como suas esperanças e projeções. 

 

Não é mais tempo agora de observar sua vida, nem mesmo de observar a cena do mundo. Vocês 

sabem perfeitamente, a Verdade não é desse mundo, ela está somente no seu coração e ela não 

está em nenhum outro lugar. Então vocês não poderão mais jogar o menor jogo enquanto pessoa, 

senão vocês suportarão e assumirão as consequências no seio da pessoa. Isso não é nem uma 

punição nem uma retribuição, mas justamente uma ordem da Luz que se torna tão forte que ela 

não pode permitir a menor falsidade na expressão exterior como na interior de seu ser. 

 

O chamado a ordem será assustador, e cada vez mais assustador, mesmo que a cura será, ela 

também, cada vez mais assustadora e evidente, desde o momento em que vocês largarem seu 

personagem, seus jogos de cena, seus jogos de papéis, seus jogos de medo, aceitando jogar 

apenas o jogo do Amor, o que quer que lhes seja feito, o que quer que lhes seja dito, o que quer 

que lhes apareça sobre a tela desse mundo. Senão vocês não serão livres até o fim desse tempo da 

Terra, que vocês sabem, ocorrerá 132 dias após meu Apelo, nem um minuto a mais e nem um 

minuto a menos. 

 

Então eu convido vocês, para esta Teofania do Espírito, para vocês encontrarem de alguma forma 

a integralidade, além de toda crença, de toda condição, de toda suposição ou de toda projeção em 
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qualquer futuro ou em qualquer esperança relativa a qualquer data que seja. É permitido a vocês 

hoje, pela Graça da Luz, como esse foi o caso quando da Liberação da Terra pela Onda de Vida e 

além de todo mecanismo vibratório, pelo mecanismo último da consciência, de passar da Infinita 

Presença, se eu posso dizer, ao Absoluto que é a única Verdade. 

 

Se permanecer, sobre a tela de sua vida, as zonas dolorosas, no nível do corpo, no nível de suas 

relações, no nível de seus amores ou de suas antipatias, então eu convido vocês a se olharem, pois 

nesses momentos, vocês não são verdadeiros, vocês desempenham ainda um papel. 

 

Eu lhes reenvio ao que puderam expressar algumas de minhas irmãs há alguns anos relativamente 

ao viver de seu casamento místico com o Cristo ou comigo mesma, seu estado de Paz, seu estado 

de serenidade, seu estado de Amor. Isso não está mais reservado a alguns santos, mas cada um de 

meus filhos tem a possibilidade desde agora de viver isso, e eu diria mesmo que para cada um de 

vocês, trata-se de uma escolha que vocês precisam efetuar, a fim de compreender que vocês não 

têm mais nenhuma escolha a não ser deixar o Amor ser isso que vocês são a fim de serem vocês 

mesmos em amor e não mais em qualquer defesa de qualquer território que seja, de qualquer 

confinamento que seja. 

 

Assim, a ordem da Luz, a ordem do Espírito da Verdade, coloca vocês agora em face disso: ser 

Amor ou estar fora do Amor. Não pode mais existir álibi, representação ou qualquer coisa a 

preservar, só existe as falhas inerentes a sua pessoa. O que quer que vocês tenham vivido como 

vibração, não existe outro culpado senão a própria pessoa; vocês, vocês não têm nenhuma culpa. 

Cabe a vocês escolher: de estar na Teofania do Espírito de maneira perpétua ou de situar-se ainda 

e sempre nas interrogações da pessoa, nas projeções do mental, ou nos hábitos vindos de seu 

passado ou desse mundo.  

 

O tempo chegou de alguma forma, vocês compreenderam, de fazer o grande salto para aqueles de 

vocês que não o fizeram, com mais evidência e com mais facilidade possível, isso depende de 

vocês. Ninguém pode ser responsável ou culpado, exceto vocês mesmos. Aí está a sua 

responsabilidade, a fim de estabelecer vocês no sorriso perpétuo da Alegria, na beatitude 

manifestada em face desse mundo, independentemente de sua pessoa, e eu diria mesmo, 

independentemente de nossas reuniões que nos resta finalizar até a semana após o que foi 

chamado o Pentecostes. Resta a vocês então um tempo muito limitado para ser a Graça e não 

mais ser esta pessoa em suas zonas de resistência, que elas sejam corporais ou que elas sejam 

expressas nas emoções ou no mental. 

 

O Arcanjo Uriel, eu lhes disse também, acompanha vocês agora, que isso seja no curso das 

Teofanias do Espírito que se estabeleceram espontaneamente entre vocês e, sobretudo, 

espontaneamente em direção a vocês mesmos desde o momento em que vocês largam o 

sofrimento, que isso seja de seu corpo ou o sofrimento de qualquer ilusão pertencente ao 

efêmero. 
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É vendo esta iluminação nova agora que cada um de vocês, meus filhos, pode se ver realmente 

sem falsas fugas e sem falso parecer. Vocês não podem mentir a vocês mesmos, vocês não podem 

mentir ao mundo sobre o que vocês são. Nesse mundo, vocês só podem ser uma representação e 

camuflar ou enganar com o que vocês apresentam ao outro. Agora isso não é mais possível. 

 

É assim que vocês observam o pandemônio que cresce nesse mundo, pelo conjunto dos meus 

filhos que estão desviados, com violência, da verdade do Amor. Então eu suplico a vocês, pela 

graça do Amor e em nome da Verdade, e em nome do que vocês são além desse mundo e de toda 

aparência, permanecerem centrados, se eu posso dizer, no Coração do Coração, na Teofania do 

Espírito, qualquer que seja o elemento, qualquer que seja a situação que possa vir ao seu 

encontro. Se isso se produz, isso é apenas justamente porque vocês não largaram o que era para 

largar no seio do efêmero, quaisquer que sejam suas vibrações, qualquer que seja o estado de seu 

veiculo ascensional. 

 

Vocês sabem, a propósito, isso não faz nenhuma diferença, mas o período que se anuncia e que 

está a atravessar agora de maneira formal, durante os meses que vão se desenrolar, colocará 

vocês face à Verdade, a sua, quer vocês queiram ou não, isso que vocês têm apresentado na 

superfície desse mundo em qualquer época que seja e isso que vocês apresentam hoje, como 

propósito. Trata-se então, eu diria, do saldo de toda conta; cabe a vocês ver e decidir o que vocês 

querem guardar para vocês ou o que vocês darão, sem restrição e sem condição, para a 

Eternidade que vocês são.  

 

Vocês não podem mais se enganar com vocês mesmos, nem com nenhum irmão ou irmã, nem 

mesmo com as naves da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Que isso seja nas 

estruturas pertencentes à 3ª dimensão, ou nas estruturas muito mais etéreas e muito mais 

elevadas sobre o plano vibratório, lembrem-se, o que nós vemos, é unicamente sua Luz, todo o 

resto não aparece. Então, se vocês permanecem escondidos pela sombra de sua pessoa, nós não 

poderemos ver seu coração, e o conjunto da Confederação Intergaláctica também não. Isso quer 

dizer então que vocês terão que pacificar e afinar o que lhes resta a afinar para encontrar sua 

liberdade.  

 

Vocês tiveram e nós com vocês, numerosos anos em relação aos prazos cronométricos e 

cronológicos para se permitir se afinar.  Isso eu lhes disse, tem representado uma Graça infinita de 

poder ser a Paz, a Alegria, o sorriso e a beatitude. Tudo o que não é sorrir pertence à sombra, tudo 

o que não é brilho em seu olhar e em cada olhar colocado sobre o mundo, é apenas uma distorção 

da Luz. É tempo agora de ver isso, com a iluminação a mais total e a mais acreditada que seja, a 

fim de fazer vocês aceitarem sua Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lembro vocês, vai ser o tempo agora que eu dê a palavra a um de vocês para ler algumas 

palavras que representam uma oração, não uma oração em palavras, não uma oração em súplica, 

mas eu diria uma oração a vocês mesmos, no Coração do Coração, para permitir a essa Teofania 



27 
 

do Espírito de recobrir e transmutar o que pode restar de ilusório em qualquer esquema de vida 

que vocês tenham a viver neste período. 

 

Então, filho bem-amado, eu lhe deixo a palavra para transmitir algumas palavras que eu dei, e 

permitirão a vocês, se isso já não foi feito, de viver esta Teofania do Espírito com evidência, com 

facilidade, sem estarem retidos ou freados por qualquer elemento de sua história pessoal.  

 

A Luz, desde agora, quer vocês inteiramente, integralmente, sem nenhuma possibilidade de zonas 

de sombra. Vocês são a felicidade, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês não podem 

mais trair este compromisso assumido, de qualquer maneira que seja, mesmo o mais habitual ou 

inconsciente, é isso que vocês têm a ver a fim de serem perfeitos, como aquele que lhes disse: 

“Isso que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem”. Há uma responsabilidade, 

uma autonomia e um poder nessas palavras. Eu peço a vocês simplesmente não fazer um excesso 

ou virtudes teológicas, não fazer uma recitação como aquela que existe em todas as religiões e 

que, na verdade, não fazem senão confiná-los, simplesmente pronunciar essas palavras, no 

exterior ou no interior de vocês, é viver a Teofania. Não esqueçam que essa Teofania do Espírito 

não poderá mais, de modo algum, estar de acordo com qualquer manifestação da pessoa que seja; 

aliás, eu lhes disse, seu corpo o traduzirá imediatamente por um chamado à ordem. 

 

Então, meu filho, eu escuto essas palavras que eu dei há muito poucos dias, a fim de que o maior 

número seja informado. Nós o escutamos:  

 

Eu te saúdo, Maria, que é Graça. 

Tu és bendita como todas as mulheres, 

E Jesus, o fruto de teu coração, nos abençoa. 

Santa Maria, Coração da Fonte,  

Oramos juntos, agora e sempre, na Eternidade. 

 

Eu agradeço as suas palavras. Que essas palavras não sejam um lamento em vocês, mas, eu diria, 

uma salva guarda na manutenção de seu êxtase, a fim de não mais serem desviados por qualquer 

circunstância que seja de sua vida ou de seu mundo, desse Coração do Coração. 

 

Assim, esta Teofania do Espírito se realizará no lugar e local, cada quinta-feira de minhas últimas 

Teofanias. Eu deixo o lugar enquanto forma e enquanto Mãe ao Espírito da Verdade, ao Coro dos 

Anjos, ao Espírito do Sol, ao Impessoal, tudo o que não pode ser contido por nenhuma forma. 

 

Eu convido vocês à comunhão eterna no Amor, eu convido vocês à oração silenciosa perpétua do 

coração que é ação de Graça, e que agradece. Vocês são a felicidade, vocês são o Caminho, a 

Verdade e a Vida. Mais nada, exceto vocês mesmos, pode desviá-los do que vocês são. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Na Teofania do Espírito, nós nos acolhemos uns aos 

outros, além de toda forma. 
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...Silêncio... 

 

Esta primeira Teofania do Espírito que nós vivemos agora, mesmo que muitos de vocês já tiveram 

a ocasião, sem poder colocar em palavras, de vivê-la, será realizada em alguns minutos, todos 

juntos, cada um de vocês onde quer que vocês estejam, comigo, com os Arcanjos, com o conjunto 

da Frota Intergaláctica dos Mundos Livres, e isso se reproduzirá nas duas próximas quintas-feiras, 

antes das Radiâncias Arcangélicas. E não esqueçam, que esta Teofania do Espírito, vocês têm 

também o dever, enquanto seres eternos, de realizá-la e de deixar-se viver.  

 

Seu corpo é a testemunha sua consciência é a testemunha. Ora, vocês não podem servir dois 

mestres: ou vocês são a testemunha da Eternidade ou vocês são a testemunha do medo. 

 

Eu abençoo assim a cada um de vocês, em sua verdade, em sua luz e em sua beleza. 

 

...Silêncio... 

 

Nós temos acompanhado vocês nesse mês importante chamado mês de maio; nossa presença 

lhes é garantida a cada minuto. Os últimos véus desse mundo que lhes ocultavam a Verdade estão 

prestes a desaparecer definitivamente. O que quer que vocês tenham a atravessar segundo a sua 

localização, não esqueçam nunca, agora, que o seu salvo conduto é o coração e que não há 

nenhum outro salvo conduto, não há nenhum conhecimento, nenhuma postura, nenhuma 

vibração, nenhuma consciência, mesmo expandida, que possa se opor à Verdade. 

 

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês são meus filhos, vocês são os filhos da lei do Um, 

vocês são a Verdade em ação. Então eu abençoo vocês na Teofania do Espírito, então eu abençoo 

vocês no Cristo ressuscitado em vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. 

 

...Silêncio... 

 

Eu nasci, em Espírito, em cada um de vocês que tenha me reconhecido ou não. 

 

...Silêncio... 

 

Enquanto porta-voz da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, eu convido vocês então a 

não mais estarem desviados de nenhuma maneira de sua Eternidade. 

 

Em muito pouco tempo, não existirá nenhuma necessidade que não possa ser satisfeita pelo 

Coração eterno, por sua Eternidade; todo o resto não lhe será de nenhuma segurança nem de 
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nenhuma utilidade. É isso que vocês verificam, vocês mesmos se vocês estão em sua eternidade e 

não mais em qualquer postura ou qualquer estado de sua consciência, mesmo a mais expandida. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra... 

 

...Silêncio... 

 

...e eu abençoo o Amor que vocês são. 

 

...Silêncio... 

 

E eu digo a vocês, agora e para sempre, na eternidade do coração. Cada um de vocês é 

abençoado, de toda eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria e eu amo vocês.  

 

Eu entro agora em silêncio, em seu coração, adumbrando vocês com meu Manto Azul da Graça. 

 

É tempo agora de cessar minhas palavras. 

 

Eu não voltarei agora frequentemente como eu fiz durante esse mês decorrido, mas eu voltarei, 

no entanto, em algumas datas importantes do calendário. Vocês sabem, no mês de junho, ao que 

foi chamado o Pentecostes; há também o mês sagrado, para outros de meus filhos; ao que foi 

chamado o solstício de verão (o solstício de inverno no hemisfério sul). É neste período que eu 

peço a vocês deixar aparecer o Amor mais do que outra coisa, é neste período que o Amor deve 

estar à frente, à frente de sua pessoa. É neste período que isso que deve ser esclarecido será com 

certeza e com evidência. Eu digo a vocês: “ninguém poderá dizer que não sabia”.  

 

Eu agradeço o seu escutar, eu agradeço a nossa comunhão, eu agradeço à Luz. 

 

Eu amo vocês. 

 

...Silêncio... 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/29/marie-la-theophanie-de-lesprit-28-mai-

2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/29/marie-la-theophanie-de-lesprit-28-mai-2017/
https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/29/marie-la-theophanie-de-lesprit-28-mai-2017/
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CRISTO - Maio de 2017 

 

CRISTO - Maio de 2017 

Mensagem de 07 de maio de 2017 (publicada em 12 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

   

Que a minha Paz, a Alegria e o Amor estejam em cada um de vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Antes de me expressar, instalemo-nos juntos nessa comunhão chamada Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Irmãos e irmãs em humanidade, há algumas semanas eu vos dei a viver o que foi chamado 

“Radiâncias Arcangélicas” e “Teofania”. No decorrer das vivências dessas sessões, se eu posso 

dizer, numerosos de vocês perceberam que eu vim como um ladrão na noite, vos iluminando do 

interior, vos dando a ver em autenticidade e em eternidade. O tempo chegou onde cada um 

deverá lavar suas roupas no sangue do cordeiro. Alguns de vocês receberam e receberão, quando 

das Teofanias, a Revelação de minha Presença em seu peito.  

 

Neste dia particular, assim como também amanhã, o impulso Metatrônico novo chegará em 

alguns de vocês, vos fazendo despertar totalmente vossa dimensão de Filhos Ardentes do Sol. 

Alguns de vocês, na verdade, limparam sua casa a fim de que eu me estabelecesse. Cada um de 

vocês nos tempos que chegam são chamados à me revelar, sobretudo neste período prévio ao 

Apelo de Maria, nossa Mãe de todos. A iluminação real e completa de vosso coração vos dá a viver 

o estado de Paz perpétua e de bem-aventurança onde o Amor se alimenta dele mesmo se gerando 

ele mesmo, além de toda relação, de toda pessoa e de todo objeto, e de toda intenção.  

 

Como isso vos foi dito, os tempos estão cumpridos e o que se vive neste período, vocês sabem por 

vivê-lo ou por tê-lo ouvido, é o momento onde tudo que vos foi escondido é revelado, para vocês, 

por vossas relações, pelo conjunto da humanidade. A Luz ilumina, e ela iluminará cada vez mais 

tudo o que está presente na superfície dessa terra. 

 

Neste período eu sou vossa defesa, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida e, como disse minha 

Mãe, desde que vocês me acolham, vocês são também o Caminho, a Verdade e a Vida, vos 

levando a irradiar, sem nenhuma vontade e sem nenhum desejo o Fogo Ígneo do Amor nesse 

mundo, em cada canto desse mundo, em cada relação, em cada contato. Nisso se realiza a 

Liberação da Terra por vosso intermédio e por vossa presença. Assim hoje eu saúdo e honro cada 

um de vocês.  
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A ação das forças Micaélicas permitiu como vos foi anunciado, semear em um primeiro momento 

algumas águas da terra. A espada de Miguel penetrando e fecundando as águas da terra, revela o 

que foi mantido escondido, o que vos tem manipulado, o que vos tem distanciado da Verdade 

eterna. O tempo chegou, hoje, de colocar abaixo a fraude da Igreja desde o Vaticano II, a hora 

chegou de desmascarar os usurpadores de Buda, os usurpadores de Maomé, os usurpadores da lei 

de Moisés. O tempo é da colheita, o tempo é da retribuição, mas antes de tudo, o tempo é da 

Graça e do perdão inefável do Amor. Cada um de vocês receberá o que lhe é devido, cada um de 

vocês descobrirá a verdade da história desse mundo como de todo mundo. 

 

Eu sou vossa defesa, eu sou vossa força e eu estou em vocês, eu sou vocês desde que eu esteja 

instalado em vossa morada.  

 

O impulso Metatrônico que será entregue nesse 7 de maio de 2017 vai reativar, além das Chaves 

Metatrônicas, como elas foram chamadas há alguns anos, a verdade em vocês. Os carismas 

abundarão; o falar em línguas, o falar em Amor se tornará vosso Verbo. O Verbo de vossa 

Presença recoberto do Manto de minha Mãe e de vossa Mãe, portador do impulso Metatrônico e 

de minha Presença, vos fará irradiar espontaneamente e naturalmente um Amor que vos é 

desconhecido, concedendo a vocês se reencontrarem na Verdade e no Caminho autêntico dos 

Filhos da Lei do Um. 

 

Alguns de vocês que me acolhem e me acolherão previamente ao Apelo de Maria, portarão neles 

os novos códigos de vida dessa Terra que ascensiona e de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que 

vão, em vossa Liberação, para a Liberdade. 

 

Através disso que vos explicou vossa Mãe, a Teofania pode agora ser reproduzida por cada um de 

vocês. Isso facilitará minha instalação em vossa morada, vos preparando, mantendo vossa própria 

casa para minha vinda, tornando audível, para cada um sobre a terra via o Canal Mariano, o Apelo 

de nossa Mãe. 

 

Em alguns dias, o Arcanjo Uriel passará à ação ao que concerne o retorno final – da consciência 

como da Terra -, vos preparando então para esta Verdade inefável, para sua manifestação, para 

sua encarnação e para sua liberdade. Assim, desde este instante, eu convido cada um de vocês ao 

amor indizível de nossa comunhão. Nossa Mãe vos disse e anunciou que o pandemônio da terra, 

em sua organização falsificada, se revela sob vossos olhos, quer vocês estejam despertos, 

liberados ou adormecidos, vos dando a ver as manobras desse mundo, suas armadilhas que vos 

confinaram e mantiveram nas crenças diversas, na adesão a isso que é morte, ao que não 

permanece. Então eu venho vos pedir hoje, a cada um de vocês, de vigiar e orar e de me acolher.  

 

...Silêncio... 

 

Neste período e nos dias de vosso mês de maio que se anuncia, muitas coisas vão ser mudadas, 

transformadas, aqui mesmo sobre esta terra e em cada um de vocês, vos conduzindo a fazer a 

escolha entre o Amor ou o resto, entre o Amor ou o medo. Essa escolha não pode ser ditada por 
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vosso mental, mas será ditada exclusivamente por vossa presença em vosso coração, por vossa 

presença na eternidade, aqui mesmo, na superfície desse mundo. Então hoje eu vos repito: “vigiai 

e orai e também deixem este Amor estar presente, sem condição, sem explicação, sem 

justificações”. 

 

...Silêncio... 

 

Eu venho hoje vos convidar ao sagrado de vossa própria ressurreição, a fim de que vossa 

Merkabah interdimensional pessoal acolha a eternidade totalmente, em vossa morada. Tudo isso 

que acontece em vocês como no interior de vocês, tudo o que acontecerá no exterior de vocês 

sobre a imagem desse mundo, em qualquer manifestação que seja, é a consequência de vossa 

presença enquanto dignos Filhos Ardentes do Sol. 

 

A Alegria e a Paz indestrutíveis são o sinal de minha vinda em vossa morada, a Teofania vai se 

tornar a expressão e a amplificação. O Arcanjo Uriel e Lorde Metatron são os dois agentes, caso 

possa dizer, que trabalham na manifestação, nesse mundo, do Filho Ardente do Sol que cada um 

de vocês é e será, e foi. O Fogo Ígneo vem consumir as últimas reticências, as últimas dúvidas, as 

últimas interrogações, as últimas apreensões.  

 

Cada dia que vai decorrer, a partir das 17:00 hs até a meia-noite (meio-dia até às 19:00 hs – 

horário do Brasil), a hora de onde eu falo, verão em vocês se levantar a Luz, estandarte do Cristo, 

verão em vocês a Teofania espontânea se estabelecer com cada vez mais firmeza, cada vez mais 

Paz e cada vez mais evidência, e isso não cessará, e vocês serão saciados, e vocês serão 

alimentados pela própria Luz. Numerosos de vocês são chamados a manifestar espontaneamente 

carismas inéditos. Esses carismas participam de maneira forte no restabelecimento da Verdade 

prévia à Liberdade, prévia à sequência que deve se desenrolar agora, o mais rápido e melhor.  

 

Como vocês sabem, desde 2011, a Terra está liberada, a Luz estabeleceu de novo seu reino eterno. 

Não vos deixem distrair pelos eventos desse mundo, não vos deixem levar por qualquer 

contrariedade do que quer que seja, mas vos deixem levar pelo que está em vossa morada. Vocês 

estão acompanhados como nunca. O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, 

vocês sabem, se mantém agora ao alcance do coração, ao alcance da vista. 

 

O Amor, assim, crescerá ou nascerá em cada um de vocês, levando a bem colocar em ação e em 

atividade vossas estruturas de Existência, de maneira simultânea e conjunta. O Espírito do Sol e o 

Coro dos Anjos que cantam em todos os sentidos se tornarão visíveis e acessíveis, vos dando a ver 

as engrenagens do mundo, assim como o profeta Ezequiel as haviam descrito em seu tempo. 

Então sim, nesse dia e desde amanhã, eu vos convido ao Batismo do Espírito, à Ressurreição do 

Espírito, à vinda da Verdade. 

 

Bem amados Filhos da Lei do Um, o momento chegou do que eu profetizei quando de minha vinda 

e que foi transcrito por meu bem amado João. É tempo de compreender – e de viver, sobretudo – 

que vocês não são desse mundo. Qualquer que seja a beleza residual desse mundo, apesar de seu 



33 
 

confinamento, é tão pouco em relação à vida livre onde vocês estabeleceriam vossa morada. Essa 

tomada de consciência é essencial previamente ao Apelo de Maria que espera vos encontrar cada 

dia mais numerosos a estar abertos à vossa Mãe e à Liberdade. 

 

Respeitem os Apelos da Luz, as ordens da Luz, e se reajustem se isso for necessário, a cada 

instante, permanecendo humildes e espontâneos na retidão de vossa eternidade, na retidão de 

vossos comportamentos, na retidão de vossas expressões. Eu venho hoje, desde hoje reunir o que 

eu chamei na época, afetuosamente “meu rebanho”, a fim de vos devolver para a Liberdade 

eterna e de devolver vocês a vocês mesmos. 

 

Como vos disse Maria, as Teofanias espontâneas, como aquelas de vossas reuniões que restam 

com Maria, são uma nova força que insufla em vocês o gosto da Verdade e a infalibilidade da 

Verdade.  

 

A concretização da transmutação ou transubstanciação final de vosso corpo efêmero que está em 

dissolução, vos aparecerá cada vez mais claramente, de maneira cada vez mais evidente. 

 

Permaneçam em vocês, em alguns de vocês no momento, se torna mais fácil cortar os últimos 

laços da Ilusão, em vocês como em toda parte da superfície do planeta, vos fazendo viver, 

experimentar e redescobrir as virtudes e os poderes do Amor que são os poderes de vida onde 

nenhuma morte pode mesmo ser pensada nem considerada. Então eu vos digo novamente: “Bem-

vindo em sua ressurreição, bem-vindo em vossa casa, bem-vindo na beleza, bem-vindo no Amor.” 

 

Pela Graça do Fogo Ígneo e pela Graça de Lorde Metatron, eu vos abençoo e assim eu vos 

abençoarei cada dia, para aqueles de vocês que abrirão sua porta a duplo batente entre às 17 

horas e meia-noite (meio-dia às 19:00 horas – horário do Brasil) vindo insuflar um sopro de vida 

nova, vindo insuflar o poder do Verbo, vos fazendo encontrar, de maneira ainda mais sensível, a 

Paz do coração que eu vos dou neste instante onde vocês me leem, onde vocês me ouvem. 

 

Eu me dirijo também àqueles meus irmãos e irmãs encarnados sobre a terra e que estão ainda 

desviados de sua Luz. Eu venho vos implorar de ser o que vocês são e não o que vocês possuem, 

pois mais nenhuma possessão, de qualquer natureza que isso seja, poderá manter nem ser 

mantida em muito poucos dias. Não façam projeções sobre minhas palavras concernentes ao tipo 

de evento porque tudo é possível, e o mais importante não é o que se desenrola sobre a cena 

desse mundo, mas em vosso coração, nesses instantes. 

 

Eu reativo hoje em vocês, graças à semeadura de Miguel, a totalidade do Fogo Ígneo, do Espírito 

do Sol, do Coro dos Anjos e do Impessoal. Assim é o Amor que consome, em uma bem-

aventurança infinita, isso que não pode ser destruído e que se renova permanentemente: a força 

da Vida Una, a força do Amor e da Luz do novo autêntica. 

 

Como vocês sabem, e como isso vos foi anunciado desde já numerosos anos, a ação dos Cavaleiros 

vai se tornar cada vez mais palpável. A revelação da escuridão, a revelação da Ilusão, vai se 
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acelerar e se finalizar em um fogo de artifício de Amor, de Luz e de Verdade. Então eu vim vos 

dizer hoje de maneira mais urgente: “Deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me, se torne o 

que você tem sido sempre e deixe partir o que faz parte da Ilusão, isso faz parte do efêmero, e 

mantenha-se de pé em seu Coração Ascensionado.” 

 

A Teofania é o último sinal da Luz antes de saldar toda conta presente nesse mundo, não que haja 

qualquer dívida, mas bem mais para serem descondicionados de todo laço de confinamento, para 

serem descondicionados do sofrimento perpétuo desse mundo. 

 

Desde o instante onde Lorde Metatron tiver se expressado, a Teofania espontânea das 17 horas à 

zero hora (do meio-dia às 19:00 hs – horário do Brasil) será efetiva. É possível que para alguns de 

vocês, meus irmãos e irmãs, haja um pequeno atraso de aclimatação para esta intensidade e para 

esta Presença. Não esqueçam que a natureza vos é de uma grande ajuda, lá onde há árvores, lá 

onde há rochas, lá onde há água, lá onde não há impressão, se eu posso dizer, da sociedade, como 

em vossas cidades. Os povos da natureza, neste período, são colocados a vossa disposição para se 

juntar  a vocês quando de algumas de vossas noites, acompanhados o mais frequente de meus 

anjos chamados Anjos do Senhor, vindo vos sustentar na emergência de vossa verdadeira verdade. 

 

Vocês não têm mais necessidade, definitivamente, para aqueles de vocês que me tem acolhido, de 

procurar qualquer coisa do exterior em vocês porque o mundo está em vocês e que o mundo é 

vocês, assim como o universo e os multiversos. Cada um de vocês será chamado a esse sacrifício 

do efêmero pelo sagrado da Eternidade. Se isso não for hoje, se isso não for amanhã, isso será 

num dia próximo. 

 

Eu me dirijo também a meus irmãos e irmãs em humanidade que não tiveram ainda a 

oportunidade de viver o que vocês vivem, lembrando a vocês o que eu disse sempre os últimos 

seriam os primeiros a me reconhecer e a me viver. Isso vai vos aparecer também cada vez mais 

claramente.  

 

Não esqueçam de que o coração é infalível, vos dando a ver a Verdade em toda circunstância, sem 

ter que refletir, que suspeitar, que questionar ou em que vos interrogar em face de cada 

circunstância de vossas vidas, em face de cada irmão e irmã. E não esqueçam que é quem tem 

recebido mais a quem muito é pedido, e isso é agora. E lembrem-se também que o que vocês 

fazem ao menor de vocês, é para vocês mesmos que vocês fazem. E lembrem-se também de 

deixar os mortos enterrarem os mortos, viver sua tristeza, viver sua dor diante da destruição da 

Ilusão pela aparição da Luz, e que está no seio deste sofrimento e desta dor, que pode também 

vos tocar, que se realize o apoio o mais perfeito com a extração da Ilusão, e então para a 

Liberação. 

 

Vão além de toda aparência. E se minha morada é vossa morada, então isso vos aparecerá 

claramente, com evidência. Assim que vocês tiverem me acolhido, as Teofanias espontâneas se 

tornarão cada vez mais intensas e indeléveis, vos conduzindo a constatar que mais nada pode 

alterar vossa alegria ou vossa paz, que nada poderá mais vos desestabilizar ou vos tirar do centro. 
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Então o Fogo Ígneo poderá preparar um caminho na totalidade de vosso corpo e na totalidade de 

vossa consciência. 

 

Eu transmito a cada um de vocês o Espírito do Sol. Eu transmito a cada um de vocês o Coro dos 

Anjos, em nome da Verdade, em nome da Vida, em nome da Luz, em nome do Amor. Tudo isso é 

para vocês porque isso é vocês, isso que vos permitirá então de ver aparecer o que foi escondido e 

invisível. Eu sei que muitos de vocês já tiveram, que isso seja em vossas noites, que isso seja na 

natureza, de reencontrar e de viver as outras dimensões, aquelas da Liberdade. Isso vai se tornar 

possível permanentemente, vos dando a ver o que é para ver e para esta claridade e esta precisão 

desta nova visão interior, é esta visão que permitirá a dissolução dos saldos remanescentes da 

resistência com a Luz, em vocês como nesse mundo. 

 

Não esqueçam, não mais, nesses tempos particulares, assim como eu fiz por meus apóstolos de 

lavar vossos pés, de lavar vossas mãos, a fim de acolher com mais facilidade esse dia novo que 

cada dia será novo e que cada dia aumentará de densidade e de intensidade. O Espírito do Sol, 

quanto a ele, tocara a terra, em suas últimas camadas isolantes, assim como o sol da terra, desde 

amanhã. Isso não quer dizer que cada um de vocês, despertos ou não, sentirão necessariamente 

os benefícios, mas os resultados serão visíveis de maneira tangível em alguns lugares da terra, 

segundo os horários onde isso se produzirá. 

 

Não se deixem derrotar ou desviar pelo espetáculo escandaloso que vos oferecerão aqueles que 

se consideram ainda como os tolos desse mundo, para retomar, uma expressão do Comandante 

dos Anciãos. Tomem firmemente vossa morada, vigiem e orem, estejam alegres, estejam em paz, 

sejam humildes, e, sobretudo, sejam verdadeiros. A Luz não pode em nenhum caso se acomodar 

de qualquer maneira com o que é falso em vocês como em toda parte. 

 

O tempo chegou, para alguns de vocês, de esquecer até no sentido mesmo de ser uma pessoa, até 

no sentido mesmo de ter vivido uma história ou uma evolução qualquer sobre esta terra. Eu peço 

àqueles de vocês que me têm aberto sua morada ou que me abrirão nos dias que se anunciam de 

estarem atentos ao que o coração pede, ao que o coração diz, ao que o coração propõe, ao que o 

coração coloca em funcionamento ao redor de vocês como sobre o conjunto desse mundo. 

 

Então neste instante onde quer que vocês estejam e qualquer que seja o dia onde vocês me lerem 

ou me ouvirem, de viver esta Teofania acompanhados do Espírito do Sol, lá onde a Luz reina onde 

a criação e a expressão da vitalidade da beleza é permanente, em qualquer esfera e em qualquer 

morada que seja, dignem-se a me acolher, vão além de todo paradigma dito religioso, além 

mesmo da história que eu vivi há dois mil anos. 

 

...Silêncio... 

 

A ignição da Merkabah interdimensional coletiva é realizada. Os mecanismos físicos da Ascensão 

da Terra se desenrolam agora sob vossos olhos, através da ação dos Cavaleiros, mas também em 

vocês, não permitindo mais nenhum subterfúgio ligado ao ego, a possessão, o desejo, porque 
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quando no Amor, não há lugar para o desejo porque tudo está presente e não falta nada. Então eu 

digo a inúmeros de vocês, cada dia mais numerosos: “ Eu estou convosco pelos séculos dos 

séculos. Eu estou convosco pela Eternidade.” Eu estou convosco porque você e eu somos Um, 

como eu disse na época: “Eu e meu Pai somos Um.” 

 

...Silêncio... 

 

Não deixe mais nada vindo de qualquer passado ou de qualquer história perturbar ou alterar seu 

Coração Ascensionado, o resto de seu corpo seguirá em seu tempo e em sua hora. A cada um de 

vocês que me percebeu nele, a Teofania se tornará cada vez mais fulgurante em todos os sentidos 

desta palavra. 

 

Aqueles que me acolheram e que me acolherão previamente ao Apelo de Maria são minha 

vanguarda de Luz, daqueles que estão sobre o sol desta terra. Eu não vos peço nada senão de 

serem verdadeiros nesses momentos, eu não vos peço nada senão serem vocês mesmos neste 

estado novo, em ressonância com o Coração Ascensionado onde tudo é sinal e onde tudo é 

reconhecimento. 

 

Então você que tem me lido, você que tem me ouvido, você que me tem recebido ou você que 

ainda não me recebeu, eu convido neste instante à Graça de nossa comunhão, à Graça da 

Teofania. Eis que numerosos anos, numerosos de vocês me acolheram, ou às vezes tem acolhido 

minha Luz e minha essência. Hoje, se trata de outro patamar, se eu posso dizer, deste acolher e de 

minha instalação. Então eu derramo sobre vocês, em cada um de vocês, o dom da vida eterna, o 

dom da Graça e o dom da Verdade. Como o Sol faz, eu dirijo isso a cada um de vocês, até mesmo 

ainda desviado de mim, até mesmo ainda distanciado, porque desde agora e nesse dia, não há 

mais distância para alguns de vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Eu terminarei por essas palavras: o que lhe dá a viver esse mundo, o que você tem a ver sobre a 

tela desse mundo de sua consciência efêmera, o que vocês têm para suportar, não esqueça que 

no coração, você é saciado além de todo pedido. Não esqueça que somente o coração é essencial, 

que todo o resto, desde agora, só representa os entraves ou os freios de sua ressurreição. 

 

Muito breve, não se tornará mais possível se apoiar sobre a materialidade desse mundo e ainda 

menos sobre as crenças, mas unicamente sobre a vivência de seu Coração Ascensionado. Então eu 

comungo em seu coração enquanto você comunga em meu coração. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou o que você é quando todos os véus são cortados e 

quando todas as ilusões são retiradas. Assim, na Nova Eucaristia, eu consagro seu Coração 

Ascensionado. 
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Eu lhe digo: “Se você quiser, desde agora a cada dia, quando das Teofanias espontâneas onde se 

situam os instantes propícios, onde você pode me acolher em sua morada.” 

 

Eu amo você, eu lhe abençoo e eu digo a cada um de vocês que nos temos reunido. Eu lhe digo 

então quando você quiser, em seu coração, eu lhe abençoo uma última vez neste instante. 

 

...Bênçãos... 

 

Eu me retiro agora em você, se você o quiser, e eu digo a cada um de meus irmãos: “De toda 

maneira alegrem-se, o tempo do sofrimento terminou. Alegrem-se porque eu estou convosco, 

porque eu estou em vocês.” 

 

...Silêncio... 

 

Adeus. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/jesus-christ-7-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/jesus-christ-7-mai-2017/
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MIGUEL - Maio de 2017 

 

MIGUEL - Maio de 2017 

Mensagem de 07 de maio de 2017 (publicada em 11 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados filhos do Um, que a Paz e o 

Amor sejam depositados em cada um de vocês. 

 

… Silêncio… 

 

No momento em que eu continuo a semear as águas ou lavrar a terra, e iluminar o céu, eu venho 

cortar o que deve ser. Eu venho, pelo Fogo e minha espada, concluir minha obra em vosso 

coração, para vossa liberdade. 

 

Em muito pouco tempo agora, em termos terrestres, o Arcanjo Uriel me sucederá, pois como ele 

lhes anunciou em múltiplas vezes, ele vem então concluir depois de mim a instalação da Verdade 

eterna. 

 

As Teofanias espontâneas com as quais vocês têm guardado o Cristo, são chamadas a se 

generalizar e a se amplificar, permitindo-me então dar livre curso ao Fogo Ígneo que vem queimar 

e liberar o que talvez ainda atrapalha a Liberdade em cada um de vocês. 

 

Venho também, pela iluminação de vossas noites, acrescentar minha vibração e minha Presença 

no Manto Azul de Maria que é também meu Manto.  Venho não somente cortar e queimar os 

últimos elementos que atrapalham a Verdade, venho também para ser aquele que atiça o Fogo da 

Verdade, o Fogo do Espírito. 

 

Para aqueles entre vocês que acolheram ou que acolherão o Cristo em vossa morada, eu aí 

acrescentarei o Fogo, esse Fogo consumindo-os de Amor, de beatitude, esse Fogo que os enche de 

graças. 

 

Lorde Metatron, neste dia, virá amplificar o que foi chamado há algum tempo o impulso 

Metatrônico, abrindo sempre mais as portas Àquele que vem, ou que já está aí para alguns de 

vocês. 

 

… Silêncio… 

 

Minha ação, a partir deste dia, se concluirá no fato de cortar os últimos laços à ilusão deste 

mundo, os últimos apegos.  Eu venho apoiar, por minha Presença, vossa ressurreição e vosso 

acesso à Existência em manifestação e em encarnação desde vossa morada, em cada uma das 

partes de vosso corpo e de vossa consciência. 
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Os Anjos do Senhor acompanharão minha presença em vossos céus, dando-se a ver, dando-se a 

serem sentidos para vossa maior alegria. Muitos de vocês, nestes dias, serão levados a viver 

encontros multidimensionais de um novo tipo, para o maior número de vocês.  Os visitantes 

intergalácticos dos mundos livres, em ressonância com vosso destino ou vossa origem estelar, 

virão visitá-los na intimidade de vossos corações e na intimidade de vossas noites a fim de 

simplesmente estarem presentes ao vosso lado em vossa ressurreição e no acolhimento do Cristo 

em vossa morada. 

 

Venho também, pelos últimos mecanismos da Graça Mariana, desviar alguns de vossos irmãos e 

irmãs humanos de seu caminho de sombra, a fim de que o apoio da Luz não se encontre mais 

somente em vossos corações humildes mas também no coração de alguns de vossos irmãos e 

irmãs que estão, se posso dizer, no comando da Ilusão. Não se surpreendam então de ouvir falar 

das novas graças e das novas revelações para esses irmãos e essas irmãs que se abrirão ao meu 

pedido e à presença Daquele que vem. 

 

Os tempos estão efetivamente concluídos, e é tempo de descobrir de maneira coletiva a verdade 

do que disse o Cristo e do que disseram seus profetas, qualquer que seja o horizonte em que eles 

estejam.  Uma nova idade de ouro, não sujeita ao tempo ou ao confinamento,  vem a luz sobre a 

Terra na sua nova dimensão. 

 

Muitos elementos de revelação vão lhes aparecer, tanto sobre a tela do mundo como sobre a tela 

de vossas noites, em vossos sonhos, em vossas intuições, nas Presenças que estarão em vocês e 

ao vosso lado. 

 

O tempo chegou de colocar fim ao que se opõe, sobre este mundo, à Verdade, de uma maneira ou 

de outra. Isso não sofre mais atraso, isso não sofre mais demora. Iluminando vossas noites sobre 

alguns países desta terra, eu desalojarei as últimas oposições, colocando-as em pleno dia e em 

plena luz, fazendo-os ver o que vocês talvez não viram, ou não quiseram ver. Mais nada pode lhes 

ser escondido, mais nada poderá ser dissimulado, a fim de que o reino da Verdade se instale 

nesses tempos do Apelo de Maria, vindo também iluminar vossos céus, dando-lhes a ver por trás 

das aparências do que vocês veem desde o solo olhando os céus, permitindo também e então às 

numerosas frotas da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres aparecer concretamente em 

vossos céus, como ao vosso lado, à noite. 

 

Eu me dirijo também àqueles entre vocês cujo momento de viver isso ainda não chegou 

verdadeiramente, mas chegará o mais rápido possível. Eu os comprometo firmemente, antes do 

Apelo de Maria, qualquer que seja o tempo que resta a percorrer antes desse Apelo, de entregar 

as armas da divisão, as armas do sofrimento. Eu venho convidá-los também a não mais tergiversar, 

a não mais se opor, pois vocês sabem pertinentemente, mesmo temendo, que a Luz se estabelece 

e que isso é irremediável, definitivo, e em fase final, e que nenhum de vocês poderá se opor, 

quaisquer que sejam os jogos empreendidos sobre a cena deste mundo, nem mesmo manter um 

mínimo de tempo suplementar à colocação em obra de seus esquemas. Eu os convido a depositar 
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vossos medos, assim como vossas  cobiças, assim como vossas posses, aos pés do Cristo.  Eu os 

convido também a reconhecer a primazia e a realidade do Amor incondicionado, a fim de se 

beneficiarem das últimas graças, a fim de não mais serem afetados e perturbados após a estase do 

Apelo de Maria. 

 

Venho lhes propor, em nome da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, de se reunirem 

às legiões da Graça e do Amor, quaisquer que sejam vossos medos, quaisquer que sejam vossas 

ilusões sobre a organização deste mundo e sobre sua predação. Venho portanto convidá-los a se 

reconhecerem vocês mesmos, não mais em vossos atos passados, às vezes muito antigos, mas a se 

reconhecerem em vosso coração e na dádiva. 

 

Venho hoje convidá-los solenemente a depositar todas as armas que não têm nenhuma utilidade 

no Amor que se revela agora para cada um, qualquer que seja vossa posição. 

 

Não lhes proponho qualquer trégua ou qualquer descanso, mas venho lhes propor serem enfim 

vocês mesmos, descobrirem enfim vossa eternidade e vossa liberdade. 

 

Não esqueçam que qualquer que seja vossa recusa do Cristo e do princípio do Amor, que ninguém 

pode penetrar o Reino dos céus se ele não se torna como uma criança, e livre de todo peso e de 

toda predação. 

 

Venho lhes dizer também que qualquer que tenha sido vossa indignidade, esta é perdoada pela 

Graça, pois tanto Maria como nós, Arcanjos, como os Anciãos e as Estrelas, como o conjunto da 

Confederação Intergaláctica, quaisquer que sejam os sofrimentos que vocês induziram, a Graça se 

aplica da mesma maneira a vocês, mais do que nunca e como nunca. Mas estes tempos são 

reduzidos, cabe-lhes decidirem o mais rápido, antes do Apelo de Maria, a fim de não mais provar o 

medo, o sentimento de superioridade, a fim de não mais se acreditarem autorizados a dominar 

quem quer que seja ou a oprimir quem quer que seja. Somente o medo conduziu-os nesta vida ou 

no decorrer de vossas diferentes vidas, a se confinarem sempre mais na cobiça, na posse, no 

controle da vida sobre a terra, pois em vocês também o Cristo bate à porta e vocês não podem 

ignorá-lo por muito tempo mais, a não ser criando em vocês estados de sofrimento físico ou moral 

totalmente inúteis. 

 

Eu lhes peço para tentarem imaginar que além da predação, há o Cristo, há a verdade da vida 

eterna, e que o que eu venho lhes propor, em nome da Confederação e de Maria, é saldar todas as 

contas a fim de serem livres e de participarem da liberação da humanidade.  No Amor, não pode 

haver repreensões, no Amor aquiescido e incondicionado, não há julgamento, o que quer que 

vocês tenham feito, mas sejam verdadeiros pois vossas mentiras não poderão mais se manter, 

pois vossos controles não poderão mais se manter. 

 

Não imaginem de maneira alguma poderem evitar a Luz, mudem de olhar agora e provem a 

verdade do Amor ; isso não sofre mais nenhum atraso nem nenhum adiamento. Quaisquer que 

sejam os esquemas pretendidos, eles não servem para nada pois o que talvez lhes parece ainda 
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tão terrível, segundo vossos conhecimentos Luciferianos, não é nada, isso não é senão o retorno 

da Liberdade. Não há nada a preservar, nada a antecipar,  não servirá para nada se enterrarem sob 

a terra ou esperar sair deste sistema solar, isso é impossível e vocês o sabem. 

 

Assim eu me dirijo a vocês com o mesmo Amor e a mesma intensidade : não sejam joguetes de 

qualquer hierarquia acima de vocês, seja ela visível ou invisível, pois seu tempo foi concluído e 

aquele que vocês chamam pomposamente « O grande arquiteto do universo », que não é outro 

senão Satã, brevemente não poderá mais lhes dar as menores precisões ou o menor apoio para 

vossas preces insensatas.  Então sim, vocês são amados – e eu diria mesmo bem mais do que os 

humildes que, eles, acolheram o Cristo -, há apenas vocês que colocaram cada vez mais distância 

com o Amor.  Vocês ainda correm  atrás do que é vão enquanto que é suficiente colocarem-se, e 

como eu disse, depositar todas as armas – da trapaça, da guerra, da separação -, porque, como 

vocês o constatam com seus meios modernos, Nibiru está agora ao alcance da vista. 

 

Mais nenhum sistema de confinamento ou de controle pode ser eficaz, porque o despertar da 

humanidade alcançou um ponto a mais do que o crítico e o jogo durou bastante. Eu diria que 

vocês têm tido todas as oportunidades, nas manobras que vocês colocaram em operação desde 

2012, para se darem conta de sua inutilidade diante da majestade do Amor. 

 

É tempo de se reconhecer, é tempo de se ver, o tempo é para o Amor e não mais para a divisão, e 

ainda menos para a separação. Vocês não são mantidos por nenhuma obrigação nem por nenhum 

contrato deste mundo, o que quer que vocês pensem disso. A palavra da Luz doravante coloca fim 

a todos esses falsos contratos, a todas essas ilusões de futuros mestres do mundo que vocês não 

serão jamais. Sejam mestres de vocês mesmos e olhem-se, pois eu venho apitar o fim da partida. 

 

Aquela que vocês abominam no momento, e que no entanto é vossa Mãe, Maria, conseguiu, com 

a contribuição do conjunto das forças posicionadas na superfície deste sol, como também com a 

Confederação Intergaláctica, restabelecer a junção com a Eternidade para um número importante 

de irmãos e irmãs humanos sobre a terra. Mais nenhum estratagema poderá se manter diante da 

Verdade, qualquer que seja vossa inteligência da qual vocês são tão orgulhosos, quaisquer que 

sejam vossos mestres, invisíveis, que lhes tem prometido montes de maravilhas, mas isso não tem 

senão um tempo, e vocês o sabem.  Portanto eu não venho ameaçá-los mas lhes estender meu 

coração, enquanto ainda é tempo. A mesma Graça se aplica a vocês. 

 

O Cristo lhes reiterou, o que vocês fazem a cada um de vossos irmãos e irmãs sobre a terra, é a ele 

que vocês o fazem. Ele lhes pede simplesmente para reconhecê-lo, aceitá-lo, e a Graça e o perdão 

da Luz agirão em vocês da mesma maneira que em vossos irmãos e irmãs que vocês 

consideram como negligentes, sem objetivo, sem interesse e no entanto eles vivem.  São vocês 

que têm colocado essa distância, que se estabeleceram sobre um pedestal de mestres da Ilusão. 

Vocês pensam manipular enquanto são vocês que são manipulados. 

 

Eu não venho lhes fazer pagar nada mas estou pronto para cortar com delicadeza o que ainda os 

liga a essas forças obscuras que não são senão vossos próprios medos e vossos próprios 
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condicionamentos. Eu lhes ofereço a Verdade, não há nenhum preço a pagar, nem nenhum 

interesse, assim é a Liberdade, assim é a Graça.  Eu os convido a se reunirem aos vossos irmãos e 

irmãs cada vez mais numerosos para viver a verdade do Amor. Este mundo que vocês acreditaram 

lhes pertencer não lhes pertence, então eu deposito em vocês – se por algum acaso vocês leem 

minhas palavras ou me ouvem -, eu lhes estendo meu coração e minha mão, façam-no enquanto 

isso lhes é facilitado. 

 

Eu me dirijo agora ao conjunto da humanidade sem distinção : deixem viver o que se vive em seu 

coração, não sejam de nenhum modo perturbados pelos acontecimentos deste mundo mas 

estejam despertos para o que se passa em seu peito, mesmo se vocês não conhecem as palavras 

nem as expressões.  O importante não está aí, mas o importante é o que nasce em vocês, 

exatamente.  Talvez exista em vocês uma esperança ou uma culpa, um sofrimento, qualquer que 

seja sua origem.  O coração é ao mesmo tempo vosso baluarte e vossa certeza, e também a única 

Verdade. 

 

Sejam doces para cada um de vocês, sejam amáveis, estejam no serviço.  Descubram, todos, a 

relação autêntica em meio ao Amor. Eu termino assim minhas palavras neste dia, então eu 

deposito em vocês a radiação do Ultravioleta, eu deposito em vocês a lembrança de vossa 

eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu anuncio assim, neste dia, o tempo da 

Ressurreição e o tempo do Anúncio, e o tempo do Apelo.  Eu saúdo e abençoo cada um de vocês, 

eu lhes agradeço vossa presença, vossa escuta e vossa leitura.  Eu lhes digo até breve. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/mikael-7-mai-2017/ 
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METATRON - Maio de 2017 

 

METATRON - Maio de 2017 

Mensagem de 07 de maio de 2017 (publicada em 12 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Ehieh Asher Ehieh.  

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Metatron. Permitam-me primeiramente saudar vossa chama de Eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Estou entre vocês neste dia. Instalemo-nos alguns momentos na comunhão do coração. 

 

… Silêncio… 

 

Venho a vocês neste dia, filhos da lei do Um, para festejar, em vocês, o retorno do Cristo e o Apelo 

de Maria. Eu acompanho o desdobramento da Luz sobre esta terra, em sua última densidade que 

é a vossa, revelando-se em vocês, e muito brevemente aos seus olhos de carne.  Os sons do céu e 

da Terra, acompanhados dos fogos da Terra e dos fogos do céu, vão se acender um a um, vindo 

acompanhar e celebrar também a Ascensão da Terra e vossa Liberação. 

Como vocês o sabem, ninguém conhece a data, mas todavia o que nós observamos, dali onde 

estamos localizados, na proximidade de vocês, nos dá a ver que há suficientemente filhos da lei do 

Um que despertaram neles o Coração Ascensional e portanto receberam a revelação interior do 

Cristo, assinalando para nós, como para vocês, a passagem à última etapa, vindo revelar a 

primazia, a verdade e a eternidade da Luz em vosso mundo que foi privado disto desde tanto 

tempo. 

O conjunto dos elementos prévios ao último jogo desta cena de teatro estão doravante em 

posição.  Como lhes estipulou o Arcanjo Miguel assim como o Cristo, assim como Maria, de agora 

em diante tudo está concluído e tudo foi preparado da maneira a mais minuciosa para o que se 

desenrola hoje sobre esta terra. Ninguém conhece a data, mas todavia o conjunto dos sinais que 

nós esperamos com vocês hoje chegou. Isso significa que em cada um de vocês está em jogo a 

mesma coisa que no nível do conjunto coletivo da humanidade. 

A revelação íntima e interior de Maria, para muitos de vocês, assim como mais recentemente do 

Cristo, deixa-nos considerar uma proximidade imediata dos acontecimentos descritos no 

Apocalipse de São João, de maneira factual e não mais vibral, no desenvolvimento da cena deste 

mundo. 
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Muitas vezes, foi-lhes falado o medo ou o Amor. Isso pode ser substituído agora pelo equivalente 

do que eu chamaria « o interior » ou « o exterior ». Onde quer que vocês girem vossos olhos, 

enquanto vocês não voltarem vossos olhos para vosso coração, vocês estarão desnorteados e 

inquietos dos acontecimentos desta terra, mas não esqueçam que a partir do instante em que 

vosso olhar voltar-se efetivamente e concretamente para vosso Coração do Coração, para o 

interior, lhes será então fácil viver que o exterior não é nada, em relação ao vosso interior. 

Nesse interior chamado Coração do Coração, em vossa morada, tal como o Cristo o estipulou, há a 

Verdade, e ela não está em nenhum outro lugar, e sobretudo não no que é visível no momento 

aos vossos olhos de carne. A partir do instante em que além das partículas adamantinas e dos 

povos da natureza, além dos vórtices dimensionais da 5ª dimensão, o desdobramento da Luz nas 

zonas, eu diria, as mais remotas em relação à Luz – em meio a vossas grandes cidades, em meio a 

certas estruturas chamadas estatais -, vai aparecer (eu falo de aparição, ou seja de visibilidade 

direta da Luz), não mais somente nos locais privilegiados que vocês têm vivenciado, não mais em 

meio a vossas noites, nem em meio aos vossos alinhamentos, nem em meio a vossas Teofanias ou 

a vossas Radiâncias Arcangélicas, mas também nos locais totalmente inusitados e inabituais, 

sedes, se posso dizer, dos poderes ocultos das forças de predação. 

Isso não visa, como lhes disse Miguel, destruir o que quer que seja, mas bem mais informar 

aqueles que estão afastados da Verdade, do retorno da Verdade. 

Por minha Presença e assim como o anunciou o Cristo, e o Arcanjo Miguel, o impulso Metatrônico 

– diferente daquele que abriu um primeiro fluxo de Luz entre KI-RIS-TI e vosso coração – vai se 

apresentar novamente, e isso independentemente dos horários de Teofania espontânea que, eu 

os lembro, concernem aos horários de 17 horas à zero hora, do local onde eu falo. (N.T. : das 12 

horas às 19 horas horário de Brasília) 

A transfixação do coração, a perfuração do pericárdio, a abertura do chakra do coração e da Porta 

KI-RIS-TI assim como da Porta ER, será efetiva. Que o Cristo seja acolhido ou não nada mudará. 

Essa transfixação ou perfuração do coração já alcança tal nível que vocês podem percebê-la e vivê-

la quando das Radiâncias ou quando das Teofanias. 

Esse impulso dito Metatrônico abre o caminho, como eu disse, à finalização da liberação da 

humanidade – isso é agora.  Isso significa também que não há data posterior a buscar concernente 

ao Apelo de Maria. Basta-lhes sentir a iminência desse acontecimento para sempre voltarem-se 

ainda mais para o Coração do Coração, para a capacidade a desaparecer da Ilusão. 

O Fogo dos Hayot Ha Kodesh entra em ação a partir desta noite em diversas partes do mundo, e 

ganhará progressivamente ou brutalmente segundo a iminência, o conjunto das regiões da terra. 

Esse influxo, visível sob a forma de pilares de Luz Branca, lhes aparecerá claramente, sem fazer 

apelo a nenhum sentido sutil, mas claramente aos vossos olhos de carne e à vossa percepção.  Os 

pilares de Luz, dos quais alguns já foram observados, mas de maneira muito rara, vão se 

generalizar, permitindo um acesso direto da Luz Adamantina de maneira muito mais intensa e 

profunda do que foi até o presente. 

Em vocês também, a representação desse pilar de Luz se situa entre vosso sacro e o alto de vossa 

cabeça.  Essa estrutura, atapetada de Luz, que anteriormente era chamada de Sushumna, é 



45 
 

doravante o Canal do Éter, perfeitamente permeável entre o sacro e a cabeça. Quer vocês tenham 

vivido as ativações precedentes ou não, quer vocês tenham vivido as etapas prévias (Onda da 

Vida, Coroas Radiantes), pouco importa. 

Um pilar de Luz vai então estar disponível para cada um de vocês. Isso corresponde à colocação 

em movimento coletivo da Merkabah interdimensional pessoal, qualquer que seja vosso destino, 

se posso dizer. 

Existirá então, fora do aspecto visual desses pilares de Luz em certos locais da terra cada vez mais 

numerosos, uma percepção clara do que se desenrola em vossas costas, entre o sacro e a 

cabeça.  Aliás, desde o início das Radiâncias Arcangélicas, muitos de vocês, tal como nós vimos e 

observamos, têm vivido o despertar do Fogo do Éter, não mais somente em diferentes locais 

precisos da alquimia da Luz chamada o Fogo Vibral, sobre as Portas e as Estrelas, mas diretamente 

agora no nível do sacro, impulsionando a reversão da matéria para o Espírito e impulsionando a 

transubstanciação de vosso corpo físico em corpo de eternidade – eu o repito, qualquer que seja 

vosso destino. 

Os conselhos dados pelo Cristo no que concerne ao « vigiem e orem » são certamente ainda mais 

atuais. Existe entretanto, pela generalização desse Fogo Ígneo, como foi dito também nos 

conselhos dados por Miguel, uma necessidade de se recarregar, de integrar aquilo que vai se 

manifestar ou já se manifesta, como eu disse, para alguns de vocês. Essa integração do Fogo Ígneo 

no sacro, e entre o sacro e a cabeça, é possível nos lugares ditos naturais, longe de qualquer fonte 

eletromagnética ligada à organização de vossas cidades. É na natureza, e para outros em vosso 

leito, que se realizará essa percepção e essa ativação da coluna de Luz. 

Essa coluna de Luz estende-se portanto entre a cabeça e o sacro, vindo completar o primeiro 

impulso Metatrônico tendo acontecido já há alguns anos, partindo de KI-RIS-TI e reunindo o 

chakra do coração na frente. Há portanto realização, em vosso corpo, da cruz Crística.  Essa cruz 

Crística está então situada em um plano sagital, entre o alto e o baixo, a frente e atrás. 

A partir do instante em que essa coluna de Luz for instalada em vocês e percebida em vocês, nesse 

momento o Arcanjo Uriel intervirá, desta vez para favorecer a última reversão, do exterior para o 

interior, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, da frente para trás e de trás para 

a frente. Isso poderá induzir, não de maneira constante mas de maneira muito regular, em um 

número bastante importante de humanos encarnados, um basculamento da consciência que se 

fará, se posso dizer, conscientemente, em que vocês terão literalmente a impressão – e isso não 

será senão uma impressão – de se voltarem para o interior de vocês mesmos. É essa reversão ao 

interior de vocês mesmos, de 90 graus ou 180 graus para a esquerda ou para a direita, de vossa 

consciência, que colocará de algum modo em plena atividade vossa Merkabah interdimensional 

pessoal. 

Eu atraio vossa atenção que esse movimento da energia, da consciência e da vibração, não 

corresponde, para a imensa maioria de vocês, a nada do que pôde ser vivido até o 

presente.  Entretanto o limiar de densidade da Luz adamantina presente sobre a terra permite 

agora realizar minha última obra através dos pilares de Luz entre o céu e a terra, entre vosso sacro 
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e vossa cabeça, permitindo a recuperação do eixo da Terra que ocorrerá após a parada de rotação 

desta. 

Eu os convido, quando isso se produzir ou se reproduzir em vocês, a deixar vossa consciência 

bascular antes de desaparecer no interior de vocês mesmos.  É assim que se realizará a ignição, 

desta vez da Merkabah interdimensional coletiva, que se tornará ela também visível após o Apelo 

de Maria ou durante o Apelo de Maria. 

A multiplicação dos pilares de Luz, em vocês como sobre a Terra, assinalará também sobre a tela 

deste mundo e no que é para viver e para ver, os acontecimentos profetizados desde muito 

tempo, e isso não somente no Apocalipse de São João, mas no conjunto das profecias em 

qualquer lugar e em qualquer cultura deste planeta. 

O impulso Metatrônico do estabelecimento dos pilares de Luz terá lugar provavelmente em 8 de 

maio às 8 horas da manhã, do lugar de onde eu falo. (N.T. : às 3 horas da manhã, horário de 

Brasília). Não esperem todos viver essa última reversão da consciência em vosso corpo. Aqueles 

entre vocês que em todo caso começarão a vivê-lo, seja nesse dia, seja nos dias seguintes, seja nas 

semanas seguintes, devem cuidar de se hidratarem corretamente, se banharem ou tomarem uma 

ducha frequentemente, aumentarem a proporção de líquido que vocês absorvem cotidianamente 

ao menos em 50% a fim de facilitar o processo ligado ao meu impulso mas também, certamente, 

ao Fogo Ígneo e à presença do Cristo. 

Eu convido então cada um de vocês a estarem atentos aos sinais de vossos corpos.  O sinal 

essencial da instalação desse pilar de Luz se fará por uma sensação no nível das Portas posteriores 

situadas no nível do sacro, e também no nível KI-RIS-TI, e também no nível da Estrela OD e do 

ponto ER central da cabeça. Quando vocês sentirem ou perceberem, qualquer que seja o tipo de 

percepção, o sacro, a Porta KI-RIS-TI, a Estrela OD ou a Estrela ER, qualquer que seja a percepção, 

vocês saberão então que vossa energia, vossa consciência, está pronta para se voltar de maneira 

definitiva a fim de operar em meio à Merkabah interdimensional, não mais pessoal mas coletiva. 

Pelo processo conjunto para o qual Maria os chamou, e nomeada Teofania ou comunhão de 

coração a coração, isso permitirá de algum modo criar malhas na Terra com as linhas 

multidimensionais da Liberdade, tal como isso lhes foi explicado no que concerne às linhas 

sagradas ligando os vilarejos élficos.  Isso será realizado não mais de um vilarejo élfico a um outro, 

mas diretamente entre vocês, ou pelo menos alguns de vocês, mas também diretamente com os 

pilares entre o céu e a Terra.  Nesse instante, o fechamento da consciência, para aqueles que 

vivem isso, voará em pedaços. Não haverá mais nenhum limite à percepção, não haverá mais 

nenhum confinamento, qualquer que seja o momento do Apelo de Maria em relação a esse 

processo. 

Assim vocês experimentarão, para aqueles entre vocês que o vivem, um apelo, e, antes do Apelo 

de Maria, permitindo-lhes verificar por vocês mesmos, se posso dizer, que tudo é Um e que vocês 

estão ligados em meio ao Amor e à Liberdade, uns aos outros, e que nada pode mais ser separado 

para aqueles entre vocês que o viverão antes do Apelo de Maria. 

Eu insisto ainda uma vez : a partir do instante em que vosso sacro – e não mais as Portas laterais 

ou superiores e inferiores do sacro, que já foram ativadas há muitas semanas para muitos de 
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vocês, mas bem o sacro nele mesmo e a parte central do sacro – for ativado, dando lugar a 

percepções diferentes para cada um, isso será então o testemunho, para vocês, da iminência de 

vosso basculamento último da consciência. Eu não falo, por aqui, de desaparecimento desse 

plano, mas da instalação visível aos vossos olhos e aos olhos de todos de vosso corpo de 

Existência, manifestando-se sob a forma, para aquele que os vê, de um desaparecimento em meio 

à Luz Branca, apagando os contornos de vossa forma e diluindo vossas expressões pela beatitude 

que isso provocará. 

Em função da aproximação de Nibiru e da ressonância da Terra, chamada canto do céu e canto da 

Terra, vocês constatarão que vocês serão cada vez mais numerosos a estarem ligados pelo Amor e 

a Liberdade, uns aos outros, onde quer que vocês estejam sobre este planeta.  Isso poderá se 

traduzir em um primeiro tempo por um sentimento de congestionamento de informações, de 

sobrecarga, se posso dizer, das informações chegando até vocês, provenientes de irmãos, de 

irmãs, ou de povos galácticos, que até o presente não podiam ser vivenciadas.  Isso traduz 

também, além do significado final para o conjunto do coletivo humano, para vocês 

individualmente, uma capacidade cada vez maior para viver com Maria, com o Cristo, com Miguel 

e com a Luz, fazendo de vocês não um interlocutor privilegiado, de maneira nenhuma, mas bem 

mais um ser responsável e autônomo face à sua Luz e à Eternidade reencontrada. 

Certamente isso se traduzirá, enquanto o corpo físico ainda estiver presente, para esses humanos, 

por mecanismos psicológicos totalmente desconhecidos, implicando em modificações 

importantes, até mesmo extremamente importantes, de todas as funções fisio-psicológicas de 

vossa presença em meio ao efêmero ; vosso olhar será novo, vossa energia vital será magnificada 

e sublimada pelo Fogo vibral. Nesse momento, vocês se tornarão literalmente radioativos.  A 

irradiação da Luz que emanará de vossa presença nova em meio à Eternidade em consciência – e 

apesar ou graças a esse corpo físico -, permitirá realizar o objetivo idêntico aos dos pilares de Luz 

entre o céu e a Terra, ou seja a fusão do céu e da Terra celebrando a Ascensão da Terra e vossa 

liberação. 

Isso, certamente, não se passará unicamente durante o Apelo de Maria mas durará depois, 

durante o período final de transição, onde quer que vocês estejam.  Isso lhes permitirá, se vocês 

permanecerem sobre a atmosfera desta terra, de ajudar, servir e curar aqueles entre vocês que 

vaguearão de algum modo entre dois mundos, entre a Ilusão e a Verdade. 

As modificações que ocorram nesse momento, em vossa fisiologia como em vossa psicologia, não 

deixarão nenhuma dúvida quanto ao que é vivido, quaisquer que sejam os problemas 

consecutivos a isso, se contudo existirem.  Lembrem-se de que nesses momentos a natureza, as 

noites, as Teofanias, lhes serão ofertadas ao cêntuplo, permitindo-lhes de algum modo digerir e 

irradiar essa nova intensidade de Luz. Tornando-os radiantes, o que quer que vocês façam, o que 

quer que vocês queiram, e essa radiação triunfará, se posso dizer, sobre vossos funcionamentos 

habituais existentes antes desse momento. Em alguns momentos lhes parecerá talvez que mesmo 

vossas palavras saindo de vossa boca não são vossas palavras mas o sopro do Espírito. Parecerá a 

vocês, tocando, que seja um humano, um vegetal, um animal, que há uma efusão de energia – de 

Fogo – emanando de vocês e se dirigindo para o objeto ou o sujeito que vocês tocam. 
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Assim vocês enxamearão ao vosso redor a Luz sobre esta terra, vocês irradiarão o Fogo do Espírito, 

vocês irradiarão o Coro dos Anjos e vossa dimensão de Eternidade a quem estiver disposto a 

acolhê-los, a quem estiver disposto a reconhecer, sem esforço, sem pedido e sem intenção, 

simplesmente por vossa presença e vosso acolhimento. 

Esse processo de pilar de Luz, em vocês, pode se acompanhar ou não do Cristo em vocês, pouco 

importa, mesmo se haverá muitas vezes conjunção da revelação do Cristo interior com essa 

irradiação de Luz e portanto a instalação desse pilar de Luz. 

De qualquer maneira,  quaisquer que sejam vossas interrogações nesse momento, porque vocês 

bem duvidam que muitos irmãos e irmãs de vossa humanidade que não estão ao corrente de 

nada, e que portanto são os últimos a viver os processos, não terão necessidade de explicações 

não mais, nem de pontos de referência para compreender o que se está prestes a viver, porque a 

Alegria, a Paz e o sentimento de novidade e de maravilhamento predominará por todo o resto de 

vossas vidas. 

Não esqueçam que a melhor maneira de favorecer, se isso lhes concerne, os pilares de Luz, é 

voltar vosso olhar para o interior, de vigiar, de orar, e de voltar vossa consciência ao Coração do 

Coração, em vossa morada, como o disse o Cristo. 

Esses pilares de Luz deverão ser um certo número. Eu não darei o número porque isso os 

retornaria a um certo número de hipóteses emitidas e citadas na Bíblia, que não correspondem 

exatamente ao que compreenderam os exegetas e os teólogos. 

Quando o número de pilares de Luz tiver alcançado um certo número e uma certa densidade, 

qualquer que seja, em relação a isso, o Apelo de Maria, quer ele seja consecutivo ou anterior, 

permitirá então verificar por vocês mesmos que vocês estão livres e liberados, qualquer que seja 

vosso destino, qualquer que seja vossa sobrevivência ou não neste mundo, no período 

consecutivo ao Apelo de Maria. 

O conjunto das estruturas vibrais – correspondem como vocês o sabem ao vosso corpo de 

Existência, em particular no nível do tetraquihexaédro do coração como sobre o conjunto das 

Portas e Estrelas de vosso corpo – permitirão então viver em toda lucidez vosso corpo de 

Existência, quer o corpo físico esteja presente ou quer ele tenha sido transubstanciado na 

Luz.  Vocês estarão, ou não, presentes na superfície desta terra, isso não fará nenhuma diferença. 

Muitos entre vocês serão chamados a se reunirem a alguns povos galácticos, seja para 

permanecerem aqui e trabalharem no sentido do serviço após o Apelo de Maria, ou então para 

serem imediatamente liberados, não tendo de caminhar dentro dos Círculos de Fogo nem sobre a 

atmosfera desta terra em regeneração que, eu os lembro, ela passa da 3D à 5D, colocando fim à 

existência carbonada. 

Os pilares de Luz de vossos corpos, quando eles forem instalados, lhes permitirão tudo isso e bem 

mais ainda.  A história de vosso personagem, de vossa vida, de vossas vivências anteriores em 

meio a esta vida, se apagarão pouco a pouco e deixarão o lugar à vossa verdadeira Eternidade, 

quer o corpo (físico) esteja aí, ou não. 
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Se vocês têm isso a viver, lembrem-se de meus conselhos : a natureza, a água, a hidratação, a 

lavagem das mãos e dos pés, permitirá facilitar de algum modo essa forma de 

transição.  Lembrem-se também que vocês não têm todos, mesmo liberados vivos, de viver esse 

processo, mas que ele concerne a alguns irmãos e irmãs humanos neste período. 

Quando a quantidade de densidade, quer sejam os pilares de Luz entre o céu e a Terra ou em 

vocês, for alcançada, então vocês constatarão o aparecimento em vosso céu de Nibiru, e portanto 

o apelo de Maria será vivido mais ou menos antes ou depois, ou durante, o período de visibilidade 

de Nibiru. Ninguém conhece a data mas isso está inscrito em um futuro qualificado de próximo. 

A noção de tempo se tornará elástica, realmente e concretamente. Alguns entre vocês terão a 

impressão de viver dias de trinta horas e outros dias de dez horas, tudo estando submetido aos 

mesmos nasceres-do-sol e aos mesmos pores do sol.  Vossa consciência se tornará então eterna e 

portanto independente dos ciclos dia-noite. Isso se traduzirá certamente, além dos 

desaparecimentos, para muitos de vocês que seriam portadores desse processo, por uma 

diminuição, ou mesmo um desaparecimento, devido à inutilidade para esses seres, do que vocês 

chamam o sono, mas também outras necessidades fisiológicas, que isso seja de alimentação, que 

isso seja as necessidades habituais normais de qualquer organismo vivo neste mundo, serão 

profundamente limitadas. Isso não quer dizer que vosso metabolismo se torna mais lento, mas 

bem mais que vossa vida não tem mais necessidade de alimentar esse metabolismo, pois a Luz se 

ocupa disso. 

Os processos místicos, os carismas diversos e variados, se tornarão cada vez mais presentes na 

superfície desta terra, não mais somente naqueles que são portadores dessa coluna de Luz, mas 

nos muitos irmãos e irmãs humanos. Vigiem também para estarem atentos, se vocês têm a 

oportunidade de ouvir as crianças, antes dos 14 anos e sobretudo antes dos 7 anos, de estarem 

atentos ao que eles manifestarão durante este período, porque se vocês bem duvidam, eles são 

muito mais permeáveis mesmo, eu diria, do que um Liberado Vivo, não tendo as estruturas que 

bloqueiam existentes nesta 3ª dimensão, uma vez que a estrutura mental ainda não está fechada 

sob essa idade. 

Olhem também os animais. Quando eu digo animais, eu falo sobretudo em um primeiro tempo do 

povo dos pássaros que estarão mais prontos, se posso dizer, para reagir à boa notícia.  Os 

movimentos dos pássaros, os cantos dos pássaros, tomarão então uma tonalidade profundamente 

diferente.  O comportamento dos pássaros lhes parecerá também totalmente inabitual.  Os 

mensageiros da Luz representados por alguns pássaros virão a vocês ou diante de vocês. Eles se 

aproximarão na natureza. Não estejam surpresos, mas beneficiados nesse momento também da 

Teofania, e vocês constatarão que a Teofania não concerne somente às consciências humanas, 

mas também às consciências animais e sobretudo, em um primeiro tempo, o povo dos pássaros. 

Vocês estão convidados, nesse período, quer vocês abriguem um pilar de Luz ou não no momento, 

a se aliviarem. Eu não falo de vossos pesos, eu falo simplesmente de vossa consciência.  O alívio 

não é um trabalho, nem um esforço, nem qualquer compreensão, mas simplesmente uma 

vontade permanente, se posso dizer, uma tensão para vosso coração e para nada mais.  Coloquem 

o Amor à frente, disse o Comandante, coloquem o Amor atrás, coloquem o Amor dentro, fora, à 
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esquerda, à direita, no alto, em baixo. Assim, vocês facilitarão a última reversão – ou 

basculamento, mais exatamente – de vossa consciência para a Eternidade. 

Geralmente, para aqueles que são portadores da coluna de Luz, o basculamento da consciência se 

fará no sentido horário, de 90 ou 180 graus, como se vocês se voltassem para o interior de vocês 

mesmos.  Lembrem-se de que isso significará vossa conexão, não somente à vossa Merkabah 

interdimensional pessoal, mas sobretudo à Merkabah interdimensional coletiva, e lhes dará então 

acesso, como eu disse, ao Conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, permitindo 

trocar, entrar em relação, comunicar-se com esses povos, com grande facilidade. 

O que também significa que diversas vozes se elevarão no mundo entre esses portadores de Luz, 

enquanto mediadores da Fonte, apelando à redenção.  Não se trata dos falsos profetas, trata-se 

simplesmente daqueles que  despertam e dos testemunhos dos últimos dias. Eles os chamarão, às 

vezes com palavras diferentes segundo sua cultura e sua origem, ao arrependimento, à redenção, 

e ao reconhecimento da Luz e do Amor.  Esse movimento, nós o esperamos e nós já o sabemos 

por antecipação. Será como uma epidemia, ou uma pandemia, tocando de próximo em próximo e 

de longe em longe cada vez mais consciências, tudo isso entre o lapso de tempo entre agora e até 

o aparecimento dos cantos do céu e da Terra, da visibilidade de Nibiru e do Apelo de Maria. 

Eu não posso dar-lhes uma duração, posso simplesmente dar-lhes a hora de início do processo, 

como eu disse, ou seja o 8 de maio às 8 horas da manhã, no horário de onde eu falo. (N.T. : 3 

horas da manhã no horário de Brasília). 

Contudo, e alguns de vocês talvez pensaram, isso foi anunciado, as Radiâncias Arcangélicas serão 

concluídas – e não as Teofanias -, na décima sessão o mais tardar. Isso lhes deixa um lapso de 

tempo correspondente às três semanas restantes do mês de maio, bem como a primeira semana 

de vosso mês de junho, para refinar e regular o que é para regular em vocês de maneira 

prioritária.  Eu os lembro que isso não chama um trabalho de compreensão ou de esclarecimento 

pelo mental, mas exclusivamente uma renúncia, justamente, de toda vontade de compreensão, de 

explicação ou de questionamento. 

A interioridade, ou se vocês preferem a mudança de polaridade de vossa personalidade que se 

poderia chamar de introversão, se tornará muito mais importante do que a extroversão. Vocês se 

tornarão seres interiorizados, mesmo para o mais exteriorizado entre vocês.  Isso lhes permitirá 

constatar no interior de vocês mesmos essa alquimia final que se desenrola, e de serem o mais 

eficientes possível se vocês são portadores desse pilar de Luz, a fim de serem um ser irradiante de 

Amor, e tornando vocês mesmos um pilar de Luz irradiante de Amor, preocupado unicamente por 

essa alegria e por essa beatitude. 

Vocês constatarão então que se vocês aceitam o que lhes é proposto, mais nenhuma das 

contingências materiais, quer ela seja de ordem física, quer ela seja de ordem social, quer ela seja 

de ordem familiar, não poderá mais afetá-los.  Vocês compreendem então facilmente que todas as 

soluções estão em vocês, como isso sempre foi dito, tornando-os então não somente livres, mas 

como eu disse, autônomos em totalidade. 

Repousa então sobre vossos ombros uma responsabilidade : a responsabilidade do Amor, a 

responsabilidade da Verdade e a responsabilidade do anúncio feito ao mundo. Esse anúncio não 
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deve declarar de maneira abusiva qualquer fim deste mundo e desta dimensão, mas unicamente o 

aparecimento do Amor.  Ousem então proclamar e declamar o Amor, manifestem vosso Amor 

face a cada coisa, a cada objeto, face a cada situação como face a cada pessoa com a mesma 

intensidade e a mesma  regularidade. De qualquer maneira, será extremamente difícil resistir a 

isso. O ímpeto do Amor e o impulso Metatrônico os fará literalmente amar tudo o que vocês 

cruzarem, tudo o que vocês encontrarem, desconsiderando qualquer contingência pessoal ou 

qualquer relutância ligada à pessoa ou à história. 

Outras medidas lhes serão recomendadas, eu penso em particular no que lhes comunicará 

Hildegarde de Binguen concernente a uma poção que permite facilitar a instalação, seja do pilar 

de Luz, seja do Cristo em vosso coração, em vossa morada. Haverá outras, dadas também, eu 

penso, pelo Comandante dos Anciãos no momento em que ele se expressar.  O mais importante, 

quaisquer que sejam as ajudas que lhes serão reveladas, será certamente o movimento de vossa 

consciência e a aceitação de vossa consciência, que é preliminar a todo o resto. 

… Silêncio… 

Eu terminei com o que eu tinha de lhes transmitir. Permitam-me por minha vez instalar com vocês 

uma Teofania – com minhas especificidades – neste instante, onde quer que vocês estejam, 

qualquer que seja o momento em que vocês lerem ou escutarem minhas palavras e minha 

Presença. 

Ehieh Asher Ehieh. 

… Silêncio… 

Eu sou Lorde Metatron. No Amor do Um, eu os saúdo. Até logo. 

 

*** 

Tradução do Francês: Ligia Borges  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/metatron-7-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/metatron-7-mai-2017/
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ANAEL - Parte 1 - Maio de 2017 

 

ANAEL – Parte 1 - Maio de 2017 

Mensagem de 08 de maio de 2017 (publicada em 18 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Anael Arcanjo. Bem amados filhos da lei do Um, eu saúdo vossa eternidade, e a Paz. 

Permitamo-nos primeiramente, todos juntos, viver um momento de comunhão, de coração a 

coração. 

 

...Silêncio... 

 

Bem amados, eis me aqui com vocês a fim de responder aos vossos questionamentos em relação 

aos processos que estão se desencadeando agora desde dois meses. Assim, eu me proponho 

através de vossas perguntas, de fornecer os esclarecimentos, mas também as especificações que 

vos serão útil ouvir e ter para viver, eu diria, com mais tranquilidade, o que está para viver sobre 

esta terra. Então, eu vos escuto. 

 

Questão: quando das Teofanias, fora dessas sensações no nível do peito, o som que eu percebo 

no ouvido esquerdo está desde agora no ouvido direito, e um novo som apareceu no meu ouvido 

esquerdo, como os sinos. Ao que isso corresponde? 

 

Bem amado, a passagem de um lado a outro não tem o mesmo significado que anteriormente. Na 

verdade, vos havia sido estabelecido que o som da alma, o Nada, era ouvido no ouvido esquerdo. 

O ouvido direito estava, antes de vossa abertura, em ligação com o que vocês podiam chamar, na 

época, os desencarnados. Hoje não é nada. O som passa da esquerda para a direita e da direita 

para a esquerda se tornando bilateral. O som ouvido no ouvido direito, corresponde ao canto do 

Espírito desde agora, não há mais lugar para qualquer desencarnado ou, se vocês preferem, 

qualquer lugar para o que é de natureza astral. 

 

Assim então as Teofanias, o Coração do Coração, as comunhões, vos conduzem a perceber 

efetivamente, para alguns que não viveram ainda, uma mudança de tonalidade e de frequência de 

som ouvido à esquerda e à direita. Esse som se torna efetivamente mais cristalino e ele é o último 

som antes de ouvir o Coro dos Anjos, e também o Apelo de Maria, mas também os sons do céu e 

da Terra. 

 

Existe então, vocês podem imaginar, no nível da Teofania, um processo de elevação vibratória, 

mas também de esclarecimento da supraconsciência no seio de vossa consciência efêmera. Isso se 

traduz, é claro, por esse marcador que é o Nada ou som da alma, que se torna efetivamente mais 

agudo, se vocês preferem, e em todo caso mais cristalino e mais identificável. Não esqueçam que 

há nesses momentos também, no decurso das Teofanias, a possibilidade de meditar ou de trazer 
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sua tensão e sua atenção sobre o som ouvido; isso faz parte, aliás, de algumas formas de yoga. Eis 

o que eu posso dizer. 

 

É então completamente normal que vivendo o Coração do Coração, vos reaproximando então da 

Infinita Presença no curso dessas Teofanias, se manifestam em vocês essas percepções de sons e 

de tonalidades diferentes e também de outros processos que, eu lembro a vocês, começarão de 

maneira escalonada, progressivamente ou brutalmente, para um número sempre maior de vocês, 

em relação ao que foi chamado “pilares de Luz” e o qual a vocação primeira, além do que foi 

estabelecido por Lorde Metatron, é antes de tudo ligar os três estágios, corpo-alma-espírito, no 

seio da unidade, se traduzindo, se vocês não constataram ainda, no curso das Teofanias, pelas 

sensações novas, se posso dizer, não no nível das Portas, mas bem mais especificamente no centro 

do sacro. 

 

Alguns de vocês são levados a perceber esta coluna de Luz sob a forma de canais existentes e 

prévios descritos desde muito tempo, quer dizer o Sushumna, Ida e Pingala. Essas três forças, 

separadas até o presente, são reunidas no seio do mesmo canal, tecida de partículas adamantinas 

desde muito tempo. Na verdade, desde o instante onde vocês viveram a abertura da Coroa da 

cabeça, pouco a pouco, na medida desses anos, esse canal mediano da coluna vertebral se teceu 

de partículas adamantinas a fim de permitir a subida da Onda de Vida, se ela subiu para vocês. 

Todavia, a aplicação da Teofania e a vivência dela leva vocês progressivamente a conscientizar 

também esta parte de vosso corpo, qualquer que seja o estado vibratório anterior, quaisquer que 

sejam as vivências anteriores. Trata-se então de um retorno no centro e de um retorno para a 

Eternidade. 

 

A coluna de Luz situada em vossas costas não é nada senão o Sushumna, recoberto de Luz 

autêntica e evitando então as dificuldades bem conhecidas do despertar da Kundalini que o 

acompanhava sistematicamente, eu lembro vocês, do aparecimento em vossas costas, em geral, 

de uma entidade chamada Arcôntica, vindo vos cavalgar e vos fazer crer que vocês eram livres. O 

despertar da Kundalini hoje não é verdadeiramente o despertar da Kundalini anterior, porque 

justamente o canal mediano chamado Sushumna está recoberto de partículas adamantinas, que 

isso seja no sentido da descida do Espírito santo ou da subida da Onda de Vida, permeabilizando o 

canal e evitando justamente que as forças serpentinas ligadas a Ida e Pingala não possam tomar o 

passo sobre o eixo central. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: durante algumas Teofanias, o coração não se manifesta mais, em seu lugar, se 

apresenta um enorme espaço vazio. É uma falta de posicionamento? 

 

Isso não corresponde absolutamente a uma falta de posicionamento. A percepção do chacra do 

coração não está mais manifesta, é claro, naqueles de vocês que viveram os processos chamados 
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processos dos Casamentos Celestes essencialmente. Aqueles de vocês que, hoje, vivem essas 

Teofanias e não tem a percepção clara do que é chamado Coração Ascensional ou chacra do 

coração ou ainda Coroa radiante do coração ou Coroa de Fogo Ígneo, perceberão simplesmente o 

movimento da consciência que desemboca efetivamente sobre um espaço parecido cada vez mais 

vasto, que não é apenas a antecâmara, se posso dizer, da Infinita Presença, e isso, sem um 

mecanismo energético duplo, nem mesmo vibral. Trata-se então diretamente de um processo 

tocando exclusivamente a consciência, mas não tendo ainda o efeito, se eu posso dizer, sobre a 

corporeidade. 

 

Existe então um trabalho real que é, é claro, no nível da vivência, profundamente diferente para 

cada um de vocês segundo a anterioridade, se eu posso dizer, do que foi levado em vocês durante 

vossa vida, e mais particularmente desde os anos dos Casamentos Celestes, quer dizer 2008 e 

2009. 

 

...Silêncio... 

 

Eu esclareço, antes de pedir a próxima questão, que da mesma maneira que há alguns anos os 

intervenientes que comunicavam com vocês eram acompanhados do Espírito do Sol e do Coro dos 

Anjos, hoje, desde a intervenção de Metatron, é desde agora possível, quando de nossas 

intervenções, de realizar espontaneamente uma Teofania em cada um de vocês, que isso seja no 

escutar, que isso seja na leitura. Existe então um potencial novo, real e concreto, da consciência 

efêmera para se voltar com mais facilidade, como vos ensinou Metatron, na consciência chamada 

“supraconsciência” ou Infinita Presença, abrindo o caminho, se eu posso dizer, para a liberdade de 

vossa consciência. 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: durante a canalização do Cristo, uma grande coroa de chamas estava sobre a minha 

cabeça e no centro da coroa, a imensidade. É isso uma manifestação do Espírito? 

 

É na maioria uma manifestação do acesso a sua supraconsciência. Como eu disse, as Teofanias se 

acompanham e se acompanharão de manifestações cada vez mais presentes para aqueles que as 

vivem. A ativação da Coroa da cabeça é particular, se ela se apresenta quando de uma Teofania. 

Se vocês observaram bem, existe uma forma de percepção completamente diferente no nível da 

Coroa da cabeça, traduzindo justamente o que eu expressei, ou seja, a alquimia entre os três 

estágios, físico, aquele da alma, e aquele do Espírito, representados efetivamente ao mesmo 

tempo pelo sacro, ao mesmo tempo pelo coração e ao mesmo tempo pela cabeça. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: você poderia desenvolver sobre a ação de Uriel no processo a vir? 
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Bem amado, eu penso que proximamente, Uriel terá a ocasião, isso é de sua competência, mas me 

parece que Lorde Metatron vos deu já os elementos. O primeiro desses elementos é o alternar da 

consciência prévia a seu retorno. Isso vos foi explicado através da realização da cruz no seio de 

vosso corpo físico, traçado pelo pilar de Luz e isso que é chamado o chacra do coração, em seu 

centro, e a Porta KI-RIS-TI. Isso vos dará a viver essa alternância da consciência que, efetivamente, 

está acompanhada pelo Arcanjo Uriel. Eu vos lembro que o Arcanjo Uriel é o Arcanjo do Retorno. 

Ele é também aquele que corresponde a Luz Branca da Unidade, sensivelmente diferente daquela 

de Gemma Galgani. Todavia, é realizando esta Unidade em vocês, entre a consciência efêmera e a 

consciência eterna, que se realiza vossa Liberação. 

 

O posicionamento da consciência ordinária permite efetivamente de ver diante de si não ao redor 

de si. A alternância da consciência de 90 a 180 graus no sentido horário, tal como definido por 

Lorde Metatron, é o meio que vos é fornecido, através da Teofania e a ativação das últimas 

estruturas concernentes ao vosso corpo de Existência, entrar em manifestação e em percepção no 

seio mesmo de vossa consciência efêmera que se apaga e se dissolve. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Nós não temos mais perguntas escritas. 

 

Obviamente lhes é permitido usar vossa voz. 

 

Questão: há um ano, na cidade dos elfos, próximo de uma grande árvore, eu senti, no nível das 

costas, na raiz das asas, como uma Luz que saia em um imenso tubo que englobava a árvore e 

eu, e eu me senti projetada na árvore. Houve uma comunhão de coração a coração com a 

árvore. 

 

Eu aproveito seu testemunho e eu lhe agradeço por dizer essas coisas. Vos havia sido explicado, 

me parece, por Snow, há numerosos anos, que havia a possibilidade, através das árvores, de viver 

certo número de processos que são efetivamente o que você chamou uma comunhão de coração 

a coração, e uma deslocalização da consciência de um e de outro. Hoje as árvores, vocês 

imaginam, são os primeiros pilares de Luz garantidos de matéria, que apareceram sobre esta terra, 

como isso vos foi explicado pelo Comandante, desde o instante onde os povos da natureza se 

tornaram, de alguma forma, visíveis a vossa consciência. 

 

Hoje as coisas são um pouco diferentes. Vos foi pedido efetivamente, de estar na natureza e se 

possível lá onde há árvores. Se vocês, hoje, colocarem vossas costas contra o tronco da árvore, 

então nesse momento vocês sentirão um número de processos da consciência e energéticos, 

correspondentes a transferência do pilar de Luz da árvore em vosso pilar de Luz. Existe então uma 

real capacidade das árvores, hoje e, sobretudo aquelas com folhagem caduca, e efetivamente, se 
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vocês têm a chance de conhecer uma árvore-mestre, aquela que é a mais própria de transferir a 

informação da coluna de Luz tal como foi especificado ontem por Lorde Metatron. Eu vos convido 

então a experimentar por vocês mesmo o que acontece desde agora, e que será necessariamente 

diferente disso que vocês puderam viver há ainda alguns meses ou algum tempo. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: quando da canalização de Metatron, eu senti sobre meu lado direito como uma 

serpente branco-leitosa. Isso tem algum significado? 

 

Sim bem amado. Isso corresponde a uma transmutação de engramas sombras – a serpente – mas 

ela, como você disse, era branca, ela estava sobre seu lado direito e corresponde então a uma 

cristalização emocional ligada a uma vivência traumatizante do passado onde algumas entidades 

alimentavam de alguma forma, se alimentavam desta ferida que estava presente em você. O fato 

de ver a serpente branca do lado direito, no nível do lado direito, significa a erradicação de um 

engrama emocional ligado a uma ferida importante vivida em seu passado e que limitava, se eu 

posso dizer, sua energia e sua consciência. 

 

E é o mesmo e será o mesmo quando das Teofanias espontâneas ou programadas, quando 

também de nossas intervenções, onde tudo o que pode restar de resíduo, de resistência, vocês 

verão também sair de vocês. Isso se chama “limpar sua casa”. Nenhuma entidade de qualquer 

natureza que seja, seja ela astral, seja ela Arcôntica, ou uma entidade simplesmente ligada a uma 

memória e incrustada, se posso dizer, em vossos campos energéticos, por vezes desde muito 

tempo, e que não havia até o presente, quaisquer que sejam vossas vibrações, a possibilidade de 

se evacuar enquanto fenômeno residual, se encontra hoje evacuada. Eu vos previno então por aí 

que muitos de vocês vão ver literalmente sair deles um número de coisas que não tinham sido 

vistas, nem percebidas, nem conscientizadas. É assim que o Cristo lava vossas roupas. 

 

...Silêncio... 

 

Se isso se produz quando de uma Teofania, para vocês, de ver o que quer que seja, deixem se 

evacuar o que se evacua. Eu vos lembro, vocês não têm necessidade nem de compreensão nem de 

recolocar isso num evento específico, mas simplesmente, como foi dito, de atravessar  isso e de 

deixar a Luz agir e ser. Não se apreendam de nada, nesses momentos, contentem-se de ser o 

observador neutro que constata, vê e atravessa, e que não será mais afetado por certos engramas, 

certos hábitos, certas feridas, ou certas... o termo “possessão” é forte, mas alguns parasitismos 

que não são necessariamente ligados sistematicamente as entidades, mas em todo caso, aos 

fenômenos memoriais ou de laços de apegos passados, presentes ou futuros, que estão ainda 

presentes. 

 

...Silêncio... 
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O Cristo vos disse que estava no interior de vocês e que veio como um ladrão na noite para um 

número restrito, mas cada dia é maior, de irmãos e de irmãs humanos sobre esta terra. Assim 

então, quando o Cristo está aí, ele é acolhido, mas previamente vossa morada, vosso templo, o 

conjunto de vossas estruturas sutis, mas efêmeros devem ser lavados de toda contaminação. É 

exatamente isso o que se produz desde agora e se produzirá cada vez mais com as Teofanias. 

 

Lembrem-se que nessas condições que se produzirem para vocês, não há para envolver nem 

explicações nem compreensão, isso eu acabo de lhes dizer, mas sobretudo, não entrar em 

qualquer dualidade nem combate, de reação ou de oposição. Porque senão, se vocês fazem isso, 

vocês se demonstram a vocês mesmos que vocês estão ainda inscritos no seio da pessoa e tão 

simplesmente, do ego. Somente aquele que está alinhado na Luz e no coração, que pode ser a 

testemunha e o observador disso que se elimina, e quem permanece na Teofania, é livre. Aquele 

que reage a isso que é visto, então ele não é livre, ele está ainda inscrito no funcionamento da 

dualidade desse mundo. O marcador essencial de vossa liberdade tem sempre sido e será sempre 

cada vez mais presente: se trata da Alegria, da beatitude e da tranquilidade interior. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: ao que corresponde o ritual de se lavar as mãos e os pés? 

 

Bem amado, o lavar dos pés lhe reenvia, é claro, ao lavar os pés dos apóstolos pelo Cristo; é o 

mesmo para as mãos. Se lavar as mãos e os pés é um ato, antes de tudo, energético e vibral. O 

simples fato de lavar as mãos e os pés libera de alguma forma o que está cristalizado em vocês. 

Vocês liberam, desta maneira, o que encobre e obstrui os fluxos adamantinos, de se manifestar 

em vocês quando das Teofanias. É isso que vos foi aconselhado de lavar as mãos e vossos pés, 

porque é nesses lugares, através das zonas reflexo plantares e palmares, que se situa 

evidentemente o holograma do funcionamento de vosso corpo, e também de vosso Espírito. 

Lavando as mãos e os pés, vos permite assim facilitar a propagação da Luz adamantina até as 

extremidades de vossas mãos e de vossos pés, e então o estabelecimento da Luz. 

 

A Luz, nós vos temos dito por diversas vozes desde alguns dias, não se demorem mais somente 

sobre as estruturas vibrais que vocês conhecem, mas percorram desde agora a totalidade de vosso 

corpo. Trata-se de uma iluminação feita do interior pela presença do Cristo em vocês. Esta Luz 

adamantina, e, sobretudo quando das Teofanias ou próximo as Teofanias, vai permitir literalmente 

deixar a Luz tomar possessão de todas as parcelas desse corpo efêmero, sem nada esquecer. 

Vocês estarão então efetivamente, com vosso corpo de carne, em vosso corpo de glória ou corpo 

sem costura, ou corpo de Existência se vocês preferem. 

 

Assim então o corpo físico, em sua totalidade, está prestes a se tornar – e eu falo no nível coletivo 

-, o lugar de uma transmutação e de uma transubstanciação a nenhum outro parecido, porque se 
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trata, qualquer que seja vosso destino, de passar de um corpo limitado a um corpo ilimitado, de 

passar do carbono para o silício, de passar do efêmero à Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: o Cristo pode se instalar em nós se nós estamos ainda na pessoa? 

 

Bem amado, enquanto seu corpo estiver presente, você será sempre a pessoa, mesmo liberado 

vivo. Tudo depende, eu diria, do grau de resistência da personalidade ou do abandono da 

personalidade, quaisquer que sejam as feridas, os carmas, as doenças ou outro. O limite não está 

no nível do corpo, o limite está simplesmente na aptidão ou na não aptidão de vossa consciência 

para largar. 

 

O Cristo se instalará de toda maneira, quer a morada esteja limpa ou não, mas evidentemente, as 

circunstâncias desse despertar do Cristo serão profundamente diferentes segundo que vocês 

tenham lavado suas roupas, mais ou menos completamente. 

 

É essencialmente a missão das Teofanias de vos dar, não o acesso para a Eternidade porque 

apenas vocês que podem realizá-lo, é o último passo, ao Coração do Coração, o momento onde 

vossa consciência deixa e vive, se eu posso dizer, alguma coisa que não é mais da ordem da 

consciência nem de vocês mesmos, mas da totalidade, que é chamada Parabrahman ou Absoluto. 

 

A Luz, nesta fase final, não está aí para vos curar, senão for curar os apegos à vocês mesmos, os 

apegos a materialidade, e ver as últimas coisas que não foram vistas. E isso concerne 

evidentemente a pessoa e não a Eternidade, mas a justaposição e desde, isso vos foi explicado, a 

dissolução do efêmero em proveito da Eternidade, se acompanham de uma forma de 

distanciamento da consciência ordinária, da supraconsciência, após seu reconhecimento mútuo e 

sua fusão. Isso explica, é claro, os processos vividos esses últimos anos, da alteração memorial ou 

do funcionamento mental que eu qualificaria de descontínuo. Isso vai evidentemente se 

amplificar. 

 

Estar cada vez mais presentes no seio de vosso coração se acompanhará cada vez menos de 

subidas do que constitui vossa pessoa, vossa história ou o que quer que seja de conhecido. E isso é 

normal e não deve atrair vossa atenção ou vosso questionamento sobre isso, mas, aí também, 

novamente, viver bem mais com facilidade e com graça. 

 

Lembrem-se que vocês não são nem esse corpo nem esta pessoa e que é justamente isso que foi 

chamado “ser liberado da pessoa”. Mas a pessoa, isso foi explicado, me parece, muito longamente 

durante esses numerosos anos, a pessoa não está jamais liberada; enquanto que você se 

considera como uma pessoa, não há nenhuma porta de saída, desde agora. 
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Então já, sobre o plano expressão/comunicação, assim como você formula a questão, mostra bem 

evidentemente isso que você teme, quer dizer ser ainda uma pessoa. Eu lhe lembro que você será 

sempre uma pessoa, mas você está liberado de sua pessoa ou não? Sua própria pessoa não será 

jamais liberada. Isso não é você que decide, isso não é seu corpo ou sua consciência ordinária que 

podem decidir o que quer que seja, é o sacrifício ou a crucificação que realiza isso. Aceita-se largar 

ou se demonstra a si mesmo que você mantém ainda seus sofrimentos, suas perturbações, seus 

apegos a esse mundo? 

 

Lembre-se que definitivamente e finalmente isso não mudará nada, mas isso traduz já 

simplesmente, de alguma forma, seu futuro e seu destino. É claro, restará sempre a última graça 

do Apelo de Maria, mas isso que vocês vivem desde agora, prefigura e antecipa o que vocês têm a 

viver após o Apelo de Maria. É claro, existem ainda e sempre as possibilidades de mudança. Essas 

possibilidades de mudança dependem unicamente disso que eu acabo dizer: você está liberado da 

pessoa ou continua a se expressar desde a pessoa? 

 

Assim, então, as manifestações que estão a viver hoje não têm, nem que ser condenadas, nem 

julgadas, nem discriminadas, mas, no entanto, é completamente possível de descobrir vosso 

destino, se eu posso dizer, até a Liberação e então de apreender talvez um pouco melhor o que se 

desenrolará para vocês durante os 132 dias, segundo vossa localização desde algumas semanas. 

Não desde dois meses, mas mais precisamente desde a primeira Teofania que ocorreu, eu vos 

lembro, antes da intervenção de Maria do fim de semana pascal ou da semana da páscoa. 

 

É por isso que Maria não vos anunciou a primeira Teofania antes que ela ocorresse, de maneira a 

que vocês se dessem conta por vocês mesmos se vocês estavam prestes a viver esse processo ou 

não, porque eu vos lembro que esse processo não tem necessidade de vossa pessoa nem de vosso 

personagem. Isso não é vocês que decidem, se isso não está no momento em que vocês vivem a 

Teofania, que ela seja espontânea ou que vocês decidam comungar com um irmão ou uma 

situação – sem nada pedir, eu vos lembro. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: como conciliar uma atividade profissional com a instalação do Cristo? 

 

Bem amado, assim como você pergunta, isso vai se tornar impossível, e isso vos foi anunciado, 

aliás, me parece. Até o presente, era possível conciliar as atividades ordinárias no seio desse 

mundo de ilusão e viver, como vocês têm vivido, tudo isso que era para viver. Hoje isso não é mais 

a mesma coisa, sobretudo, desde essa manhã. Esta tomada de consciência, tal como você a 

expressou, vai se colocar cada dia cada vez mais. Então eu não tenho resposta fácil, se isso não é 

repetir a frase de Cristo: “Deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me.” Aí se prova, para 

alguns de vocês, vossa verdadeira capacidade em vos demonstrar o que vocês são, por vossas 

escolhas, por vossas atitudes. 
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Para alguns de vocês, o Apelo ou a ordem da Luz será tal que não será mais possível levar o que 

vocês levavam anteriormente. Cabe a vocês, se eu posso dizer, em vossa alma e consciência, 

decidir. Nós não podemos e não damos jamais nenhum conselho particular em relação a isso, 

porque cada caso é um caso particular e isso seria interferir em vossa liberdade, mas nós 

insistimos em vos dizer que agora, vocês não poderão mais levar em frente o efêmero e a 

Eternidade até o Apelo de Maria, porque é indispensável, segundo vosso ritmo e segundo vossas 

tomadas de consciência, de sair de todo engajamento da matriz, desde agora. 

 

Nós temos sempre vos dito durante esses anos e mesmo após o ano de 2012, salvo o período 

inicial dos Casamentos Celestes onde houve numerosas mudanças, que precisavam permanecer aí 

onde vocês estavam. Hoje isso não é mais verdadeiro; isso se deve simplesmente as Teofanias. 

“Ninguém pode penetrar o Reino dos céus se não se tornar como uma criança.” Será mais difícil a 

um rico passar o buraco de uma agulha do que outra coisa. É necessário a vocês, agora, despojar, 

segundo o que a Luz vos ordena, todos vossos apegos, sem nenhuma exceção. Isso não quer dizer 

por aí que vocês necessitam deixar tudo, mas cabe a cada um de vocês de ver os resultados das 

Teofanias sobre vossos envolvimentos no seio desse mundo. 

 

A Luz vos pede desde agora um envolvimento completo e total. Algumas atividades poderão ser 

levadas no seio da pessoa, outras de modo algum. Eu não posso lhes fornecer a lista porque isso é 

profundamente diferente para cada um de vocês. É então em vossa alma e consciência, realmente 

e concretamente, que vos pertence fazer a experiência, de decidir, de escolher, quer dizer serem 

autônomos. 

 

Eu lembro a vocês que após o Apelo de Maria e no momento da estase, vocês não poderão contar 

com nada senão o que vocês são em eternidade. O resto terá literalmente, concretamente e 

efetivamente, desaparecido. Vocês serão únicos no mundo, vocês serão o Parabrahman, quer 

vocês o queiram ou não. Isso atualizará o Juramento e a Promessa, tal como a Fonte vos tem 

falado longamente. 

 

É então uma verdadeira escolha, que não tem nada a ver com a atribuição vibral, mas que, 

simplesmente, vos mostra o caminho mais evidente para vocês, e os caminhos plenos de 

obstáculos. Cabe a vocês serem autônomos, cabe a vocês decidir; é vossa responsabilidade e 

certamente não de vossos parentes, amigos, irmãos ou irmãs, e ainda menos nossa, ilustrando 

também a frase do Cristo: “Ninguém pode servir a dois mestres de uma vez.” Era ainda possível 

até pouco tempo; agora isso vai se tornar cada vez mais impossível, mas também, cada vez mais 

evidente. 

 

É então em vossa alma e consciência que pertence realmente resolver e decidir. Cabe a vocês ver 

os lugares onde o coração está lá, e as situações, os envolvimentos, onde o coração não pode 

estar lá e não poderá jamais estar lá. Isso pode ser muito brutal, mas eu vos aconselho pesar bem 

os prós e os contras de uma decisão hoje, antes de serem confrontados posteriormente, no 

momento ou após o Apelo de Maria. 
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Lembrem-se também o que disse o Comandante, para aqueles de vocês, despertos e vibrantes: 

quando existem ainda os apegos ou as deficiências de posicionamento, o Comandante vos disse 

que isso iria atacar o corpo de maneira cada vez mais evidente e cada vez mais violenta. Cabe a 

vocês ver as coisas e cabe a vocês decidir. Nós só podemos esclarecer as escolhas que são 

possíveis para cada um, mas há apenas você que pode fazer o último passo. E a Luz hoje, nas suas 

ordens, vos mostra o caminho, cabe a vocês decidir. 

 

Eu lembro vocês também, como isso foi dito, que vocês estão muito exatamente no bom lugar, o 

que quer que diga vossa pessoa e o que quer que pense vossa consciência ordinária. É para vocês 

e para cada um de vocês, as circunstâncias as mais adequadas para reencontrar vossa autonomia, 

se isso já não está feito. Autonomia, também em relação à matriz como em relação a todos os 

laços, mas também em relação a nós, intervenientes de outros planos da Luz que o vosso. 

 

...Silêncio... 

 

Eu recordo que as ordens, tais como vos explicou o Comandante, não estão aí para punir, castigar 

ou retribuir o que quer que seja, mas é simplesmente a Inteligência da Luz que vos mostra assim o 

que resta ainda de atitudes, de resistências ou de apegos. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: isso concerne também ao serviço e ajuda aos outros? 

 

Bem amado, a ajuda e o serviço aos outros não é uma necessidade, não é não mais uma obrigação 

ou uma orientação diferente. Isso é diferente em cada caso. Cabe a você verificar se o fato de 

ajudar e de servir, que é benéfico, é claro, porque o sentido do serviço ou Bhakti Yoga vos foi 

apresentado como um caminho real, se eu posso dizer, para descobrir o que vocês são em 

verdade, todavia tudo depende de como esse sentido de serviço é levado e tudo depende das 

repercussões eventuais sobre sua própria consciência. Se há plenitude, se não há sentimento de 

ser dependente desta atividade para estar tranquilo, então continue. 

 

Todavia eu atraio vossas atenções, e eu falo aqui de todos aqueles de vocês que têm uma 

atividade que vocês qualificam de ajuda, de serviço ou de terapia, vigiem em não levar não mais 

vossos clientes, vossos pacientes, vossos irmãos e vossas irmãs que vem vos ver, em uma 

dualidade muito importante, sobretudo se eles não estão abertos. Não reforcem os laços com a 

matriz, os laços no carma, os laços da causalidade, e eu vos lembro que a ação de Graça não 

conhece nenhuma causalidade. 

 

Assim então eu não tenho resposta, aí não mais, completamente, porque aí também é um 

problema diferente para cada um. Alguns de vocês são autônomos no seio da terapia, outros 
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estão com pés e mãos atados em sua postura e em suas técnicas. É diferente então para cada 

terapeuta ou cada serviço que é efetuado. Seja o serviço aliviado, e vocês o sentem 

concretamente, seja no seio deste exercício, de ajuda, ou de serviço, ou de terapia, a Teofania 

espontânea se coloca no caminho, seja ao contrário vosso coração parece se desligar, vocês estão 

fatigados, enervados e o sentimento profundo, que se tornará, aliás, cada vez mais evidente, de 

serem cortados do que vocês são. É em função disso que devem ser realizadas vossas decisões e 

vossas escolhas e vossos posicionamentos. 

 

Isso que eu quero dizer por aí, de uma maneira geral, para os terapeutas como pela questão 

precedente, eu tenho sintetizado isso dizendo que “ninguém poderá servir a dois mestres de uma 

vez”. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, é que, sobretudo isso traduz vossa capacidade, 

justamente, para viver a Ressurreição e o sacrifício. Eu vos tenho dito que este período era ideal 

para ver e vislumbrar o que vocês têm a viver após o Apelo de Maria. 

 

...Silêncio... 

 

As Teofanias são então o meio de preparar de maneira extremamente ativa o Apelo de Maria. 

Parece-me, aliás, que Maria vos convidou a realizar essas Teofanias por si mesmos, qualquer que 

seja sua localização, cada vez mais frequentemente, além das Teofanias espontâneas ou 

programadas. Vocês se demonstrarão a si mesmos, então, a realidade do Amor, a realidade de sua 

ação, ou então a realidade de vosso personagem que está ainda diante da cena. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: você pode desenvolver o que significa “efetuar uma Teofania por nós mesmos? 

 

Efetuar uma Teofania por vocês mesmos é simplesmente estabelecer uma relação entre vosso 

coração, um irmão ou uma irmã, uma situação, onde quer que esteja situada esta outra 

consciência ou esta situação. Hoje, Maria vos diz de não projetar qualquer pedido que seja quando 

dessas Teofanias, mas vos é possível estabelecer uma comunhão de coração a coração com não 

importa quem, se posso dizer, sobre este planeta; é assim que vocês estão no serviço. Mas não 

peçam nada para a situação, pela pessoa, para o irmão ou a irmã sobre o qual esta Teofania é 

colocada em ação. Isso não é um pedido, é o estabelecimento desta comunhão no Coração do 

Coração que realiza a alquimia da Liberação. Ela vos permite de vos ajustar o mais próximo de 

vosso Coração do Coração, da Infinita Presença, da Paz, do êxtase e da Liberdade. 

 

Realizar uma Teofania por si mesmo, é simplesmente decidir o que expressou Maria; não há outro 

detalhe a dar senão esse. É simplesmente, sem nada pedir, se colocar no coração, em consciência 

ou em vibração, segundo o que é perceptível, e deixar se estabelecer a Teofania desde o instante 

onde vocês têm definido não um objetivo, mas o que nós podemos chamar um alvo de troca e de 

comunhão. 
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Não é proibido realizar as Teofanias conosco. Nós vos temos falado, já desde longo tempo, e, 

sobretudo as Estrelas e os Anciãos, que havia uma progressão no nível do Canal Mariano, onde ele 

fusionaria com o chacra do coração, vos dando a ver que o mundo estava em vocês. Desde o 

instante onde vocês se colocam em vosso coração, não intelectualmente – mas não 

necessariamente vibratoriamente não mais, se vocês não percebem as vibrações – mas 

simplesmente vos apoiando em vossa mão, vos apoiando no que vocês querem, de fazer recair 

vossa consciência sobre vosso coração, e após, simplesmente, pensar na pessoa, na situação, nos 

irmãos ou nas irmãs sobre o que esta Teofania está estabelecida. 

 

Isso não é uma ação da vontade, isso não é mais o desejo de mudar qualquer situação que seja 

que deva vos aflorar – não, sobretudo – mas simplesmente a vontade de bem, se posso dizer, mas 

não mais a vontade do bem no seio da matéria, que era ilusão, mas a vontade do bem no seio do 

Espírito, que não é propriamente falando uma vontade, mas que traduz a presença do Espírito e 

de tudo que vos foi desenvolvido durante esses dois últimos anos. Isso concerne também ao 

Espírito do Sol como a matriz Crística, como o Coro dos Anjos ou ainda o Impessoal. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: a Teofania pode ela se fazer com um grande número de pessoas ao mesmo tempo? 

 

Bem amado, esse é o apanágio do Cristo. Para o instante, contentem-se de fazer o que eu 

nomearia de um por um. Isso será realizável, mas eu lhe aconselho a esperar um pouco, em 

particular quando da data chamada Ascensão tenha passado. Nesse momento, a Luz emanará de 

vocês e irradiará de vocês, mesmo além das Teofanias e independentemente de vossa vontade. 

Alguns de vocês terão efetuado a última alternância da consciência para a direita a 90 ou 180 

graus. Nesse momento, vocês não terão mesmo necessidade de nomear isso Teofania ou outra 

coisa, nem mesmo de saber o que se produz, nem mesmo saber qual o alvo – porque a terra 

inteira será o alvo. Isso é para pouco tempo, mas isso não é para hoje ainda. Isso começará, 

primeiramente, justamente depois da Ascensão, eu falo da data de vosso calendário. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: como serão escolhidos os seres que viverão o tubo de Luz e a alternância de 90 ou 180 

graus? Há um número limitado, como evocou Metatron? 

 

Bem amado, eles não serão escolhidos por nós. São vocês mesmos que vão escolher, e segundo, aí 

também, vosso destino e segundo o que será para viver por vocês durante os 132 dias. Eu vos 

lembro que a Teofania não tem necessidade desse tubo de Luz, desta coluna de Luz no seio de 
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vossas costas para ser realizada. Simplesmente, se esse processo descrito pelo Lorde Metatron 

tem lugar para vocês, começou, eu lembro vocês, essa manhã às oito horas, mas não tem que ser 

sincronizado, pode se produzir entre agora e o fim das Radiâncias Arcangélicas. Desde o instante 

onde isso se produzirá vocês não terão nenhuma hesitação, vocês serão liberados vivo, não pela 

Onda de Vida, mas diretamente pelo sacrifício da consciência ordinária. Isso não é então nós que 

escolhemos, aí também, tudo depende de vosso nível de responsabilidade, e, sobretudo, de vosso 

nível de autonomia. 

 

Eu poderia dar uma imagem para isso, e isso concerne também as Teofanias como a instalação 

dessa alternância, tal como anunciado pelo impulso Metatrônico dessa manhã. Vocês veem e 

vivem a Eternidade, o Coração do Coração, e de outro lado vocês veem esse mundo, suas ilusões e 

talvez seus prazeres. Vejam os dois – e isso estando cada vez mais flagrante, que isso seja no seio 

do efêmero quanto a Ilusão, que isso seja no seio da veracidade de vossa eternidade e do êxtase -, 

são vocês que decidem a partir daí. 

 

O número? Há um número suficiente, como disse Metatron, mas esse número será obtido, se eu 

posso dizer, neste período. 

 

...Silêncio... 

 

Isso faz parte grandemente das flutuações da velocidade de Nibiru. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: desde o início das Teofanias, eu constato uma acentuação que começou na Coroa da 

cabeça, um fogo ardente de Amor no peito. Os batimentos do coração preenchem todo o corpo, 

e as células borbulham como se o corpo efervescesse, até não mais sentir. Depois eu sinto uma 

forte baixa de energia vital. Isso pode ir até um colocar em estase do corpo antes da estase? 

 

A resposta é bem claro “sim”, e, aliás, esse é o objetivo. É nesse sentido que eu dizia que em 

breve, se já não foi feito, será necessário escolher entre a matriz e a Eternidade. Para alguns de 

vocês isso é prévio ao Apelo de Maria, e é exatamente o objetivo realizado e observado por nós 

nessas Teofanias, desde algumas semanas. 

 

“O Amor ou o medo” vos tem sido repetido em inumeráveis reprises, o efêmero ou a Eternidade, a 

Alegria ou a ausência de Alegria. Mas esta Alegria está destinada, é claro, para o momento, nesse 

mundo, porque vos traz vossa Presença e vossa radiância, mas a finalidade não é esse mundo. Ou 

então, se isso é para vocês, então isso significa simplesmente vossa atribuição vibral e isso que 

vocês têm a viver durante os 132 dias. 
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Mas tudo isso que você descreve corresponde efetivamente isso que acontece. Isso não é a 

totalidade, resta também ter a percepção clara e consciente das estruturas da Luz vibral. Da 

mesma maneira que vocês podem olhar vossa mão, da mesma maneira vocês irão tomar 

consciência e ver esse corpo de Existência em suas diferentes funções, em suas diferentes 

disposições da Luz. Nós já vos falamos das Estrelas, das Portas, do tetraquihexaedro, da estrutura 

octaédrica situada em vosso sacro; restam outras, é claro, mas cabe a vocês descobri-las e vivê-las, 

eu não estou aqui para dar uma lição da anatomia sutil. Mas isso que você diz corresponde 

completamente ao que é viável no decurso de uma Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: a Teofania é ela sempre eficaz quando estamos dormindo? 

 

Bem amado, quem pode ser mais claro que você? Mas eu lhe respondo que o adormecimento não 

atrapalha nada. Como eu disse, pode ter o caminho da percepção vibral do corpo de Existência, 

isso faz o objeto da precedente questão, mas eu respondi em outra questão que era possível de 

viver isso com a consciência, sem nenhuma tradução no nível do corpo. Ao contrário, mesmo se 

você adormece e então nada é percebido no corpo, a diferença será significativa para você. O que 

lhe traz a Teofania? O que você observa no funcionamento ordinário de sua consciência como de 

sua vida? Quais são os benefícios, ou não? O sono não impede nada. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: quando de uma Teofania espontânea, se encontrar de joelhos sobre um tapete de 

flores brancas de quatro pétalas tem algum significado? 

 

Bem amado isto é concreto ou isto é uma visão? 

 

Questão: é uma visão interior na Teofania espontânea. 

 

Bem, estar de joelhos, flexionar o joelho, é se submeter ao Espírito. Isso é conhecido, eu diria, em 

todas as correntes tradicionais e religiosas. Agora, você está de joelhos não sobre o solo, mas 

sobre as flores brancas de quatro pétalas; o quatro lhe envia ao equilíbrio. O que acontece é então 

uma imagem ligada ao efeito de sua Teofania espontânea que se traduz por isso. A Teofania lhe 

obriga, ou lhe propõe, se colocar de joelhos, quer dizer deixar a pessoa e estar submetido ao 

Espírito. É assim que você descobre nesse chão de flores brancas de quatro pétalas, o equilíbrio 

dos Elementos, o equilíbrio de sua vida, o equilíbrio de seu corpo. Isso traduz também, certamente 

para você, que a única solução em tudo que pode lhe dificultar é justamente o Coração do 
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Coração, quer dizer, as Teofanias. Há então uma forma de rendição da pessoa que é de alguma 

forma prévia à crucificação e à Ressurreição. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão.  

 

Questão: sentir de novo os laços nos tornozelos tem o mesmo significado do passado? 

 

Bem amado, não, e isso já foi especificado, mas eu lhe repito a resposta. É indispensável não viver 

as comunhões como foi possível durante o período consecutivo aos Casamentos Celestes, que 

haviam sido chamadas “comunhão, fusão e dissolução”. Hoje nós empregamos um termo mais 

específico que é: “comunhão do coração e Teofania”. Evidentemente, isso deve se viver não como 

se viveu no momento da liberação de certos corpos de Existência, quer dizer à distância, mas deve 

se viver diretamente em vosso coração, e então estando presentes. 

 

Alguns de vocês têm uma leve propensão a querer escapar o mais rápido da prisão, é por isso que 

é indispensável se manter no solo, presentes, e é nesse sentido que os tornozelos ou os punhos, 

em certos casos, quando há necessidade de se bloquear no seio de seu efêmero para viver a 

Eternidade. Eu falo da localização de sua consciência e de seu corpo. Assim então, o significado 

hoje, não é de vos impedir de partir, mas muito mais de bloquear no Aqui e Agora, a única 

maneira de viver a Teofania de maneira completa, se eu posso dizer. Esses laços podem então, 

mesmo hoje, se apresentar no nível dos punhos, mesmo que eles tenham desaparecido desde 

anos, porque não é questão de partir a outros lugares ou outra dimensão, mas de fazer beneficiar 

o efêmero, seu corpo e esse mundo da Teofania. Ela não acontece em outros lugares senão aqui, 

no Coração do Coração, em vocês, nesse corpo e nesse tempo. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: podemos pedir ter esses laços para não adormecer? 

 

Bem amado, para alguns de vocês é preferível dormir, o importante não é, eventualmente, viver 

esta Teofania, até mesmo se é muito agradável, mas, sobretudo, de constatar os efeitos após. 

Quando eu digo após, isso não é imediatamente após, é no desenrolar de vossos dias, de vossos 

hábitos, de vossos comportamentos, de tudo que se desenrola em vossa vida também, caso vocês 

o vivam num nível vibral. 

 

Eu especifico também, e isso foi repetido, me parece, em inúmeras reprises: caso vocês 

desapareçam, isso traduz, não somente vosso adormecimento, mas a capacidade de não estarem 

retidos por um apego a esse mundo, a esse corpo, a situações ou à matéria. As Teofanias não são 

feitas para viver outra coisa senão a Paz e a bem aventurança, mesmo que, é claro, haja as 
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consequências no nível vibral e sobre vossas vidas, isso não concerne à própria Teofania, mas bem 

mais aos resultados. Você pode evidentemente pedir para que esses laços dos punhos ou dos 

tornozelos se reativem, mas isso não lhe preservará do adormecimento. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: aqueles que serão os pilares de Luz viverão os 132 dias para acompanhar os irmãos e 

irmãs? 

 

Bem amado, isso não é obrigatório. Para cada um isso será diferente, eu não posso lhe dar a regra 

segundo o que você vive, ou não, o pilar de Luz ou a coluna de Luz, daqui à Pentecostes. Mas isso 

corresponde, sobretudo, não aos 132 dias, mas à outra coisa que é, como foi explicado pelo 

Arcanjo Metraton, de servir, por vossa irradiação e vossa Presença e não mais pela Teofania, o que 

não quer dizer que não é necessário continuar as Teofanias, mas que a longo prazo, 

evidentemente, esses irmãos e essas irmãs humanos encarnados que vivem o pilar de Luz, terão 

uma utilidade, se eu posso dizer, em seu serviço, onde quer que eles estejam situados. Quer dizer 

que isso não é, primeiramente, uma indicação formal do que vocês têm a viver durante os 132 

dias. A única indicação formal em relação a isso, eu vos disse, é que vocês vivam presentemente e, 

sobretudo, desde 8 de março. 

 

Alguns de vocês estão reajustados, após terem sido tocados no nível de seus corpos, outros não 

têm sempre compreendido, se eu posso dizer, e aceitado. Como vos disse o Comandante, é 

necessário, então, que a Luz bata cada vez mais à vossa porta. 

 

Lembrem-se as expressões que eu empreguei há muitos numerosos anos. Eu vos falei de estar 

ancorados na Luz. Vocês têm permitido a ancoragem da Luz sobre a Terra. Depois, vocês foram 

chamados as sementes da Estrelas, antes também, aliás, e em seguida, vocês não são mais, 

propriamente falando, aqueles. A instalação de vossa supraconsciência antes do Apelo de Maria, 

manifestada de maneira efetiva, esse já era o caso para os Liberados Vivos que vão se juntar com 

outros irmãos e irmãs vivendo esse processo de alternância da consciência e de retorno. Esses 

seres têm, evidentemente, uma liberdade total, desde o instante em que eles são autônomos e 

liberados vivos, de se estabelecer onde eles quiserem em função do que eles desejam: ser 

Absoluto desde agora no Apelo de Maria, não mais serem afetados pelo que quer que seja desse 

mundo, estar sobre um Círculo de Fogo ou percorrer esse mundo. 

 

Isso não somos nós que vos disponibilizamos, não é uma atribuição, isso não é uma atribuição da 

Luz, mas isso é a concretização da Luz que desemboca sobre as características específicas que vos 

são próprias. 

 

...Silêncio... 
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Outra questão. 

 

Questão: fazer uma Teofania com uma situação ou um parente com quem nós temos apegos ou 

laços, pode ser um meio de ajudar esses laços e apegos se dissolverem? 

 

Na condição de não postular que isso seja feito para liberar um apego, mas de simplesmente se 

colocar no Coração do Coração e estabelecer a relação no Coração do Coração. Mas se você vai 

com este objetivo, não se realizará. Seja espontâneo nesta autonomia e nesta liberdade, e não se 

preocupe com qualquer resultado, porque desde o instante onde você fala de laços, é a pessoa 

que se expressa. Viva as Teofanias com esses membros caso você o deseja e veja depois qual é o 

resultado, mas não coloque jamais previamente tal como você pediu. Não peça nada à Luz em 

relação a se liberar desses laços, mas realize a Teofania e veja. Porque desde o instante onde há 

objetivo, desde o instante onde há pedido, nesse caso específico da Teofania, não há mais a 

presença em você mesmo, em sua eternidade, há o desejo da pessoa. 

 

A Teofania deve ser vivida sem objetivo outro senão o de viver o Coração do Coração. Sem 

prejulgar, sem pedir e sem esperar. Se produzirá o que deve se produzir pela Graça e a Inteligência 

da Luz, e não por qualquer vontade pessoal que é destinada ao fracasso desde já. Lembre-se: tudo 

o que você se opõe enquanto pessoa se reforça. Isso é muito mais verdadeiro hoje, com a difusão 

da Luz nesse nível de intensidade e de realização, se eu posso dizer. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: ver o seu próprio cadáver é a confirmação de deixar seu corpo depois dos três dias? 

 

Bem amado, efetivamente, nesta visão, você diz adeus a todo passado. Você ilustra a perfeição 

através do que você viveu nessa Teofania, o fato de “deixar os mortos enterrar os mortos”. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: a instalação da coluna de Luz, ela começou em alguns durante essas ultimas semanas? 

 

Sim, completamente, da mesma maneira que a primeira Teofania foi realizada sem que vocês 

estivessem informados. Mas digamos que o impulso Metatrônico dessa manhã às 03:00 horas 

(horário do Brasil) foi o inicio, se eu posso dizer, dessa campanha particular. Mas, evidentemente, 

alguns de vocês puderam completamente viver isso previamente. 

 

...Silêncio... 
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Outra questão. 

 

Questão: viver a coluna de Luz significa que houve alternância da consciência ou isso pode se 

fazer sem essa alternância? 

 

Três situações são possíveis. Em regra geral, há uma conjunção da coluna de Luz, da alternância da 

consciência e da Liberação. Alguns de vocês podem viver as premissas da coluna de Luz, mas a 

finalidade – que é o Coração do Coração – induz sistematicamente à alternância em direção à 

Liberdade e Autonomia, que isso seja sincronizado ou siga de muito perto. É possível também, e 

vocês têm compreendido, viver essa alternância de consciência sem ter sentido, percebido a 

coluna de Luz, para aqueles de vocês que não viveram as vibrações e as etapas que nós vos 

descrevemos desde muitos numerosos anos. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: a instalação da coluna de Luz induz à fusão dos quatro Elementos em nós, para 

fusionar no Éter? 

 

Sim, totalmente. A ativação dos quatro Elementos, muitos de vocês já viveram através da ativação 

da pequena Coroa da cabeça. Evidentemente, a ativação do pilar de Luz, assim como o retorno da 

consciência sucessiva vão, frequentemente, requerer essa alquimia particular onde vocês se 

reúnem à Merkabah interdimensional coletiva, ao Andrógino Primordial e à Fonte de Cristal, onde 

não há mais possibilidade de identificação com qualquer forma que seja, ou em qualquer 

dimensão que seja. Então, a finalidade está no Parabrahman. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: realizar em nós permite aos Elementos da atmosfera alternar no Éter? 

 

Eu não estou seguro de ter entendido. 

 

Questão: viver a coluna de Luz pode ajudar o conjunto da humanidade a alternar no Éter? 

 

É exatamente o objetivo. Tornando-se irradiante de Luz e não mais somente semeadores ou 

enxameadores de Luz, a Luz irradiará de vocês por todo lado. Vocês serão tornados, efetivamente 

e concretamente radioativos. Nesse momento, as Teofanias não estão mais ligadas ao Coração do 

Coração, mas à vossa própria Liberdade e Autonomia, que é, evidentemente, contagiosa e 

contribui para a Ascensão da Terra e à vossa Liberação. 
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...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: aqueles que estarão radioativos, que viverão a coluna de Luz, eles deverão evitar tocar 

as crianças? 

 

Não. Esta radioatividade da qual eu falo, não é completamente da mesma natureza que essa que 

vocês podem conceber. Não há noção de distância. Essa radiação é a radiação do Éter primordial. 

Ele é radioativo no sentido em que não transporta as partículas ou a ejeção particular de radiação 

gama, tetha, alpha ou beta. É outra radiação que vos é estritamente desconhecida sobre a terra e 

que não é detectável por vossos próprios instrumentos, mas simplesmente o efeito por vossa 

presença, que seja próxima ou no outro extremo do planeta, será a mesma. Não se preocupem de 

saber o que fazer com isso, isso se faz automaticamente. 

 

Vocês têm visto a diferença entre a Teofania e o processo descrito por Metraton, é o seguinte: a 

Teofania, eu vos disse, deve ser dirigida uma por uma sobre uma meta após a outra. A radiância 

de vossa eternidade presente nesse mundo através do processo Metatrônico, do último impulso 

Metatrônico, é um pouco diferente. Vocês não têm, nesse momento, que decidir o que quer que 

seja sobre o que quer que seja, mesmo na liberdade total, mas vossa simples presença é suficiente 

para alimentar o mundo. Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida. Isso passa dos comentários e 

isso passa também da energia e da transferência do que quer que seja, e isso passa também da 

meta. Vossa meta é então espontaneamente, o conjunto dos mundos – quer dizer vocês mesmos. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: há um tempo mínimo para que a Teofania seja eficiente? 

 

Ela transcende toda noção de distância e de tempo, não há nenhuma latência, é imediato. Se uma 

pessoa sente esta Teofania com distância, isso quer dizer que esta Teofania era vivida desde outro 

ponto de partida. 

 

Lembrem-se que existe também, desde agora, as Teofanias espontâneas, ou mesmo como disse 

Maria, uma Teofania perpétua que está prestes a se instalar. No momento, vos parece existir uma 

personificação entre o ponto de partida, vocês, e uma meta. Vocês constatarão proximamente 

que isso não quer dizer mais nada. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 
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Questão: a instalação da coluna de Luz está ligada ao mesmo mecanismo que foi chamado a 

fusão dos três fogos? 

 

Não, isso é um pouco diferente. Evidentemente, o objetivo é o mesmo, mas, eu diria, em outra 

oitava de Liberdade, porque aí, eu falei da Autonomia e da Liberdade definitivas. Isso era 

raramente o caso quando da fusão dos três fogos, tal como havia sido apresentado. Esta fusão dos 

três fogos não se realiza pelo Sushumna ou pelo Canal do Éter, ela se realiza por uma colocação 

em sintonia, diretamente entre cada Coroa e o sacro. Caso você queira uma imagem mais 

reveladora: a fusão dos três fogos se realiza, não pelo Canal do Éter, mas se realiza diretamente 

por ressonância do um com o outro dos fogos. 

 

A instalação do canal de Luz independente de suas especificações, realiza, é claro, essa fusão dos 

três fogos, mas, novamente, em outra oitava, que não é simplesmente o Fogo vibral, que não é 

simplesmente a ativação dos novos corpos ou da totalidade de vosso corpo de Existência, mas 

guardem bem, sobretudo, a Autonomia real e concreta, e a Liberdade verídica. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: como as pessoas que não estão conectadas poderão perceber esses pilares de Luz? 

 

Mas foi bem estabelecido que eles serão visíveis com vossos olhos de carne, não sobre vocês, mas 

na natureza. Eles já estão em certos lugares, mas eles não são fixos. Eles se tornarão fixos. Lá onde 

vocês os verão, eles não se moverão mais, em breve. Então, não é uma questão de estarem 

informados, não é uma questão de estarem abertos ou não, porque isso toca vossa realidade 

sensível. Eu falo das colunas ou pilares de Luz presentes, não em vocês, mas diretamente na 

superfície da terra. 

 

Questão: eu falo pelas pessoas que seriam essas colunas de Luz. 

 

E qual era a questão, então? 

 

Questão: como serão pressentidos pelas pessoas ao seu redor? 

 

Isso depende do grau de abertura daqueles que estão à frente, mas não há porque se colocar esse 

gênero de questão. O que é importante é sua localização em você mesmo. Caso o pilar de Luz 

esteja instalado e a alternância da consciência teve lugar, então você constatará, sem 

ambiguidade, que você não é desse mundo e se refugiará cada vez mais em seu coração, e ficará 

em beatitude ou em pré-estase, caso você prefira, sem nenhuma dificuldade. O que eu quero 

dizer, além do mais, é que para aqueles que serão portadores desses pilares de Luz, e que terão 

alternado a consciência, assim como foi descrito pelo Arcanjo Metatron, então nesse momento, 
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vocês não serão mais desse mundo, mesmo estando ainda por intermédio de vosso corpo de 

carne. Vossa consciência terá definitivamente alternado na Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: o tubo de Luz é representado com 3 cores: azul escuro, azul claro e branco no interior? 

 

Faltou o rosa. Há então quatro cores possíveis e potenciais, mas o mais frequente, eles vos 

aparecerão como pilares de Luz branca, a coloração, eu falo dos pilares da natureza, de cor azul ou 

rosa, têm uma especificação ligeiramente diferente, mas é completamente possível observar esses 

pilares de Luz, como você disse, de cor azul com diferentes tonalidades, branco, mas também 

rosa. Não há, todavia, diferença fundamental no mecanismo de realização desses pilares. Em 

vocês, ao contrário, eles são evidentemente constituídos unicamente da vibração da Luz vibral 

branca. A coloração está presente no seio da natureza, mas não no seio de vosso corpo. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: o fato de não mais sentir sua consciência é um indício de pré-retorno? 

 

Bem amado, a palavra “sentir sua consciência” não me diz nada. Digamos, ao contrario, caso você 

esteja de acordo, “estar consciente” ou não. Não se deve confundir a consciência da história, a 

consciência do personagem e a consciência pura, Sat Chit Ananda, que não tem nada a ver. O que 

eu traduzo por pré-estase ou estabeleço como sendo uma possível pré-estase, corresponde, como 

já foi explicado, a um distanciamento da história, da memória, e de toda preocupação em relação 

a esse corpo ou em relação ao que quer que seja desse mundo. Não é uma recusa do mundo, é o 

impulso da Luz Metatrônica que o leva a se desviar de maneira definitiva para sua eternidade. 

 

Isso se traduz, assim como vocês já viveram, não por esse mecanismo, mas por outros 

mecanismos, em particular a Onda de Vida ou Canal Mariano, a capacidade de não mais estar 

apegados, nem mesmo ligados à história desse mundo, como à história de sua pessoa. Não se 

trata propriamente falando de não sentir sua consciência, mas bem mais de estar em outros 

lugares que não na consciência ordinária, sem, portanto, ter fugido, mas estando instalados nesta 

Morada da Paz Suprema onde, como vocês sabem, só existe a Paz, a Alegria, a Graça e a beatitude 

e o êxtase. Mas você pode ter a impressão, efetivamente, de não mais se sentir, propriamente 

falando, como anteriormente com, como eu havia dito, por vezes um sentimento de estranheza, 

não em relação ao que é vivido na Eternidade, mas totalmente da estranheza desse mundo e 

desse corpo. 

 

...Silêncio... 
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Outra questão. 

 

Questão: qual vai ser a altura dos pilares na natureza? 

 

Eles unem o céu e a Terra, eles se perderão então no céu, ou nas nuvens. A perspectiva que vocês 

terão, é que é alguma coisa que é uma ponte entre o céu e a Terra. Então do solo até o céu, isso 

representa muitos quilômetros. De fato, esses pilares de Luz são uma forma de invaginação da 

ionosfera, sob a influência das diversas radiações vindas da Fonte, do Sol, do Cosmos. Eles juntam 

realmente e concretamente o céu e a Terra. Visto o lugar onde está situada a ionosfera, 

evidentemente vocês não têm ponto de vista que vos dá acesso até o alto, eles vos parecerão 

subir até o alto do céu. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: convém ir mergulhar nesses pilares de Luz se estivermos na proximidade? 

 

Isso não é verdadeiramente aconselhado, mas façam o que vocês sentem nesse momento. Alguns 

de vocês serão atraídos de maneira irresistível por esses pilares. Eu lembro vocês que esses pilares 

de Luz, e vocês têm a experiência quando de alguns atos de terapia realizados, vocês sabem que 

eu mesmo materializo um pilar de Luz, de Luz vibral branca, que é, certamente, limitado aos 

planos dimensionais específicos, que permitem aos intervenientes de descer ao interior dessa 

vibração para aparecer, literalmente, no seio de vossa dimensão. Para os pilares de Luz, é um 

pouco diferente, porque é o casamento do céu e da Terra. Eles têm uma utilidade que vos foi 

descrita, mas cabe a vocês sentir o que acontece se houver, todavia, ao redor de vocês. Não 

esperem encontrar, de maneira imaginada, em cada canto da rua ou em cada canto da floresta, 

mas vocês serão informados porque eles serão tomados em fotos em inúmeros lugares. 

 

...Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão: visto que as Teofanias ocorrerão cada vez mais frequentes, seria desejável comer cada 

vez menos? 

 

Obedeça simplesmente a lógica do que o seu corpo pede, vocês sentirão muito rápido. Alguns de 

vocês, aliás, quase nem comem mais, e são muito incomodados pela alimentação. Outros, ao 

contrário, devoram. Para cada um isso é diferente. A melhor consideração e o melhor conselho é 

de observar o que faz a alimentação sobre você. E, sobretudo, qual o tipo de alimentação. Mas 

não há conselho de fato, para cada um de vocês isso é também diferente. 
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Foi pedido a vocês, antes das Radiâncias e também, eu penso, antes das Teofanias, de estarem 

leves de alguma forma. Pertence a vocês verificar por vocês mesmos o que acontece. 

Evidentemente, vos é possível comer menos para vos depurar antes das Teofanias programadas, 

mas ao que concerne às Teofanias espontâneas, vocês não têm nenhum meio de saber. E como 

elas ocorrerão cada vez mais de maneira extensa e em horários mesmo diferentes daqueles que 

lhes foram comunicados, será a vocês muito possível ver o efeito dos alimentos sobre vocês e de 

alguns tipos de alimentos, caso uma Teofania vos caia encima, durante, justo antes ou após uma 

refeição ou uma ingestão de alimentos, qualquer que seja. 

 

E vocês estarão então fazendo mesmo a experiência, mas vocês não poderão evitar e esse é o 

objetivo, quando das Teofanias espontâneas, de exercer certamente qualquer preparação 

alimentar ou outra. O efeito surpresa deve aí também atuar. Essas Teofanias espontâneas poderão 

lhes dizer respeito individualmente, mas também coletivamente, como vocês perceberão em 

algumas regiões, em certos países em determinados momentos. E trocando com os irmãos e as 

irmãs, vocês constatarão que eles viveram os mesmos processos no mesmo momento, e em 

outros momentos absolutamente não. É justamente essa diversidade de Teofanias espontâneas 

que dará conta da intensidade do que é vivido, e também a generalização desses processos. 

 

...Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão: os pássaros ascensionam primeiramente, isso significa que eles vão desaparecer de 

nossos olhos proximamente? 

 

Eu duvido muito. O canto dos pássaros, o número de pássaros, apesar dos desaparecimentos de 

animais que começaram há alguns anos, é maior do que nunca. Evidentemente eles cantam, eles 

também, e isso dito, é normal, é a primavera, mas eles cantam também sua própria ressurreição. 

Esta ressurreição, é claro, não tem nada a ver com a vossa. No que diz respeito às egrégoras da 

criação, desses ditos animais, serão também eles livres no seio da egrégora ou, caso vocês 

prefiram, da alma coletiva, porque não há alma individual, exceto para alguns animais e também 

uma espécie de pássaros. 

 

Contudo, exceto vossas estruturas sociais, vossas estruturas organizacionais e vossa eletrônica, 

não esperem vocês verem tudo desaparecer de um golpe, exceto, é claro, no momento do que foi 

chamado a grelha-planeta final. Para o momento, e isso foi me parece referido, vocês irão 

constatar os comportamentos animais profundamente diferentes. Quando eu digo animais, isso 

em relação também aos insetos como os pássaros, como os mamíferos e como os animais 

domésticos. Esse processo já está visível, se eu posso dizer, desde certo tempo, mas ele vai tomar 

uma nova dimensão e uma nova intensidade. 

 

...Silêncio... 
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Outra questão.  

 

Questão: qual vai ser a consequência sobre o mundo do anuncio feito por Cristo sobre as 

diferentes religiões? 

 

Nós esperamos, fulminante. Em todo caso, quando eu digo fulminante, é talvez a oportunidade de 

se colocar uma última vez irada de realizar esta fraude. A religião, tal como ela existe, não será 

senão sempre um processo exotérico, adaptado a sociedade exterior e isso é válido mesmo se 

existiu, no seio de diferentes religiões, os místicos. É válido para todas as religiões. As religiões 

fazem parte da matriz. Serão vocês cristãos, muçulmanos, judeus, árabes, serão vocês brancos, 

serão vocês negros, quando vocês deixarem esse mundo? Isso são apenas os confinamentos e as 

ferramentas do confinamento, sem nenhuma exceção. 

 

Enquanto vocês seguem uma religião, vocês não são livres, mesmo se no seio dessas religiões 

existiu evidentemente, que isso seja no mundo muçulmano, no mundo judeu e o mundo católico, 

porque nós falamos disso, de seres liberados, mas confessem que elas foram, ao invés, raras em 

relação ao que se vive nesse momento. A religião vos fala sempre de conduta moral e vos fala de 

futuro; nós, nós vos falamos do momento presente, e unicamente disso e da Liberação. A 

finalidade não é absolutamente a mesma. Todas as religiões estão aí para vos impedir de serem 

livres, o que quer que vocês digam, o que quer que vocês pensem. Então este efeito do anuncio é, 

evidentemente, querido e mesmo reivindicado. 

 

Dizendo de outra forma, não é tempo mais de tergiversar com essas bobagens que não têm outro 

interesse a não ser de vos deixar na ignorância, na crença, na submissão e no medo. Tanto mais 

que eu vos lembro que as religiões têm todas sido criadas pelo homem, e são todas o reflexo 

daquele que vos confina, quer dizer, Yaldabaoth. O “Yahvé”, o “Allah”, não são nada senão o 

Diabo em pessoa e personificado. Enquanto vocês não vivem isso, vocês não são livres. A 

Liberdade não tem que se encobrir nem de uma religião, nem de conceitos, nem de nenhum 

elemento exterior. É por isso que nós insistimos desde agora sobre o fato de entrar no interior de 

vocês pelas Teofanias ou por qualquer outro meio, vibral ou outro. 

 

Desde o momento onde vocês se declaram judeu, muçulmano, vocês são sectários, quer dizer que 

vocês excluem o resto das religiões. Como pode haver um espaço de liberdade, de compreensão e 

de autonomia por intermédio desses sistemas que vos conduzem diretamente, assim como vocês 

o veem, isso que vocês nomeiam a terceira conflagração mundial. É talvez tempo, desde agora, de 

esquecer todas essas baboseiras e todas essas histórias. Quanto mais rápido, será melhor para 

reencontrar vossa liberdade. 

 

Vocês não têm que estar sujeitos a nenhum deus, a nenhum ser de Luz e a nenhuma dimensão, 

vocês são seres da Eternidade. As religiões dizem respeito à pessoa, e somente à pessoa mesmo, e 

eu repito, se houve entre essas religiões os seres que conseguiram ser livres. Isso não é mais da 

atualidade. Há duas maneiras de colocar abaixo as religiões: a maneira utilizada pelos maus 

meninos que renegam o cristianismo, que renegam a ideia mesmo de qualquer futuro e de 
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qualquer futuro no além, porque eles não conhecem. Eles têm apenas o olhar voltado em direção 

a esta terra e constroem todas as suas ideologias, todas as suas estratégias, que isso seja na escala 

individual como coletiva, unicamente adaptadas a esse mundo. Vosso Reino não é desse mundo. 

Não há nada a ganhar, nem nada a perder no seio desse mundo, porque ele é, como vocês sabem, 

falsificado, e que tudo isso que é vivido é apenas da ordem do símbolo ou da ilusão. 

 

Há um determinado momento onde vocês devem largar todas as muletas. Nós falamos 

longamente durante o período prévio aos Casamentos Celestes, quando eu tentava vos apontar o 

dedo na noção de Abandono à Luz, na noção da verdade relativa e da verdade absoluta. Se isso 

vos coloca algum problema, eu vos aconselho a vos endereçar a essas canalizações, a essas 

informações que eu pude vos dar há anos, e eu vos repito: ninguém pode servir dois mestres ao 

mesmo tempo. 

 

Deus é uma invenção bem fácil para aqueles que estão confinados, porque esta crença induz a 

esperar e à esperança, mas ela não libera nunca. Sobre o plano do Espírito é uma tortura e uma 

insensatez totais. Isso mantém o jogo, isso mantém o confinamento, isso mantém a esperança, 

isso mantém a projeção e isso mantém, definitivamente, esse mundo. Além disso, as religiões, 

sem nenhuma exceção, serão sempre responsáveis no seio desse mundo dos conflitos, antes de 

qualquer coisa, antes mesmo da riqueza, antes mesmo dos aspectos econômicos ou de aspectos 

de confrontação que se situam em outros níveis. Mesmo que isso não seja dito, as religiões são as 

maiores provedoras de guerra, que isso concirna a esse mundo, como a outros mundos que nós 

temos que afrontar para liberá-los. 

 

Aceitar isso, colocar isso como possível, já é se tornar livres, a fim de não serem mais sujeitados 

nem confinados por qualquer conceito que seja e qualquer adesão que seja. Eu lembro vocês que 

esse mundo, igualmente ilusório e confinado que ele seja, tem necessariamente necessidade de 

vosso consentimento, mas esse consentimento não é esclarecido, ele é manipulado. Isso diz 

respeito a todos os aspectos de vossa vida, e não somente à espiritualidade ou à religião. Nós 

tivemos longamente a ocasião de nos manter sobre esses conceitos; hoje é tempo de vocês 

perceberem, mais do que nunca. 

 

Então, certamente que Maria, certamente que o Cristo, certamente que Buda, certamente que 

Maomé, tiveram um papel em alguma parte no seio da Ilusão de manter essa forma de tensão em 

direção ao além, em direção à justiça, em direção à igualdade, mas isso jamais pode, é claro, se 

realizar de nenhuma maneira e em nenhuma parte do mundo. Isso é e será uma utopia, que isso 

seja nesse mundo ou em qualquer mundo, utopia que vos leva sobre os caminhos da perdição. 

 

Nós vigiamos e nós intervimos sistematicamente porque não pode haver perdição, entre aspas, 

definitiva, mas pode haver sofrimento. A religião é um dos motores – principal – do sofrimento 

sobre esta terra. Aceitar isso é ver claro. Eu falo de religiões, isso não tem a ver com os seres que 

foram a origem, mas que não a constituíram eles mesmos. 
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Algumas religiões são mesmo levadas até a vos dar, pelos próprios fundadores, para seguir as 

regras da vida, as regras sociais. Se esse mundo é ilusão e se vocês têm realmente vivido, porque 

aderir ao que vos aprisiona ainda mais? E se vocês não têm vivido a liberdade, conscientizem em 

vocês o que quer dizer estar inscrito em um país, em um trabalho, em uma função, em uma 

religião qualquer que seja. É uma negação de vossa própria autonomia e de vossa própria 

realidade além desse mundo, que se expressa, é claro, além desse mundo e que é responsável, em 

parte, do que foi chamado o carma ou a ação-reação. 

 

Acreditam vocês, que existe qualquer religião em qualquer mundo que seja... Então, é claro, existe 

no seio de certos mundos, em particular aéreos, certo número de símbolos que foram 

apresentados, que vocês conhecem sobre esta terra. Que isso seja a cruz, que isso seja a taça do 

Graal, que isso seja a Arca da aliança. Quando digo que eles são conservados, é uma reprodução 

perfeita, idêntica do que existiu sobre a terra. Porque isso veicula certo número de energias. Mas 

a constituição e a organização de uma sociedade, de uma religião ou do que quer que seja, vocês 

irão ver como um confinamento. 

 

É nesse sentido também que eu vos dizia que vocês irão ter, para muitos, uma impressão de 

irrealidade em relação à vossa pessoa, vossa vida e todas as vossas peregrinações no seio desse 

mundo, como um sonho. Até o presente, vossos sonhos eram à noite; vocês irão perceber que é 

de dia que vocês sonham ou sobre o qual vocês têm mais pesadelos enquanto vocês não são vocês 

mesmos, quer dizer, livres de toda crença, de toda adesão ao que quer que seja em relação a esse 

mundo. Estando sobre esse mundo e nesse mundo, vocês não são desse mundo. E não serve para 

nada imaginar ou crer em um paraíso ou num inferno, quaisquer que sejam, essas são as 

invenções humanas e as invenções Arcônticas. Os Arcontes vos levaram sempre a jogar com as 

forças Luciferianas. O simbolismo, o diabolismo, as correlações, as histórias, as compreensões. 

Tudo isso vos distancia do que vocês são, hoje mais do que nunca. Como vocês querem ser livres 

se vocês mesmos se confinam no seio dessas coisas passadas? 

 

...Silêncio... 

Outra questão. 

 

É hora da pausa. 

 

Então eu vos deixo e eu vos digo: até breve. Eu agradeço por vossa atenção, por vossa presença, 

por vosso escutar e por vossas Teofanias. 

 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/anael-partie-1-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/anael-partie-1-mai-2017/
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ANAEL - Parte 2 - Maio de 2017 

 

ANAEL - Parte 2 - Maio de 2017 

Mensagem de 08 de maio de 2017 (publicada em 18 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Anael Arcanjo, de retorno com vocês. Comunguemos na Paz do coração, antes de retomar 

vossas interrogações. 

 

... Silêncio... 

 

Questão. 

 

Questão : você pode desenvolver a respeito dos pássaros mensageiros dos quais Lorde Metatron 

falou ? 

 

Bem amado, no momento atual de vossa terra, eu posso dizer que tudo é sinal e tudo é 

sincronicidade.  A propagação da Luz vibral de agora em diante é tal que tudo o que se produz em 

meio as vossas vidas, tudo o que se produz na tela de vossa consciência, é sinal e 

sincronicidade.  Um animal qualquer que ele seja pode ser ele também tocado pela Graça da Luz 

vibral. Nesse momento, ele não os verá mais como um predador ou como um inimigo, ou alguma 

coisa que não lhe diz respeito, mas terá a tendência de se aproximar de vocês de diferentes 

maneiras. 

 

Assim, existem os pássaros que são perfeitamente conhecidos como sendo os mensageiros.  Por 

exemplo, o pintarroxo está ligado ao Cristo, assim como a abelha está ligada ao Cristo, e 

especificamente à ressurreição. Comunicaram-lhes para não se alarmarem com as modificações 

de comportamento e hábitos dos povos da natureza, e também dos habitantes da natureza que 

lhes são familiares ou menos familiares.  Isso vai desde os insetos, passando pelos mamíferos, e 

também, como talvez vocês têm podido constatar, os vegetais, e não somente as 

árvores.  Portanto existe nesse nível uma lei de analogia onde, em relação a algumas tradições, os 

pássaros são os mensageiros.  A mensagem é diferente segundo o tipo de 

pássaro. Evidentemente, não é questão aqui de lhes dar tudo o que concerne aos diferentes 

pássaros presentes na superfície de vossa terra, mas simplesmente estarem conscientes e lúcidos 

de que aquilo que se manifesta em meio ao vosso mundo animal, sobre esta terra, está também 

em ressonância direta com o retorno final da Luz. 

 

É perfeitamente considerável e possível, e mesmo cada vez mais corrente, eu diria, que vocês 

observem comportamentos animais cada vez mais anormais, anormais em relação à vossa 

normalidade usual e habitual de todo o tempo sobre esta terra.  Assim portanto, os animais que 

até agora eram qualificados de selvagens, têm a tendência a se aproximarem, não do homem, mas 

da Luz do homem, quando esse despertou alguns centros ou alguns circuitos do corpo de 
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Existência.  Vocês podem bem imaginar que com as Teofanias, não existem mais barreiras de 

raças, de espécies ou de dimensões.  É nesse sentido que as Teofanias são acessíveis, como nós 

lhes dissemos, tanto sobre os objetos, as situações, como as pessoas, mas também sobre tudo o 

que está vivo ou presente na superfície desta terra. 

 

É assim para os pássaros, mensageiros do Ar, mensageiros do Cristo ou mensageiros da Luz, mas 

isso também pode ser o caso muito simplesmente com um inseto. Eu os remeto para isso ao que é 

conhecido em meio ao vosso mundo no simbolismo dos animais, ou nas funções ditas espirituais 

de alguns desses animais, pássaros ou outros, é claro. Aí está o que eu posso dizer sobre isso. 

 

A Luz se manifesta a vocês de múltiplas maneiras, e não somente pelos mecanismos vibratórios 

que vocês conhecem por tê-los vivido.  De fato, tudo se torna sinal e tudo se torna 

sincronicidade.  Isso é bem mais amplo do que o que foi chamado na época, a Fluidez da 

Unidade.  É estado de Luz, o estado de vibração no qual alguns irmãos e irmãs humanos da terra 

são colocados no momento atual, permite essa aproximação diferente que eu qualificaria de inter-

espécies em relação a vocês, raça humana, e o povo dos animais, ou ainda como esse é o caso 

agora, com os povos da natureza. 

 

Parece-me que lhes foi especificado que mesmo os gnomos, que são, no entanto, muito familiares 

e apegados ao seu meio de vida, saindo muito pouco, até recentemente quando alguns de vocês 

puderam constatar uma relação com os gnomos independentemente do lugar de vida deles.  É o 

mesmo para os dragões. Alguns entre vocês aliás experimentaram a vinda de um dragão em casa, 

que se instalou não permanentemente, mas por um tempo.  Eu os lembro que os dragões mudam 

de tamanho e de forma à vontade.  Isso não representa nenhuma dificuldade para eles estar em 

sua forma original de vários metros e se reduzir a alguns centímetros ou então algumas dezenas 

de centímetros, sem nenhuma dificuldade.  Evidentemente isso lhes parece impossível, e se vocês 

são confrontados a isso, vocês têm dificuldades em perceber, com vossa lógica e vossa razão, o 

que é responsável por essa mudança de forma. 

 

Lembrem-se que nós sempre lhes dissemos que os mensageiros também podem passar pelos 

animais, e que mesmo as forças ditas opostas à Luz, que não têm mais meios de observação 

direta, exceto para seus estafetas humanos, passam o mais frequentemente pelos animais de 

outra natureza do que os pássaros, para espionar e observar.  A consciência, assim como isso foi 

expressado nos questionamentos precedentes, é capaz de agora em diante de fusionar de coração 

a coração, quando das Teofanias, com não importa qual objeto, situação, pessoa ou ainda animal. 

 

... Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão : você pode dar os elementos complementares sobre a natureza dos carismas podendo 

ser manifestados por alguns seres, e suas contribuições e finalidade no processo de liberação ? 
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Bem amado, os carismas são múltiplos.  Eles foram perfeitamente traduzidos, se posso dizer, 

quando da ressurreição do Cristo e antes do Pentecostes.  A descida do Espírito santo permitiu aos 

apóstolos falar em línguas, manifestar todo tipo de carismas.  Esses carismas são inumeráveis, eu 

não vou fazer a lista disso, mas o dom da ubiquidade, a bilocação, a levitação, o falar em línguas, 

todas essas manifestações que estão ligadas ao Verbo criador e ao Verbo, e ao sopro do Espírito ; 

o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos também, intervêm nesse processo.  É o acesso, aí onde vocês 

estão, em vossa dimensão de vida, que se manifestam os dons do Espírito doravante. 

 

Os carismas não são nada mais do que a expressão e a manifestação do Espírito e do Verbo em 

manifestação.  Os mais importantes, todavia, resultam diretamente da Teofania.  A finalidade 

desses processos... são, eu os lembro, o testemunho da descida do Espírito, da manifestação do 

Verbo criador e do retorno do Cristo. Eles não estão aí para impressionar, eles estão aí 

simplesmente para dar uma forma de impulso ou de certeza na Luz, e em sua verdade presente e 

palpável em meio ao vosso mundo e à vossa dimensão. Existe uma infinidade, desses carismas, eu 

simplesmente lhes citei aqueles que foram mais comumente admitidos.  O carisma evidentemente 

está ligado ao chakra do coração. Não se trata aqui de empatia, que pode ser condicionada, como 

vocês o sabem desde muito tempo, pela pessoa e por uma vantagem particular. 

 

A expressão dos carismas escapa totalmente à vontade daquele que é o objeto dele. Ele não o 

decide, mesmo liberado vivo. Isso se produz de maneira espontânea quando a Luz alcança, eu 

diria, uma certa dose ou uma certa intensidade, ou ainda, o que poderia ser similar ao que vocês 

chamam uma certa frequência, ou seja uma coloração particular da Luz vibral. Cada uma das cores 

é, com efeito, associada a um dos carismas, eu falo das cores que vocês conhecem. O rosa 

corresponde ao carisma do coração, ele é, como vocês o sabem, minha irradiação principal, com o 

azul.  O branco está ligado, vocês o sabem também, diretamente à Unidade.  É nessa Unidade que 

podem se expressar as manifestações do Verbo criador, como o falar em línguas por exemplo, e 

assim por diante. 

 

Os cantos espontâneos já nascem em alguns de vocês desde anos, vão se refinar, de algum modo, 

e tocar diretamente o coração daquele que ouve. Aí é o carisma do Espírito e não o carisma da 

pessoa.  A pessoa, contanto que ela ainda exista e que ela esteja diante da cena, ou que ela já 

esteja quase completamente apagada, ou no Liberado Vivo, não faz nenhuma diferença. Há 

simplesmente uma colocação em ação da Inteligência da Luz, através de vossos canais sensoriais e 

perceptuais, que se manifestará cada vez mais. 

 

O mais importante sendo, contudo, a capacidade para estabelecer essa comunhão de coração a 

coração, diretamente desde aí onde vocês estão, em quaisquer outros locais do planeta, em toda 

consciência, como eu disse, situação ou objeto. Aí está o carisma o mais probatório, se posso 

dizer, da presença, da instalação, e do desenvolvimento final da Luz. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 
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Questão : os outros que nos cercam verão em nós a reversão, e a radiança radiativa do pilar de 

Luz ? 

 

Não é uma obrigação. Vocês serão visíveis em um primeiro tempo, para vossos irmãos e irmãs, 

pela qualidade de vossa irradiação e de vossa Presença, que se aproximará daquela do Liberado 

Vivo e que contudo será diferente pelo aspecto, não exteriorizado, mas eu diria, da irradiação 

dessa luz. Isso é sobreponível, por exemplo, para aqueles que têm lido ou que estão interessados 

na vida de Ma Ananda Moyi, que apresentava o conjunto dos carismas : a imobilidade total, a 

mudança de densidade e de peso, a capacidade de manter uma estase e de desacelerar o corpo 

sem sua própria vontade, mas diretamente pela influência do Espírito.  Ma Ananda não controlava 

nada e se deixava fazer pela Graça e pela Luz.  Isso pode ir também, eu o disse, até as 

modificações extremamente importantes de vossa fisiologia, isto é, por exemplo, não mais dormir, 

não mais comer, não mais beber, ou outras coisas ainda.  Tudo isso faz parte dos dons do Espírito, 

dos carismas, mas também da manifestação desse basculamento da consciência, tal como isso foi 

especificado por Lorde Metatron. 

 

Todos não serão sensíveis, em um primeiro momento e até o Apelo de Maria, da presença em 

vocês dessa coluna de Luz. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão : desde que se sinta as primícias do desdobramento da coluna de Luz em nosso corpo, é 

preferível viver essa reversão em posição deitada ? 

 

Essa reversão não vai acontecer no momento, não estejam em expectativa. No momento em que 

vocês começam a perceber o que foi explicado por Lorde Metatron, se vocês têm a vivê-lo, vocês 

não tem de se preocupar de vossa posição, porque esse processo não é uma experiência, mas uma 

instalação de um estado definitivo que os acompanhará, qualquer que seja vossa posição e o que 

quer que vocês façam em vossa vida.  É justamente a presença desse elemento, particular, que 

fará de forma que esse mundo desaparecerá de vossos olhos, de vossos interesses e de vossa 

consciência. 

 

Portanto não há nada de particular a empreender. Não há nem técnica, nem protocolo, nem 

atitude particular a observar.  Eu os lembro que Lorde Metatron disse que isso concernia a uma 

parte de vocês e não à totalidade, e isso não depende, aí também, de modo algum de vocês, mas 

do que vocês são em verdade, além de qualquer aparência e de qualquer mundo. Portanto não 

tem de se preparar, da mesma maneira que para as Teofanias espontâneas. 

 

A evidência da Graça, então, será tal, que seja com as Teofanias ou o processo descrito por Lorde 

Metatron, os pilares ou colunas de Luz em vossos corpos, há somente de estarem presentes. Não 
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há nada a empreender, deixem ser e deixem fazer a Inteligência da Luz. Ela não depende de 

vossos desejos, de vossas atitudes, de vossas posturas, o que é, vocês se deem bem conta disso, 

profundamente diferente do que vocês conduziram, para alguns, como trabalho, durante muitos 

anos para alguns de vocês, concernente a tudo o que nós comunicamos, concernente também à 

dança do silêncio como ao yoga da Unidade, ou ainda à ativação dos novos corpos.  Tudo isso foi 

laborioso, vocês trabalharam para isso.  Hoje não é mais questão de trabalhar, mas de 

desaparecer, e de se abandonar, e de se sacrificar, o que não é verdadeiramente a mesma coisa. 

 

Entender isso, é abrir totalmente a porta, como foi dito, ao impulso Metatrônico e à instalação do 

Cristo, e possivelmente à vivência da coluna de Luz, e sobretudo à uma amplificação sem medida 

comum da frequência e da intensidade de vossas Teofanias. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão : os seres que não estão informados e que não participam das Teofanias e das 

Radiâncias Arcangélicas, eles se beneficiarão dos efeitos sobre suas consciências ? 

 

Bem amado, é para isso que há as Teofanias e as Radiâncias, não unicamente para vocês que as 

seguem.  Mesmo sem estarem informados, se viverá isso de qualquer maneira, como o Apelo de 

Maria. Informados ou não, não mudará nada.  Muitos dos irmãos e irmãs humanos encarnados ao 

redor de vocês, que não seguem particularmente nossas prescrições e nossas indicações e nossos 

conselhos, chegam hoje exatamente ao mesmo ponto, isto é viver os processos místicos que eles 

não podem nem rotular, nem referenciar, nem explicar.  Mas o importante não é, ainda uma vez, 

em caso algum a explicação ou a compreensão, mas viver a própria experiência. 

 

Então não se obstruam de mecanismos de compreensão, de interpretação, ou pior ainda, de 

projeções. Mergulhem completamente no que lhes propõem as Teofanias. Não há nada mais a 

retirar disso do que a vivência de vossa consciência e a expansão dela.  Eu falo também da 

consciência efêmera, pela sua dissolução, como da consciência da Eternidade.  A expansão da 

consciência efêmera corresponde à liberação da consciência efêmera, traduzindo-se também pela 

expansão de vossa supraconsciência, fazendo-os retornar à verdade de vossa eternidade.  Todo o 

resto não são senão atividades mentais, atividades ligadas à pessoa e que não têm estritamente 

nenhum interesse, a partir do instante em que vocês vivem as Teofanias, a não ser se distanciar 

delas.  

 

Aliás,  desde a Ascensão passada ou desde o Pentecostes passado, segundo, vocês o sabem, o 

avanço do que deve chegar em vossos céus, vocês constatarão além disso que vocês não poderão 

controlar o que quer que seja, e vocês não poderão senão se abandonarem ao que se produz pela 

Graça e a Inteligência da Luz. É bem mais do que um abandono à Luz, isso lhes foi explicado, trata-

se do sacrifício consciente do efêmero. Mas vocês não têm, vocês, de decidir sacrificar o que quer 

que seja, é vossa supraconsciência, vosso Espírito de Verdade, o Paráclito, quem age, não são 
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vocês. Acreditar que vocês podem dominar, controlar, dirigir, ou fazer-se obedecer, é 

estritamente uma ilusão.  Vocês não podem controlar mais nada do que se produz nesse plano, é 

simplesmente a instalação total e definitiva do Espírito, é a revelação desse Espírito, é o que se 

vive sobre a tela deste mundo, mesmo se isso tem uma repercussão enorme sobre esse plano do 

efêmero, não lhes concerne. 

 

Enquanto vocês se sentem concernidos, vocês também não estão, em verdade, totalmente 

livres.  Somente a tranquilidade, a humildade e reconhecer que vocês não são nada sobre esta 

terra, tal como isso lhes foi explicado também muitas vezes pelo Mestre Philippe, os conduz a essa 

serenidade infinita da Eternidade, do Coração do Coração, graças às Teofanias em particular, 

agora, e às Radiâncias.  Sejam espontâneos e estejam cada vez mais, se possível, no instante 

presente, no acolhimento, na humildade, na transparência.  Não intervenham com elementos de 

vossa pessoa ligados a qualquer compreensão ou qualquer apropriação, em meio à pessoa, do que 

é vivido, sem isso vocês arriscam ter pequenas preocupações de aclimatação, se posso dizer, ao 

que se desenrola. 

 

Mais vocês são espontâneos, mais vocês são transparentes, mais vocês são humildes, mais vocês 

se mantêm tranquilos, como vocês o constatarão, mais a Paz crescerá em vocês de maneira 

evidente.  Mais vocês buscam essa Paz, de agora em diante, através dos exercícios quaisquer que 

eles sejam, mais vocês se distanciarão.  Não é proibido, é claro, trabalhar sobre vossa pessoa, mas 

não se sirvam de vossa pessoa neste mundo para controlar o que quer que seja do que se 

desenrola, senão há certamente e bem evidentemente riscos de vontade de apropriação, de 

vontade pessoal, que nada têm a ver e nada a fazer nesse processo. É nesse sentido que o ano 

passado, nós os preparamos por diferentes caminhos e de diferentes maneiras para este último 

sacrifício. 

 

Compreender isso e aceitar isso é essencial para viver a beatitude e o êxtase em um nível que 

vocês ainda não conhecem.  Vocês constatarão aliás por vocês mesmos, como eu disse, que desde 

que vosso personagem retorna e quer se apropriar do que é vivido, eh bem as Teofanias 

espontâneas se distanciarão de vocês até que vocês compreendam.  Lembrem-se que nós lhes 

dissemos que as Teofanias iam ser ao mesmo tempo programadas, espontâneas, realizáveis por 

vocês mesmos, com uma intenção particular, de início, de se comunicar a tal objeto, sujeito, 

animal, ou outro, e é tudo. Todo o resto não são senão derivações.  Aceitem isso para viver a 

plenitude do que vocês têm a viver. 

 

Não busquem controlar, não busquem dirigir, não busquem possuir, busquem simplesmente 

desaparecer e ser.  Se vocês dormem, é ainda melhor, ao menos vocês estão seguros de não 

intervirem durante o processo. Esse processo não tem necessidade do que quer que seja de vosso 

conhecimento em meio a este mundo.  Bem ao contrário, uma vez que esse conhecido, assim 

como eu disse, vai se distanciar por ele mesmo sem esforço, sem remorso, sem sofrimento, 

enquanto que ao inverso, vocês arriscam efetivamente observar outra coisa do que essa paz e 

essa plenitude. 
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É nesse sentido também que eu lhes disse que a Teofania que vocês dirigem para um alvo não 

deve ser acompanhada de nenhuma intenção ligada à sobrevivência do que quer que seja em 

meio a este mundo, nem de efeito terapêutico, nem de pedido de cura, nem de mudança de 

situação.  Deixem ser e fazer a Luz, retirem-se de todo jogo.  É a única maneira de se beneficiar do 

impacto maior das Teofanias. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão : além dos pássaros, quais são os outros reinos de animais que se manifestarão a nós ? 

 

Eu já respondi. 

 

Questão : o Comandante qualificou a idade de ouro ou a nova Terra, de finalidade ilusória da 

New Age e dos mestres ascensionados, ora parece-me que Lorde Metatron as nomeou assim, no 

futuro da Terra... 

 

Para aqueles que permaneceriam no Intraterra, unicamente. 

 

Questão : … o que é ?  

 

A expressão empregada por Lorde Metatron concerne evidentemente à 5ª dimensão, e vocês 

sabem pertinentemente que não há nenhuma correlação e nenhuma continuidade entre a 3ª 

dimensão dissociada e a 5ª dimensão. Vocês todos sabem que vocês estão liberados mas vocês 

não sabem, a maioria de vocês, qual forma de liberação isso vai tomar para vocês. Não há 

nenhuma solução de continuidade, aí está o essencial.  

 

O erro do que vocês chamam New Age, dos mestres ascensionados, é crer em uma certa forma de 

sustentabilidade pela transformação das experiências, se posso dizer, em alguma coisa muito mais 

agradável, em algum tipo de paraíso na terra. Não pode existir neste mundo qualquer paraíso 

nesta dada dimensão, aí está a fraude. Isto é lhes colocar na cabeça a esperança de continuar uma 

vida em condições mais agradáveis, mas sempre nesta dimensão.  Isto não é possível.  Não existe, 

para um lugar qualquer que ele seja, chamado 3ª dimensão dissociada ou mundo confinado, 

passar de maneira global em 3D unificada, vocês sabem as razões.  A 3D unificada corresponde, 

para aqueles de vocês que foram confinados, exatamente a um período seja de liberação 

concernente a vossas experiências, seja de afinamento de vossa liberação, é tudo. Somente 

aqueles que estão desviados conscientemente e em toda consciência da Luz, deverão passar um 

período de reeducação em meio à matéria para eles mesmos se liberarem.  Isso não é um 

julgamento nem uma punição, é uma constatação ligada aos seus estados vibratórios, aos seus 

apegos e às suas predações. 
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Portanto a idade de ouro não quer dizer que todas as consciências permanecem sobre a terra, 

longe disso, e aliás, elas não permanecerão sobre a terra, mas estarão na Intraterra que será, 

como para os guardiões da terra chamados « povo delfinóide da terra », na época, dos seres que 

estavam, de algum modo, a meio caminho entre a 3D unificada e a 5D. 

 

Aqueles que viveram aqui (vocês humanos) ou em outros mundos, o confinamento, são obrigados 

de algum modo a passar pelo Absoluto para reativar sua liberdade, não há outra alternativa, e em 

meio a esse processo, qualquer que seja o mecanismo de liberação de um sistema solar, não deixa 

pairar nenhuma dúvida e não deixa lugar a nenhuma continuidade. Portanto pensar em uma 

continuidade do que quer que seja é um erro do ego espiritual, e uma falta de clareza interior, e 

uma confusão, fazendo confundir de algum modo o ideal do ego e a realidade espiritual. 

 

A problemática sendo que enquanto vocês estão imaginando um mundo melhor, ou uma 

mudança neste mundo trazendo o que quer que seja e permitindo uma vida mais harmoniosa em 

meio a este mundo, isto é irrealizável.  Porque é necessário que no momento do retorno do 

Absoluto, de algum modo, ou seja da revelação do que sempre esteve aí, consecutivo ao Apelo de 

Maria, cada um possa retomar sua liberdade. Ninguém deve permanecer ligado a este mundo, 

que de qualquer maneira não existirá mais em sua dimensão atual.  A passagem de um mundo 

carbonado a um mundo silicado não pode se fazer no mesmo lugar para todos aqueles que estão 

presentes nesses mundos carbonados confinados, senão não haveria nenhuma liberdade.  Aí está 

o erro daqueles que lhes prometeram uma idade de ouro.  A idade de ouro ou New Age não tem 

nada a ver com a idade de ouro que foi enunciada por Lorde Metatron. São as palavras, mas o 

contexto não é absolutamente o mesmo. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Não há mais questões escritas, passamos às questões orais. 

 

Questão : quando vocês falam de se conectar com um objeto quando de uma Teofania, no que 

vocês pensam ? 

 

Em um objeto. 

 

Questão : eu não vejo muito interesse de se aliar a um objeto. 

 

A Teofania não é uma realiança, o termo está muito mal escolhido. Não se trata de uma realiança 

mas de uma lufada de Liberdade. Então qual é o interesse por um objeto ? O interesse é muito 

simples, é que esse objeto vai se encontrar carregado da mesma energia da Teofania.  A utilidade, 

vocês a percebem imediatamente. Qualquer que seja esse objeto, ele será então, mesmo se ele 

não tem coração propriamente dito, esse alvo, contrariamente a uma consciência, esse objeto 

inerte vai adquirir a mesma qualidade de Luz, bem evidentemente, que estará de algum modo 
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estática ao redor do objeto, e eu diria mesmo, até a estrutura atômica do objeto será 

mudada. Cabe a vocês encontrar a utilidade e o interesse disso. Para um presente, por exemplo. 

 

... Silêncio... 

 

Isso para lhes permitir viver o fato de que tudo é Luz e que tudo é Amor. Mesmo um objeto dito 

inanimado tem a mesma capacidade de Amor, mesmo se ele não tem as mesmas capacidades de 

manifestação. Tudo é sagrado na nova dimensão, tudo é sagrado nos universos livres.  Portanto 

cabe a vocês encontrar a utilidade de realizar uma Teofania com um objeto qualquer que ele seja, 

de qualquer estrutura que ele seja, de qualquer forma que ele seja.  Um outro exemplo.  Vocês 

podem considerar que uma casa é um objeto. Vocês podem muito bem realizar uma Teofania 

nessa casa. O que é que vai se passar ?  Eu lhes disse, a estrutura atômica e a própria radiância do 

lugar inanimado, se tornará profundamente diferente.  Evidentemente, os humanos que viverão 

nesse lugar, sentirão os efeitos disso. É por isso que eu falei de objeto ou de lugar. 

 

Você podem muito bem encontrar uma utilidade para realizar uma Teofania sobre um lugar que 

lhes parece viciado, sobre os lugares arcaicos, eu lhes falei há pouco das religiões.  Por que não 

fazer uma Teofania em uma mesquita, em uma igreja, em uma sinagoga, em um templo budista, 

vocês veem ?  Por que não mais em um meio de transporte ?  Uma vez que a partir do instante em 

que há a impressão dessa Teofania na matéria, vocês mudam a radiação puramente ligada à forma 

e vocês mudam a radiação, pois ela existe, não ligada à forma, e um espectro eletromagnético de 

um muro, de pedras, também será mudado. Então verifiquem por vocês mesmos minhas 

afirmações, e testem por vocês mesmos. 

 

Vocês podem muito bem imaginar realizar uma Teofania com vosso local de vida, vocês verão por 

vocês mesmos as modificações que se seguirão.  Eu lhes aconselho no entanto a não realizar a 

Teofania diretamente sobre um meio ou um objeto eletrônico, sobretudo o que vocês chamam 

vossos telefones, vossos computadores e outros acessórios ligados ao que vocês chamam 

internet.  Pois aí, é claro, arrisca ter alguns inconvenientes para esse gênero de objetos.  Talvez 

não imediatamente, mas não se esqueçam que a Teofania que vocês realizam sobre um objeto 

muda fundamentalmente, mesmo se isso não é visível, a estrutura atômica, o que quer dizer que 

esse objeto não funcionará mais como antes, mesmo se vocês não vejam imediatamente os 

efeitos ( eu falo dos objetos ditos eletrônicos). 

 

Certamente, quando vocês fazem essa Teofania na casa, vocês podem me responder que há talvez 

computadores dentro ; o efeito não é o mesmo porque ele será diluido. Realizar uma Teofania 

sobre uma casa não é realizar uma Teofania sobre um objeto na casa.  É alguma coisa muito mais 

geral, cujo efeito vai se diluir e se amplificar ao mesmo tempo, no tempo, mas não será 

perceptível de maneira imediata, contrariamente às consciências humanas com as quais vocês as 

realizam.  Aí está o interesse de realizar essas Teofanias também nos objetos.  Da mesma maneira 

que algumas religiões... existiam processos de batismos para um navio, para um carro. Vocês 

pensam que tudo isso era realmente cinema ou tinha efetivamente uma influência, por exemplo 

sobre a duração de vida de um navio? 
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Indaguem-se simplesmente sobre um único navio, que foi o Titanic, e vocês verão que antes dele 

afundar, faltou efetivamente alguma coisa quando de seu batismo : ele não teve batismo.  Não 

esqueçam que a energia a mais potente e a mais informante na terra, está ligada às formas. 

Abençoar uma forma, na época, ou hoje realizar uma Teofania sobre uma forma inerte, 

assemelha-se a uma bênção ou um batismo, tal como realizado, por exemplo, como eu disse, nos 

navios ou em um carro. Há um campo de forças que se cria ao redor do objeto no qual foi 

realizada uma Teofania. 

 

Foi perguntado também, parece-me ter ouvido que alguns de vocês colocaram questões a 

respeito de uma Teofania realizada sobre um conjunto de sujeitos, aliás eu já respondi, mas 

também Teofanias sobre o conjunto da terra.  Aí há uma questão de escala.  Vocês ainda estão 

submetidos às escalas dimensionais e às escalas de medidas dos objetos, por pouco tempo 

certamente, mas vocês podem realizar uma Teofania sobre um objeto ou um monumento, mas eu 

duvido muito que vocês possam realizar uma Teofania sobre o conjunto da terra.  Somente o 

Cristo conseguiu vivê-lo, e ainda, no momento de sua crucificação. 

 

Questão : realizar uma Teofania sobre uma casa, não é fazer uma violência àqueles que aí 

habitam, mesmo se é indireta ? Necessariamente não é a escolha deles. 

 

A Teofania é a expressão direta do Espírito. Em que o Espírito pode violar outra coisa senão o livre-

arbítrio que não existe ? É antes um agente revelador.  Lembrem-se de que na Teofania, não se 

deve ter nenhuma intenção. Vocês canalizam a Luz, se posso dizer, simplesmente em um dado 

lugar, onde as partículas adamantinas e a Inteligência da Luz vão se condensar de algum modo e 

engendrar uma transmutação atômica, como eu lhes disse.  A partir daí, a Luz está presente em 

toda parte. Vocês acreditam que a Luz vai pedir a um habitante ou a um irmão ou uma irmã 

humana encarnada, onde quer que esteja, se está de acordo ou não ?  Acreditam que os três 

quartos da humanidade estão de acordo para o fim dos tempos ?  Mas o retorno da Luz é o 

essencial, o resto não representa nada.  A Luz é a Liberdade, e o livre-arbítrio se apaga totalmente 

diante da Liberdade. 

 

Lembrem-se de que vocês estão nos momentos que vão se tornar coletivos e conscientes para o 

conjunto da humanidade, qualquer que seja vosso destino.  Vocês precisaram de algum tempo, e 

nós também, e lembrem-se de que essa Liberação falhou por cinco vezes. Não é questão hoje de 

ter em conta a vontade de uns e dos outros em meio à Ilusão ; ela não representa mais nada. A 

Luz estabeleceu seu reino, a Terra foi liberada. Vocês estão no mecanismo da Ascensão da Terra e 

da Liberação coletiva, ninguém pode se opor a isso. 

 

Ainda uma vez, eu repito também que a Teofania deve ser desprovida de intenção. 

 

Questão : fazer uma Teofania sobre um objeto, por exemplo um objeto que alguém vai carregar, 

é talvez, indiretamente, aí colocar uma intenção. É difícil não ter intenção nesse caso. 
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Então isso não se chama mais uma Teofania. A partir do instante em que há intenção, não pode 

haver Teofania, vocês vão perceber muito rápido, mesmo se essa intenção não é confessada. Por 

exemplo nós falamos de casa.  Vocês têm um vizinho barulhento e vocês estão incomodados, pelo 

barulho ou por outra coisa, e vocês imaginam que fazendo uma Teofania, vocês vão se liberar e 

impedir o outro de lhes prejudicar. Isso, não é uma Teofania, porque há uma intenção 

escondida.  A Teofania é realizada, eu disse, sobre um objeto, uma pessoa, um animal ou algum 

povo da natureza que seja. Aqui não há autorização a pedir, porque não há violação da liberdade, 

há a restituição da liberdade, o que quer que diga a pessoa. 

 

E aliás vocês também vão perceber que realizando as Teofanias, vocês sentem imediatamente 

vosso coração ; o que se passa do outro lado não lhes concerne.  Não tenham objetivo escondido 

ou secreto.  A Luz hoje não tem o que fazer do que vocês brandem diante de vocês como sendo o 

livre-arbítrio. O livre-arbítrio, é o confinamento – a Liberdade não tem o que fazer disso -, é um 

ponto de vista ligado à pessoa, com seus temores, com seus medos, e com sua dualidade 

concernente ao bem e ao mal. Isso não toca mesmo aquele que vive a Morada da Paz Suprema. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão : o objeto deve estar diante de si ou pode-se imaginá-lo, visualizá-lo ? 

 

Mas onde quer que esteja esse objeto, mesmo no outro extremo do planeta, não muda nada.  Não 

é questão de visualizar, eu prefiro o termo « pensar nesse objeto », e isso toma um segundo, o 

tempo de estabelecer a Teofania, e é tudo.  Contrariamente às consciências humanas com as quais 

vocês realizarão essas Teofanias, ou as situações, realizar uma Teofania sobre um objeto, bem 

evidentemente, não terá sempre o mesmo efeito, pois aí também a estrutura do objeto, mesmo 

se há uma transmutação da matéria do objeto, mas também um certo número de circunstâncias. 

Como saber que a Teofania sobre um objeto como alvo, foi eficaz, se o objeto não tem a 

possibilidade de ser tocado ou aproximado ? Simplesmente pelo retorno em vosso coração. 

 

Aquele que envia, entre aspas (porque vocês não enviam nada), aquele que estabelece essa 

Teofania recebe a mesma Teofania.  Se vossa Teofania está condicionada – eu disse que não era 

mais uma Teofania -, vocês terão também o retorno do que estava poluído, alguma parte, nessa 

Teofania que não é mais uma, e então vocês reajustarão muito rápido, e é preferível,  o que se 

passou e que não era adequado.  Portanto não se preocupem de uma intenção qualquer mesmo 

diante de um objeto, observem simplesmente a experiência que se desenrola e que se vive em 

vocês. 

 

Ou o retorno é a mesma sensação que no início, e ela é imediata, ou lhes parece que alguma coisa 

não é idêntica, diferente, ou nada retorna, e ainda a palavra « retorno » não está de fato 

adaptada, mas ressonância está mais adaptada.  Se não há ressonância e percepção da Teofania 

sobre o alvo e no retorno, em vocês – esse retorno não sendo uma distância ou um tempo, mas 
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sendo concomitante -, isso lhes provará simplesmente que não era uma Teofania, mas uma 

projeção de alguma utilidade que seja para a pessoa. 

 

Isto é então diferente em relação às consciências animadas, quer elas sejam humanas ou animais, 

ou ainda sutis. Até o presente nós lhes falamos, e Maria ainda repetiu, que vocês podem nos 

chamar ; isso passava o mais frequentemente pelo Canal Mariano.  O Canal Mariano fusionado 

com o chakra do coração já desde numerosos meses e anos, para alguns de vocês, portanto o 

mundo está em vocês.  Mesmo a casa do vizinho, que não existe, está em vocês uma vez que este 

mundo é ilusão.  Sejam lógicos com vocês mesmos ; verifiquem, façam a experiência e observem. 

 

Será muito fácil se reajustarem, se há o menor erro, sobretudo no que concerne aos objetos.  No 

que concerne aos irmãos e às irmãs humanos encarnados sobre a terra, isso não coloca nenhum 

problema. Quer aquele que está diante ou quer aquele que está no outro extremo do planeta seja 

informado ou não, não é nenhuma violação do livre-arbítrio, hoje, devido à presença da Luz e 

devido à substituição da lei de ação-reação pela lei da ação de Graça.  A partir daí, não serve para 

nada considerar um efeito nefasto ou qualquer dualidade.  

 

... Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão : o que significa, após uma Teofania com uma pessoa, ver o rosto dessa pessoa em seu 

coração ? 

 

Que o mundo está em você, e que o outro também está em você. Nós lhes repetimos durante 

muitos anos, que tudo está em vocês, agora vocês vão verificá-lo.  Mesmo o pior dos inimigos, o 

pior dos algozes que vocês veem, está também em vocês, quer vocês o queiram ou não.  Na 

Unidade, não pode existir exclusão. No Espírito, no Verbo, no Cristo, lembrem-se do que ele lhes 

disse. O que vocês fazem ao menor de vocês, é a ele que vocês o fazem. O que vocês fazem ao 

desconhecido, ao objeto, ao inimigo, ao irmão, ao marido, à mulher, a não importa quem, bem 

evidentemente está também em vocês. Portanto é muito lógico que você tenha percepções dessa 

pessoa no interior de você.  Não se trata nem de um parasitismo, nem de uma possessão, nem de 

uma projeção, é a estrita verdade e a estrita realidade.  Nós lhes preparamos para isso. Vocês se 

prepararam para isso. 

 

... Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão : o que é isso de viver uma Teofania com um ser morto recentemente ? 

 

Até há pouco tempo, nós lhes especificamos que os irmãos e irmãs humanos encarnados que 

deixam este plano eram colocados na maioria em estase, exceto aqueles, é claro, que tinham uma 
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utilidade ou uma função no nível dos Círculos de Fogo. Era imperativo, nós lhes dissemos também, 

que o conjunto, mesmo desencarnado, vive o momento do Apelo de Maria, para reencontrar 

definitivamente sua eternidade, eu diria, com certeza e com facilidade. 

 

Hoje as coisas são um pouco diferentes, porque antes então era necessário estar em estase, ou 

para um número extremamente restrito daqueles que vocês conheceram, estar nos Círculos de 

Fogo.  Doravante é diferente, desde pouco tempo. Ou seja aqueles que morrem hoje não estão 

necessariamente em estase, há uma certa forma de liberdade – de movimento, de manifestação -, 

vindo aí também amplificar a estabilidade da Luz.  Aliás vocês vão constatar, se já não foi feito, 

mas eu lhes digo, é muito recente, faz apenas menos de dois meses que há essa possibilidade, 

vocês vão constatar que aqueles entre vossos próximos que vocês conheciam vivos, que 

morreram, não estão somente em estase, mas podem vir fazer-lhes uma visita aparecendo e se 

manifestando ao vosso lado esquerdo, e portanto não enquanto desencarnados, mas bem 

enquanto seres de Luz.  Isso assinala uma mudança maior nos planos que ainda lhes são invisíveis, 

concernente ao mecanismo dito celeste de Liberação. 

 

Portanto é muito possível estabelecer uma Teofania. Sem ir muito longe, eu diria mesmo que a 

Teofania não depende do tempo, e que lhes é muito possível realizar uma Teofania com um 

personagem histórico morto desde muito longo tempo, porque lembrem-se, o coração não 

conhece o espaço nem o tempo. Não há nenhum limite nesse nível. Mas não façam das Teofanias 

experiências a todo momento, as mais importantes permanecem de qualquer modo as Teofanias 

de coração a coração, com um desconhecido, ou com um irmão ou uma irmã conhecidos. O resto 

não está aí senão para lhes provar, se for  necessário, a realidade do processo. 

 

... Silêncio... 

 

Questão seguinte. 

 

Questão : o que significa o fato de ter nomes que se manifestam, conhecidos ou desconhecidos, 

ou objetos, e viver em seguida uma Teofania com esses objetos ou essas pessoas.  Isso dura 

alguns segundos e o coração se põe em fogo, depois uma outra pessoa se apresenta sem que eu 

a busque. 

 

Bem-vindo à Teofania espontânea que não depende de você.  É a comunhão dos santos, em 

linguagem de outros tempos.  A Teofania é chamada a se tornar, eu o lembro, como disse Maria, 

perpétua – ou como ela anunciou, preferivelmente, em seu título. É exatamente o que se vive 

agora e que vai se amplificar. Isso lhes dará a ver que, efetivamente, o conjunto do mundo, das 

histórias deste mundo estão inscritas em vocês, porque o mundo está em vocês. 

 

Talvez vocês compreenderam, entre cada questão, há de qualquer modo uma Teofania. 

 

Nós lhes demos alguns elementos, uns e os outros, e algumas explicações a respeito dessas 

Teofanias. Nós não podemos explicar tudo nem lhes dizer tudo ; ainda uma vez, pertence a vocês 



91 
 

viver isso.  Certamente, há uma significado a cada Teofania, mas não se obstruam com 

isso.  Guardem que o mais importante é multiplicar essas Teofanias espontâneas ou voluntárias, se 

posso dizer, sem nada esperar, deixar viver o que se deve viver para vocês, que haja abundância 

de Teofanias ou que elas não sejam espontâneas, e se produzam unicamente no nível do que está 

programado ou do que depende de vossa intenção ou vontade. 

 

É o que é vivido que é importante, não é extrair qualquer informação que interessaria apenas à 

pessoa, o que quer que se produza. Que isso seja um objeto, uma situação, um próximo, um 

desconhecido, deixem fazer o que se faz, deixem ser o que é. Não se envolvam nisso, enquanto 

pessoa. Vocês se envolvem unicamente quando decidem estabelecer uma Teofania, em tal lugar, 

em tal objeto, em tal pessoa ou em tal situação, mas é tudo.  Os resultados, mesmo, não lhes 

pertencem. Eles são o resultado da Inteligência da Luz que assim se focalizou, por vossa Teofania, 

no coração do outro, no objeto, na situação, no animal, ou em nós. Aí está o essencial. 

 

A progressão de vossas Teofanias será evidentemente diferente para cada um de vocês, mas 

globalmente, vocês constatarão praticamente todos, uma acentuação, uma amplificação e uma 

frequência cada vez mais importante a cada dia.  Sejam aí também, se posso dizer, em algum lugar 

a testemunha desse espetáculo.  O espetáculo é o do coração reencontrado, da Liberdade 

reencontrada, antes mesmo do Apelo de Maria. Então desfrutem disso, se posso dizer. 

Mergulhem aí dentro, vocês atrairão disso uma beatitude e um êxtase cada vez mais palpáveis. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 

 

Questão : isso pode ser feito em alguma pessoa que nós encontramos na rua, em alguns 

segundos ? 

 

Isso foi dito, sim é claro. Isso pode ser feito sobre um doente no outro extremo do planeta, isso 

pode ser feito sobre os maus rapazes, também, mas ainda uma vez, aí também, cabe a vocês 

experimentar e ver o que se produz. 

 

... Silêncio... 

 

Essas Teofanias são também a colocação em prática do que lhes disse o Comandante há algum 

tempo : coloquem o Amor à frente, coloquem o Amor atrás, coloquem o Amor em todos os 

lugares.  Mas aí vocês não o colocam, ele emana espontaneamente, tal é o princípio do Amor 

incondicionado. 

 

... Silêncio... 

 

Outra questão. 
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Nós não temos mais questões. Nós lhe agradecemos. 

 

Bem amados filhos da lei do Um, permitam-me simplesmente acrescentar a essa Teofania que vou 

realizar agora, a radiação do que eu sou : Arcanjo do Amor e da Relação. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou Anael Arcanjo, eu os saúdo e eu os amo. Até logo. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/anael-partie-2-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/anael-partie-2-mai-2017/
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O.M. Aïvanhov - Parte 1 - Q/R - MAIO 2017 

 

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

Mensagem de 06 de maio de 2017 (publicada em 22 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eh bem caros amigos, estou extremamente contente e satisfeito de encontrá-los hoje. Eu lhes 

apresento todas as minhas bênçãos neste belo mês de maio, como eu disse no ano anterior, 

parece-me.  Salvo que neste ano, vocês viram, Mamãe, ela começou e ela está prestes a ativar 

uma onda de Despertar, com a Confederação Intergaláctica, que é bastante memorável.  O que 

explica os inconvenientes que talvez alguns de vocês, em alguns países, vivem nesta confrontação, 

se posso dizer, em vossa materialidade, da Verdade e da falsidade. 

 

Então primeiramente eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e nós vamos fazer como Maria, 

se vocês o querem, durante dois minutos, uma comunhão de coração a coração antes de deixar a 

palavra para trocar e dialogar com vocês sobre vossas interrogações. Então, primeiro, a Luz. 

 

… Silêncio… 

 

Então caros amigos, vamos agora começar a escutar e a trocar. Então eu te escuto, ou escuto se 

alguém tem uma questão. 

 

Questão : é um sonho. 

 

Eh bem eu escuto o sonho.  

 

Questão : é um sonho não desta noite, mas da noite precedente, justamente antes de vir. 

 

É o mesmo sonho que veio duas vezes ? 

 

Questão : não é um único sonho, não na noite passada, mas na precedente. 

 

Ah de acordo.  

 

Questão : eu caminho em uma cidade e passo diante de uma garagem, onde me dizem para não 

permanecer pois ali há seres ameaçadores.  Eu continuo e chego a um mercado. Pessoas que 

fazem esculturas em tela pedem-me uma opinião. Eu dou minha opinião e vou-me embora. 

Perto de um edifício, um enorme cão vem perto de mim... 

 

Qual é a cor do cão ? 

 

Questão : ele é marrom escuro com um pouco de cinza. 
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Certo.  

 

Questão : eu estou serena apesar de um homem que me diz que ele está ameaçando e o leva 

embora. Eu entro em meu carro e chego diante de uma construção. Pessoas me levam de 

férias.  Nós vemos um homem que atrai o olhar porque ele tem a cabeça de um peixe enorme. 

 

O que enorme ?  

 

Questão : peixe. 

 

De acordo. 

 

Questão : ele é fotografado por todos. Eu vou-me embora de carro. 

 

É seu carro ou é o carro de alguém ? 

 

Questão : é meu carro. 

 

Qual é a cor ? 

 

Questão : branco. 

 

De acordo.  

 

Questão : de carro, eu vou para a cidade que se chama a Trindade-sobre-o-Mar. 

 

Essa é uma cidade que existe ? 

 

Questão : sim. Há um enorme pórtico sobre a estrada, que leva a um banco de areia. Eu me 

empenho no carro. Por causa das ondas, a estrada está submersa e não se pode passar. Eu paro. 

 

Então, veja bem, nós vamos parar aí porque eu tenho alguns elementos a lhe dar em relação a 

isso, antes de chegar ao fim.  A cidade, você passeia na cidade. A cidade, é a arquitetura dos 

meandros da organização do cérebro, ou seja isso concerne ao efêmero. Você passeia nessa 

cidade. Em meio a esse efêmero, a cidade é equiparada a mesma coisa, com suas artérias, suas 

ruas, suas casas, suas luzes, é uma cidade. O que vocês chamam a vila, é a cidade.  A cidade, é a 

organização entre os diferentes egos na vida social O que é que chega ? 

 

Primeiro um cão enorme ameaçando, lhe disseram, onde você coloca atenção mas não se passa 

nada.  O cão, nos sonhos, muitas vezes, sobretudo dessas cores e além disso é grande, representa 

as forças da obscuridade. Em seguida você retorna em seu carro.  Eu passo a garagem porque a 

garagem, é onde se vai reparar os veículos. É ali onde, na sociedade humana, na cidade, se vai 
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fazer reparos.  Você não tem de estar ali, lhe disseram, e em seguida você toma um carro branco. 

Esse carro branco faz você sair da cidade, portanto de seu cérebro, e a conduz ao oceano, ou seja 

sair da razão para ir à intuição, e portanto à espontaneidade e não mais à reflexão. Você chega, 

você disse a uma vila que se chama Trindade sobre não sei o que. 

 

Questão : sobre o mar. 

 

Sobre o mar, além do mais. A Trindade sobre o Mar, é a Trindade, a tri-Unidade, da nova tri-

Unidade, Cristo, Maria e Miguel, sobretudo em relação à Maria que é o Elemento Água. Você vê 

um pórtico, ou seja um limiar, uma passagem, e você se desembaraça do antigo, ou seja da 

cidade, das ameaças que você viu, você toma seu veículo, ou seja seu corpo, que aí é branco. Não 

há mais cão, e você chega diante do mar.  Você disse sobre uma espécie de praia aberta sobre o 

mar. Portanto não há nenhuma transformação essencial indicada, que concerne antes de tudo ao 

funcionamento de sua consciência em meio a este mundo e também, se posso dizer, realmente e 

concretamente, uma espécie de mudança de horizonte, ou seja de ponto de vista. 

 

Isso não quer dizer necessariamente que tudo vai mudar em sua vida, mas em todo caso isso 

anuncia que tudo está prestes a mudar em sua consciência e na maneira de ver a vida, as coisas, 

os acontecimentos.  Você se encontra em uma organização rígida que é a cidade, e você se 

encontra diante do oceano, após ter atravessado um pórtico com seu carro branco.  Eu deixo você 

continuar. 

 

Questão : eu também encontrei um homem que tinha uma cabeça de peixe. 

 

A cabeça de peixe, eu voltarei depois porque eu necessito da sequência. A sequência do sonho. 

 

Questão : um homem vira meu veículo porque eu não sei como fazer a meia volta. Eu vou 

embora e paro perto de um pequeno bar. Eu não consumo nada. Quando eu volto para meu 

carro, eu tenho muletas que eu lanço antes de entrar dentro.  No interior, há três meninos, eu os 

levo para seu pai.  O mais velho, um adolescente, me abraça ternamente, o pai sorri.  É o fim do 

sonho. 

 

Muito bem. Então você mudou de horizonte. Você deu meia-volta. Portanto você viveu a 

experiência, ou vai viver a experiência da consciência, mas você é obrigada a retornar com seu 

carro para acompanhar as crianças. As crianças, mesmo se eles são três, te reenviam à Trindade-

sobre-o-Mar. É, eu diria, a criança interior ela mesma revelada, através do Masculino sagrado, o 

Feminino sagrado e o Andrógino, que corresponde de algum modo à tri-Unidade da Nova 

Eucaristia, mas desta vez situada no nível da cabeça.  Você então transcendeu a ilusão do efêmero 

e da organização da vida em meio ao efêmero, com todas as suas interações que estão presentes 

como em uma vila.  Você encontrou o Cristo, ou uma imagem do Cristo, que todo mundo 

fotografa com sua cabeça de peixe, não é ?  E depois você foi regenerada pelo fato de ter 

encontrado o carro em um lugar onde você não podia ir mais longe, porque é claro que você não 

pode ir com o corpo físico que é o carro, você pode ir apenas com a consciência. Mas ainda não é 
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o momento, então você dá meia volta, mas você encontrou três pessoas em seu carro, três 

crianças e uma delas te abraça ternamente. 

 

Quer dizer, você realizou ou está prestes a realizar, as funções essenciais da nova tri-Unidade, e 

assim, é de algum modo um acesso que lhe é anunciado a sua Existência e a sua eternidade. E isso, 

em um futuro, se posso dizer, muito próximo, porque a viagem se passa durante o mesmo dia, não 

é ? 

 

Questão : sim. 

 

Aí está, então isso lhe anuncia efetivamente muito grandes mudanças, não necessariamente em 

seu corpo ou em sua vida, mas em todo caso em sua consciência e em seu coração.  Aí está o que 

foi anunciado por esse sonho. É claro haveria outras coisas para dizer, mas a trama essencial está 

nesse nível. E certamente, quando você sai desse sonho, mesmo se não há interpretação possível 

para você, ou você não buscou, evidentemente você já deve sentir as primícias no nível de seu 

coração e no nível de sua consciência. É esse o caso ? 

 

Questão : sim, de fato. 

 

Você tem outra coisa a perguntar ? 

 

Questão : é importante que o pai das crianças esteja presente e tenha sorrido ? 

 

Eu não entendi. 

 

Questão: o pai sorri quando o adolescente me abraça. 

 

Eu compreendi, ele te abraçou ternamente. 

 

Questão: o pai que olha isso,  há um significado particular para isso ? 

 

O pai, é o retorno à Fonte, muito simplesmente. Você trouxe de volta sua criança interior. Você foi 

encontrar a nova tri-Unidade, você saiu do confinamento matricial e portanto dos 

condicionamentos da vida na cidade, e você traz todavia essa criança interior que não é outra 

senão você mesma -, que você reconduz à Fonte, e portanto se anuncia, através desse sonho, que 

você faz o sacrifício de seu efêmero para a Eternidade, é claro, e retornando no efêmero, porque 

você não pode antecipar o desaparecimento de seu efêmero. Você não vai colocar fim aos seus 

dias, é claro, mas não obstante há uma realização que está em curso, que lhe é revelada de 

maneira formal nesse sonho. 

 

Então você tem outras questões ? No tempo que eles refletem, você pode também me ler uma 

questão. Sabendo que não se está obrigado a ler todas agora, vocês podem intervir quando 

quiserem se chega uma outra questão. Estamos de acordo ? Então eu te escuto. 
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Questão : é a questão de um irmão que não está aqui. 

 

Todos os irmãos estão aqui. 

 

Ele não está presente neste local. 

 

Questão : a semeadura das águas da qual nos falou Miguel e Maria não parece ter acontecido. É 

o caso ? 

 

Sim, aconteceu, mas a semeadura não é, se vocês querem, comparável à ação que aconteceu na 

lavoura da terra, eu creio, Miguel disse, hein.  Lá, são os meteoritos que são muito pequenos. É 

claro, muito numerosos  foram identificados caindo nas águas durante as duas semanas que 

acabaram de passar, como disse Miguel, mas se vocês esperam repercussões, no momento, outras 

do que o despertar coletivo da humanidade... eu não falo da Liberação nem da Ascensão, eu falei 

do despertar coletivo da humanidade que vai se produzir, e vocês vão ver, eu diria,  muito muito 

rápido em alguns países, um conflito aberto em meio mesmo da organização da sociedade. 

 

Porque muitos irmãos e irmãs, e não somente em alguns países – para alguns de vocês, veem 

muito bem o que se desenrola em vosso sol neste momento mesmo, e isso toca todos os países – 

há um despertar coletivo devido à semeadura dos oceanos por Miguel em toda... o que aliás 

corresponde também ao sonho que essa irmã teve. Vocês se desembaraçam de suas últimas 

ilusões sobre qualquer perenidade deste mundo e sobre qualquer melhoria deste mundo. 

Somente a Eternidade é perfeita. 

 

E certamente vocês vão constatar, e vocês já o constatam ao redor de vocês, mesmo em seus 

próximos, que há não o Despertar, mas em todo caso um despertar de uma forma de letargia 

onde os irmãos e as irmãs que estavam adormecidos aceitavam tudo o que eles podiam ver, ler ou 

entender, ou crer sem provas no que era anunciado pelo que vocês chamam os oficiais, ou seja 

aqueles que controlam a manada, que não são nada mais, é claro, do que os homens políticos e 

todos aqueles que são seus associados e que os conduzem em passeio, é o caso de o dizer, desde 

já muito, muito, muito longo tempo. 

 

Com os meios modernos, é claro, que vocês têm atualmente, de informações, nada pode ser 

escondido, e a Luz também tem seu papel para desmascarar todas as imposturas onde quer que 

seja, isto é tanto em vocês como nos casais, como nas famílias, como no nível da sociedade.  É 

exatamente isso que vocês estão prestes a viver, nesse processo de liberação que começou, isso 

faz agora dois meses, que está em curso. 

 

Vocês têm as Teofanias, as Radiâncias que lhes demonstram, se necessário, que somente o 

coração lhes dá acesso à vossa eternidade, e nenhuma cogitação nem nenhuma experiência, 

mesmo de subida vibratória que, no entanto, talvez os têm feito descobrir e viver o Si. Nós 

estamos mais nestes jogos, agora. O jogo termina, é o retorno à casa, e isso se vive agora. Vocês 
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todos têm a possibilidade de vivê-lo agora. Independente das condições da Onda da Vida, do Canal 

Mariano ou ainda do Fogo Ígneo no nível do coração, mas isso desemboca sobre o Fogo Ígneo do 

coração diretamente. Esse processo está em curso, é claro. 

 

Então a questão exata era ? Ela é muito curta, você pode reler. 

 

Questão : a semeadura das águas da qual nos falou Miguel e Maria não parece ter acontecido. É 

o caso ? 

 

Eu vou lhes dar um outro exemplo que talvez vocês poderão verificar se eles falam em vossas 

mídias.  A semeadura das águas corresponde também à semeadura das águas sob qualquer forma 

que seja, não há somente os oceanos, parece-me, ele disse, mas é sobretudo por onde penetram 

as radiações cósmicas prioritariamente.  Mesmo durante as intervenções da Confederação 

Intergaláctica, dessa espécie... as radiações solares que lhes afetaram.  Vocês bem o sabem, elas 

penetram ali onde é mais fácil, ou seja nos polos, porque os polos, é claro, são os pontos de 

conexão ao Sol, elétricas, é certo, e magnéticas, e vocês sabem que as auroras boreais, por 

exemplo, não são de início visíveis senão próximo dos polos e não sobre as latitudes ditas médias. 

 

Está prestes a mudar.  Vocês têm muitos fenômenos que poderíamos chamar de atmosféricos ou 

ligados ao céu, que vocês veem, que estão prestes a mudar de maneira incrível. E certamente 

todos os observatórios da terra, oficiais – eu falo dos  órgãos, de estado ou não, que têm os meios 

tecnológicos de ver o que se desenrola -, o sabem muito melhor do que vocês.  Mas com vossos 

simples olhos, basta olhar, e sobretudo observar também o que se desenrola.  É o fim de todas as 

mascaradas, hein. A lagarta está prestes a emergir, a borboleta, para alguns de vocês, já tem as 

asas prontas que estão secando. 

 

Isso, não é uma imagem, é real. Por exemplo quando vocês têm as Teofanias, se vocês as vivem 

corretamente, porque todo mundo não as vive no mesmo momento da mesma maneira, mas isso 

permite abrir os últimos – que serão os primeiros, vocês sabem.  Isso permite sentir o que ? Vocês 

têm alguma coisa que lhes esmaga o peito, que os atravessa, que sai por trás, que às vezes entra 

por trás, e o que é que se passa ? Certamente, são os circuitos vibrais que correspondem  ao 

chakra do coração, à Porta KI-RIS-TI e à Porta ER que é aqui, mas também ao trabalho lateral. 

Porque frequentemente, vocês têm a impressão de que o que os perfura está um pouco 

atravessado, ou seja isso não sai em linha direta desde o chakra do coração e KI-RIS-TI, ou isso 

entra por KI-RIS-TI e isso sai pelo chakra do coração, isso se localiza lateralmente em relação à KI-

RIS-TI. Isso é o que ? São vossas asas que estão secando. E é necessário que as asas estejam secas, 

para aqueles, em todo caso, que devem estar na liberdade total do Absoluto, essas asas devem 

estar secas antes do Apelo de Maria. 

 

Assim no momento isso começou, para aqueles que o vivem no momento das Teofanias, seja do 

lado esquerdo, seja do lado direito, o que lhes dá a impressão que é um pouco atravessado, 

obliquamente. Breve isso vai ser o lado esquerdo e o lado direito de KI-RIS-TI, ou seja o interior 

das omoplatas. Aí, nesse momento, é um limiar importante para aqueles que o vivem, de saber 



99 
 

que a visibilidade de Nibiru e o Apelo de Maria são iminentes. Já é iminente, e Maria já lhes disse 

desde muitas semanas, isso pode ser não importa quando. Isso « não importa quando » é 

« iminente », em vossa escala, representa o que ? Uma hora, algumas semanas, alguns meses. 

Mas tudo o que deve ser desvelado vai sê-lo agora.  Isso concerne tanto à vossa própria pessoa, à 

vossa própria história, como à história das religiões, como à história das sociedades, como a tudo 

o que lhes foi escondido e que não foi visto pela maioria. E vocês vão ter, é claro, mesmo para 

aqueles que são liberados vivos, eu diria grandes surpresas, mas é assim. 

 

Mas com o coração e as Teofanias, essa surpresa não se imprimirá, se posso dizer, em vossas 

estruturas efêmeras – e ainda menos, é claro, em vossa eternidade. Porque se vocês vivem as 

Teofanias, é o que ? É o Coração Ascensional. É a conjunção do chakra do coração, do Canal 

Mariano, da nova tri-Unidade , da Porta KI-RIS-TI, da Porta OD também, e para alguns já a Porta 

que está aqui no nível do 10º corpo, sob a garganta. Tudo isso é a Eternidade, é vosso coração de 

Existência. Tudo isso se desenvolve neste momento mesmo. É isso que desentoca o que ainda está 

escondido em vocês, o que desentoca, na sociedade, todas as anomalias ligadas aos maus rapazes 

dos quais eu falei muitas vezes. É tudo o que vocês vivem neste momento. 

 

Então agora sim, não houve tsunamis, mas o nível das águas vai subir. Eu volto ali às minhas 

radiações solares que estão redirigidas, e às radiações cósmicas que estão redirigidas pelo 

conjunto da Confederação Intergaláctica no nível da frota presente ao redor da Terra, que drena 

suas radiações. E vocês sabem muito bem, e creio que eu disse, quando Maria disse que tudo será 

difundido em um dado momento que seria comum para todo o mundo, eu especifiquei que isso 

não aconteceu devido, muito simplesmente, às vossas sujeiras que são vaporizadas – não são as 

vossas, mas aquelas dessa sociedade que vaporiza as emissões refletindo na ionosfera.  Mas nós 

chegamos a passar. A prova, isso se produz, mas não de maneira simultânea, um pouco espalhado 

no tempo, e aliás não terminou completamente. Mesmo se nos cinco continentes foi feito, e os 

dois polos também, isso talvez vai tomar ainda alguns dias ou talvez algumas semanas, mas tudo 

isso, certamente, dependerá unicamente da visibilidade de Nibiru ou não. 

 

Nibiru passou ao outro lado do Sol e se aproxima do plano elíptico, quer dizer que vocês vão vê-lo 

constantemente em breve.  Mas quando eu digo constantemente em breve, isso não quer dizer 

amanhã ou antes do fim da próxima semana, não é ?  Isso quer dizer simplesmente que está em 

curso. Vocês tomaram o elevador, vocês apertaram o botão, talvez vocês não sentiram a partida, 

ou vocês sentiram a partida, mas vocês ainda não chegaram ao término, hein. Mas tudo isso se 

desenrola neste momento mesmo, com uma acuidade que vai ser a cada dia cada vez mais forte, 

para vossa consciência, para vosso corpo, e também para tudo o que eu evoquei durante todos 

esses anos concernente aos sismos, aos buracos que os dragões fizeram, que estão concluídos, 

mas sobretudo aos vulcões e sobretudo ao que vocês veem no céu. 

 

Agora não esqueçam de que há um único verdadeiro momento coletivo do qual vocês não 

poderão escapar e que ninguém poderá ignorar, é o Apelo de Maria. Porque eu lhes garanto que 

quando houver mesmo a visibilidade de Nibiru, que é um sinal maior para vocês, para nós, como 

para o que resta da equipe dos maus rapazes, é o mesmo sinal que todo o mundo espera, com 
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suas finalidades profundamente diferentes, mas que em definitivo são sempre as mesmas, isto é, 

a liberação total da Terra e de todas as consciências que aí estão presentes. Que isso seja pelo 

caminho da Ascensão, que seja pelo caminho do Absoluto, que seja pelo caminho da 

reaprendizagem em conformidade com a matéria, isso não faz nenhuma diferença, uma vez que o 

retorno ao Espírito será feito durante o Apelo de Maria. 

 

E até mesmo, vocês verão, quando Nibiru estiver plenamente visível em vosso céu, vocês ainda 

terão, como vocês chamam isso, eu creio, os jornalistas, que ainda vão dizer que é uma ilusão, que 

não é verdade, e vocês terão também espiritualistas que vão lhes dizer : « Não é verdade, é Haarp, 

é Blue Beam. » (N.T. Blue Beam é uma arma secreta de alteração da mente baseada em uma 

tecnologia chamada Silent Subliminal Presentation System – SSS – que funciona pela transmissão 

de sons indetectáveis pelo ouvido para controle da mente.).  Vocês veem ? Há uma tal negação da 

Verdade neste mundo. Todo o mundo busca a verdade, e todo o mundo adota por verdade 

crenças que não são a Verdade – vocês o sabem, há apenas uma. 

 

Portanto sim, a semeadura dos mares aconteceu e ela vai continuar, e ali onde ela vai continuar e 

ela aconteceu de maneira mais importante, é evidentemente no nível dos polos. E vocês têm a 

marca, como Maria lhes disse, se vocês observam as imagens do Sol, não com seus olhos, mas se 

vocês observam as imagens dos telescópios ditos solares, heliosféricos, eu creio, vocês vão 

perceber que os buracos no nível dos polos são permanentes. Houve um período em que o Sol 

teria podido realizar as primícias de sua última transformação, que se estende por mais ou menos 

quatro meses, hein, um pouco mais de quatro meses. Isto é, o momento em que o Sol está 

completamente aberto e então libera os fluxos cósmicos e os ventos solares absolutamente 

fenomenais, que aí terão repercussões. 

 

E vocês já têm isso, na terra, no nível de, como vocês dizem, os black-out elétricos que se 

produzem em diferentes cidades e em diferentes países  do planeta, e que se produzem cada vez 

mais frequentemente. São simplesmente os impulsos, os primeiros impulsos eletromagnéticos e 

também de radiações ionizantes que aliás foram identificadas por alguns de vossos cientistas que 

têm aparelhagens adequadas.  E certamente eles não podem admitir que isso vem do céu, então 

eles vão encontrar uma central nuclear onde houve um incidente para lhes dizer, isso vem dali. 

Vocês veem como as coisas são feitas. 

 

Mas eu os lembro que se por exemplo a visibilidade de Nibiru não é ao mesmo tempo que o Apelo 

de Maria – isso pode ser um pouco antes ou um pouco depois, vocês sabem que tudo se adapta 

dia a dia, agora -, mas vocês verão que vocês têm mídias que vão lhes dizer que é uma ilusão, que 

não é nada, que é uma poeira, que são poeiras meteoríticas que permanecem fixas no céu. Eles 

estão prontos para lhes fazer engolir não importa o que agora. Vocês veem bem a discórdia, não é, 

em que vocês estão, por sinal. 

 

Então outra questão. 
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Mas a semeadura de Miguel apenas começou, hein. No momento, são as pequenas poeiras, pode-

se dizer ; os pedaços grandes, eles, vocês o sabem, haverá três. Mas eu não posso dizer em qual 

momento isso será. Haverá chuvas de meteoritos, aliás o que explica enormemente que médiuns 

comecem a ter visões do que vocês chamam a terceira guerra mundial, mas são sobretudo 

explosões dos meteoritos que eles veem, e não explosões de bombas. Então não se inquietem, 

isso chegará suficientemente breve, mas o importante, é o movimento de vossa consciência, vocês 

que são despertados, despertos, liberados, e também para aqueles que ainda estão adormecidos 

que despertam. É esse movimento de consciência que muda, se posso dizer, a velocidade de 

Nibiru e seu aparecimento sobre o plano da elíptica. Vamos, outra questão. 

 

Questão : trata-se de uma coisa que me chegou no domingo passado. 

 

Sim é muito próximo. Então eu te escuto. 

 

Questão : eu acordei com uma câimbra na panturrilha direita. Levantei precipitadamente para 

fazer um movimento. Senti uma queda de pressão, isso é habitual, eu voltei para a cama e 

desmaiei. Isso me acontece muitas vezes, mas dessa vez foi diferente. Quando eu retornei a 

mim, eu não podia mais mover meu corpo nem falar. Eu não podia chamar, estava um pouco 

assustada, como a cada vez porque eu não sei o que eu vivo nesse momento. Eu tinha frio, 

estava úmida, pensei ter transpirado, mas de fato eu havia feito xixi em minha cama, o que 

nunca me aconteceu. 

 

Então você sabe mesmo assim... eu não sou médico, mas há uma relação entre o desmaio, a 

síncope, e se há perda de urina, isso se chama, eu creio, uma crise de epilepsia. Mas além do 

diagnóstico, possível ou impossível, eu não sei, mas antes de tudo, o que é importante, é que você 

está diferente depois desse último desmaio ou não ? 

 

Questão : sim. 

 

Aí está, é aí onde eu queria chegar. Isso pode ser um traumatismo. Eu lhes disse que isso ia bater 

no corpo. Vocês têm irmãos e irmãs, aqui, que foram afetados em seus corpos, às vezes 

gravemente. Não aconteceu para lhes fazer mal, não aconteceu porque vocês têm uma falta ou 

alguma coisa a pagar, ou porque há um medo cristalizado, é alguma coisa que não foi vista e que 

se elimina dessa maneira. E todos os irmãos e irmãs que vivem esses traumatismos físicos, 

psíquicos, neste momento, desde o mês de março, vocês vão se dar conta muito rápido, se já não 

foi feito, que estão diferentes do habitual.  Isto é que a localização de vossa consciência, no 

decorrer desse traumatismo, desse acidente, dessa doença ou de qualquer nível que isso seja, 

psicológico ou físico, induz, induziu uma mudança irrevogável e irremediável. É efetivamente o 

que se poderia chamar as mini-estases. 

 

Mas agora no nível puramente médico, é claro, se você diz isso para um médico, ele vai te 

escanear, os eléctros - eu não sei o que da cabeça, e depois também verificar tudo o que é 

metabólico. Mas mesmo se isso está, no nível metabólico, é necessário ir além da causalidade do 
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corpo e desta vida para ver o que se modificou, após o acontecimento, em sua consciência.  Se há 

modificação de sua consciência, mesmo se é vago, mesmo se você não chega a definir ou a 

precisar o que se passou, você sabe, nesse momento, há um antes, um depois. Isso também faz 

parte, em uma outra aproximação, exatamente ao que lhes disse Maria há algumas semanas. 

Vocês veem ? 

 

E se vocês olham ao redor de vocês, se vocês interrogam os irmãos e as irmãs que vocês 

encontram, vocês vão ver que é alguma coisa muito muito frequente neste momento. Então é 

claro a antiga pequena bicicleta, pode tentar retornar para lhes dizer : « O que me chegou, eu não 

compreendo, eu quero saber tudo. » Não se interessem pelo que diz vossa pessoa, mas antes 

olhem a localização de vossa consciência entre o antes e o depois desse acontecimento, que dure 

um minuto, que dure uma semana, ou que dure até o fim. O importante, é constatar, depois, o 

que se passa no nível de vossa consciência, como vocês veem as coisas. O que é que mudou, não 

em vossa vida, mas no funcionamento íntimo, se posso dizer, de vossa consciência ? 

 

Então vocês vão lembrar os apelos da Luz, e já desde numerosos anos, era a impressão de perder 

a cabeça, de perder a memória, de não mais saber o que vocês faziam ; falou-se disso muitas 

vezes.  Agora, como eu disse, isso bate mais forte. Se isso não foi suficiente bem, resta a vocês 

quebrar um osso ou quebrar a cabeça ; é exatamente o que lhe chegou.  Mas não busquem 

explicações. Vocês sempre poderão encontrar explicações em vosso histórico, em vosso passado, 

em vosso karma, mas vocês não são mais concernidos por isso. Aí, é a Luz, é a Eternidade que está 

aí. 

 

E para terminar porque há uma outra questão, e eu terminei há pouco em relação às radiações 

cósmicas e solares, o que eu quero dizer, é que se vocês têm meios de verificar o que se passa no 

Ártico e na Antártica, vocês vão ter surpresas. Aliás eu creio que eles anunciam em todos os 

lugares que o nível das águas vai subir, porque há um pedaço de gelo que se desprende, mas se foi 

apenas um pedaço. 

 

Antes do basculamento dos polos, vocês sabem que deve ter uma distribuição diferente das 

massas entre o Ártico e a Antártica que são os dois polos de equilíbrio sobre o eixo falsificado da 

Luz, isto é com a inclinação sobre o plano da elíptica do planeta Terra, e também dos outros 

planetas. Tudo isso está prestes a se endireitar. Os dragões prepararam o terreno, os elfos e as 

ondinas prepararam as florestas e as águas, e agora eles vivem sua comunhão.  As ondinas e os 

elfos, desde a intervenção de Miguel, estão em uma extrema alegria. 

 

Eu não sei aqui ou em outros lugares, há entre vocês quem constatou as diferenças de contato 

sobretudo dos elfos e das ondinas, é até mesmo surpreendente. Não está ligado unicamente à 

estação, porque efetivamente os elfos são mais ativos, em manifestação, depois da primavera, até 

o início do inverno – depois eles são menos presentes -, mas está diferente. Eu não sei se vocês já 

constataram isso, ao mesmo tempo na qualidade dos encontros que vocês têm com eles, mas 

também as trocas ou as percepções que acontecem, que são profundamente diferentes. 
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Não há mais questão oral, vamos fazer uma escrita. 

 

Está muito bem assim, uma oral, uma escrita. 

 

Questão : durante a Teofania de Maria e a Radiância dos Arcanjos, eu atravessei em uma 

velocidade fulgurante um muro de ondas de espuma misturadas a jatos de fogo incandescente 

para em seguida mergulhar em um vórtice sombrio e infinito. Essa vivência foi muito curta, mas 

42 minutos, isso parece fortemente pressagiar o fim iminente, não ? 

 

Eh bem eu creio que você mesmo respondeu a questão. Isso é maravilhoso, a questão e a resposta 

depois. 

 

E não se esqueçam de que a melhor das confirmações do que se desenrola, ela está em vocês, 

hein.  Não é o que eu lhes digo ou o que pode lhes dizer não importa quem, ou o que vocês podem 

observar, é o que é vivido em vocês. 

 

Vamos continuemos. 

 

Questão : o que significam os termos Sharam Amrita do qual Bidi fala ? 

 

O Sharam Anrita, eu creio que ele explicou, é o néctar do Senhor. Quando a Onda da Vida, quando 

vocês são liberados pela Onda da Vida, nesse momento ele disse, na Índia, é necessário se 

recolher aos pés do guru. Era ilustrado pelo Cristo, pela lavagem dos pés. Aliás vocês sabem que 

em certas indicações dadas pelos Arcanjos ou por outros, há,  mergulhar os pés e as mãos. Porque 

lavar os pés e lavar as mãos, é um simbolismo extremamente forte. Eu penso que em breve eles 

vão fazer-lhes colocar a cabeça na água, isso irá mais rápido, sem respirar durante quinze a vinte 

minutos e vocês estão tranquilos. Mas isso participa do mesmo processo, é uma alquimia interior 

que se produz. 

 

Aliás, é a água salgada, não é a água normal. A água salgada, é a água do mar, de acordo, é tudo o 

que está ligado à fecundidade, à fecundação e à Ressurreição e também ao Batismo.  Mas o 

Batismo se faz com a água do Jordão, isto é com a água que não é salgada ; a Ressurreição faz 

apelo ao sal. Vocês têm o mesmo processo nos processos, como dizer, alquímicos, as diferentes 

etapas da obra alquímica. Eu os remeto para isso a Paracelso, seja diretamente no que foi dito nas 

proximidades das Núpcias Celestes concernente à Obra no branco, à Obra no amarelo, a Obra no 

vermelho, à Obra no preto.  Vocês estão prestes a finalizar a obra alquímica. Ela terminou, resta-

lhes conscientizá-la. Até o presente, eu lhes falei que a visibilidade de Nibiru estava ligada às 

interações, a velocidade é variável. Agora acabou,  desde 8 de março isso apenas sobe a cada dia, 

em todos os níveis.  Não há retorno  para trás possível, e também não há atraso, nenhuma 

demora, tudo é iminente. 

 

Essa iminência é uma iminência de vossa consciência.  Através dos sonhos, onde a questão e a 

resposta estavam em um mesmo texto que você leu, através dos acontecimentos que se 
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produzem em vossas vidas, que são rápidos, brutais, não previstos, não esperados, vocês veem 

bem que há muitas coisas que se transformam. O que deve ser podado é podado, o Cristo lhes 

falou disso. Vocês veem ? 

 

Outra questão.  

 

Questão : é um sonho : eu saio de um imóvel que eu habitei há 20 anos. Duas mulheres falam do 

vandalismo da porta de entrada de vidro, faltam duas folhas. A folha exterior apresenta os 

impactos de golpes violentos, em baixo, enquanto que a folha interior tem um impacto em 

estrela para o alto. Em um sonho de alguns dias antes, uma grande vidraça já tinha sofrido o 

mesmo destino. 

 

Então isso que você chama, que seja uma porta de entrada ou uma janela, é de vidro, é 

transparente. Para a porta de entrada, eu não sei,  mas em todo caso uma janela, é suposto ser 

transparente nas casas da maioria das pessoas, não é ?  O vidro, é por sua vez o que permite a 

transparência, mas também o que é tela. Portanto aí vocês estão em um duplo simbolismo ou 

uma dupla dialética.  A janela, a porta em vidro, é o que marca um limite entre o exterior e o 

interior.  É também pela janela ou pela porta que se percebe a Luz, não é ?  Sem isso não haveria 

janelas nas casas.  Portanto o vidro, a porta de entrada, de um lugar onde você viveu há muito 

tempo, mostra também a você que tudo o que se interpunha nessa noção de limite, útil para viver 

em meio deste mundo, não tem mais interesse diante da Eternidade. 

 

Vocês sabem muito bem que nos mundos unificados, qualquer que seja a dimensão, não há 

limites nem à forma, nem aos mundos, nem às informações.  Tudo é livre e instantâneo.  Portanto 

é isso que lhe é mostrado.  A porta que tranca o dentro e o fora recebeu golpes, a janela 

também.  Essa janela, é claro, dá o mesmo olhar que a porta, isto é que não há mais nada a 

defender, e o que quer ser defendido será abatido.  É o simbolismo dessa porta de vidro da 

entrada de um imóvel.  E a janela, abrir a janela isso permite o que ?  Arejar, isso permite deixar 

entrar o ar fresco, isso permite ouvir os barulhos, isso permite refrescar se faz muito calor dentro, 

ou o inverso, de acordo ? 

 

Portanto aí, o que é mostrado através desse sonho ? É a mesma coisa que nos sonhos 

precedentes. Certamente vossa consciência, vosso cérebro vai encontrar para lhes transmitir, na 

manhã do sonho, imagens diferentes, mas vocês vão ver que se há outros sonhos, muitos dos 

sonhos de agora em diante lhes falam a mesma coisa, e já desde dois meses, e eles retornam, para 

alguns de vocês.  Os sonhos que vocês têm estão muito frequentemente significando as 

mudanças.  Vocês sabem que frequentemente os sonhos lhes anunciam, lhes previnem de 

algumas coisas, em alguns casos, nem sempre é claro, mas aí, os sonhos que vocês têm, e vocês 

verão por vocês mesmos que haverá outras questões, à medida de nossa conversa, onde vocês 

verão que há a mesma coisa que surge. 

 

A segurança, porque a porta de entrada, é o que bloqueia a entrada, ao imóvel na ocorrência aqui, 

onde há vários apartamentos, é alguma coisa que não tem mais lugar de ser.  Mais nada está 
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separado, mais nada tem de ser fechado nem preservado do que quer que seja, é impossível de 

qualquer maneira.  Isso lhes concerne no nível social como no nível individual. Vocês com vocês 

mesmos, vocês com os próximos também. Não há um outro sonho aqui, ou em suas questões, aí ?  

 

Questão : uma noite,  eu vivenciei uma grande explosão na cabeça e em seguida eu vi minha 

mãe desmoronar, morta, aos meus pés.  Eu pensei : « De qualquer maneira não há mais nada a 

fazer, terminou. Há apenas que aceitar. » E eu despertei. 

 

Mas a mamãe, ela está morta ou ela está viva. ? 

 

Questão : ela ainda está viva. Eu a vi desmoronar aos meus pés, eu me ajoelhei, eu vi que eu não 

podia fazer nada e que não era possível reanimá-la 

 

Mas era em sonho ? 

 

Questão : eu dormia, houve essa explosão em minha cabeça, eu vivenciei isso e eu despertei. 

 

De acordo. Então isso pode ser duas coisas, mas de qualquer maneira vocês sabem bem que o 

processo final está engrenado, portanto não há outra saída senão o fim, se posso dizer, do 

efêmero. Aí está registrado, e é neste momento. Agora, talvez que tenha sido anunciado também, 

nessa ocasião, o falecimento de sua mãe. O que é importante também, é que você descreve uma 

espécie de explosão na cabeça. O que isso quer dizer ? Mudança brutal e abrupta do nível ou 

estado de sua consciência, passagem da consciência efêmera à consciência eterna, passagem do 

ego ao ilimitado. 

 

Por sinal, através das Teofanias, não se falou disso, mas vocês têm também as modificações dos 

sons nos ouvidos que são muito importantes.  E aliás, para aqueles que são os mais sensíveis às 

Radiâncias ou às Teofanias, certamente isso se passa no coração, mas talvez vocês tenham 

marcado uma sequência de ativação.  O coração, é claro, está sempre presente e ativo, mas em 

alguns momentos, vocês vão sentir seja os pés, seja o sacro, seja a cabeça, ao mesmo tempo ou 

depois.  Porque é uma sequência de ativação de vosso veículo ascensional que se realiza nesse 

momento mesmo. 

 

E então essa noção de explosão durante o sono, esse sonho, antes de despertar, assinala que 

nesse sonho ou nesse estado de sono, você mudou literalmente de estado de sua consciência. 

Você passou de uma consciência a uma outra.  Portanto eu não posso lhe dizer se é premonitório 

ou se é simplesmente o fato de viver a dissolução dos últimos laços.  No mais é saber se você tem 

ainda uma proximidade importante, e eu não falo necessariamente uma proximidade geográfica, 

mas uma proximidade afetiva, mental, em relação à mãe. É isso que é importante. 

 

É necessário que você me responda. 

 

Questão : sim é claro, eu sou apegado à minha mãe. 
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Aí está, portanto se mostra antes de tudo a dissolução desse apego que não pertence, eu o 

lembro, senão ao efêmero.  E então te permite, neste período, amar sua mãe em toda liberdade, 

isto é sem apego e independentemente do fato de que seja sua mãe. E esse amor livre, qualquer 

que seja o nível simbólico ou inteiramente físico do que lhe foi dado a viver nesse sonho, pouco 

importa, o importante é sua liberdade. Então esse sonho remonta a quando ?  

 

Questão: há menos de um mês. 

 

Sim, então faz pouco tempo. Assim isso faz três semanas, quatro semanas, então mais um motivo, 

se você quer. É que, também eu vou lhe fazer uma pergunta, você sentiu uma diferença entre 

antes desse sonho e depois desse sonho ? Agora isso faz três-quatro semanas, portanto você deve 

se dar conta se alguma coisa mudou ou não, em relação à sua mãe, mas sobretudo em relação a 

você mesmo. 

 

Questão : isso não é flagrante. 

 

Então eu não posso resolver para te dizer se é simbólico ou se é real. E como você mesmo disse, 

você aceitou.  De qualquer maneira, não há outra coisa a não ser aceitar. Vocês sabem, eu os 

remeto aí também à noção de aceitação no desenvolvimento do Choque da humanidade. É a 

mesma coisa. 

 

Questão : durante este período, as crianças de 6-7 anos podem também atravessar as coisas que 

devem ser vistas, manifestando-se  por exemplo por espasmos ? 

 

Isso se manifestará diretamente no nível do corpo, porque eu o lembro que a estrutura mental 

ainda não apareceu, antes dos 7 anos, há apenas o corpo astral.  E o corpo astral é muito mais 

direto, em seus efeitos no nível do corpo, é claro, vocês o sabem.  Vocês têm uma emoção, vocês 

têm uma palpitação, um nó no ventre, uma bola na garganta, pouco importa, mas é imediato. Não 

há um amortecimento temporal como em relação aos pensamentos. É imediata, a 

emoção.  Portanto as crianças de 7 anos não têm mental, seja que elas têm 7 anos ou ao redor dos 

7 anos, não é a mesma coisa. Porque antes dos 7 anos ou ao redor dos 6-7 anos, antes dos 7 anos 

não há corpo astral ; 7 anos, é o aparecimento do corpo astral, isto é das emoções, e também dos 

processos viscerais que estão ligados às emoções. Assim isso pode ser também no nível muscular, 

que está ligado ao fígado, que está ligado às emoções. Vocês podem ter sintomas, se vocês 

querem, de natureza emocional, que vão se traduzir por mecanismos corporais, como você disse, 

de espasmos ou dores, mas não são uma constante, e não quer dizer que isso é sistematicamente, 

não mais. Porque as crianças não tendo a mesma estrutura completa que vocês, em meio ao 

efêmero, não há razão de que eles sejam afetados, em todo caso, antes dos 14 anos. 

 

Questão : uma criança de 2 anos que, no dia da Radiância Arcangélica, teve uma forte febre 

passageira, ela também vive o Fogo do Coração, o Fogo da Radiância ? 
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Tudo é possível, eu não tenho nenhum meio de responder. Isso pode ser um processo infeccioso 

brutal, isso pode ser não importa o que, mas isso também pode estar ligado às Radiâncias.  Mas 

dali onde nós estamos e do que nós observamos, sobretudo depois das Teofanias, os « coração a 

coração », misturados às Radiâncias Arcangélicas, previamente, nós observamos efetivamente 

essa abertura massiva, em meio à humanidade, diretamente do coração, sem passar pela energia, 

a vibração ou a busca qualquer que ela seja. É um fenômeno espontâneo.  Nessa espontaneidade, 

efetivamente, isso pode tocar não importa quem, e mesmo uma criança. Agora eu não tenho o 

meio para afirmar que esse caso preciso, está ligado às Radiâncias.  

 

Há também quem morre, durante as Radiâncias, hein, eles não fazem as Radiâncias, e há também 

nascimentos. Pode-se atribuir tudo às Radiâncias, a tal hora do dia, mas não obstante há 

evidentemente coisas que aí estão ligadas. Mas nesse caso preciso, isso pode estar ligado a 

tudo.  O mais importante além disso, mas nessa idade, ela não pode te responder, o mais 

importante é, após as Teofanias e as Radiâncias, é que vocês constatem, tudo o que vocês viviam 

antes, sentem vosso coração ? Que lhes faça mal, que vocês tenham a impressão de ter uma 

espada que os transpassa, que o coração acelera ou desacelera, isso apenas traduz a penetração 

da Luz no Coração do Coração, que é diferente para cada um em função do que pode restar de 

laços, de resistências, de memórias no nível desse corpo. É tudo. 

 

Mas esse processo, desde as Teofanias acopladas às Radiâncias – isso faz pouco tempo, não é, isso 

faz apenas dois dias, ou três semanas, eu não sei mais, pouco importa, isso faz pouco tempo em 

relação ao início das Radiâncias -, mas desde essa época, faz duas semanas que nós observamos, 

dali onde estamos, vocês sabem que nós não vemos as formas físicas, mas nós vemos a Luz, nós 

vemos outras coisas que vocês, quando nós lhes observamos, e o que nós percebemos, é que 

muitos corações, muitos irmãos e irmãs humanos têm o coração em fogo, literalmente, mesmo se 

eles não o sentem. É isso que nos faz dizer que é verdadeiramente mais do que iminente. 

 

Mas não se esqueçam que a linearidade de vosso tempo, ela pode durar ; nós, está concluído já há 

muito tempo, mas agora o desenrolar o mais próximo possível, porque agora nós chegamos a 

observar, não unicamente as diferentes tramas temporais e astrais, mas nós vemos o etérico que 

é muito mais confiável, no nível do que nós vemos, do que a aura astral que flutua sem parar.  No 

nível etérico, o que nós vemos, no nível dos corações, assinala para nós uma grande alegria.  Quer 

dizer que, como eu disse, vocês têm enormemente irmãos e irmãs encarnados, quaisquer que 

sejam seus antecedentes e qualquer que seja sua história, que hoje descobrem a Verdade. E nós o 

vemos, nós, através do que se passa no coração. 

 

E além disso vocês notaram que alguns de vocês, desde as Teofanias e as Radiâncias acopladas, ou 

desde a primeira Teofania mesmo de Maria, há duas semanas, muitos de vocês sentem coisas 

inabituais em seu peito, no coração ; é normal. É somente isso que deve lhes interessar agora, já 

que ou vocês olham para o mundo e olham vossas vidas, ou vocês olham vosso coração. Isso 

basta, se vocês o vivem, e mesmo se vocês não percebem as coisas, lembrem-se do que eu acabei 

de lhes dizer, nós vemos essa abertura do coração, mesmo nos irmãos e nas irmãs que estavam 

desviados da Luz e que serviam aos fantoches, aos maus rapazes. 
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Então eles, é claro, isso vai lhes colocar problemas de posicionamento.  Como eles vão poder 

manter uma certa falsidade, se posso dizer, em suas vidas, com o que eles vivem no nível do 

coração ?  É impossível, eles vão se dar conta muito rápido.  E isso é maravilhoso, porque isso 

assinala verdadeiramente o processo de Liberação. Em vossa intimidade agora, não apenas nos 

buracos que os dragões faziam na terra, ou os vulcões que despertam ou a aproximação de 

Hercóbulus ou o Apelo de Maria. 

 

A transmutação final, a Merkabah interdimensional pessoal está cada vez mais ativa em um 

número cada vez maior de irmãos e de irmãs. Semelhante para o fenômenos, se vocês querem, no 

nível dos ouvidos ; os ORL (N.T. Otorrinolaringologistas) devem se esfregar as mãos, eles estão 

muito ricos neste momento porque com o número de pessoas que vão lhes ver dizendo « eu 

tenho um tampão », « eu não ouço mais » ou « eu tenho um assobio no ouvido », eles enchem os 

bolsos.  Parecido para os oftalmologistas, hein, vocês vão ver muitos irmãos e irmãs que vão ter 

fenômenos visuais que não estão ligados a uma visão sutil, hein, que estão ligados a uma 

transformação da retina, até mesmo a alterações do órgão da visão. Está também ligado à Luz. 

 

Então certamente,  aqueles que vão estar menos contentes, são aqueles que estão na cabeça das 

religiões porque é claro, uma vez que vocês vivenciaram o que se passa no nível do coração, que 

antes vocês fossem budistas, cristãos, muçulmanos, judeus ou não importa o que mais, vocês não 

podem mais e vocês não poderão mais aderir ao que quer que seja dessas tolices. E aí é, eu diria, 

em vossa alma e consciência que lhes é necessário escolher, seja permanecer no coração, seja 

continuar, persistir em lutar por alguma coisa que, de qualquer maneira, já está morto. 

 

Eu falo também de vosso corpo, o que não quer dizer que não é necessário se ocupar dele, ainda 

uma vez, mas ver o que está em curso.  E isso concerne aos indivíduos, aos grupos familiares, aos 

grupos sociais, aos grupos financeiros, aos grupos políticos, às seguradoras, aos lixeiros, isso toca 

todos os setores da sociedade e da organização da sociedade. E certamente vocês não sabem 

tudo, já que vocês têm muitos irmãos e irmãs que não se expressam, porque eles vivem algo que 

para eles parece tão grande, tão improvável para a razão que eles colocam isso de lado, mas eles 

não podem ignorar que quando eles vivenciaram essa experiência ou esses estados, eh bem eles 

estão diferentes.   Então claro que, depois, o retorno natural.  É aí onde eu queria chegar, é que 

agora vocês têm as Teofanias que se produzem independentemente dos encontros semanais, 

independentemente das Teofanias de Maria. 

 

Vocês têm irmãos e irmãs que vivem esse Fogo Ígneo no coração, essa abertura final do coração 

não importa quando, não necessariamente em um encontro ou quando de uma relação com 

alguém, isso cai sobre eles. Assim vocês imaginam o que era antes, antes disso cair em cima deles, 

dos maus rapazes, de um só golpe a consciência desperta.  E aí é um ato de contrição que permite 

a redenção. Porque essas pessoas estavam inscritas nas forças falsas que no entanto as 

alimentavam, e elas não poderão mais manter essa falsidade, sem falar mesmo de Liberação ou de 

Ascensão, mas aí, na vivência da matéria.  O que explica que... vocês já constatam uma espécie de 

alvoroço, mas que não é nada comparado a depois deste final de semana. Então claro que, isso 
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não vai concernir a todos os países da terra, todas as cidades e todos os locais da terra ao mesmo 

tempo, não ainda, mas isso será suficientemente sensível para haver ecos, seja de boca a ouvido, 

seja em vossas mídias. 

 

E eu devo dizer que o processo de Liberação da Terra, se eu comparo com os dados, que seja das 

tentativas anteriores de liberação desta terra ou dos mundos que já foram liberados, o processo 

que foi desencadeado pelo Espírito santo em 1984 e que termina agora, nos mostra certamente 

que a  Liberação do planeta Terra é certamente a melhor ferramenta, e este meio que nós 

instituímos para este fim de ciclo é muito mais eficaz do que o que foi realizado quando da criação 

da Atlântida para evitar o confinamento.Portanto é um modelo de liberação que parece muito 

válido.  Certamente nós sempre temos obstáculos, hein, eu não lhes escondo isso, há três 

semanas por exemplo, com as novas vaporizações que aconteceram em vossos céus, mas não é 

grave, nós chegamos ao objetivo muito rapidamente. 

 

É por isso que eu lhes digo que vocês, todos, uns e os outros, individualmente, na sociedade, em 

vossas famílias, como para nós, tudo se adapta dia a dia, mas não depende de vossa vontade nem 

de vossa compreensão, e não depende, não mais, para nós das Radiâncias ou das Teofanias que 

são realizadas desde que nós estamos estacionados – e nós circulamos aliás, alguns de nós -, ao 

redor da Terra. Mas é alguma coisa que está verdadeiramente muito bem engrenada, mesmo se 

vocês não vivem nada, vocês, em vosso corpo, em vossa família, ou em vosso país. Está em curso. 

 

*** 

 

Questão : quando da última Radiância, eu senti uma forte dor no coração durante um longo 

momento. Eu me abandonei. No dia seguinte, eu tinha fortes dores nos músculos, a coxa e a 

perna direita, estão então enfraquecidas. 

 

Então vocês observaram, talvez, que muitos irmãos e irmãs têm problemas, quando não é um 

órgão central, isso vai tocar o lado direito. Isso vai ser por exemplo uma entorse, isso vai ser um 

dodói na perna direita, isso vai ser uma fratura em relação com a perna direita, isso vai ser 

também os órgãos dos sentidos do lado direito, ouvido, olho, nariz, boca. Isso quer dizer o quê ?  É 

que para esses irmãos e essas irmãs que são atingidos do lado direito, havia um excesso de 

controle, ou seja que o abandono não estava completo ; era um abandono a tudo o que se passa 

bem em suas pequenas vidas efêmeras. Agora não é mais isso absolutamente, hein, não há mais 

possibilidade de negociar o que quer que seja. Isso passa ou isso quebra, mas mesmo se isso 

quebra, vocês passarão de qualquer maneira, portanto é melhor passar sem quebrar.  Isso me 

parece lógico, não ? 

 

Portanto tudo o que se passa à direita vai atrair vossa atenção sobre os mecanismos 

inconscientes, que não necessariamente são memoriais, de estarem apegados à história, ao vosso 

corpo, a vossos cenários mentais, a vossa vida, a vossa mulher, ao vosso marido, ao vosso 

filho.  Portanto aí, como eu disse, isso vai bater cada vez mais forte. Então vocês têm o pé direito, 

a possibilidade de quebrar a perna ou alguma coisa mais alto, e também os órgãos dos sentidos do 
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lado direito.  Por exemplo serão as anomalias da visão, as anomalias auditivas com ocorrências 

reais, orgânicas, não é ?  Tudo isso, isso lhes significa alguma coisa, mas não fiquem nesse 

significado, mesmo se eu o dei. É simplesmente para lhes dar... Vocês vão perceber que muitos 

dos irmãos e das irmãs que têm tido problemas, nessas últimas semanas, justamente do lado 

direito – e não do lado esquerdo, quer vocês sejam canhotos ou destros, hein. Então é claro que, 

há a questão que vai vir, até já ouço :  « E se é do lado esquerdo ? » Vocês não são concernidos. 

 

E uma outra questão que chega, eu a sinto : « E se é no meio ? » Então aí é diferente, é sempre a 

mesma coisa, mas se isso se situa em um órgão mediano ou bilateral, ou central, está muitas vezes 

ligado a um problema de passagem.  Vocês viram o efêmero, vocês foram Absolutos quando de 

uma experiência, vocês vivenciaram o Absoluto, vocês conhecem a Verdade por tê-la vivido, o 

Parabrahman, mas insidiosamente, vocês estão reinstalados na personalidade, com os reflexos 

anteriores, e sobretudo aí também, vai se encontrar a necessidade de controle, a necessidade de 

verificar, confiar em um pêndulo, confiar em sua mão e não em suas consciência. Vocês veem ? Se 

esses irmãos e irmãs que viveram o Parabrahman, que insidiosamente, como eu disse, recaem nos 

funcionamentos e por meio da personalidade, aí isso vai bater no centro, nos locais de passagem 

que são o quê ? O estômago, o coração órgão e a tiroide. 

 

Vocês veem, é muito simples.  E qualquer que seja vossa idade, hein, não é uma história de 

envelhecimento ou de memórias passadas, ou de cristalizações de não sei o quê. 

 

Questão : é um sonho : eu ia dar à luz, não era real mas parecia. No momento do parto, meu 

ventre começou a inchar ligeiramente e a se mover. Eu estou verdadeiramente grávida 

enquanto que isso não é o caso na realidade. A mulher me sorri e me pergunta se eu tenho um 

duplo encarnado neste mundo, isso poderia explicar esse fenômeno raro. Eu previno meu 

companheiro e minha filha que um bebê, um menino, está prestes a nascer.  Muitas pessoas 

estão lá, na espera do nascimento. Esse sonho simboliza meu parto interior ? 

 

Bah certamente. É maravilhoso, hein, é o que eu disse, vocês têm as respostas antes que eu diga o 

que quer que seja. Vocês têm somente a necessidade de uma confirmação agora, vocês veem a 

evolução ? É maravilhoso. 

 

Questão : outro sonho. Estou em um lugar, nosso amigo vem para mim, toma-me a mão e me 

diz o seguinte. Está escuro, chove e eu pergunto a ele onde ele me leva.  Ele responde : « confie, 

sou eu ». Nós caminhamos e chegamos na beira do mar em um lugar muito alto. Entramos em 

uma taverna muito escura, há uma multidão de homens ocupados. Ele se volta para mim e me 

diz : « confie em mim ». Depois um coração a coração fazendo.... 

 

Um coração a coração o quê ? 

 

Questão : ele me fez um coração a coração e me tomou em seus braços. Ele me põe um casaco 

que eu devo levar e me diz : « você vai provar o néctar ». Ele mergulha na multidão, eu o perco 

de vista. Procurando-o, eu me perco. Há porões e eu desejo buscá-lo dentro, mas tenho medo de 
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perdê-lo mais. Eu me sento a uma mesa e tomo um copo, inquieta de não encontrá-lo, eu parto 

imediatamente.  Eu entro em um porão, depois em um outro e eu o encontro. Nós nos tomamos 

nos braços com um coração a coração intenso. Ele me entrega as botas... 

 

As... ? 

 

Questão : as botas. Eu compreendo que eu devo levá-las. Elas são muito pequenas, mas eu me 

forço a calçá-las. Estou assustada mas confiante. Eu consigo vesti-las e quero mostrar-lhe meu 

sucesso, mas ele desapareceu... Eu desperto. Você pode me esclarecer ? 

 

Então aí, há muitas coisas, mas que vão ser simplificadas da seguinte maneira : você se encontra 

nas alturas, na beira do mar. Isto é o que separa... o mar, é a Água, a terra, é a Terra. Você está 

prestes a passar de um Elemento a outro.  A passagem, se viu anteriormente em um outro sonho 

da materialidade à intuição, do que é fixo ao que é móvel : a água. Certamente, o que é que se 

passa ? Você descreve a você mesmo com um pouco de medo, uma vez que é o desconhecido 

esse mar. As botas, na beira da água, é para fazer o quê ? Você não sabe. E depois você percebe 

que quando você calça as botas, ele desapareceu, onde ele está ?  Nos porões.  Quer dizer que 

mesmo estando no limite dimensional terra-água – se vocês preferem, funcionamento binário, 

dual, e funcionamento unificado da água Isis-Maria -, você calça as botas, elas são muito 

pequenas, mas você chega a colocá-las e você percebe que o que você chama seu companheiro, 

eu creio, é isso, não está mais lá.  Ele está no porão, isto é que ele encontrou o meio de descer em 

meio às forças inconscientes, ou de seu subconsciente, para ir ver se ainda havia coisas nesse 

nível.  Os porões estão cheios ou vazios ? 

 

Questão : isso não está especificado. 

 

Não está especificado, bem. Porque isso representaria uma pequena diferença. Mas bem, 

imaginemos, que todos os porões estavam no subsolo. O porão é o inconsciente, é o 

subconsciente, é o que está oculto, e você desperta nesse momento. Porque uma vez que lhe dão 

as botas, você não tem mais necessidade de companheiro. Ele está em você e onde você o 

encontra ? No fundo, isto é, nas profundezas, quer dizer que ele, de alguma maneira, permanece 

apegado a algumas coisas da matéria, enquanto que você, mesmo se você estava um pouco 

reticente e se as botas eram muito pequenas, você as colocou.  Não esqueça que essa taverna, ela 

estava à beira da água, ainda que no alto  é a fronteira. Você está no limiar da Infinita Presença. 

Esse companheiro é real na vida ou não ? Não se sabe se é um companheiro que está nesse sonho 

, ou se é um companheiro que tem características daquele que é seu companheiro hoje ? 

 

Questão : isso não está especificado.  

 

Isso não está especificado, é uma pena, porque isso poderia ter significado coisas, como o porão, 

um pouco diferentes, mas globalmente a trama está aí. Você se encontra, você muda de 

ambiente.  Você passa da terra e você se encontra diante do mar, é como há pouco com a 

Trindade-sobre-o-Mar.  É a mesma coisa. Mas aí, lhe foi mostrado uma forma de diferença de 
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caminho, uma vez que você, calçou as botas, e você busca seu companheiro. Você o encontra não 

ali onde você está, mas você é obrigada a descer às profundezas para encontrá-lo. 

 

Isso também diz, mesmo se os porões estavam vazios, e mesmo se não é o mesmo companheiro 

que você tem em sua vida, ou se você não tem companheiro, isso lhe diz simplesmente que não é 

necessário olhar para trás, que não é necessário olhar nas profundezas de sua pessoa, e qualquer 

que seja o tamanho das botas, é necessário ir. Aliás você despertou nesse momento. Aí está, com 

os elementos que eu tenho, o que eu posso dizer disso. Não posso trazer mais esclarecimentos, ou 

então isso nos levaria muito mais longe. 

 

Questão : outro sonho que aconteceu em dezembro de 2016. Estou em minha cama, em posição 

fetal, eu sei que eu vivo o 1º dia da estase. Tudo está calmo em mim e ao meu redor, mas eu 

chamo interiormente Miguel. Ele se aproxima com sua espada flamejante, me sorri e se 

afasta.  Depois eu me vejo na cama, em posição fetal, e eu sei que eu vivo o 2º dia da estase. 

Tudo se passa da mesma maneira. Depois eu me vejo em minha cama, e eu sei que eu vivo o 3º 

dia da estase.  Eu não chamo Miguel pois eu sei que ele está em mim, depois eu me coloco para 

cima e eu sinto as sacudidas.... 

 

As... ? 

 

Questão : as sacudidas, isso move pelo corpo... 

 

Isso é francês ? 

 

Questão : eu não sei. Minhas asas se desdobram, eu me elevo acima do solo e me encontro no 

céu que é totalmente Luz. É tão belo e as estrelas brilham com mil luzes. No sonho, eu desperto 

aqui, nesta sala e você, OMA, está aí, respondendo às questões. Eu aproveito para perguntar o 

que é esse sonho, mas você não responde. Ao redor de mim, todos os irmãos e irmãs estão em 

êxtase, e eu mergulho também docemente em êxtase. Isso me desperta e eu me encontro na 

cama, efetivamente em êxtase.  Como explicar esse sonho ? 

 

Eu acompanhei a história que estava muito bela, e eu esqueci o início...mas é um homem, é uma 

mulher ? 

 

Questão : uma mulher, em sua cama em posição fetal... 

 

Ah sim, ela vivia a estase, vamos de acordo... O final da história era ? 

 

Questão : primeiro dia, segundo dia idêntico, e o terceiro dia... 

 

Muito bem e ela se encontra então.  Então isso prova simplesmente que se eu não respondo, é 

porque não é mais o tempo. É exatamente tudo o que eu disse há pouco, é o tempo de viver o 

êxtase e a beatitude da Eternidade, e não o tempo de viver as dores da pessoa. Certamente, é 
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necessário se ocupar disso, da pessoa, do corpo  e tudo, mas isso não deve ser prioridade. A 

prioridade, como eu disse, é o que está aí, e não lá, isto é o coração. Todo o resto decorre daí. A 

felicidade, a tranquilidade, o desaparecimento ou a cura desse corpo não mudará nada, vocês, 

permanecem no que vocês são. Portanto, lhe foi mostrado, de maneira um pouco romanceada, se 

posso dizer, uma vez que você chama Miguel e você sabe muito bem que ele está em você, como 

você o disse no terceiro dia, e nesse momento você se encontra aqui. Porque é certamente aqui 

que você viveu momentos de desaparecimento quase idênticos à estase, seja me escutando, seja 

escutando outros Anciões ou outras entidades da Luz eterna. Aí está o que eu posso dizer. 

 

Portanto lhe foi anunciado que você vai viver esse Apelo de Maria e que depois você estará em 

êxtase, mesmo se resta ainda, uma vez que você disse, que em seu despertar, ainda há questões, 

dos sonhos e tudo. Isso quer dizer que há uma estrutura pessoal que ainda está presente, mas que 

não tem mais nenhum interesse. Isso quer dizer também verdadeiramente que seu processo de 

Liberação, em meio ao processo de Liberação coletiva, se acompanha de uma Ascensão com o 

corpo – porque há coisas a dar a outras civilizações que podem ser interessantes, na liberdade, 

para trabalhar pela Liberdade, para a Liberação dos mundos -, ou porque você tem algo a fazer de 

preciso com esse corpo. 

 

E lembre-se de que qualquer que seja o tornar-se desse corpo, você não se reconhecerá mais 

nesse corpo, mesmo se você encontra o lugar familiar onde você viveu coisas comigo, aqui. No 

mais, dezembro de 2016, é antes do início da Ascensão, é antes do 8 de março, mas isso pode ser 

efetivamente um anúncio, se posso dizer, para você, do que é para viver. 

 

Questão : segundo sonho, em janeiro de 2017. Eu fazia a sesta, vieram me acordar para ir ver 

uma embarcação intergaláctica estacionando na colina diante da casa, com luzes em todas as 

direções. Eu me precipitei fora, eu senti uma alegria indescritível à vista da embarcação e fiz o 

sinal de Órion.  Imediatamente, a embarcação fez aparecer três feixes de luz que formaram um 

triângulo, na ponta superior. Eu me senti decolar do solo e atraída ao centro do triângulo.  Eu 

me deixei conduzir, pensando que se tratava de uma comunhão, mas no triângulo, eu me 

encontrei em uma Luz e um Amor tais, que eu me senti desaparecer.  O corpo desapareceu e eu 

estava reduzida a um grão de areia conduzido ao nada e desapareceu. Antes de desaparecer, eu 

chamei Cristo e OMA e mais nada. Pela manhã, eu despertei em uma paz e uma alegria 

indescritíveis e eu me recordo do sonho.  Como interpretar isso ? 

 

Ah, não interpretar uma vez que não tem nada a interpretar, tudo está dado, aí. E é a sequência, é 

claro, se posso dizer, do primeiro sonho. Agora as coisas que teriam sido importantes, mas não se 

pode saber uma vez que aparentemente ela não está aqui : qual era essa embarcação, qual era a 

forma ? Mas em todo caso, isso apenas ilustra ainda melhor e responde ainda melhor o que eu 

disse a propósito do seu primeiro sonho. 

 

Questão : eu estou presente, então posso lhe dar esclarecimentos. 

 

Assim, eu escuto. 
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Questão : essa embarcação era redonda e de cor cinza. 

 

Redonda, é uma esfera, isso quer dizer o que « redonda » ? 

 

Questão : ovoide. 

 

Um pires, o quê ? 

 

Questão : sim. 

 

De acordo. Bem, você tem a prova pela luz triangular, e o êxtase que se seguiu, e a saudação de 

Órion que você fez, que são as Forças da Luz, como eu lhe disse... aparentemente é metálica, 

mesmo se ela é rosa, ou é de Luz sua embarcação ? 

 

Questão : ela é metálica. 

 

Bem de acordo. Portanto é a 3D unificada. Isso confirma seu primeiro sonho. Na sequência da 

estase, você conservará seu corpo, até o planeta-grelha final em todo caso. 

 

Questão : eu tenho um amigo que tem uma hyperostose. 

 

Uma ? 

 

Questão : hyperostose. 

 

Isso não existe, ou então eu não conheço. E isso quer dizer o que em francês ? 

 

Questão : excrescências ósseas no nível das articulações. 

 

Ele está se tornando um gigante, basicamente.  

 

Questão : é muito doloroso. Quando da última Radiância, eu lhe propus se colocar entre às 20h e 

21h. Durante a intervenção de Maria, eu pedi um cuidado por ele. Eu visualizei meu amigo e eu 

tive a surpresa de ver Maria nele. Ela irradiava chamas de Luz e eu pensei que meu amigo era 

portador da energia de Maria, ou era um cuidado ? 

 

Permita-me primeiramente, querida irmã, fazer uma observação.  As Teofanias não são feitas para 

exteriorizar a consciência, de maneira nenhuma, mesmo se você fez um serviço a esse irmão.  O 

objetivo da Teofania, é uma comunhão do coração ao seu coração eterno. Portanto se sua 

consciência está ocupada em querer cuidar ou ajudar quem quer que seja, você perde o benefício, 

para você, da Teofania.  E aliás, lhe foi mostrado, você enviou Maria e você viu Maria transparecer 

através desse amigo. Certamente, isso foi eficaz, mas para você, isso não foi eficaz. 
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A Teofania é um ato de comunhão de coração a coração, que é um sinal divino. É uma 

comunicação com a Luz que não está destinada exteriorizar a consciência, mas a interiorizá-la no 

Coração do Coração. Não deve haver pedido do que quer que seja durante esses horários, nem 

para você nem para o outro, porque nesse momento, você se priva da totalidade dessa Teofania. 

 

Então, é bem evidente um ato de amor querer ver os irmãos e as irmãs curados, aliviados e tudo, 

mas não faça isso nesses momentos. Certamente que há uma energia que é mais forte, que você 

sente, que você vive, que eu vejo, mas não é um pretexto para voltar essa consciência e essa Luz, 

mesmo se por trás há uma noção de serviço, ao exterior.  A Radiância deve ser vivida na 

neutralidade total da consciência, e se você mesma está em prece, você exterioriza alguma coisa. 

 

Assim é claro que, é muito positivo para esse irmão ou esse amigo, mas para você, eu não quero 

dizer que é negativo, mas não é o objeto das Radiâncias Arcangélicas de dizer, vai haver um 

cuidado que se faz durante esse momento.  Sem isso, mesmo para aquele que recebe, há a 

intervenção de uma consciência que está projetada ao exterior, nesse ato vibral ou energético.  As 

Radiâncias, como as Teofanias, não são sobretudo feitas para isso. Faça-o depois ou antes, mas 

não durante, porque aí, não é verdadeiramente o objetivo. Isso não quer dizer que é negativo ou 

que não é bom, isso quer dizer simplesmente que não está em adequação total. E aliás, isso lhe 

mostrou que esse amigo era portador de Maria, que estava nele ou que era ele, mas que também 

é você. 

 

Mas guarde o intervalo das Teofanias, porque isso não vai durar eternamente, vocês o sabem, as 

Radiâncias, mesmo que a consciência se eleve crescendo e a vibração se eleve crescendo, são os 

momentos privilegiados, que vocês o vivam de coração a coração entre vocês, no telefone ou à 

distância, mas durante as Radiâncias e durante as Teofanias, por favor, tentem evitar manifestar 

qualquer consciência que seja. É um mecanismo que está ligado à passagem, ao Coração do 

Coração, se posso dizer. E no Coração do Coração, não há necessidade de outra coisa que o êxtase, 

não há nenhum pedido nem nenhuma polarização da energia que seja desejável. Aí está o que eu 

posso dizer disso. Porque além disso, quando você se coloca no processo de querer ajudar, nesse 

momento, você intervém com o quê ?  Com a pessoa, porque é sempre a pessoa que quer alguma 

coisa para si ou para o outro ; a Luz, ela o faz sozinha. É por isso que eu lhe digo que é necessário 

colocar a intenção previamente ou depois, mas não durante. 

 

Questão : o pedido foi feito antes, e a pessoa se apresentou durante o tempo de Maria. 

 

Ah eu acreditava que isso tinha sido feito durante. 

 

Questão : isso se apresentou sozinho. 

 

Então eu não estou certo de ter compreendido na descrição feita. 
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Questão: eu fiz o pedido de um cuidado à Maria, antes de sua intervenção e da Radiância 

Arcangélica.  E durante a intervenção de Maria, esse amigo se apresentou diante de mim. 

 

De acordo, mas ele mesmo estava em recepção nesse momento, ou não ? 

 

Questão : penso que sim. 

 

Então há alguma coisa que eu não compreendo.  Porque isso foi feito antes, ok, eu retiro uma 

parte do que eu disse, mas se você está nessa Teofania, não é necessário se deixar atravancar por 

qualquer imagem que seja.  O importante, é a vivência, que não é mesmo vibral, mas a vivência do 

Parabrahman, nesse momento, nesse êxtase também. Não há necessidade de suporte, de formas, 

de pessoas, de imagens, de cores ou do que quer que seja mais. 

 

Mais vocês estão purificados – estar purificado, isso quer dizer não ter mais necessidade de 

imagens, seja que vocês as visualizam, seja que elas chegam a vocês espontaneamente, isso não 

muda nada -, se vocês estão no êxtase real, não pode haver nenhuma imagem nem nenhuma 

informação sobre o que quer que seja, nesses momentos. É isso que eu tenho dificuldade para 

apreender. Mas em todo caso, de dizer, até mesmo se não foi feito durante... a Teofania é uma 

comunhão com o Divino, com o que vocês são em eternidade, mas não oferece, se posso dizer, 

espaço de resolução de uma doença qualquer que ela seja.  Mesmo se isso se produz, isso se 

produzirá pela Graça da Luz e não por qualquer pedido, mesmo feito anteriormente. 

 

Compreendo muito bem o mecanismo que a levou a propor isso ou a viver isso.  É que 

efetivamente, quando das Radiâncias precedentes, há anos, havia efeitos terapêuticos e muitos de 

vocês, aliás, se apoiaram sobre esses momentos para convidar irmãos e irmãs para viver isso.  Mas 

a Teofania não tem nada a ver com isso, e as Radiâncias Arcangélicas, hoje, não mais, não têm 

nada a ver com a época, de há alguns anos atrás. Assim, vocês podem observar, perguntar ao 

redor de vocês aos irmãos e às irmãs, para aqueles que vivem as Teofanias em totalidade, há 

somente eventualmente as percepções físicas, às vezes de dores, o sentimento de ser 

atravessado, mas há sobretudo uma beatitude e um êxtase. Não há necessidade de cenário, de 

formas, de cores, do que quer que seja. 

 

Toca-se verdadeiramente o que foi nomeado a Infinita Presença ou a Última Presença, isto é o 

último ponto em que a consciência pode ser manifestada. É por isso que eu lhe disse, eu acreditei 

que você tinha feito seu pedido logo antes, para a Teofania e a Radiância, ou durante, mas não é 

para fazer isso.  É necessário deixar a Luz trabalhar, não há pedido a formular, sobretudo para as 

Teofanias, vocês veem ?  Sem isso vocês, como dizer, vocês alteram de algum modo o processo. É 

nem bem nem mal, mas isso não lhe permite aproveitar a totalidade do que é para viver. 

 

E por sinal, vocês vão ver por vocês mesmos que vosso posicionamento, no início das Teofanias – 

não das Radiâncias, hein, são dois processos que se seguem mas que são diferentes -, se vocês 

estão disponíveis, vocês vão ou desaparecer imediatamente, ou permanecer nesse êxtase e não 

há nada na tela mental nem na tela, eu diria, de vossas percepções vibrais, exceto talvez o peito 
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uma vez que é muito forte.  Mas, se vocês estão embaraçados por pensamentos, por 

preocupações, por objetivos, de cuidar ou outro, vocês não podem viver a Teofania em 

totalidade.  E Maria não disse algumas palavras sobre essa Teofania, quando ela veio há duas 

semanas ? Isso me parece, contudo. 

 

Questão : sim. 

 

Portanto está bem especificado que era necessário estar em recepção, se posso dizer, sem nada 

esperar e sem nada pedir, nem antes.  Ao contrário depois, você pode propor à alguém para se 

colocar em comunhão, mas não é necessário dizer a ele outra coisa senão que é uma comunhão 

de coração a coração. Agora em relação à terapia e às dores, isso é outra coisa. Quem lhe disse 

que essa pessoa não tem de passar por essa noção dos ossos que empurram para ser 

liberado ?  Vocês sabem muito bem, mesmo se são doenças antigas, hoje há coisas que se 

manifestam no corpo, que não são obstáculos nem resistências, que são oportunidades.  Então é 

claro que, se vocês preferem viver o efêmero, é necessário cuidar desse efêmero, mas se durante 

as Teofanias, vocês estão disponíveis 100%, se vocês estão inteiramente presentes, não há 

nenhuma razão para que tenha nenhuma visualização ou nenhuma aparição do que quer que seja 

ou de quem quer que seja. 

 

Certamente vocês podem sentir as Presenças, em alguns casos, mesmo Maria que desce em seu 

Canal Mariano. Vocês podem também sentir as Presenças luminosas ao redor de vocês, mas isso 

não é o essencial.  Não é para se interessar por isso, é para se interessar unicamente pelo ponto 

central do coração, e nada mais. Coloquem-se um prego ou um peso de 10 Kg no peito para que a 

consciência não vá para outros lugares senão aí, e não é uma piada o que eu disse.  Coloquem 

vossa mão, apoiem, sintam vosso coração e vocês vão ver que vossa consciência vai seguir.  Vocês 

não serão perturbados, se posso dizer, pelos objetivos, ou pelos pensamentos, ou as emoções, ou 

as cenas do que quer que seja.  Uma vez que o essencial, está aí.  É a passagem, nessa Teofania, à 

ignição da Merkabah, mas também a passagem definitiva, pelas vias da Liberação, após o Apelo de 

Maria ou durante o Apelo de Maria, ou no momento do planeta-grelha final. 

 

Portanto é uma forma de aclimatação. Vocês atravessaram todas as portas, então não busquem 

retornar a um momento anterior ou a uma história pessoal, até mesmo de serviço a quem quer 

que seja durante esses momentos. Nesses momentos, são vocês com vocês. Não é nem mesmo 

com Maria, nem com a Confederação, nem com vossa chama gêmea, nem com quem quer que 

seja.  Como vocês querem que o mundo desapareça se vocês continuam a fazê-lo viver durante 

esses momentos ? 

 

De uma maneira ou de outra, ali, isso partiu de uma muito boa intenção, se posso dizer, mas eu 

diria, que finalizar o processo da Teofania, é  já viver o Juramento e a Promessa, antes mesmo do 

Apelo de Maria, é viver a Liberação antes mesmo do Apelo de Maria, e portanto a 

Liberdade.  Vejam, o ego é às vezes muito astuto para conduzi-los a outra coisa, à necessidade de 

ajudar, de servir, de compartilhar. Portanto isso criou,  não um mal-estar, não um erro, mas assim 
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mesmo um pequeno atraso em seu programa, o seu, se posso dizer, que é de viver a totalidade 

dessas Teofanias. 

 

Eu lhes disse há pouco que nós vemos os irmãos e as irmãs que não sentem nada, que não veem 

nada, que não pensam em nada, no nível espiritual, e que têm o coração aceso. Vocês 

veem ?  Vocês estão em um processo, quando das Teofanias, de comunhão à vossa eternidade.  E 

na Eternidade, não há lugar para o que quer que seja deste mundo, nem vocês nem o outro uma 

vez que vocês não existem, em eternidade, vocês compreendem isso ? Como também vocês não 

existem mais quando vocês morrem ; vocês não têm mais essa forma, vocês não têm mais essa 

história. 

 

Portanto, eu os comprometo, para as próximas Teofanias, a menos que Maria lhes dê outras 

indicações quando de sua próxima intervenção, que o mais importante é isso, é viver o Coração do 

Coração. Apoiem sobre vosso peito, coloquem vossa mão, coloquem pesos, batam-se, se vocês 

querem, no peito, para estarem seguros de permanecer, não concentrados, mas focalizados no 

Coração do Coração para vivê-lo, eu diria, com plenitude e em totalidade. 

 

Então, continuemos. 

 

Questão : no coração, o observador se dissolve alegremente em forma de estrela dentro  do 

coração. A Paz é Verdade. É a Infinita Presença ? 

 

Perfeitamente é isso, e também responde, e prolonga, se posso dizer, a resposta que eu dei para o 

sonho precedente.  Porque quando você vive tudo isso, se você soubesse, depois, como tudo lhe 

parecerá fútil.  Sua pessoa, sua vida, suas histórias, seus pais, seus filhos, suas posses, suas 

tristezas, suas alegrias, não terão mais nenhum peso.  Isso lhe parecerá xixi de gato (N.T. xixi de 

gato : palavra sem valor, sem interesse), em relação à intensidade desse êxtase do coração.  As 

Teofanias são destinadas a isso e a nada mais. É trazer a muitos de vocês a certeza da Eternidade, 

a certeza da Verdade e a certeza da ilusão deste mundo.  Portanto, vocês não podem alimentar, 

de uma maneira ou de outra, a ilusão deste mundo, e viver a totalidade do que é para viver nesses 

momentos. 

 

Mas esses momentos, estão destinados a se repetirem, porque eu disse e vocês vão ver, muitos 

irmãos e irmãs que têm vivido esses momentos íntimos, como o último testemunho, ali, e que 

depois, vão se encontrar a viver isso espontaneamente, sem nem mesmo pedi-lo, sem o querer, 

sem o buscar, sem o esperar.  Nesses momentos, o coração estará em emanação, se posso dizer, 

em irradiação permanente. Vocês serão liberados, pelo Fogo Ígneo, pela Teofania, depois, façam o 

que vocês quiserem.  Mas qualquer que seja o número de Teofanias que resta, que sejam aquelas 

das quintas-feiras ou aquelas de Maria, esta noite especificamente, durante esses momentos, 

respeitem isso. Depois, façam o que vocês querem. 
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Questão : meu pai faleceu após o final de semana pascal. Desde o início do ano houve muitas 

mortes em meu círculo íntimo de conhecidos. De homens, pais de família.  Você pode me 

esclarecer sobre essa coincidência de falecimentos em série ? 

 

Essa coincidência concerne a você, mas eu não estou seguro de que todo mundo possa dizer que 

há maridos e pais que morrem. Há tanto mulheres como homens que partem neste momento, 

como de hábito, se posso dizer, hein.  Em contrapartida efetivamente, o Apelo da Luz – ele é mais 

um chamado agora -, a injunção da Luz e da Eternidade, isso passa ou isso quebra. Eu lhes disse 

sobre o lado direito do corpo, mas vocês vão constatar também no nível dos falecimentos.  Porque 

esses seres não morrem, eles são despertados, então eles são liberados. 

 

Eu os lembro que todos vocês morrem um dia, que nós todos estamos mortos um dia. Não há 

coincidência nem acaso, são simplesmente processos normais, e também o processo da 

Luz.  Assim alguns irmãos e irmãs partem, porque é mais fácil para eles serem liberados antes do 

Apelo de Maria do que ter de viver em condições particulares os 132 dias, mas a morte é algo 

horrivelmente comum, me parece, neste mundo, não ? 

 

Tudo o que morre não é verdadeiro, somente o que é eterno é verdadeiro. Isso poderia ir, neste 

período, eu diria, muito mais longe do que a refutação de Bidi na época. Tudo o que é perecível, 

tudo o que morre, tudo o que não é eterno, é falso.  Certamente, não vamos falar novamente dos 

Arcontes, com sua lei do karma e sua prescrição de reencarnação, vocês estão além disso, eu 

espero, agora. E depois, o fanático do karma, ele não está aí hoje, eu não o vejo. 

 

O que eu digo, é que isso quer dizer estar disponível. Falamos do observador há pouco, mas estar 

disponível, é estar plenamente presente. Vocês sabem que estão plenamente presentes em qual 

momento ? Não é porque vocês decidem se alinhar e vocês se põem imóveis que vocês estão 

presentes. Vocês estão presentes, hoje, quando a Alegria indizível os invade, o que quer que seja 

que vocês faziam cinco minutos antes.  Sem isso, vocês não estão presentes a vocês mesmos. 

Vocês têm vivido experiências, vocês são talvez liberados vivos, mas neste período, vocês não 

estão presentes a vocês mesmos.  Se vocês estão presentes a vocês mesmos, o que quer que se 

desenrole nesse corpo, nessa consciência, em vossa vida, vocês permanecem em alegria.  Isso, é a 

Liberdade, vocês são independentes, justamente, das circunstâncias deste mundo, enquanto 

estando neste mundo. 

 

Vocês sabem, hoje, e vocês todos percebem isso, as palavras se revestem de um certo valor, elas 

são plenas de sentido. Há vezes de lapsos pronunciados, ou erros de... que não são erros de 

língua, de francês ou de outras línguas, mas que traduzem o simulacro da pessoa. Eu vou tomar 

um exemplo que é muito simples, eu vou tentar encontrar algo que fale, por exemplo um 

advérbio. Vou mostrar-lhes como a falsificação torna-se muito fácil.  O Cristo lhes disse :  « Vocês 

estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. » Se vocês substituem um advérbio, 

vocês estão « sobre » este mundo, e vocês dizem eu estou « neste » mundo, vocês transformam 

integralmente a vibração da frase. 
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Dizer por exemplo : « Eu estou neste mundo mas eu não sou deste mundo », não é a mesma coisa 

que dizer : « Eu estou sobre este mundo, mas eu não sou deste mundo. » Há somente algumas 

letras que mudaram : « neste » , « sobre ». Isso muda tudo.  E hoje, como vocês podem cada vez 

menos dissimular, através das palavras, através das entonações, o que vocês são, isso vai se 

traduzir pelas palavras.  E as palavras que são empregadas, por exemplo no sonho, o último sonho 

que foi descrito, eu respondi brevemente porque é efetivamente a Eternidade. 

 

As palavras que são empregadas, não são erros de palavras empregadas, as palavras que saem de 

vossa boca agora, lembrem-se que há o Verbo criador, que também está presente, mesmo se 

vocês não o vivem conscientemente.  O 11º corpo está ativo, o Verbo está ativo, mas se vocês 

empregam expressões que lhes parecem naturais, mas que são diferentes, às vezes por uma 

palavra, às vezes por uma pontuação, vocês vão perceber que não é mais a Verdade que está ali, 

nesse momento, há desvio de alguma parte. 

 

Não é grave, mas hoje, tudo o que se desenrola, sem nenhuma exceção, vem da Luz. Se vocês 

ainda pensam que tudo o que se desenrola, sem exceção, vem de outra coisa ou que em alguns 

casos, quando isso não lhes convém, isso vem da sombra, do passado, da Luz, vocês mentem a 

vocês mesmos. Isso quer dizer que vocês não viram e não viveram a integralidade da Luz. Prestem 

muita atenção a isso. É uma advertência que não empresta consequência, mas que deve acender 

luzes, em vossas cabeças, de alarme. 

 

Lembrem-se que todos aqueles que vivem a Alegria eterna do Absoluto, neste momento ou desde 

2012, e sobretudo aqueles de agora, são os ingênuos, eles não conhecem nada da espiritualidade, 

mas eles descobrem a Verdade, inteiramente, integralmente, em bloco. É muito desestabilizante. 

Então, para muitos dos irmãos e irmãs aqui presentes, ou que escutam e que leem, vocês têm em 

todo caso raciocínios, vocês têm histórias que são, não apenas a história dos Anciãos, todas essas 

histórias que nós lhes enunciamos e conscientizamos, estão presentes em vocês. Elas não estão 

presentes naqueles que se abrem espontaneamente agora. « Felizes os simples de espírito », toma 

hoje todo o sentido. 

 

Portanto « vigiem e orem », como disse o Cristo, mas eu acrescento, vigiem para não desvirtuar de 

alguma maneira.  Porque a Alegria, aquele que vive a Alegria eterna, ele não tem necessidade de 

testemunho exterior, ele não tem necessidade de confirmação exterior, ele não tem necessidade 

de provar o que quer que seja, mas ele sabe que é a Verdade. Ele sabe, naquele momento, de 

maneira formal, que seu personagem não existe.  Ele o sabe porque ele o vive, não porque ele o 

crê.  E vocês vão fazer cada vez mais a diferença, agora, para vocês mesmos como para os irmãos 

e irmãs ao redor de vocês, se posso dizer, ou vossa família, ou a sociedade.  Vocês vão perceber 

que às vezes há uma grande distância entre o que é proferido, ou professado, e a Verdade. 

 

Não é um julgamento, mas isso permite também reajustes, para vocês como para aqueles que 

vocês cruzam. Hein, não são memórias, não são resistências, é justamente, eu diria, nem mesmo 

um comportamento, eu diria uma atitude do momento que não é adequada, e isso depende 

apenas de vocês. Se vocês vão ali, ao Coração do Coração, tudo isso, desaparece, isso voa em 
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pedaços. Nada de ilusório pode se manter, nem como crença nem como adesão, quando vocês 

vivem essa Teofania. Vejam, é bem mais impulsionado do que tudo o que aconteceu pela Onda da 

Vida ou pelo Canal Mariano nesses últimos anos. 

 

Questão : agradeço por vossa resposta e pelo acompanhamento e apoio que você oferece 

há  anos.... 

 

Sim, é tempo que isso termine também. 

 

Questão : …e infinita gratidão a todos os outros intervenientes e todas as equipes daqui e de 

outros lugares que trabalham com dedicação. 

 

Falando além disso, há quem me enviou um toque de não sei o quê, ali. Parece que eu não 

respondi sobre o Sharam Amrita há pouco. Era o que a questão sobre o Sharam Amrita ? Ou 

então, não terminei. 

 

Questão : qual é o sentido do Sharam Amrita ? 

 

O Sharam Amrita, está ligado à Onda da Vida, os pés do Senhor, mas é também um licor da 

imortalidade que é secretado pelas fossas nasais, que é o fluido cefalorraquidiano – e não o ranho 

ou as expectorações, hein, isso não tem nada a ver -, um líquido extremamente fino em pouca 

abundância, é esse o néctar do Senhor. Porque se vocês têm a chance de ter o néctar do Senhor 

no fundo de vossa garganta, que flui, e ainda uma vez, não é o pus hein, é um néctar, é o líquido 

cefalorraquidiano que flui pela perfuração da base das fossas nasais de quem tinha aberto, seja 

agora, seja há muito tempo para alguns de vocês, o que antes era chamado, o terceiro olho, ou 

seja a Coroa radiante da cabeça. 

 

Quando a pessoa é liberada viva, ele se produz em certas ocasiões, e não é reproduzível à 

vontade, seja quando a Onda da Vida sobe, ou então agora com a Teofania, no Fogo Ígneo há esse 

escoamento de néctar. Diz-se um néctar porque é ligeiramente doce, um pouco doce, um pouco 

floral se vocês querem, que é o que flui desde a base das fossas nasais, desde vosso cérebro, 

desde a linfa de preferência – é chamado o fluido cefalorraquidiano, aí nesse nível -, e flui em 

vosso nariz. É isso o Sharam Amrita ou o néctar do Senhor. 

 

Vocês encontram referências sobre isso em alguns ensinamentos de alguns yogas dos quais eu 

esqueci o nome, não é Kriya yoga nem Hata yoga, o Raja yoga, por exemplo, fala um pouco, mas é 

um yoga... o Siddha yoga, perdão. É o yoga dos Siddhis, ou seja dos poderes da alma. 

 

Questão : uma de minhas tias acabou de falecer e eu pensei que ela ia preparar o terreno. Qual 

é o sentido disso ? 

 

Vocês têm irmãos e irmãs, e alguns por sinal que começam a encontrar o tempo longo, que 

partiram a cinco, seis anos, e que estão nos Círculos de Fogo. Eles guardaram seus corpos de 
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Eternidade (o corpo físico, ele está morto), mas eles estão submetidos ao tempo linear deste 

mundo. Então vocês sabem que o destino ou o caminho depois da morte se faz de duas maneiras. 

Seja que vocês são colocados em estase e vocês são interceptados antes das franjas de 

interferência que restam, que foram criadas pelos Arcontes desde Saturno. Para evitar serem 

recuperados, vocês são colocados em estase, em estado de consciência de estase, até o momento 

da Liberação. Alguns, por outro lado, no momento do falecimento, se encontram efetivamente 

mais conscientes, se posso dizer, eles não estão em estase, mas eles estão nos Círculos de Fogo.  E 

outros enfim foram liberados porque eles tinham uma tensão para a Luz tão forte que no 

momento de seu falecimento, eles atravessaram todas as camadas intermediárias, mesmo aquelas 

dos Arcontes, eles passaram através do Sol e eles foram para o Absoluto. Eles chegaram em casa. 

 

Portanto é diferente para cada falecimento, no momento atual.  De qualquer maneira, é muito 

simples, de um modo geral, vocês têm dois tipos de falecimento, esse sempre foi o caso na terra. 

Seja que vocês morrem de maneira brutal, por um acidente, um infarto ou outra coisa, seja que 

vocês morrem, como se diz, por uma longa doença. É profundamente diferente. Hoje, é ainda 

mais profundamente diferente porque não há mais diferença entre a morte brutal e a morte por 

uma longa doença. 

 

Antes, é claro, era diferente. Antes da Liberação da Terra e antes das Núpcias Celestes, quando do 

falecimento, vocês sabem que vocês têm, isso foi descrito por aqueles que experienciaram, 

diferentes estratos a passar.  Esses estratos, eles não existem mais, e sobretudo nós  demos curto-

circuito nas forças Arcônticas, pela dissolução de Shamballa, hein eu os lembro, que aconteceu já 

há muitos anos. Nós evitamos que todos os irmãos e irmãs que são verdadeiros humanos, que 

morrem, não sejam confrontados novamente a essas espécies de escolhas sórdidas de reparação, 

de karma, não é ? 

 

Portanto antes de hoje, se vocês querem,  antes das Núpcias Celestes, morrer de uma longa 

doença permitia, se posso dizer, preparar o terreno, enquanto que a morte brutal, instantânea, 

sobretudo para os jovens, era algo que necessitava justamente dessa violência, desse choque para 

permitir uma certa forma de Liberdade para uma reencarnação.  Mas depois que isso acabou, 

desde a Liberação da Terra, não faz mais diferença.  As mortes de hoje, quer sejam brutais ou por 

longa doença, quer seja de um indivíduo jovem ou muito velho, não faz mais diferença.  Não é o 

karma que guia, não é a vontade da alma, é o Espírito, e isso não tem absolutamente os mesmos 

efeitos. 

 

Questão : é a mesma coisa para uma morte voluntária, antes da Liberação ou agora ? 

 

Antes da Liberação havia, é claro, e era dado por todos os ensinamentos ditos espirituais, não 

colocar fim à vida porque havia um karma que era criado – isso concerne à pessoa. E quem põe 

fim aos seus dias hoje, age também em meio à pessoa. Vocês jamais verão algum Liberado Vivo, 

tentar por fim aos seus dias, mesmo se ele tem pressa de partir, se posso dizer.  Vocês não podem 

ir, mesmo dentro da falsificação, contra a Vida. 
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Mesmo que vossa vida deve terminar amanhã e que vocês o sabem, se vocês colocam fim aos seus 

dias de maneira consciente, nós teremos alguns pequenos problemas, não irredutíveis, mas 

teremos alguns pequenos problemas para completar a vossa liberação, se posso dizer.  Mas os 

casos foram previstos, hein. E ainda uma vez isso não serve para nada, e aliás jamais viria a um 

Liberado Vivo a ideia de colocar fim voluntariamente aos seus dias.  Seria necessário 

verdadeiramente não ter compreendido nada do que é vivido, e sobretudo não ter vivido 

realmente, para colocar fim aos seus dias. 

 

Portanto eu não posso lhe dizer simplesmente que desde a Liberação, nós tentamos aí também, e 

colocamos, eu diria, em um trem diferente – não é um trem, é a imagem que eu encontrei -, nós 

colocamos em outro lugar os irmãos e as irmãs que puseram fim aos seus dias, porque no 

momento do planeta-grelha final, será necessário que eles sejam vigiados, se vocês querem, eles 

terão necessidade de uma atenção mais sustentada, de algum modo, do que aqueles que morrem 

brutalmente ou de uma longa doença.  Não está ligado a qualquer punição, de karma ou do que 

quer que seja, é simplesmente pela perfeição, a Liberação ela não pode ser perfeita ou imperfeita, 

mas que ela seja, digamos, mais facilitada para viver. Lembrem-se de que morte não era jamais 

uma liberação antes, hein, porque vocês era apanhados no astral. 

 

Questão : o que se passa para as pessoas com doenças incuráveis que pedem uma morte 

assistida, medicalizada ? 

 

Eu creio que a eutanásia estava proibida na terra, não ? 

 

Questão : é proibida na França, mas em alguns países, há uma ajuda para partir. 

 

Aí, não é um suicídio, é alguém que chega ao fim de sua resistência, que sofreu muito e que se 

sabe que o fim é inelutável, se posso dizer, em alguns dias ou semanas. 

 

Questão : às vezes não é a hora de partir, mas eles sofrem e pedem para partir. 

 

Eu não compreendo o que isso quer dizer, « não é a hora » ou « é a hora ». Alguém que está em 

sofrimento, mesmo se não é a hora, que está em estado terminal, que se sabe que vai morrer, não 

há hora.  Se o sofrimento é extremo, eu concebo muito bem que isso seja perfeito e justo, não 

deixar sofrer inutilmente.  Agora não é mais válido, mas vocês sabem que antes da Liberação da 

Terra ou antes das Núpcias Celestes, todo sofrimento vivido no momento da morte, que não era 

aceita, repercutia imediatamente nas próximas vidas.  Parecido para o suicídio, porque havia 

Arcontes nos planos kármicos que bloqueavam tudo. Mas sobretudo hoje e até mesmo antes, 

alguém que está em sofrimento e que vai morrer em algumas horas, porque não deixar ir.... 

 

Então vocês têm o seguinte problema, é que no Ocidente vocês têm irmãos e irmãs que estão em 

seu leito de morte e que não querem morrer, enquanto que eles estão prestes a morrer. O que 

fazer nesses casos ? Facilitar a passagem com uma injeção, ou é necessário deixar sofrer até o 

último minuto ?  Porque quando vocês têm alguém que está em seu leito de morte e que se 
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agarra à vida, vocês podem deixá-lo viver um ano assim, ele não vai soltar, hein, ele não soltará 

jamais.  Portanto o sofrimento, antes das Núpcias Celestes, antes da Liberação da Terra, criava 

karma, mas agora não mais. 

 

Portanto a questão do sofrimento e do fim da vida é estritamente individual, mas nesses casos de 

estados terminais, não venham colocar dentro noções de karma, noções de « não é a hora » ou do 

que quer que seja.  É a hora quando o sofrimento torna-se intolerável.  Em estado terminal, hein, 

eu não falo dos sofrimentos intoleráveis ligados a um acidente ou a um traumatismo, hein. Vocês 

não vão eutanaziar todos aqueles que se quebram ou que se fazem um pequeno dodói. 

 

Questão : trata-se de uma pessoa que tem uma longa doença com uma degradação 

progressiva, indo para uma dependência total, e que pede para escolher a hora de sua morte. E 

de qualquer modo um suicídio assistido, e ela vai para fora do país para isso. 

 

Mas ela está em estado terminal. 

 

Questão : não, justamente. 

 

Eu falei do estado terminal. Qualquer intervenção para colocar fim à vida antes desse estado 

terminal, quer dizer estar acamado em sofrimento, qualquer que seja a degradação anterior, é um 

erro. Pelo contrário, no estado terminal, na agonia se vocês preferem termos mais crus, ali não é 

necessário hesitar.  Não há nenhum risco em abreviar, se posso dizer.  Vocês o fazem para os 

animais, parece-me, ainda hoje, então porque um ser humano não teria o direito a isso ?  Mas por 

outro lado o caso que você evoca é diferente.  É alguém que se vê diminuir e que não quer 

enfrentar sua própria dissolução e sua própria morte. 

 

Então muitas vezes, antes da Liberação da Terra, as mortes por uma longa doença eram 

justamente um meio de se aclimatar e de passar as cinco etapas, aí também, do choque pessoal : a 

negação da morte, a recusa da morte, a raiva, a negociação, a aceitação sob condição, e depois a 

aceitação sem condição.  Aquele que morre brutalmente não tem tempo de passar por essas 

etapas, hein.  O problema, que havia antes, e que vocês conhecem, eram as almas errantes, ou 

seja as almas que não chegavam a encontrar a Luz. Muitas vezes nas mortes brutais, efetivamente. 

 

Portanto a preparação à morte, no caso de uma doença ou da idade que avança, deve se fazer em 

seu ritmo. Não é a hora. Eu falava do estado terminal, último, quando as funções vitais param, que 

o caminho não é mais possível e a pessoa está em uma espécie de estado comatoso.  Ali, isso não 

serve para nada.  Vocês poderão ver, há aliás algumas histórias, vividas em certos momentos 

dados com seres muito espirituais.  Eles quiseram morrer, eles vinham em seus corpos de 

Existência dizer que eles morreram, eles queriam morrer, mas eles não morriam. Era o corpo que 

resistia, mas não sua consciência. 

 

Nesses casos, não há problema e além disso, depois eu aprendi, o Arcanjo Anael cortou o cordão 

de prata para que esse irmão fosse liberado. Mas era alguém consciente, não alguém que estava 
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adormecido, e além disso, depois o que me disseram, ele mesmo vinha se compadecer de seu 

corpo que não queria morrer.  Ele o tinha mantido tão bem durante sua vida que ele não chegava 

mais a morrer, seu corpo, mas ele, já tinha partido. Ele estava fora de seu corpo à vontade. Ele 

vinha se comunicar diretamente com os irmãos e as irmãs. E ele lamentava porque seu corpo não 

chegava a parar, o coração não chegava a parar de bater.  Ele tinha dado tanta atenção, parece, 

toda sua vida, ao que era necessário comer, ingerir, que o corpo não chegava mais a morrer 

enquanto que ele já havia partido. 

 

Vocês sabem, são pessoas que estão em coma e que podem durar assim por anos. Então em geral, 

a família, os pais, querem sempre manter a respiração artificial e tudo, enquanto que aqueles que 

são muito próximos, que vivem maritalmente ou que são cônjuges querem antes liberar a 

pessoa.  Vocês veem ?  Mas é diferente. Ali, eu acreditava que você falava de estado terminal. Em 

estado terminal, então há algum cuidado para abreviar o sofrimento, como se diz, mas não 

alguém que por conforto pessoal, não quer se ver em estado de degenerescência, se posso dizer... 

 

Questão : mas que está mesmo assim em sofrimento. 

 

Sim, mas vocês o sabem, o sofrimento... o verdadeiro sofrimento, não é mais um sofrimento. 

Todos os irmãos e irmãs que talvez vocês não tiveram a ocasião de ver, eu diria, em estado 

terminal, e que estavam despertos, em um dado momento, o sofrimento para, qualquer que seja 

a doença.  É excepcional, salvo para aqueles que estão na recusa da morte, ter a máscara da morte 

e a recusa dessa morte por causa de um sofrimento. São bem os irmãos e as irmãs que se agarram 

à vida e que criam a máscara do sofrimento, mas alguém que solta antes de morrer, vocês o 

encontrarão sempre com um sorriso de beatitude sobre os lábios.  É muito simples ver a 

diferença. Vocês têm um rito, para aquele que se agarra à matéria, e um sorriso de beatitude para 

aquele que não está mais agarrado à sua vida.  Vocês veem de imediato o futuro desses irmãos e 

irmãs quando vocês têm a ocasião de vê-los mortos. Bom eu sei que vocês têm poucas ocasiões de 

ver mortos, a não ser em vossas famílias, contrariamente a um médico ou em um ambiente 

hospitalar, hein, mas é profundamente diferente. 

 

É hora da pausa. 

 

Então « pausem ». eu lhes digo boa pausa, bom apetite e até breve. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/o-m-aivanhov-qr-partie-1-mai-2017/ 
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O.M. Aïvanhov - Parte 2 - Q/R - Maio 2017 

 

O.M. Aïvanhov - Parte 2 - Q/R - MAIO 2017 

Mensagem de 06 de maio de 2017 (publicada em 24 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Bem, agora que sua pausa está terminada nós vamos continuar, se vocês quiserem, a trocar. 

Então, de novo, eu o escuto. 

 

Questão: eu tenho um amigo acupunturista, muito ligado, que trabalha num nível muito 

elevado e que está muito conectado. Quando o acupunturista coloca suas agulhas sobre o 

meridiano do órgão doente, ele pode em função de seu nível associar seu trabalho ao gênio 

desse órgão doente? 

 

Eu não compreendi nada. Eu ouvi tudo, mas não compreendi nada. Quem coloca a questão? O 

médico, o amigo do médico, eu não compreendi nada. 

 

Questão: uma amiga deste acupunturista. 

 

Ela pergunta se durante o ato da acupuntura, é possível e permitido chamar os gênios das 

vísceras. É isso? Que isso foi dado um pouco, certo? 

 

Evidentemente não é unicamente porque é uma agulha, é valido para todo terapeuta qualquer 

que seja, que ele faça medicina normal, prescrevendo uma medicação, há sempre uma interação 

que se produz entre um terapeuta e um paciente, que é função, evidentemente, do nível ou 

estado da consciência de cada um dos dois. E não especificamente a acupuntura, a mesma coisa 

pode ser obtida com a mão, como com uma cirurgia, qualquer que seja. Mesmo nos eventos 

muito materiais, o mais importante é efetivamente o nível de consciência. Não é específica a 

acupuntura, é preciso não crer nisso, está presente em todos os setores de toda interação 

humana. 

 

Há coisas que são observáveis, as palavras, a fisionomia, as expressões, o ato terapêutico, na 

ocorrência aqui, também, mas há outra coisa que intervém e que está efetivamente diretamente 

ligada à consciência do terapeuta, como também do paciente, se eu posso dizer. Os dois são 

possíveis. Agora é completamente possível chamar o gênio do órgão em relação ao meridiano que 

é tratado, que isso seja pelo terapeuta ou pelo paciente, mas não faço em relação a essa questão. 

Qual é a pergunta finalmente? É simplesmente saber se podemos chamar um gênio durante uma 

sessão de acupuntura? 

 

Questão: sim. 
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A resposta é sim, é claro, mas não é específica da acupuntura. Eu não compreendo o discurso que 

foi feito sobre o terapeuta excepcional, genial, isso parece muito, mesmo assim. Ou então há uma 

adoração sem fim desta pessoa em relação ao seu agulhador preferido. Aí está todo simbolismo 

da penetração que está ativa aí. A penetração da agulha, isso reenvia à psicanálise. Bom, foi uma 

piada, mas... Então podemos continuar. 

 

Questão: os formigamentos importantes e contínuos do corpo, à esquerda, mão e pé, são 

também sinais do Coração Ascensional? 

 

É antes de tudo um sinal da vibração. Mas, efetivamente, os mecanismos de dormências e 

formigamentos, vibração, calor, pressão, são agora, vocês sabem, cada vez mais constantes no 

nível de seus corpos, que isso seja no nível das Portas, no nível das extremidades, os calafrios 

também, que vocês chamam de frio, mesmo que vocês tenham realmente frio. Vocês verão que 

eles ocorrerão, se vocês tiverem até no verão, mesmo em pleno verão com 40 graus. Vocês 

tremerão, é normal porque sua estrutura que está a cavalo agora entre a estrutura de 3D de 

carbono e a estrutura sílica, porque o corpo de Existência está aí, cria uma espécie de alquimia 

onde a percepção de seus limites corporais e suas sensações puramente sensoriais estão 

profundamente diferentes. 

 

Então tiveram as dores sobre as Portas, as vibrações sobre as Portas, as Coroas, vocês se 

transformam agora em órgãos sensíveis. O conjunto de seu corpo é um órgão de ressonância com 

a Luz pela sobreposição do efêmero e do Eterno, tal como nós temos empregado essa palavra 

frequentemente, ou se vocês preferem, a sobreposição dos corpos efêmeros e do corpo de 

Existência. Tudo isso dá lugar às manifestações do corpo, no nível da percepção do corpo, por 

fenômenos, como eu já disse, de formigamento, de calor, de calafrio de frio, de pressão, por 

exemplo, pelas Teofanias, no nível do peito, que são completamente normais. 

 

Então está ligado, é claro, aos processos em curso. Não é necessariamente o Coração Ascensional, 

é por isso que eu desenvolvi, isso pode estar simplesmente ligado ao ajustamento, sem, portanto, 

que isto esteja ligado à atividade do Lemniscato sagrado ou à colocação em funcionamento do 

Coração Ascensional pelo Fogo Ígneo. É independente, mas isso pode ser conjunto. Mas não é por 

isso que vocês têm os formigamentos, caso vocês sintam o que acontece em seu peito, no nível 

percepção, sentir, nesse momento, vocês não podem falar de Coração Ascensional. Por isso que, 

mesmo aqueles entre os irmãos e as irmãs que se abrem neste período desde 8 de março, sem 

jamais ter tido nem interesse, nem informação do que acontece durante este período, descrevem 

os mesmo termos, essas pressões, esta transfixação do coração, esta abertura sem fim do coração. 

São exatamente os mesmos mecanismos que estão trabalhando, que correspondem precisamente 

ao Coração Ascensional e, então, à ignição da Merkabah interdimensional pessoal. 

 

Ao contrário, os fenômenos vibratórios são eles o testemunho, sobretudo, do ajustamento entre o 

corpo de Existência e os corpos efêmeros, isso sim, mas não é necessariamente a tradução da 

colocação em trabalho do Coração Ascensional porque aí, a percepção está situada no centro 
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diretamente e, sobretudo, o estado da consciência não deixa nenhuma dúvida sobre a vivência 

nesse momento, mesmo que não haja palavras para expressar isso. 

 

Então a resposta, sim está ligada às vibrações e ao estado atual, não está necessariamente ligada 

ao Coração Ascensional. Se os formigamentos que estão descritos, pé esquerdo e mão esquerda 

estão também acompanhados – em outros momentos ou ao mesmo tempo, pouco importa – 

desta sensação do coração e da consciência, então nesse momento sim, estão ligados ao Coração 

Ascensional. 

 

Eu lembro vocês que a atividade e a ativação das Portas têm dado, vocês têm vivido durante esses 

anos (para aqueles que a viveram), às vezes dores, as vibrações, ou as dores sobre as próprias 

Portas. Aí agora, esses fenômenos periféricos traduzem o que eu disse. E agora, se vocês têm essa 

percepção, independentemente de seus estados anteriores de experiência ou de vibração, caso 

vocês sintam que sua consciência se modifica e que está ligada a essa percepção de alguma coisa, 

mesmo que vocês não cheguem a colocar em palavras, o que acontece no interior de seu peito 

entre a face anterior, aqui, e entre as omoplatas atrás, é que vocês vivem o Coração Ascensional 

mesmo que vocês não tenham palavras ou explicações a fornecer, em particular pelos últimos 

chegados que são os primeiros, eu lembro vocês. 

 

Questão: a variação da intensidade dos sons pode ser considerada como um chamado a se 

colocar? 

 

É claro. Vocês reparam este período desde que as Ressonâncias novas começaram e desde as 

Teofanias, que vocês têm frequência nos ouvidos que ao mesmo tempo se tornam mais agudas, 

então não é unicamente uma questão de intensidade, isso se torna mais cristalino, caso vocês 

queiram, mas efetivamente a intensidade sobe também. É um chamado da Luz e frequentemente 

vocês reparam que se vocês têm essas modificações de percepção dos sons nos ouvidos que se 

tornam mais intensos e mais agudos, isso se produz à tarde e é uma forma de reminiscência das 

Teofanias que são realizadas às quintas-feiras à noite, que se produz agora a cada dia. Eu penso 

que Maria desenvolverá isso um pouco mais tarde depois de mim.  

 

Questão: um sonho permaneceu depois de muitas dezenas de anos. Eu via uma ilha luminosa e 

branca. Ela irradiava um imenso amor e eu tinha apenas um desejo, encontrá-la, e eu não podia. 

Eu me despertava com esse imenso amor no coração, me perguntando onde podia ser. 

 

No Sol. É o corpo de Existência que foi aprisionado no Sol. 

 

Questão: ...depois, eu penso tê-la encontrado em mim. Obrigado OMA, por tudo. 

 

É um testemunho mais do que um sonho, completamente. Efetivamente, há diversas dezenas de 

anos vocês podiam ter os sonhos mais fantásticos e as experiências as mais fantásticas, era muito 

difícil poder manter este estado de Infinita Presença ou ainda de Liberado Vivo. Vocês sabem que 

havia muito poucos Liberados Vivos que percorreram até tempos recentes a superfície desta terra, 
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é claro, mas agora vocês são inumeráveis a estarem liberados vivos, mesmo sem saber o que é, é 

isso que é maravilhoso, mas vocês têm encontrado, como eu disse, por aqueles irmãos e irmãs 

que nos encontram agora, a Verdade – e não há senão uma, vocês sabem. E quando vocês 

encontram a Verdade todo o resto lhes parece totalmente inútil e insensato. 

 

Então é efetivamente uma transcendência total e imediata da personalidade em direção à 

Existência com a dissolução da personalidade, que não passaram, os últimos a chegarem, por 

todos os esquemas que nós temos explicado desde os Casamentos Celestes. E isso se produziu, e 

isso se produzirá cada dia mais e mais. E vocês irão observar isso mesmo ao redor de vocês, 

mesmo entre os irmãos e as irmãs que lhes parecem, como dizer, obtusos ou mesmo fechados. 

Isso é a Graça, isso é a Teofania. É a antecâmara, se vocês preferem, do Juramento e da Promessa, 

e da estase. Aliás, alguns que colocaram questões, começam a desaparecer como se estivessem 

nas mini-estases, eu creio que tivemos isso há pouco nos sonhos ou nos testemunhos.  

 

Questão: há vinte anos, no momento de dormir, eu senti meu corpo vibrar e me senti partir a 

uma velocidade vertiginosa. Uma voz do lado esquerdo me disse para respirar calmamente, e eu 

me abandonei. Em meu retorno, meus ouvidos estavam bizarros, como quando da passagem de 

um trem num túnel. Eu estava muito calmo e sentia um grande bem-estar. O que você pode me 

dizer? 

 

Em todas as vezes, seguramente, isso se chama uma viagem astral. O fenômeno do ribombar da 

vibração, o som nos ouvidos parte como um foguete a toda velocidade, seja pela cabeça, seja 

pelos pés, é típico da experiência chamada fora do corpo, quer dizer, a saída astral. Eis o que eu 

posso dizer. Mas todas essas coisas que foram perfeitamente descritas por aqueles que eram 

capazes, antes dos Casamentos Celestes, de fazer espontaneamente ou com os exercícios essas 

viagens astrais... Vocês sabem que hoje não tem mais viagem astral, é uma saída na Existência que 

se produz, então o processo é um pouco diferente. Mas se isso tem muitas dezenas de anos, 

efetivamente está ligada a uma descorporificação, tão simplesmente. 

 

E efetivamente, quando vocês fazem uma descorporificação espontânea sem ter procurado, sem 

ter praticado uma técnica e isso lhes cai encima, se podemos dizer, antes dos Casamentos 

Celestes, vocês tiveram sempre um ser de Luz que estava à sua esquerda que lhes dizia para 

respirar, para não ter medo, que lhes chamavam pelo primeiro nome para lhes assegurar. Porque 

havia uma possibilidade, enquanto nós não podíamos entrar em contato com vocês, diretamente 

pelo coração ou Canal Mariano, ou pelos fenômenos que vocês chamam canalizações, com 

abertura dos chacras do alto e do chacra do coração, era sempre possível, quando da saída ou da 

elevação vibratória, se vocês preferem, no astral de captar as vozes dos seres de Luz, 

efetivamente, do lado esquerdo, no nível da orelha esquerda, é claro, não da direita. 

 

Significa que já algumas dezenas de anos, a viagem astral era possível, mas já havia certa 

permeabilidade. Eu lembro vocês que a impermeabilidade das camadas isolantes foi rompida 

pelas primeiras radiações vindas de Sírius e que foram em agostos de 1984. A partir deste 

momento, as regras da descorporificação ou saída astral se modificaram um pouco, devido à 
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interpenetração da Luz no nível já do mundo mental e astral, e não ainda causal na época, hein. O 

causal, se vocês quiserem, corresponde à heliosfera, quer dizer, à camada isolante, a mais externa. 

Mas as perturbações magnetosféricas, a camada intermediária – não é a última camada etérica, 

quer dizer a ionosfera, tal como vocês a vivem agora -, estava já infiltrada, se eu posso dizer, pela 

Luz autêntica. Então os processos de descorporificação foram modificados progressivamente pelos 

mantenedores ou os experienciadores dessas experiências, desses estados, havia alguma coisa 

que se produzia, que era diferente. Mas o que você descreveu aí, nesse testemunho, esse sonho e 

esse retorno para a consciência, é a verdadeira viagem astral, tal como era possível fazê-la há 

alguns anos. 

 

Questão: se eu compreendi bem, os irmãos e as irmãs falecidos preparam o terreno com 

impaciência... 

 

Não, o terreno está preparado. Eles esperam com impaciência o Apelo de Maria, mas a 

preparação, ela está terminada já desde numerosos anos. Há alguns que começam a se chatear 

um pouco, se eu posso dizer. Mas eu não detalharei qual é esta preparação porque vocês não 

estão todos envolvidos com isso e eu não vejo no que isso lhe serviria. 

 

Questão: obrigado. 

 

De nada, eu não respondi nada. 

 

Questão: eu pedi à Luz para encontrar alguém para fazer os trabalhos na minha casa que tem 

grande necessidade. Um pintor me propôs de pintar o exterior. Depois da reflexão e resposta do 

coração eu recusei, isso me pareceu inútil neste período, mas ele insistiu tanto que eu aceitei. 

 

Então aí, caro amigo, é um pouco contraditório o que conta esta pessoa, ou esse irmão. Ela chama 

a Luz para pedir os trabalhos, um pintor chega e ela o deixa de fora dizendo que não é mais o 

momento. Mas ela é fada ou o que? 

 

Questão: ...eu não compreendo o que aconteceu, como se tudo se desenrolasse contra a minha 

vontade, sobretudo nestes tempos reduzidos. Eu lutei e eu tive dificuldades para permanecer 

estabilizado durante o período dos trabalhos. 

 

Eu não compreendi a última frase. Os trabalhos foram feitos ou não? 

 

Questão: sim. 

Eu não compreendo nada. 

 

Ela aceitou finalmente; felizmente porque ela que pede à Luz alguma coisa, e depois ela recusa, 

sob o pretexto de que não há mais tempo. Isso é o erro fundamental que vocês têm feito, a maior 

parte desde já, mesmo não em 2012, antes, e eu preveni vocês em 2012 e em 2011. Lembrem-se, 

no último trimestre de 2012 eu havia dito que aqueles que tinham tomado um empréstimo ou 
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comprado uma Ferrari pensando escapar do empréstimo ou do imposto, iriam ter grandes 

surpresas. Hoje é a mesma coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer, sob o pretexto de 

que é o fim do mundo ou fim dos tempos; isso não tem nenhuma espécie de importância. 

 

Você deve continuar a viver como se cada dia fosse o último, para estar no instante presente. 

Desde o instante em que você pensa ou você se refere à sua problemática, que isso seja pintura, 

compra de carro, divórcio ou o que vocês quiserem, sob o pretexto vocês se dizem “ah, que bom, 

vejo os tempos reduzidos”, vocês estão no erro e vocês estão na negligência. É necessário ficarem 

vivos, se eu posso dizer, até o último minuto. Porque é que vocês se privam e porque vocês se 

dedicam às coisas em relação a um evento, qualquer que seja? Estar no instante não é depender 

do instante seguinte, sobretudo aí. Esse irmão ou essa irmã chama a Luz, ela envia alguém para 

fazer os trabalhos que insiste e de início ela não quer fazer. Então agora o inconveniente com os 

trabalhos, isso me parece normal. Isso era em relação a que inconveniente? A última frase eu não 

compreendi. 

 

Questão: “eu não compreendo o que aconteceu, como se tudo se desenrolasse contra a minha 

vontade”. 

 

Então, essa aí, ela não é banal, esta frase. 

 

Questão: sobretudo nestes tempos reduzidos... 

 

Sobretudo nestes tempos reduzidos, isso eu expliquei, mas a frase que você acabou de 

pronunciar, eu não compreendo o que ela faz aí dentro, porque ela própria disse, ou disse ela 

mesma que havia chamado a Luz para lhe enviar alguém.  

 

Questão: e ela disse: “depois da reflexão e resposta do coração, eu recusei, isso me parecia inútil 

neste período”. 

 

Então aí, estamos bem de acordo, é um erro de posicionamento manifesto. Como é que podemos 

pedir alguma coisa à Luz, e a Luz responde, e depois dizer: “não, finalmente eu refleti, finalmente 

já não é preciso”. O problema está aí, não em outros lugares. Vocês pedem alguma coisa à Luz, a 

Luz lhes responde por sua Inteligência, pela Graça, pelos reencontros, pelas intuições, para isso 

que vocês querem, pelos sonhos. E depois vocês dizem “não, não, após minha resposta do 

coração...”, vocês pedem outra coisa e vocês próprios rompem o seu pedido que foi cumprido. É 

ainda assim surpreendente, independentemente da noção de tempos reduzidos. 

 

Vocês não podem pedir à Luz tal coisa, e em seguida recusar as consequências do que vocês 

pediram. Vocês sabem o que eu quero dizer através do que está apresentado aí? Se vocês pedem 

à Luz, vocês não têm necessidade nem de reflexão, nem de resposta do coração, sobretudo como 

está apresentado. É como se vocês fossem ver, eu sei não eu, três advogados, os três advogados 

lhes dirão três coisas diferentes.Vocês irão ver três médicos, vocês terão três opiniões diferentes, 

vocês verão três irmãos e irmãs, vocês terão três opiniões diferentes. Mas quando vocês pedem à 
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Luz, e a opinião de outro ou de seu coração, ou de sua reflexão é importante? É muito 

ambivalente, está no limite, eu diria, de certa forma de... como vocês dizem, de duplicidade em 

algum lugar. 

 

Quando vocês pedem alguma coisa à Luz, o que quer que vocês peçam, que isso seja para ter o 

que comer, para encontrar um namorado ou uma namorada, que isso seja para mudar, se depois, 

alguma coisa lhes cai encima, aí é o pintor, mas isso poderia ser uma oferta de casa, ou um 

encontro amoroso, depois vocês irão interferir com sua pessoa para perguntar se é a resposta do 

coração, se é bom? Mas isso mostra o que? Isso mostra uma duplicidade, ou no mínimo uma 

dualidade inscrita no funcionamento desse irmão ou dessa irmã que não tem sido visto. Mesmo 

na maneira à qual são formuladas as palavras.Vocês veem a antinomia entre “pedir à Luz” e “ir ao 

encontro de minha vontade”? Quando vocês pedem à Luz, sua vontade, ela não tem mais razão de 

ser, sem isso vocês não compreenderam nada da própria Graça e a ação da Luz. 

 

Meditem, enfim meditem, reflitam bem, sim é o caso de dizer, nisso que vocês pedem à Luz, mas 

depois não façam trabalhar a dualidade ou a reflexão, ou pedir ao seu coração. Vejam o que há 

por detrás da necessidade de ponderar entre o bem, o mal, a noção temporal, qualquer uma que 

está inscrita no tempo e que age no presente em função do tempo. Se vocês fazem isso, vocês 

estão fritos. Eu expliquei para 2012, há alguns minutos. Eu repeti mesmo já em 2011 porque havia 

quem esperasse isso para 2011. Então estejam vocês confiantes na Luz, mas não venham reclamar 

depois, se fazendo interferir sua vontade, sua resposta do coração, seu pêndulo ou sua 

radiestesia, ou o que vocês quiserem, ou outra opinião, não venham se queixar depois. Onde está 

sua fé ou o seu Abandono à Luz aí dentro? Isso não é uma crítica, é justamente para atrair sua 

atenção sobre os comportamentos ou as atitudes que vocês têm. 

 

Se vocês adiam um tratamento, alguma coisa, sob pretexto de que é o fim... enquanto vocês não 

tiveram o Apelo de Maria, vivam. Preparem-se interiormente, mas se o exterior tem necessidade 

de ser organizado de uma maneira ou de outra, peçam à Luz, mas não vão depois hesitar ou dizer: 

“não é isso”. A Luz saberá melhor que vocês e melhor do que sua vontade e que sua reflexão, eu 

diria mesmo, melhor do que sua resposta do coração que eu havia, portanto, detalhado há três 

anos. A resposta do coração, vocês sabem, eu expliquei isso pelos alimentos. Eu tomei o exemplo: 

vocês querem comer um pepino e vocês voltam com uma salada porque seu coração... aí sim. Mas 

se vocês pedem à Luz, o que é que vai acontecer? Vocês irão ter o pepino que vai chegar a vocês, e 

vocês, vocês dizem “não, eu quero comer uma alface”. É o mesmo princípio. 

 

Ou vocês estão de acordo com o seu coração, ou vocês estão de acordo com a Luz, mas não 

metam a reflexão ou uma interrogação em termos de dualidade, ou binária sim-não. Isso é válido 

para uma decisão, mas se vocês pediram à Luz antes, o que é que vocês irão pedir ao seu coração? 

Porque vocês pediram à sua Eternidade para agir. Aí nesse momento, há um risco de errar, o que é 

o caso, porque aí, ela pediu à Luz um trabalhador ou uma empresa para fazer os trabalhos – que 

tinha grande necessidade, e isso foi dito hein, eu não inventei as palavras -, e esses trabalhos 

foram feitos, mas ela estava reticente. Como vocês podem pedir alguma coisa à Luz, e depois 

expressar qualquer resposta de sua pessoa, ou em função do tempo? Porque se vocês começam a 
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viver em função dos prazos, mesmo que estejam agora iminentes, incessantes, vocês paralisam 

tudo. 

 

Salvo, é claro, nos momentos onde a Luz lhes chama ou lhes ordena parar, porque os sons sobem, 

porque a pressão do coração é tão forte ou as energias são tão poderosas, que aí vocês são 

obrigados a se submeter. Mas nos chamados que colocam vocês mesmos na Luz, vocês só podem 

se submeter, sem isso, vocês veem um pouco o problema? É um problema de consciência, não é 

um problema de fazer os trabalhos ou de não fazer os trabalhos, ou de estar incomodado durante 

os trabalhos, ou de recusar a Luz, ou de aceitar a Luz. Uma vez que é feito, é feito. 

 

Se junta a isso também esta noção de sacrifício. Vocês aceitam entregar seu Espírito entre as mãos 

da Fonte, da Luz, ou não. Mas vocês não podem colocar a mão e retirá-la depois. Definitivamente 

aí, vocês mostram o que? É semelhante para as fraturas, as dores do lado direito, ou sobre os 

locais de passagem. Os problemas no ombro, a tireoide e eu não sei, tudo o toca a perna direita, 

por exemplo, isso lhes envia a isso: vocês seguem seu coração, vocês seguem a Luz, vocês tentam 

estar liberados, e há em alguma parte em vocês, de maneira inconsciente, mas é necessário 

conscientizar hoje que vocês estão na vontade de controlar a Luz – para o seu proveito pessoal, 

não pela Luz. 

 

E é isso que vai explodi-los... que já explodiu na cara, mesmo dos irmãos e irmãs que estão aqui 

presentes. Vocês não podem colocar qualquer vontade pessoal ou reflexão pessoal em face da 

Luz. Vocês são Luz ou vocês são a reflexão, mas vocês não podem ser um dia a Luz e amanhã não, 

se servir da Luz para os seus proveitos pessoais. Sem isso, isso leva às consequências particulares 

ainda assim. Eu lhes disse no preâmbulo, agora é um ou outro, não há mais cadeira, não há mais 

escolhas, não há mais atribuição. Tudo isso está no fim. O que vocês vivem é o resultado, não de 

sua vida, mas o resultado de todas as suas encarnações – não é cármico – e o resultado também 

de sua Eternidade. São esses dois que se reencontram e vocês não podem mais utilizar a Luz a seu 

serviço enquanto pessoa. 

 

Então se vocês fazem um pedido à Luz para sua pessoa, para seu local, pelo marido, pela mulher, 

vocês não podem em outro momento recusar a Luz que vocês chamaram ou usar de pretexto que 

é o fim do que quer que seja, que amanhã é outro dia. O fim, ele está ativado desde anos, desde 

2011. Portanto, é necessário parar de viver em relação aos prazos de 2011 ou 2012? Então é 

necessário você se posicionar claramente. Ou agora é o Abandono total à Luz ou é o manter uma 

vontade de controle, o domínio então ligado à pessoa. A Luz não controla nada e não domina 

nada, ela se estabelece pela ação de Graça e pelo estado de Graça. 

 

É isso que é importante viver e aproveitar de qualquer maneira, em algum lugar. É o fim do tempo 

onde vocês se serviam da Luz como um jogo, para fazer isso ou aquilo. E frequentemente, nesse 

caso aí, a Luz serve de pretexto, é um álibi. E a Luz lhes dá as provas, portanto, de que ela age, e 

nesse momento vocês veem que o álibi não funcionou ou que funcionou muito, nesse momento 

vocês reentram na reflexão – e nesse momento vocês irão quebrar seu corpo. Vocês irão ter 

problemas no ombro, problemas de tireoide, problemas no pé direito, fraturas da tíbia, fraturas 
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do quadril do lado direito, vocês irão perder a visão do olho direito. Vocês estão em face de suas 

consequências. Não é a Luz, nem vocês mesmos que julgam, é simplesmente um problema de 

adequação. Não é por nada que nós temos empregado as palavras muito específicas, como 

transparência, humildade, espontaneidade, instante presente, última Presença, e todas essas 

palavras que lhes foram empregadas durante anos são extremamente significativas. Não se 

coloquem em oposição com o que pode restar de sua pessoa, desde que isso não lhes convenha, 

senão vocês irão se reencontrar numa certa forma, eu diria, de escuridão mental, de depressão, 

de “o que é bom”, de desesperança, ainda que vocês chegaram, agora. E isso é o que a Luz, a 

Inteligência da Luz mostra a muitos irmãos e irmãs encarnados desde quase dois meses e meio 

agora, digamos dois meses, dois meses e uma semana em breve. 

 

A Luz lhes convida a largar, a Inteligência da Luz lhes convida ao sacrifício. Então, é claro, para a 

pessoa o sacrifício é intolerável, mas pelos místicos vocês tiveram inumeráveis testemunhos deste 

Abandono à Luz. Que isso seja pelo Caminho da Infância de Teresa, que isso seja por Gemma 

Galgani, que isso seja por Hildegarde de Bingen. Tudo isso lhes foi explicado, vocês consentiram 

nesses momentos. Hoje o Cristo lhes disse, vocês são todos Cristo em potencial, então se 

comportem como Cristo e não como uma pequena pessoa sujeita de qualquer maneira que seja às 

limitações de sua história. Há, é claro, já, suficientemente restrições na sociedade e restrições 

mesmo em relação ao seu próprio corpo que é limitado, sobretudo se vocês estão em idade 

avançada. É isso que é necessário ver agora. Não é questão de se culpar ou de dizer “eu me 

enganei” ou “eu cometi um erro”, mas de ver claramente a Verdade. 

 

Vocês não podem mais enganar a vocês mesmos, agora prestem atenção. As histórias da Luz “eu 

perdi o trem porque a Luz não quis que eu viesse”, essas histórias de trabalhos “eu chamei a Luz 

para que ela me trouxesse alguém, depois finalmente não, eu não quero”, aí agora isso vai 

explodir no corpo, eu preveni vocês. Era uma advertência totalmente fraternal e realmente de 

amor incrível, de lhes dizer, não de colocar atenção ou de ter medos, mas de ver claramente o que 

se desenrola sobre a tela de sua cena de teatro, de sua consciência – sem falsos pareceres, sem 

álibi. 

 

Lembrem-se, vocês não podem mais trapacear, nem com vocês, nem com o mundo, e ainda 

menos com a Luz. Sobretudo para aqueles que muito receberam. Pelas vibrações, por tudo que 

vocês têm seguido como escutado, como o que vocês têm vivido. Eu disse: “ame e faça o que lhe 

dá prazer”, mas como você pode amar, mesmo você mesmo – e eu falo não necessariamente a 

esta pessoa, eu me dirijo a todo mundo – chamando a Luz ou alegando a Luz, em outros casos, 

para justificar seus comportamentos ou as suas decisões. Não é mais possível isso, não é mais 

possível porque agora o corpo que vai desfrutar, como vocês dizem, que vai brindar, a consciência 

depois. 

 

Então, é claro, vocês sabem, a finalidade é sempre a mesma, não há diferença entre a 3D 

unificada, a 5D, os Círculos de Fogo, as viagens entre os Arturianos ou o Absoluto. Isso não faz 

nenhuma diferença, mas para chegar até aí vai ter que, após a estase ou no momento da estase, 

afrontar essas resistências e ver vocês mesmos o que vocês não viram. Então, agora, isso se chama 
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a redenção, o arrependimento, como disse Maria, mas depois como vocês querem viver essa 

redenção e este arrependimento se não há mais corpo, senão na consciência livre? O tempo de 

colocar fim a tudo isso, ao que vocês têm talvez resistido inconscientemente, sem erro real, sem 

problema de cristalização de memórias, simplesmente por atitudes, posturas, eu diria, do ego que 

não quer morrer. 

 

A todos vocês é dado ver agora, quer vocês vibrem, quer vocês estejam liberados, quer vocês não 

estejam liberados. Aceitar o que está a ver, isso não quer dizer reagir, isso não quer dizer 

encolerizar-se, isso não quer dizer se culpar, isso quer dizer atravessar isso, ver, se perdoar, 

perdoar a todos, mas, sobretudo, não recomeçar. Como disse Jesus, para o cego que foi curado: 

“vai e não peques mais”. Hoje é a mesma coisa para cada um de vocês, vocês estão com o Cristo, 

com o Cristo interior. Lembrem-se disso, quer vocês o sintam ou não, ainda, no nível das 

Teofanias, da Radiâncias ou de seus alinhamentos, como vocês quiserem, mas o Cristo está aí, o 

Cristo interior está aí. Ele lhes disse, me parece. 

 

É o momento da Verdade, e para estar na Verdade, é necessário serem verdadeiros. Verdadeiros, 

espontâneos, Um, enfim, eu não vou repetir todos estes termos que foram empregados pelos 

Anciãos e as Estrelas. Não temos mais tempo agora de falar tudo isso, isso já foi feito, além disso. 

Aí eu lhes digo, eu acompanho vocês e eu voltarei a cada vez que for possível como Maria o faz, 

desde que haja eventos particulares, a fim de acompanhá-los ao máximo. Não é questão de se 

contar histórias, de repetir os Arcontes, o confinamento, os chacras, as Portas, as Estrelas. É claro, 

se vocês têm questões, eu respondo, mas o mais importante não está aí, quer vocês estejam 

vibrantes ou não vibrantes, aliás. A questão é a questão da Verdade. 

 

Vocês não podem estar em paz se vocês não são verdadeiros. Esta paz não pode durar. Vocês 

viverão as experiências de paz, mas vocês serão obrigados a esperar a estase para viver esse 

momento que vivem já numerosos irmãos e irmãs atualmente, antes mesmo do Apelo de Maria. 

Eles já ultrapassaram o Apelo de Maria, eles já ultrapassaram a estase, mas eles esperam o 

momento coletivo. Não se poupem nenhum esforço. Quando a Luz lhes pede, por exemplo, ou seu 

corpo lhes pede cuidados não digam: “oh, bah, não vale a pena, o fim é amanhã”. E se vocês 

estiverem aí em três meses ou quatro meses, vocês estarão talvez mortos de doença, ao invés de 

curados. Vocês veem isso que eu quero dizer ? 

 

Sejam verdadeiros, não busquem pretextos, álibi, em relação à Luz, em relação aos eventos, em 

relação ao que pode se produzir em sua vida. Estejam disponíveis todo o tempo para a Luz, e não 

nos momentos que lhes convém, não nos momentos somente onde ela lhes chama, o Cristo veio 

como um ladrão na noite, mas não esperem um Cristo que chega do céu. 

 

Então continuemos. 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Há talvez questões orais. 
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...Silêncio... 

 

Todo mundo dormiu, ou eles não ousam falar? 

 

Questão: é um sonho: eu caminhava à beira do mar. Havia casas e as chamas saíam debaixo dos 

telhados. Eu queria avisar as pessoas, mas isso não parecia interessá-las. 

 

E é tudo? 

 

Na casa há o porão, falamos num sonho anterior, mas há também o sótão e o telhado. O telhado é 

a cabeça, o sótão são todos os engramas mentais que vocês têm guardado no curso da vida. Ver o 

fogo abaixo dos telhados, quer dizer simplesmente que há uma purificação das memórias e de 

tudo o que podia sobrecarregar o mental. Agora você, em relação a essas pessoas, você diz você 

mesma que está à beira do mar, aí também, então à cavalo ou na fronteira, se você prefere, entre 

a terra e a água. Essas casas estão então sobre o litoral, sobre a fronteira, à cavalo enfim, não na 

água, mas próximo à água, mesmo que esteja no alto, aí você vê os telhados, as chamas que saem 

do telhado. 

 

Isso quer dizer que antes de passar na água, na intuição, na Liberdade Mariana, é necessário 

efetivamente consumir tudo o que pertence às memórias, é isso que você viu no seu sonho – e se 

endereçava, é claro, a você – e que necessita que a Luz desobstrua, limpe, queime, dissolva tudo o 

que estava debaixo da cabeça, debaixo do crânio, quer dizer, debaixo do telhado. Porque as 

chamas elas não vêm do telhado, em geral é da ardósia ou da terra seca, mas aí é... o fogo, ele 

toma embaixo. Aí ela não disse se havia o fogo nas janelas ou na porta, isso saía do telhado, as 

chamas. Então é o sótão que está em fogo. O sótão é o símbolo da sua cabeça. O que está contido 

debaixo do telhado, o que está contido debaixo do crânio, é o mental, é o cérebro, mas é, 

sobretudo, o mental. Todas as ideias, todas as crenças, todas as atitudes, os comportamentos, as 

feridas, as cristalizações, as memórias de vida se quisermos. 

 

Outra questão. 

 

Questão: porque algumas noites, dormindo, há a Luz no interior e outras noites, não há esta 

Luz? 

Então, o Cristo está aí, eu lhes disse, a Ascensão começou (para aqueles que devem ascensionar), 

a Liberação está em curso; o Cristo veio como um ladrão na noite, ele está instalado em vocês, o 

que explica que há esta Luz no interior. Mas o problema, esta Luz, ela não desaparece, é você que 

se distancia de você mesmo, e nesse momento você não vê mais a Luz no interior de você. Não é o 

Cristo que partiu, nem a Luz que foi embora, é você que não está mais aí. Você não está mais à 

disposição da Eternidade nessas noites onde você não a vê, é que o dia foi decorrido, se você 

observar a anamnese de seus dias, é um dia onde você esteve, talvez, menos presente em você 

mesmo, menos presente no Coração do Coração, nesses dias. 
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Mas efetivamente, a Luz está no interior, nós sempre dissemos. Mas como há ainda as oscilações 

entre o efêmero e o Eterno, mesmo que se distanciem um do outro, agora que eles foram 

totalmente sobrepostos e alquimizados, bem, se nesses momentos, você está mais na pessoa, 

nesse momento você não está iluminado à noite. Você é iluminado em Eternidade, mas esta 

iluminação não chega até a sua pessoa, porque sua pessoa, neste dia, ou nas circunstâncias de seu 

viver deste dia, sem o querer, o mais frequentemente inconscientemente, você voltou às atitudes 

anteriores à instalação do Cristo em você. 

 

Então eu não disse que o Cristo tinha vindo como um ladrão na noite para toda humanidade, hein, 

no momento, ainda não, mas vocês têm com este testemunho, as ilustrações do que eu lhes disse 

e isso que lhes dissemos desde já dois meses. Vocês veem bem, mesmo no exterior às vezes na 

escuridão a mais completa, que vocês não estão no escuro, vocês estão na Luz. De onde vem a 

Luz? Então às vezes há entidades, às vezes não há. Vocês são a Luz, porque há somente vocês. E é 

frequentemente no fim da tarde e a noite, é claro. 

 

Outro marcador temporal, para aqueles que amam isso: no momento, as Teofanias, as Radiâncias, 

vocês sentem frequentemente, eu disse que havia muitos irmãos e irmãs que começariam a 

sentir, mesmo independentemente das quintas-feiras, as mesmas circunstâncias vibrais e de 

consciência que na quinta-feira à noite. E, frequentemente na quinta-feira, vocês veem, isso 

começa bem antes. Aliás, na primeira Teofania, Maria só interveio após para dizer que havia tido 

uma Teofania, para não influenciá-los, para lhes mostrar que o que vocês viveram, para aqueles 

que viveram, era totalmente real. 

 

Ora, quando vocês começarem a sentir esses processos da consciência e do coração, eu não falo 

das Portas que estão ao redor, mas diretamente do coração – vocês veem bem, eu não falo mais 

do chacra do coração ou da Coroa radiante ou do Coração Ascensional, eu falo do coração, a 

palavra “coração” -, quando vocês sentem sua consciência que está no coração, porque isso se 

sente, hein, não é uma visão do espírito ou uma ideia, é alguma coisa de muito concreto, então 

nesse momento, quando vocês começarem a viver isso, o que vocês vivem pelas Teofanias ou 

justamente antes, ou ao invés, no fim da tarde, quando vocês começarem a viver antes do zênite 

do sol, quer dizer, desde a manhã, vocês podem se dizer que os dois eventos tão esperados estão 

verdadeiramente desta vez, em termos de dias, à sua porta. 

 

Caso vocês estejam muito atentos, para aqueles que vivem estas Teofanias, esse coração a 

coração ou esse coração ígneo, pouco importam as palavras, vocês constatam que isso começava 

em hora específica da que foi dita. Isso começou um pouco antes, vocês veem que agora isso 

começa cada vez mais cedo, mas raros são aqueles entre vocês que poderão me dizer que isso já 

começou antes do meio-dia. No momento é bastante no meio da tarde, e vocês irão ver, quer seja 

de maneira muito rápida ou progressivamente, isso depende do tempo que resta, essa sensação, 

essa vivência da verdade do coração, da Infinita Presença e do Absoluto, do Parabrahman e da 

Teofania, vai se tornar constante. Aí vocês saberão que verdadeiramente, completamente, nesse 

plano da matéria onde vocês estão, que tudo está prestes a terminar. Aliás, o pandemônio sobre o 

mundo será tal, que desejarão nesse momento que isso seja o fim, desse cinema.  
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Questão: um sábado, entre 16:00 e 18:00 hs, a Luz me levou em estase. Não era dia da Teofania, 

a Luz, teria ela vindo trabalhar num órgão em relação a este horário? 

 

Completamente, mas não há relação estabelecida com os horários da cronobiologia, ou ainda da 

acupuntura ou da homeopatia, em relação a certos horários. Isso não tem relação com isso, a Luz 

é independente dos horários quaisquer que sejam, dos meridianos, dos remédios homeopáticos 

ou de qualquer outra coisa. Então você queria saber o que? 

 

 Questão: se a Luz veio trabalhar num órgão específico. 

A Luz veio. Depois, ela trabalhou sobre um órgão, eu penso que você está melhor colocado do que 

eu, mesmo através do que eu vejo eu, para definir o que foi mudado em você. Mas todas as 

ordens da Luz, todas as mini-estases, os desaparecimentos que vocês vivem, não estão destinados 

a tratar o que quer que seja, mas para fazê-los desaparecer. Então porque vocês querem que isso 

seja para tratá-los de alguma coisa? Evidentemente, vocês podem pedir à Luz para lhes tratar de 

alguma coisa – está autorizado, é recomendado, façam a experiência – mas quando a Luz lhe cai 

encima e você cai em estase, porque você pensa que está ligado a um tratamento sobre um 

órgão?  

 

Questão: isso foi dito quando de uma anterior intervenção. 

Sim, completamente. Mas não é você que pede o que quer que seja? 

 

Questão: não. 

 

Então não peça nada e contente-se quando isso se produz também cedo no dia, de viver isso com 

bênção, é tudo. O mais importante é o que você vive nesse momento e não os efeitos sobre o seu 

efêmero, são os efeitos, eu lhe disse, sobre o coração e sobre a consciência. 

 

Nós não temos mais questões. 

 

Ah, as questões começam a se rarear, quer dizer que quase não há mais questões, isso quer dizer 

que vocês serão liberados em breve. 

 

É claro, eu voltarei, talvez não mesmo no fim, mas em função dos intervenientes e, sobretudo, eu 

diria, em função do pandemônio da terra, não é? Que isso seja do humano da própria Terra, ou do 

céu. E em função disso, e em função também da intervenção de Maria, eu lhes especificarei, 

quando eu voltar a vê-los pelas questões, mas também porque eu teria coisas a dizer, mas que eu 

não posso dizer agora. É preciso esperar certo número de sinais, para nós, que não são 

necessariamente sinais para vocês, hein, mas que são sinais para nós, através de nossa observação 

minuciosa agora de lá de onde nós estamos, das forças etéricas, se eu posso dizer, que estão em 

ação. 
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De um lado vocês têm o Fogo Ígneo, do outro lado vocês têm os restos do fogo vital, individual, 

coletivo, social, na escala da Terra. E não está mais nas linhas de predação no nível astral, estão 

verdadeiramente colocadas em formas etéricas que estão ligadas aos hábitos e aos 

comportamentos de uns e de outros, mas que não estão ligadas às memórias, hein, ou aos 

sofrimentos ou às cristalizações. É que isso que nós observamos nesse momento, que são sinais 

para nós e que nos permitirão vir lhes falar de coisas talvez ainda mais pontuais, se eu posso dizer, 

e extremamente simples no entanto, do que se está para viver e o que se vai viver neste período. 

Mas através de seus sonhos, através de seus testemunhos, vocês ilustram perfeitamente o que se 

vive nesse momento. E era o objetivo, eu agradeço vocês. 

 

Então eu me permito, porque nós temos um pouco de tempo, de transmitir a vocês todas as 

minhas bênçãos e de nos instalar nesse Fogo Ígneo todos juntos aqui, e em outros lugares quando 

vocês lerem, alguns minutos. 

 

...Silêncio... 

 

Eh bem, caros amigos, eu agradeço vocês por sua presença, eu agradeço por sua comunhão e eu 

lhes digo muito certamente, até alguns dias. E, sobretudo eu lhes digo – como eu dizia na época? – 

good vibe, *em francês – para essa noite. Até breve. 

 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/o-m-aivanhov-qr-partie-2-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/o-m-aivanhov-qr-partie-2-mai-2017/
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SHANALINE – FADA - Maio de 2017 

 

Shanaline - Fada - Maio 2017 

Mensagem de 09 de maio de 2017 (publicada em 26 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu digo a vocês bom dia. Porque vocês necessitam de um nome, eu lhes dou meu nome. Guardem 

bem esse nome, porque entre nós, fadas, esse nome permite nos chamar e esse nome é 

Shanaline. Permitam-me primeiro expressar-lhes toda minha gratidão por terem me dado a 

possibilidade de vir dar-lhes algumas informações. 

 

Eu tenho a chance de poder me expressar hoje, pelo fato de que aquela que vocês chamam Maria 

abriu, no nível desta terra, as portas, se eu posso dizer, de nossa percepção. Então, é claro, nós 

estamos mais presentes em seus contos e lendas. Alguns entre vocês humanos, conseguem nos 

ver, mesmo nos filmam quando nós aceitamos. Nós não temos nenhum lugar especial, 

contrariamente aos povos da natureza que vocês conhecem. Nós não estamos não mais 

organizadas nem em cidades nem em comunidades, nós nos situamos certamente na natureza, e 

se possível próximo as flores e próximo a água, mas não exclusivamente. Nossa forma lhes é 

conhecida devido a seus contos e suas lendas, mesmo que não tenhamos verdadeiramente uma 

face, como é representada em suas lendas. Mas antes de começar e ir mais longe, porque as 

portas foram abertas por Maria, eu desejaria estabelecer com vocês uma radiância de Amor. Eu 

explicarei a vocês o porque depois. 

 

...Silêncio... 

 

Nós somos a representação fiel aqui, quando vocês nos veem nesta dimensão onde vocês vivem, 

que não é a nossa (nós não pertencemos, aliás, a nenhuma dimensão)... Essa onde nós estamos 

está bem além do que vocês podem ver ou sentir. É nossa forma, de alguma maneira, 

intermediária, que nos permite experimentar certo número de coisas sobre seu mundo. Nós 

somos insensíveis ao princípio do confinamento que, infelizmente vocês vivem ainda, mas por 

pouco tempo. Nós não estamos fixadas em uma dimensão, então a forma que vocês veem, aqui 

sobre seu mundo, para aqueles que conseguem nos imaginar, nos ver, é uma forma, eu diria, 

circunstancial. 

 

Então o que fazemos nós aqui sobre esta terra? Nós estamos aí simplesmente para provar a beleza 

e a leveza do Amor. É por isso que nós escolhemos mais frequentemente residir, se eu posso dizer, 

lá onde há flores e lá, frequentemente onde há água de seus rios, mas não somente. Toda água 

que circula nos interessa e nós estamos lá simplesmente para provar esta beleza, a beleza, a 

leveza do Amor e certamente as flores são portadoras disso. Nós vemos, aliás, nesse nível, a 

mesma coisa que vocês. Simplesmente nós, nós percebemos as cores, os odores, dessas flores, 

como também sua quintessência, isso que poderia chamar talvez o Espírito da flor. 

 



141 
 

Nós estamos aí para testemunhar, testemunhar a fonte da beleza que está ainda presente sobre 

esta terra, quaisquer que sejam suas pobres condições, mas que mudam muito em breve, vocês 

sabem. Então qual é o interesse de vir falar-lhes ? Oh, já tão simplesmente a alegria de provar este 

Amor que para a maioria agora, quer vocês sintam ou não, está instalado em seu peito. É isso que 

torna minha comunicação possível, mesmo que efetivamente alguns de vocês, no curso dos 

séculos passados sobre esta terra, têm conseguido às vezes nos captar, nos ver ou receber as 

informações. 

 

Lembrem-se, nós estamos simplesmente aí para testemunhar a beleza, a leveza do Amor. Nossa 

origem, caso lhes podemos falar de origem, se caso há uma, se confunde de maneira perfeita com 

o que justamente está além de toda forma. Nós somos a emanação da Fonte, e mais precisamente 

as emanações dos Triângulos, vocês sabem, aqueles que estão além de toda estrutura de vida 

dimensional. Esta civilização dos Triângulos é frequentemente chamada os organizadores dos 

mundos. Organizar o mundo é simplesmente testemunhar a beleza, testemunhar a leveza do 

Amor, que é seu prêmio natural e comum quando vocês estão na eternidade. Nós nos tornamos 

testemunhas, por nossa Presença. 

 

Eu venho falar-lhes hoje por uma razão que é muito simples. Maria explicou-lhes longamente, 

assim como outros seres de Luz, isso que representam essas Teofanias sobre o caminho que vocês 

seguem nesse momento sobre esta terra. Então, é claro, foi lhes dito que vocês podem realizar as 

Teofanias praticamente não importa com que ou não importa com quem, e eu venho dizer-lhes 

também, nós estamos aí, a sua disposição, não para agir como fazem os gnomos, os elfos ou os 

dragões ou as ondinas, mas muito mais para lhes provar em seu Amor, dar-lhes a sentir e a viver 

de maneira mais livre isso que é esta Teofania, esta comunhão dos corações. 

 

Então, é claro, vocês não tem necessidade, desde agora, de nos ver ou de vir a nós, porque de 

qualquer maneira vocês nos encontrarão unicamente por acaso. Nós não estamos, eu lhes disse, 

constituídos em cidades, em sociedades ou em grupos. Sobre um lugar geográfico, nós somos 

solitárias, mesmo que às vezes vocês podem cruzar conosco diversas vezes, mas o mais frequente 

nós estamos em êxtase diante das flores. Nós estamos aí para colher, de alguma maneira, esta 

beleza, esta leveza e este Amor. Enquanto organizadoras dos mundos em outras dimensões, nós 

estamos aí para viver a experiência, através de uma forma, sem dúvida, que não é de seu mundo, 

nem mesmo disso que vocês poderiam chamar a 5ª dimensão, nem mesmo a cavalo entre sua 

dimensão e a 5ª dimensão. Nós não somos nem carbonadas, nem sílicas, eu creio que disse, nós 

estamos sobre elementos particulares. Então nós chamamos a isso o Éter, para vocês é o 

equivalente do Éter, mas é um Éter ainda mais sutil do que aquele que vocês conhecem sobre esta 

terra. 

 

Eu me dirijo a vocês hoje porque desde agora vocês tem a possibilidade também de comungar 

conosco. Então eu dei-lhes meu nome. Guardem esse nome, mesmo que não seja eu que venha 

comungar com vocês. Quando eu digo vir, não é me deslocar, mas colocar em seu coração no 

sentido real, a percepção real do Amor, da beleza e da leveza. Chamem simplesmente “Shanaline”, 

pensem nas fadas, quaisquer que sejam, mesmo que vocês não tenham nunca visto, e nós 
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colocaremos em seu coração esse sentimento de beleza e de leveza que acompanha o Amor 

incondicional. 

 

Venham a nós, pensem em nós, quando houver uma dor a aliviar. Oh eu não falo de seu corpo, eu 

falo, sobretudo de sua consciência. Tudo isso que pode parecer-lhes pesado às vezes, em vocês, 

nesses tempos, pode ser amenizado por nossa comunhão. Esta Teofania, se ela estiver de acordo 

para vocês mesmos e para nós mesmas, então lhes fará crescer nesta beleza e nesta leveza. É por 

este alivio, aliás, que sua alma se elevará, se ela não tiver ainda elevado nem desaparecido, e lhes 

permitirá realizar com mais facilidade talvez, o retorno de sua alma e sua dissolução no seio do 

Espírito de Verdade, da beleza. 

 

Nós não temos organização, como eu disse, em grupos de indivíduos. Nós somos constituídas do 

que vocês não conhecem nesta terra, e é a interação dos raios do sol sobre nosso limite, que não é 

uma pele, mas o limite da forma que nós temos é amplificado quando há sol, porque nós 

aparecemos então, pelas radiações solares, mesmo que nós busquemos o mais frequente a 

sombra, mas nós jogamos com o sol através das flores, através dos vegetais. É esses dias que 

vocês têm mais possibilidades de nos ver. Em geral, nós amamos nos manter ao lado dos elfos, ao 

lado dos cursos d’água, ao lado das ondinas também, que tem a mesma sensivelmente a mesma 

leveza que nós. 

 

Nós não temos nenhum papel sobre o que se desenrola sobre seu plano material, hoje, da Terra. 

Nós não somos afetadas e não seremos jamais afetadas, mas ao contrário, visto sua abertura e 

visto o desaparecimento do que nos parece, do que foi chamado, eu creio, as camadas isolantes, a 

nós é hoje mais fácil de nos revelar a vocês, pelo processo da Teofania. Eu diria mesmo que 

estabelecer as Teofanias conosco, é não somente descobrir a leveza e a beleza, mas é também 

reencontrar uma forma de inocência, uma forma de espontaneidade, que é útil a vocês nesse 

momento porque efetivamente, vocês sabem, vocês têm, sobretudo, que funcionar segundo as 

linhas de menor resistência, segundo o coração, aí onde tudo é evidência e aí onde tudo é leve e 

simples. 

 

Então nós nos alegramos de propor a vocês também as Teofanias. Chamem-nos as fadas, se vocês 

quiserem, chamem-nos, se vocês quiserem, por meu nome a mim. Nós estamos além de toda 

diferenciação de polaridade que vocês chamam masculino e feminino, mesmo que nossa função 

nos faça na maioria assimilar a algo de mais feminino do que masculino, de onde nos 

representamos. Mas nós não temos o que fazer com essas histórias de polaridades. Caso vocês 

queiram, nós podemos ser chamadas de andróginos, um andrógino que tem algumas 

características que lhes fazem pensar de um lado feminino de alguma maneira, pela doçura, a 

leveza, a beleza, e por este Amor o qual são capazes as mulheres de sua terra, quando elas são 

mães, quando elas são mulheres, esta delicadeza que é mesmo assim característica, em vocês, 

bastante do feminino, me parece. 

 

Nós descemos, mesmo que esta expressão não esteja adaptada, desde as dimensões muito 

elevadas que estão além de toda forma. Nós somos o testemunho vivo da Fonte e as testemunhas 
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da Fonte em ação, e da criação em ação. Ora vocês sabem que todas as criações, quaisquer que 

sejam elas, em qualquer dimensão que seja, estão sempre ligadas às criadoras. Nós sorrimos 

quando nós vemos ainda, alguns de vocês, falar de “Criador”. Não pode ter Criador. A polaridade 

masculina só pode ser isenta – e é melhor – desses lados criativos, em todo caso os mundos, ou a 

organização dos mundos. 

 

Nós, nós não criamos nada, nós vigiamos a organização dos mundos; nós não administramos nada 

não mais. Nós estamos unicamente aí, eu lhes digo, pela beleza, pela leveza e o Amor. É nisso que 

se vocês realizam as Teofanias conosco, vocês não têm necessidade de nos encontrar, o que é 

muito difícil, salvo se isso está previsto, se eu posso dizer. Vocês têm justamente necessidade de 

pensar em nós e como disse eu não sei quem, quem estava intervindo há pouco tempo, de ser de 

alguma forma um alvo ou seu objetivo. 

 

Novamente, mesmo que isso seja maravilhoso, nós não estamos aí simplesmente por uma 

experiência maravilhosa com vocês. Nós estamos a sua disposição simplesmente para ajudar-lhes 

a aliviar sua alma, para fazer voltarem-se para a Verdade, ou efetuar sua própria consumação pelo 

Espírito, eu disse a vocês, quando vocês sentem uma gravidade, um peso, em sua consciência, 

quando esta lhes parece obstruída pelas memórias, eu creio, vocês chamam assim engramas, o 

que pode resistir à Luz em sua consciência.  

 

Aliás, nós não vemos mesmo seus corpos, nós vemos simplesmente seu coração, quer dizer seu 

Coração do Coração, eu creio vocês dizem. O resto nos é invisível – e nos importa pouco, aliás. É, 

além disso, através desse coração que se joga, uma vez que a alma está voltada, a alquimia que 

conduz para o Espírito. E é nesta alquimia que nós desejamos, se isso lhes agrada, manifestar-lhes 

nossa Presença, nossa comunhão, e também procurar em vocês esta leveza necessária e esta 

beleza, a fim de viver com menos esforço, eu diria, este Amor incondicional que não depende nem 

de vocês, nem de um objeto, nem de uma pessoa, mas que é, eu lembro a vocês, sua natureza 

real, além de toda aparência e de toda forma. Nossas Teofanias são feitas para isso. 

 

Nós não temos nenhuma possibilidade de agir sobre seus corpos, eu sinto muito. Para nós, o que é 

essencial para vocês, é descobrir esta beleza e esta leveza. É alguma coisa que é um pouco 

diferente disso que vocês chamam êxtase ou beatitude, porque a beleza e a leveza devem se 

manifestar em seu plano a fim de que vocês se tornem – qualquer que seja seu futuro - a 

emanação mesmo desta beleza e desta leveza, a fim de torná-los graciosos em todos os 

significados desse termo. 

 

Eu creio que os seres de Luz que intervém entre vocês, falam frequentemente da ação de Graça, 

do estado de Graça. O estado de Graça lhes faz se tornar, ou reencontrar de preferência esse lado 

gracioso, esta leveza. Esta leveza é aquela de seu coração, desperto totalmente e que está prestes 

a acolher, ou que tem talvez já acolhido o Espírito de Verdade, aquele que, eu creio, havia dito: 

“Eu voltarei como um ladrão na noite em vocês.” 
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Nós não temos necessidade de sermos liberadas do que quer que seja como os outros povos da 

natureza. Nós somos livres de formas, livres de apegos, livres de dimensões, nós somos a 

testemunha da beleza. E na beleza, não há lugar para nenhuma desgraça e para nenhuma feiura, e 

é isso que pode apaziguar as resistências de sua psique, de sua alma. Nós lhes damos a iluminar o 

Espírito em vocês, a fim de que ele ilumine sua alma por sua vez, e que ela vive seu alívio ou seu 

desaparecimento. 

 

Então nós nos alegramos, porque todos giram ao redor de nossas flores e de nossos planos de 

água, nós vemos tudo, tudo o que diz respeito ao Amor – e somente isso. Então, é claro, quando 

nós vemos o Amor, nós só podemos irradiar e trocar para amplificar de alguma forma, isso que já 

é perfeito, mas para exaltá-lo, para exalá-lo, para irradiá-lo. 

 

A leveza da qual eu falo, é a leveza da alma e do Espírito, que não está mais, que não pode mais 

viver um peso qualquer. 

 

Aliás, vocês trazem em vocês uma estrutura muito global que é o corpo de Existência, mas eu creio 

que foi insistido sobre isso que foi chamado a Nova tri-Unidade ou a Nova Eucaristia, que, vocês 

sabem, tem a forma de um triângulo, com em cada ponta uma vibração específica que vocês 

chamam, em seu esquema de consciência sobre esta terra, Cristo, Maria e Miguel. Vocês sabem 

que isso acontece no centro desse triângulo de alguma forma, e na ponta inferior do triângulo, 

isso que é chamado o Coração do Coração. A Teofania resulta desta alquimia particular desta tri-

Unidade, e se traduz para vocês pelas experiências que vocês começam a viver e os estados que se 

instalam agora de maneira cada vez mais importante e extensiva. 

 

Então esta tri-Unidade é representada por um triângulo. É nossa civilização dos Triângulos. Esse 

triângulo é o triângulo mais importante, certamente. Seu corpo de Existência está constituído 

dessa organização de mundos, quer dizer, dessas formas mais frequentemente triangulares, ou 

então que são as composições de triângulos, que isso seja as figuras geométricas que vocês 

chamam perfeitas, ou que isso seja as formas de seu coração de Existência, que é constituído 

também de triângulos. 

 

Podemos dizer também que quando nós comungamos e nós comungaremos com vocês, há uma 

colocação em ordem da organização, não de seu corpo, mas da organização e das inter-relações 

ou as articulações entre o corpo, a alma e o Espírito. Isso corresponde também a voltarem a ser 

vocês mesmos um pilar de Luz, quer dizer, incorporar em vocês, não mais somente o que foi 

chamado, eu creio, o impulso Metatrônico, a fim de que Metatron se revele em vocês – eu creio 

que lhes foi explicado não há muito tempo – a fim de que sua coluna vertebral se torne iluminada 

do interior por ela mesma. Nisso nós podemos regular essas organizações, que não dizem respeito 

ao seu corpo físico nem à energia física, mas bem mais à sua estrutura de eternidade para colocar 

em adequação com sua alma e, sobretudo, com seu Espírito.  

 

Nós trabalhamos em vocês, de qualquer maneira, mesmo que vocês não nos tenham sentido 

enquanto entidades, desde o instante em que vocês sentiram a abertura das Portas que 
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correspondem a isso que vocês chamam, eu creio, AL, UNIDADE e “centro do chacra do coração”. 

Porque nesse momento, quando esse triângulo é colocado em beleza, colocado em leveza e 

colocado em Amor, então a radiância de seu coração se torna palpável para nós, como para seus 

irmãos e irmãs, assim como para os povos da natureza, como também no seio das forças que 

vocês chamam de Confederação Intergaláctica. 

 

Então esse lugar da Terra vai se tornar um lugar de cruzamento, um lugar onde vocês irão cruzar 

não somente o conjunto da vida, mas também cruzar uns com os outros, não como vocês se 

saúdam em suas ruas ou em seus caminhos, mas à distância. Isso, eu creio que a Nova tri-Unidade 

já lhes explicou. 

 

Então nós, é muito simples, não há o que buscar vantagens no nível do corpo, ou vantagens no 

nível de sua saúde, mas simplesmente, nos momentos em que vocês estão pesados, eu creio que 

é a expressão mais adaptada, de reencontrar certa leveza, em sua consciência, em seu 

pensamento, em tudo o que pode lhes parecer resistir nos mecanismos de seus pensamentos ou 

de defesa, ou em seus mecanismos de abandono. 

 

Chamem “Shanaline”, e uma fada virá. Ela virá a vocês por seu coração. Como eu disse, nós não 

temos necessidade de sair de nosso ambiente e de nos aproximar das coisas que não nos dizem 

respeito, quer dizer, seus lugares, mas onde vocês estiverem sobre a terra, de lá de onde nós 

viemos, se eu posso dizer, em nossa origem, nós captamos efetivamente tudo o que é pedido 

ligado ao Amor, ligado a esta leveza e a esta beleza. 

 

Então hoje vocês estão prontos a nos encontrar em vocês, a nos encontrar também em suas 

caminhadas desde o instante onde há flores, quaisquer que sejam essas flores, e também, eu 

disse, a água. Isso não é exclusivo, mas está aí onde vocês têm mais probabilidade de nos ver, e 

talvez de ver alguma coisa em proximidade. Para nós, isso não faz nenhuma diferença, para vocês 

também, mas eu sei bem que através de seus sentidos, de suas percepções, vocês têm 

necessidade ainda de formas, de provas, de evidências. 

 

Em todo caso, nossas Teofanias podem se realizar se possível, e de preferência, no momento em 

que os raios do sol são mais intensos. Evitem os dias em que não há sol porque nós não estamos 

tristes, mas nós estamos, talvez, mais letárgicas. Escolham um dia ensolarado, qualquer que seja a 

temperatura. Escolham as zonas de sol, do zênite do sol, para que haja mais facilidade. Pensem 

em nós simplesmente, sem nada buscar, e simplesmente emitam, se eu posso dizer, sua Teofania. 

Então nós responderemos instantaneamente, uma entre nós estará em seu coração. Não 

esqueçam as funções, elas não dizem respeito ao seu corpo, elas não dizem respeito à sua 

consciência usual e habitual tal como vocês a manifestam nesse mundo, mas diretamente aos 

mecanismos de retorno da alma, da dissolução da alma e do surgimento do Espírito. 

 

É nisso que nós estamos representadas em vocês pela tri-Unidade sem que haja polaridade, 

contrariamente ao Cristo, Maria e Miguel. É esse triângulo que está diante de seu peito que está 

em ressonância conosco e que permite instalar com mais certeza seu coração de Existência. É isso 
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que alivia vocês, que lhes coloca na beleza e no amor. É uma variedade, se eu posso dizer, disso 

que vocês chamam beatitude, êxtase, mas é alguma coisa muito mais delicada que não entrava 

sua consciência ordinária, mas que vai lhes dar mais da presença, mais da presença no seio de sua 

forma, que está ainda presente, e mais evidência para o seu coração também. Eis a utilidade de 

nossas Teofanias. 

 

Nós não podemos responder a nenhuma de suas questões relativas às suas interrogações em 

relação a esse mundo ou em relação à sua saúde física. Só e essencialmente para nós, como para 

vocês, e isso lhes foi dito, eu creio de tantas maneiras, só é importante seu coração e a beleza 

dele, seu esplendor, seu brilho, sua transparência, sua conformidade em algum lugar para a Fonte. 

E por isso, é necessário que a alma vislumbre o Espírito, ou que ela esteja já voltada e em curso de 

dissolução. E aí nós traremos a vocês esta leveza e nós comungaremos em vocês esta beleza. Eu 

sei que é também uma palavra que foi empregada, e de propósito, em numerosas reprises, desde 

já numerosos meses entre vocês porque a beleza é essencial. 

 

A beleza, ela não depende de gostos e de cores, como lhes dita seu povo humano, ela depende 

unicamente do canto que é emitido por seu coração, que nós captamos certamente do mesmo 

modo que seu odor. Oh, isso não é seu cheiro corporal, mas o odor de seu coração, porque há 

efetivamente um odor, um odor delicioso. Este odor poderia parecer, por exemplo, a certos 

odores que acompanham a presença de Maria, uma mistura de lírio, de rosa e, às vezes, de violeta 

que são, aliás, nossas flores preferidas e em particular os lírios que crescem à beira da água. Esta 

exalação particular é a exalação de seu coração também, quando vocês tocam a Verdade e vocês a 

deixam se instalar. 

 

Eu creio que esta virtude se chama clarisensibilidade. Então é claro, em todo o trabalho que alguns 

de vocês fizeram para chegar aí onde vocês estão, vocês têm as percepções novas, que isso seja a 

clariaudiência, a clarividência, a intuição. Nós, nós somos mais ligadas no sentido mais sutil que é a 

exalação, que vocês chamam, às vezes, o perfume. Esta exalação dá uma totalidade às nossas 

relações, eis porque nós nos mantemos ao lado das flores. Nós captamos, eu lhes disse, o Espírito 

da flor e, sobretudo, através dessa exalação. 

 

Assim então, provar uma Teofania conosco é se beneficiar da beleza, da leveza e do Amor, e abrir 

os canais do Éter sutil que vocês chamam a clarisensibilidade. É sentir o outro, não mais pela 

percepção, mas diretamente pelo olfato, o fato de sentir com o nariz, com o coração, além de 

toda visão e de toda imaginação. 

 

E o perfume, vocês sabem, é, aliás, utilizado em algumas de suas igrejas, de seus templos, de seus 

lugares religiosos como um agente saneando e elevando sua consciência, efetivamente. E, aliás, eu 

creio também que alguns odores lhes são dados. O que vocês chamam os óleos essenciais são 

apenas a concentração da exalação da planta, e vocês têm visto a eficácia sobre vocês mesmos, 

sobre esses portais interdimensionais que são suas Portas e suas Estrelas que levam vocês à sua 

Existência. 
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Então nós abriremos em vocês os canais sutis desta clarisensibilidade, esta clarisensibilidade que 

não é simplesmente um odor, mas bem mais um movimento da alma e do Espírito em vocês, que 

eleva vocês e que eleva a alma, se ela ainda não partiu, dissolveu, transmutou pelo Espírito. Esses 

odores são qualificados de odores místicos, porque isso é muito mais leve do que o que vocês 

chamam os incensos, e eleva vocês muito mais. 

 

É isso que eu venho lhes propor. Onde quer que vocês estejam, aqui, em outros lugares, ousem, 

ousem estabelecer essa comunhão conosco. Sirvam-se de meu nome, se vocês quiserem, mas 

uma fada onde quer que ela esteja sobre este planeta, responderá ao seu chamado. Então vocês 

verificarão por vocês mesmos que a Teofania que se viverá então será mais leve e, sobretudo, 

desembocará em algum lugar em seu olfato nesses lados mais sutis do Espírito.  

 

Após o Verbo, há o odor, porque o odor é de alguma forma a exalação do Verbo, e está em toda 

dimensão. Oh, nós não temos necessidade de nariz como vocês para sentir esse odor. Eu disse a 

vocês e eu fiz a relação, a analogia, este odor é o Espírito da planta, é isso que nos diz respeito 

com vocês, é o Espírito, se posso dizer, de seu Triângulo da tri-Unidade que se revela em vocês 

então. A tri-Unidade se torna Unidade total e vocês sabem que o marcador é a Alegria, a Paz, a 

tranquilidade. Assim, de maneira, eu penso, muito rápida para aqueles de vocês que 

estabelecerão esta Teofania e que a estabilizarão – isso não depende de nós nem de vocês, mas 

de seu abandono a isso -, vocês se aperceberão que alguns odores místicos começam a aparecer 

ao redor de vocês, lhes dando a sentir, por exemplo, se Maria vem vê-los no seio do Canal 

Mariano ou em seu coração, ao sentir o odor de rosa. E vocês verão, talvez, também que os 

Arcanjos, eles mesmos, tem esta exalação, esse perfume, os perfumes que podem parecer 

efetivamente de algumas de suas flores, mas outros lhes são estritamente desconhecidos, e 

participarão em sua liberação ou em sua ascensão, no momento oportuno, após o Apelo de Maria. 

Mas desde já, vocês podem se beneficiar disso, novamente, para se aliviar.  

 

Se vocês quiserem uma equivalência, foi comunicado a vocês os quatro Elementos e os quatro 

tipos de povos da natureza que estavam em relação a um determinado elemento. Nós as fadas, eu 

lhes disse, nós estamos em relação com o Éter. Nós somos então a reunião e a resolução dos 

quatro Elementos em vocês. Nós estamos, então, ligadas ao Éter, o que vocês chamam seu topo 

da cabeça, aí onde está o chacra da cabeça, aí onde está a Porta que corresponde ao acesso à 

multidimensionalidade também. 

 

E, aliás, o Arcanjo Anael preparou isso em alguns de vocês aqui presentes ou em outros lugares, 

mas de maneira confidencial, quer dizer colocar o óleo essencial, por exemplo, sobre o ponto ER 

da cabeça. É alguma coisa de muito recente, porque isso lhes permitiu permeabilizar, de alguma 

forma, a percepção da exalação, quer dizer do Espírito mesmo. Vocês estão, nesse nível, bem além 

da personificação, se eu posso dizer, ligada à sua origem estelar ou às suas linhagens. O Verbo 

criador e a exalação do Espírito é esse perfume que um número de vocês tem, talvez, sentido já 

em certas ocasiões, mas que vocês correm o risco de sentir de maneira cada vez mais intensa. 

Quer dizer que aí, realmente, vocês não sentirão a vibração, a energia, mas o odor de uma 
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situação, de um lugar, de um irmão, de uma irmã humanos, refinando vocês sempre mais e 

elevando vocês sempre mais. 

 

Eu lembro vocês que há, sobretudo, três flores as quais a exalação é mais poderosa para nós, 

como também para vocês, vocês perceberão. Trata-se dos lírios, quaisquer que sejam esses lírios. 

Trata-se das violetas, quaisquer que sejam essas violetas, e não somente as violetas que vocês 

conhecem em sua cores aqui, mas em todos os países; há as violetas multicores, elas não são 

todas violetas. E as rosas, é claro, que isso sejam as roseiras que vocês chamam antigas ou as rosas 

mais modernas, nós amamos a perfeição das rosas. 

 

Vocês sabem, aliás, que frequentemente o coração é comparado a uma rosa, porque o coração 

tem um perfume. O odor de seu coração é o odor de seu Espírito, mas há odores em toda parte. 

Esses odores não são os odores que vocês respiram habitualmente, são esses perfumes 

extremamente elevados em vibração ou em energia, se podemos dizer desta maneira para vocês, 

permitindo também a integração em algum lugar do próprio princípio dos quatro Elementos que 

eu lembro vocês, são também os Triângulos – os Hayot Ha Kodesh -, expressão tão querida 

daquele que é chamado, eu creio, o Comandante, entre vocês.  

 

Era o preâmbulo do que eu tinha a dar-lhes, que devia prepará-los a viver essas Teofanias. Eu 

posso mesmo dizer que alguns de vocês começaram a sentir, quando das Teofanias, os odores. Aí, 

nós estivemos presentes. Então, quando eu digo presentes, isso não quer dizer que nós saímos do 

lugar onde nós estávamos para vir fazer-lhes uma visita. Lembrem-se nós somos totalmente 

multidimensionais. Nós não somos atribuídas a uma forma determinada, mas realmente a um 

perfume. Alguns de vocês, eu acabo de dizer, já sentiram esses perfumes, que isso seja nas 

Teofanias ou em outros momentos.  

 

Lembrem-se de realizar essas Teofanias quando o sol está presente aí onde vocês estão, e de 

preferência nas zonas de máximo solar. Eu não digo a hora especifica onde o sol está no zênite, 

mas duas horas antes, duas horas depois, porque aí, os caminhos de comunicação, se eu posso 

chamá-los assim, são mais permeáveis. E nesse momento, nós também, nós estamos conectadas 

mais diretamente à nossa essência, que está além da forma, eu lembro vocês, e organizar em 

vocês a beleza de seu coração, organizar em vocês a harmonia de seu corpo de Existência, sua 

percepção, suas fragrâncias mesmo e, sobretudo, o alívio de tudo que lhes parece pesado em sua 

consciência, de tudo isso que lhes parece insistente em incomodá-los, parasitá-los, então aí sim, 

responderemos presentes. 

 

Eis um pouco do preâmbulo do que eu tinha a dizer. Foi-me dito também que eu devia ficar um 

pouco entre vocês, respondendo todos os questionamentos sobre o que eu acabo de explicar. 

Então não me interroguem sobre nossos modos de vida, eles não lhes dizem respeito. O que lhes 

diz respeito é, sobretudo, o que eu vim descrever em relação ao nosso amor comum, nossas 

comunhões, e se por isso, é necessário especificar os elementos, então eu fico à sua disposição. E 

eu aproveito, aliás, desde já, aqui mesmo como em toda parte quando vocês lerem o que eu disse, 
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ou ouvirem, viver a mesma coisa, quer dizer uma Teofania durante mesmo suas interrogações e o 

tempo que elas durarem. 

 

Então, eu escuto o que vocês têm a me perguntar em relação ao que acabo de dizer e de graça 

não me coloquem outras questões sobre nós, isso não é de nenhum benefício a vocês. É 

justamente nossa interação que tem um benefício. Então eu lhes deixo se expressarem. 

 

...Silêncio... 

 

E eu lembro vocês que nos momentos de silêncio se realiza esta Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: parece-me que para as fadas haviam falado da acácia. O que acontece? 

 

Eu falei a vocês voluntariamente das flores; a acácia, que é a quintessência da mimosa, é muito 

mais difícil. É claro, há a quintessência, mas o benefício é a planta inteira e não o óleo essencial 

nesse caso, porque não se trata de uma ação pontual sobre as Portas, as Estrelas, que são lugares 

de ressonância dessas exalações, e então de acesso ao Espírito, como da totalidade de seu 

Triângulo da tri-Unidade. E, aliás, vocês podem, falando desta essência em particular, vocês 

podem muito bem imaginar untar os três portais de seu Triângulo da tri-Unidade cardíaca 

aplicando simplesmente um dos três óleos essenciais dos quais eu falei previamente, como 

também, efetivamente a acácia. Existem muitos outros, mas eu lhes dei os mais comuns, eu diria 

sobre a terra. O lírio, a rosa, a violeta são muito abundantes, as mimosas também em algumas 

regiões. 

 

Mas todos os óleos essenciais têm as exalações, sem nenhuma exceção. Em outros países, em 

outros climas ao invés daí onde vocês estão, quer dizer, eu creio, um clima, eu creio, mediterrâneo 

ou mesmo continental. Há os países tropicais, há o hemisfério sul da terra onde os vegetais, vocês 

sabem, não são os mesmos. Então nesse momento nós adaptamos, e nós nos adaptamos a outros 

tipos de vegetais. Há um também que lhes é muito conhecido. Nós adoramos uma grande ilha. 

Esta grande ilha é chamada, eu creio, Madagascar. É aí onde há as plantas que são as mais antigas 

e também, eu devo dizer, às vezes, demasiado belas. Há um óleo essencial que vem desses países, 

eu creio, que vocês chamam Ravensara. Aí também, esta exalação é muito agradável, se eu posso 

dizer, à sua tri-Unidade e ao seu coração de Existência. A acácia representa uma quintessência da 

quintessência, quer dizer que na acácia, vocês reencontram ao mesmo tempo a exalação da rosa, 

do lírio, da violeta como misturadas, mas não é verdadeiramente uma mistura, mas é o que 

poderia ser, eu diria, para seus sentidos e seu olfato. 

 

Vocês têm outras interrogações sobre o que eu disse? 

 

Questão: quando da Radiância, no início de sua intervenção, vi um funil em espiral. Do que se 

trata?  
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A exalação, o perfume, não se difunde como uma onda, quer dizer, não se difunde em linha reta 

ou então em onda diretamente qualquer que seja sua forma, mas em espiral, efetivamente. A 

espiral está em ressonância direta com o que era chamado entre vocês o Lemniscato. Tudo isso 

está ligado, vocês sabem, à alquimia e à elevação de seu coração, que vocês têm chamado 

Coração Ascensional, eu creio. Então é possível perfeitamente ver sejam os triângulos, seja uma 

espiral luminosa, em geral, de diferentes cores. 

 

Vocês veem já, o que disse sua irmã humana, o acesso ao mundo dos arquétipos. Essas são as 

formas simples ou complexas, mas que não estão ligadas a uma consciência. Esses são os 

arquétipos, os arquétipos do Espírito, os arquétipos da consciência. E eu diria que a percepção 

dessa espiral ou dos Triângulos, em fenômeno de visão ou em sobreposição sobre seu corpo, 

traduz já a abertura do que eu lhes disse em relação à captação dos perfumes, dos perfumes que 

vocês chamam místicos, mesmo que eles estejam representados aqui sobre a terra pelas flores. 

 

...Silêncio... 

 

Vocês têm outras interrogações sobre o que eu vim propor a vocês como Teofania? Isto está 

suficientemente claro para vocês? 

 

Questão: desde o início das questões, eu não pude mais me mover. Isto se deve à sua Teofania? 

 

Há fortes chances, lembrem-se que a Teofania, a mais extrema, se traduzirá no momento do Apelo 

de Maria, pela estase com a imobilidade completa da consciência, de seu corpo, de seus 

pensamentos, e de tudo o que faz seu ordinário. Então sim, isso pode estar ligado a isso, 

certamente. Esta leveza de sua consciência se traduz inevitavelmente por um adormecimento ou 

uma imobilidade do corpo, ou um sentimento de densidade desse corpo, que acompanha esse 

alívio de alguma forma. 

 

...Silêncio... 

 

Guardem bem que nossas Teofanias, caso vocês as realizem conosco, não lhes trarão nenhuma 

informação sobre o que vocês são aqui nesse mundo, mas as informações bem mais importantes, 

bem mais agradáveis, das exalações muito mais sutis do que os meandros de suas vidas nesse 

corpo. Isso diz respeito a sua consciência, a sua alma, ao seu Espírito, e é isso que alivia vocês. E 

quando eu falo de alívio, vocês compreendem, é também a colocação em funcionamento de seu 

Coração Ascensional e a desincrustação desse corpo que vocês não são, o alívio de tudo o que leva 

vocês à densidade, em sua consciência e em sua alma. 

 

A particularidade – não para todo mundo, e talvez não tão imediatamente também, mas que 

alguns de vocês arriscam sentir -, é que durante nossas Teofanias, haverá um elemento 

acrescentado no nível da percepção, não da exalação, mas da vibração. Então vocês verão, vocês 

sentirão, certamente, o Coração do Coração, como vocês sentirão também os pontos acima da 
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Nova tri-Unidade. Às vezes, essa Teofania se realizará mais sobre o que vocês chamam o portal AL, 

ou o portal UNIDADE. Pouco importa, é a mesma coisa, mas simplesmente há uma especificação 

que nós somente podemos trazer a vocês em seu caminho de liberação atual nesse corpo. 

 

Então não se surpreendam se a vibração se faz sobre o coração ou sobre um dos portais que eu 

acabo de nomear, e às vezes, os três ao mesmo tempo. Qualquer que seja a modalidade para 

vocês, o efeito é o mesmo, simplesmente há pontos de penetração que estão mais adaptados para 

viver sua própria exalação do Espírito. 

 

Para nós, é muito mais fácil realizar essas Teofanias um pouco particulares com vocês, porque nós 

somos em algum lugar os arquétipos de construção de seu corpo de Existência. É por isso que eu 

tenho insistido tanto sobre a beleza, a leveza e o Amor.  

 

Vocês têm outras questões práticas sobre o que eu disse? 

 

Questão: esta Teofania vivida com vocês se difunde até os dedos dos pés e das mãos. Vocês têm 

alguma informação a dar em relação a isso? 

 

Não. Desde que haja um alívio, eu disse, porque nós somos a leveza, se cria em vocês, sobretudo 

para aqueles de vocês que ainda têm uma alma bem presente no corpo, se eu posso dizer, uma 

ascensão da alma e uma disjunção da consciência física com o corpo, e da consciência de 

Existência também. Isso dá uma espécie de formigamento, eu creio, de aumento de seu corpo, e 

ao mesmo tempo, uma leveza da consciência. É, eu diria, habitual em nossa Teofania, habitual, 

mas não constante. Mas vocês constatarão de uma maneira ou de outra, uma forma de 

distanciamento da consciência ordinária e uma claridade maior de sua consciência eterna. 

 

...Silêncio... 

 

Eu especifico: não me esperem em seu Canal Mariano, esperem-me somente em seu coração, 

estejam no coração, estejam no nível dos portais dos quais eu falei, acima de suas glândulas 

mamárias. 

 

...Silêncio... 

 

Vocês têm necessidade de outras especificações? 

 

...Silêncio... 

 

E eu falo agora para o conjunto dos irmãos e irmãs humanos da Terra. 

 

Além do aparte que eu fiz em relação à sua vinda aqui onde eu me apresento, há a possibilidade 

também, para cada um de vocês de tentar nos encontrar além das Teofanias, nesse plano onde 

vocês estão. Por isso, é necessário escolher os mesmos horários, como eu disse, para suas 
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Teofanias, quer dizer, um dia ensolarado e ao mesmo tempo nas zonas do zênite do sol, e para 

facilitar nossa comunicação, então eu lhes aconselho usar uma das essências das quais nós 

falamos, e de aplicar esta essência efetivamente, antes de vir nos visitar e de tentar nos encontrar, 

sobre os três pontos de sua tri-Unidade à frente do peito. Não importa qual o óleo essencial que 

nós falamos que será usado, que isso seja a acácia, que isso seja a violeta, uma rosa, qualquer que 

seja esta rosa, ou lírio, qualquer que seja esse lírio, porque vocês sabem que há uma variedade 

importante de lírios, segundo os climas. 

 

Se aproximando de nossos lugares, aí onde há flores e água, talvez vocês terão uma chance, caso 

um de nós esteja lá, de nos ver e afinarem sua consciência tendo depositado simplesmente uma 

gota diluída sobre esses dois portais que são seu coração, AL e UNIDADE. Aí isso esclarecerá seus 

sentidos e lhes dará acesso à clarisensibilidade também, e se uma de nós está aí, então ela se 

revelará sem dificuldade diante de seus olhos. Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, 

vocês podem tentar a experiência; isso não é uma experiência de curiosidade; mas é alguma coisa 

que vai lhes trazer, sobretudo, uma forma de certeza e de alívio ao mesmo tempo. 

 

Lembrem-se as historias das fadas, quando vocês eram o que vocês chamam as crianças, o 

sentimento de magia, de sonho lá onde as fadas apareciam. Além disso, é dito frequentemente 

que as fadas cumprem os desejos. Não se trata completamente dos mesmos desejos que aqueles 

que foram difundidos por seus contos e suas lendas. O único desejo que vocês podem formular 

realmente conosco, é o desejo do Espírito e o desejo da Liberdade. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: você estava sobre o plano da água do qual você falou antes, esta semana? 

 

É claro, é minha residência de predileção, se eu posso dizer. 

 

Questão: sob qual forma podemos vê-la? 

 

Segundo sua capacidade, alguma coisa que é iluminada do interior, que brilha, que cintila, que 

aparecerá a vocês o mais frequente seja azul céu, seja rosa, seja branca, raramente de outra cor. 

Então, às vezes, vocês podem ver o que vocês chamam batimento das asas, então uma espécie de 

vibração, de oscilação, e um deslocamento também, que é aéreo, leve e gracioso. 

 

Pode acontecer também que nós nos encontremos com diversas fadas no mesmo lugar, mesmo 

que nós não estejamos estabelecidas, eu lhes disse, sistematicamente no mesmo lugar, bem ao 

contrário. Mas em algumas ocasiões, nós não hesitamos em nos encontrar, mas vocês não nos 

cruzarão nunca além de dois ou três indivíduos, até mesmo quatro. Mas devido a que o mais 

frequente nós estamos isoladas em reduzido número, era até hoje muito difícil de nos captar, de 

nos registrar em seu material, ou de nos ver realmente com os seus olhos. As coisas mudam. 
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Vocês sabem já desde numerosos anos, me parece que foi explicado a vocês há longo tempo, as 

diferenças entre as diferentes visões. A visão interior agora dá acesso a vocês exteriormente ao 

que era invisível aos seus olhos antes. As fadas fazem parte. 

 

...Silêncio... 

 

Vocês têm ainda outras interrogações? 

 

Questão: alguns viram as pequenas fadas, em outros lugares, viram as grandes fadas. De que 

tamanho vocês são e seu tamanho é mutável? 

 

Nosso tamanho é muito pouco mutável. Isso que vocês viram, muito grandes, não são as fadas, 

mas o que vocês poderiam chamar de cruzamentos dimensionais, mas eu não tenho tempo de me 

demorar sobre isso, isso não apresenta nenhum benefício. A fada aparecerá a vocês, caso vocês 

vejam, com o tamanho de alguns centímetros, um pouco maior que uma borboleta, por exemplo. 

Isso que vocês chamam grande fadas, na verdade não são fadas, mas isso não lhes diz respeito, 

mesmo que vocês as tenham visto. 

 

Questão: além das flores, vocês têm afinidade com os minerais ou os animais ? 

 

Os animais, não. No que diz respeito ao que vocês chamam minerais, isso não são as fadas, é ao 

invés, o que vocês chamam, eu creio, os devas. Eles também, aliás, podem ser visíveis a vocês, mas 

eles não são fadas, mesmo que haja similitude, talvez, não no nível de exalação, mas do que pode 

ser visto daqueles que veem. Nós estamos sempre lá onde nós encontramos a beleza, mas não 

uma beleza que foi construída. Nós somos insensíveis, por exemplo, ao que vocês chamam 

arquitetura, nós somos insensíveis ao que vocês mesmos criam, mas somente aos vegetais e às 

flores, sobretudo. 

 

Os devas estão presentes também nos vegetais, mas os devas das flores que eu citei são muito 

difíceis para vocês perceberem. Se vocês querem perceber os devas da natureza, dirijam-se, 

preferencialmente, ao que é chamado plantas oleosas ou cactos, porque eles têm um Espírito, um 

deva, que é muito mais acessível, eu diria, à sua percepção. 

 

Questão: é necessário obrigatoriamente um reservatório de água para encontrá-la? 

 

Não, eu disse. O mais frequentemente, aliás, vocês nos encontram ao acaso em suas caminhadas. 

O que eu disse em relação ao lugar onde vocês estão é que era um aparte, se diz respeito a vocês. 

Nos não somos dependentes da água, mas nós a amamos, não a água, mas o efeito da água sobre 

as plantas que crescem ao lado, porque em geral a exalação é perfeita. Vocês sabem que a flor 

não vive muito tempo em relação ao vegetal que constitui essa planta. É na delicadeza e no lado 

efêmero que se encontra a mais bela exalação. 
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E, aliás, as flores das quais eu falei a vocês, em todo caso nos climas mediterrâneos ou 

continentais são as flores que são chamadas, preferência as  flores da primavera, do fim da 

primavera, mesmo que algumas continuem a florir no verão. Porque é efetivamente nas flores da 

primavera, ou mesmo do fim do inverno (falei a vocês da acácia), que há a exalação a mais 

delicada e a mais perfeita. 

 

Eu emprego deliberadamente a palavra exalação no lugar da palavra perfume, porque a exalação 

é alguma coisa muito mais sutil que um perfume. Vocês sabem todos que há os perfumes muito 

densos e são, em geral, os odores das florestas, em seguida vocês têm o que vocês chamam os 

perfumes dos tubérculos, e em seguida vocês têm os perfumes que são muito mais elevados, 

através dos óleos essenciais que nós evocamos há pouco tempo. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: vocês se deslocam nos parques e nos jardins das cidades? 

 

Não porque a beleza das flores, a exalação da beleza dessas flores está alterada, necessariamente, 

por sua presença em excesso. Nós preferimos os lugares selvagens, os lugares naturais, os lugares 

onde vocês não estão definitivamente. E isso se explica muito logicamente. Eu digo a vocês que 

nós buscamos a beleza e a leveza. A leveza e a beleza dessas flores são em função, é claro, da 

qualidade de seu ambiente, como para vocês, como para nós, mesmo que nós não somos 

dependentes das mesmas coisas que vocês. Nós não somos dependentes de nada, mas 

considerando que nós testemunhamos a organização da beleza, da leveza, nós escolhemos 

evidentemente o que é tranquilo: a água, eu disse, mas mesmo isso não é obrigatório, mas, 

sobretudo, a natureza. 

 

Por isso que a exalação do que vocês chamam seus parques e jardins em suas cidades, mesmo que 

haja uma beleza estética, nós não encontramos a mesma qualidade de exalação, nem mesmo a 

mesma quantidade, certamente. 

 

...Silêncio... 

 

Nós não temos mais questões e nós agradecemos a você. 

 

Permitam-me também agradecer, agradecer a vocês, e agradecer, sobretudo à qualidade de seu 

perfume, para um número de vocês. 

 

Então meu nome se pronuncia, é difícil para mim de o... porque é uma vibração, é claro, não é oral 

tal como vocês o praticam, mas o melhor que vocês podem dizer, é Sha-ma-line ou Sha-na-line é 

entre o N e o M de sua escritura. Permitam-me, além da Teofania, depositar em seu coração 

minha própria exalação. Isso será minha maneira de saudá-los e de honrá-los. 

 

...Silêncio... 
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Shanaline ou o povo das fadas, nós não estamos separadas. Meu nome é reconhecido entre todo 

o povo das fadas. Eu não tenho nada de extraordinário, mas desde que vocês chamem uma fada, 

todas as fadas têm conhecimento. É nossa particularidade também.  

 

Então, eu transmito ao seu coração... meu perfume. 

 

...Silêncio... 

 

O povo das fadas e Shanaline dizem a vocês até breve, para alguns de vocês ou um número de 

vocês. O que eu disse a vocês é válido, o que eu propus a vocês é válido até o Apelo de Maria, 

porque nesse momento, nós preferimos deixar provisoriamente a Terra até o tempo em que tudo 

esteja resolvido, se eu posso dizer. 

 

Todo o Amor das fadas e sua exalação se depositam em seu coração. Eu digo a vocês, talvez até 

breve. Adeus a vocês todos. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/shanaline-fee-mai-2017/ 
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ERELIM - Dragão - Maio 2017 

 

Erelim - Dragão - Maio 2017 

Mensagem de 09 de maio de 2017 (publicada em 27 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Erelim, dragão do Fogo da Terra. 

 

Saudações a vocês humanos da Terra, chamas de Eternidade. 

 

Eu já tive a ocasião de conversar com vocês de diferentes coisas. Minha intervenção desse dia está 

em relação, vocês suspeitam, com as Teofanias. Vocês sabem, nossa função no nível do 

ajustamento da Terra, prévia a sua ascensão e sua expansão, está terminado. Nós nos ocupamos 

desde agora, e desde pouco tempo, de regular, se eu posso dizer, os fluxos de lava dos vulcões a 

fim de harmonizar, lá também, esses fluxos. Nós estamos então prestes a elevar a pressão que era 

exercida pelo fato do confinamento, que existe no nível desta camada intermediária da Terra. 

 

O Fogo para nós dragões, é nosso Elemento. Alguns povos ditos extraterrestres podem também se 

estabelecer no seio dos vulcões sem nenhuma dificuldade. Hoje, no que diz respeito a vocês, 

vocês povo humano da Terra, é possível e permissível de realizar conosco, dragões, e além de 

minha modesta presença, sobre o conjunto do povo dos dragões, os mecanismos da Teofania. Eles 

não serão em relação unicamente com o êxtase e a beatitude da Teofania, mas bem mais em 

relação com o desdobramento do Fogo Ígneo, correspondente a elevação de seu Coração 

Ascensional e a liberação de uma parte de seu corpo, concernente a tudo o que se desenrola neste 

estágio de seu corpo, quer dizer o peito. 

 

Estabelecer uma Teofania conosco e da mesma maneira como para as fadas, vocês podem se 

servir de meu nome ou de todo outro nome de dragão que lhes foi comunicado, para estabelecer 

esta Teofania. Nossa Teofania tem certa particularidade, como as fadas, que não é a leveza e a 

beleza, mas o poder do Verbo e do Fogo, o Fogo Ígneo, o Fogo do Espírito. Façam apelo a nós já 

enquanto experiência, vocês retirarão, é claro, alguma coisa, mas, sobretudo, façam apelo a nós 

quando de suas Teofanias quando há necessidade, não de se sentir mais leve, mas muito mais, eu 

diria, no Espírito do Fogo, não o fogo devorador que destrói, mas o fogo que eleva e que ilumina a 

Verdade. 

 

Nossas Teofanias, vocês compreenderam, além do ato do coração a coração, de comunhão, vai 

elevar o Fogo Ígneo em vocês e terminar, de alguma forma, a imagem do que nós realizamos 

agora, não mais sobre os buracos da terra que nós temos realizado, mas diretamente sobre os 

vulcões... O processo é análogo em vocês. O fogo vital é substituído pelo Fogo vibral, o Fogo vibral 

se torna o Fogo Ígneo, em sua alquimia entre os dois fogos anteriores. É esse Fogo Ígneo que nós, 

dragões, propomos elevar em vocês. Esta elevação não é um alivio, mas bem mais uma 

densificação do Espírito no seio mesmo de seu plano de manifestação, a fim de colocá-los, de 
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alguma maneira, sob a direção de seu Espírito, quer dizer, de Eternidade, que isso seja no seio de 

sua consciência e da Infinita Presença, como de seu corpo físico, como da totalidade de sua 

consciência. 

 

O Fogo Ígneo coloca em funcionamento o veículo ascensional e pode também colocar em 

movimento o que lhes foi proposto por Metatron em relação ao impulso Metatrônico. O Fogo 

Ígneo vem consumir algumas resistências, mas não no nível da alma ou do Espírito – que não 

existem em outros lugares – como de preferência da complexidade da alma e do Espírito, mas 

para agir diretamente sobre seu peito nesses diferentes fogos. Esse Fogo Ígneo, esse Fogo do 

Espírito, no curso das Teofanias, vai permitir liberar, de alguma forma, os últimos elementos não 

liberados em seu peito em relação à alquimia entre seu corpo físico e esta parte de seu corpo de 

Existência. 

 

Não se trata, aí, somente de uma ação tal como eu lhes propus quando de minha última 

intervenção concernente a nossa ação no interior de vocês. Não se trata não mais de um contato 

tal como vocês puderam vivê-lo vindo nos fazer uma visita ou quando nós lhe fazemos uma visita 

entre vocês. Trata-se desta vez, não de uma simpatia, se eu posso dizer, em relação a sua 

linhagem do Fogo, trata-se verdadeiramente de um ato particular correspondente ao que nós 

realizamos no nível dos vulcões, quer dizer um ajustamento e uma harmonização dos diferentes 

fogos no nível de seu peito. 

 

Isso permitirá fazer ressoar, se posso dizer, de maneira mais viva e mais evidente seu coração de 

Existência, o famoso tetraquihéxaedro que, certamente, nós, enquanto dragões, possuímos 

idêntico ao seu. A coloração de nossa Teofania é então de resolver, se posso dizer, as alquimias se 

produzindo nesse momento mesmo em seu peito, e prévias ao Apelo de Maria. 

 

Essas Teofanias não podem ser espontâneas, contrariamente as Teofanias espontâneas que vocês 

podem estabelecer entre vocês e que se estabelecem por elas mesmas. Essas são as Teofanias que 

eu qualificaria também, como aquelas de Maria, programadas, a diferença é que vocês as 

programam. Eu aconselho vocês, além disso, para realizar essas Teofanias, escolher de preferência 

uma posição deitada e confortável. Devido às vibrações geradas, não é desejável ficar sentado, 

mas bem mais de estar em posição deitada com as pernas e os braços descruzados, e é claro, seus 

olhos fechados. 

 

Nossas Teofanias se realizam também de maneira quase instantânea, mas sua duração poderá 

lhes parecer às vezes um pouco longa, a alquimia dos fogos no seio de seu peito se desenrola em 

tempo sucessivo, etapa por etapa, se eu posso dizer, quando de uma mesma Teofania, e que toma 

em termos de duração de tempo, um pouco mais de tempo do que as Teofanias habituais ou 

espontâneas que vocês conduzem entre vocês. A duração é certamente menos longa que as 

chamadas Teofanias programadas de Maria e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. 

Eu diria que o ideal seria permanecer assim deitado durante quinze minutos. Não ultrapassar esse 

tempo é também, vocês verão, uma forma de exigência, mesmo que o processo não esteja 
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terminado, a fim de não consumir, se eu posso dizer, inutilmente, outra coisa que os aspectos 

físicos em seu peito. 

 

O processo de Teofania, conosco, dragões, se parecerá – vocês o viverão – com o impulso 

Metatrônico, mas ele não se desenrolará no nível disso que é chamado a Porta KI-RIS-TI, mas no 

centro do Triângulo da tri-Unidade, quer dizer precisamente entre o coração e a Porta ER, sobre 

esta linha, sobre esta zona, no nível cutâneo como no interior de seu coração.  

 

A Teofania realizada conosco é um Fogo. Esse Fogo, como eu acabo de dizer, tem uma ação 

preferencialmente sobre a alquimia dos três Fogos e a alquimia física de seu peito. Esse Fogo pode 

também, em certos casos, se tornar sensível no nível do que vocês chamam o calor, que isso seja 

no coração, no nível de uma das Coroas e também no nível da cabeça. E também – mas eu não 

posso lhes garantir que isso se produzirá quando da primeira Teofania conosco, nem mesmo 

ulteriormente, mas segundo uma sequência que é própria a vocês e que é diferente para cada um 

–, o terceiro lugar sendo, é claro, seu sacro. 

 

É através desse triplo estágio que se realiza em vocês a alquimia, em seu peito, do fogo vital, do 

Fogo vibral e do Fogo Ígneo, conduzindo vocês ao que foi chamado o Fogo do Éter primordial, 

correspondente em parte a isso que lhes desenvolveu a fada que interveio antes de mim. Não há 

sequencias particulares a respeitar, nem intervalos particulares, porque também isso depende de 

cada um de vocês, de suas intenções, disso que vocês vivem e provam nesses momentos. 

 

Nossas Teofanias não estão destinadas, não mais para vocês todos, despertos, mas é função, eu 

diria, da montagem de seu corpo de Existência e das diferentes vibrações as quais ele é portador e 

isso está diretamente ligado à suas origens e à suas linhagens. 

 

Essas Teofanias são então destinadas, como para os vulcões, a regular a intensidade do Fogo e a 

intensidade do processo chamado transubstanciação de seu corpo físico em direção ao corpo de 

Existência, permitindo acelerar o movimento de transformação disso que é chamado carvão, ou 

carbono e o silício, o silício sobrepondo-se, vocês sabem, progressivamente sobre o carbono. Eu 

lembro vocês que o magma dos vulcões é constituído essencialmente deste silício em fusão, não 

unicamente, mas é certamente um dos elementos essências. 

 

É claro, os encontros conosco no seio da natureza são sempre possíveis e experimentáveis até a 

satisfação, segundo seus desejos. A Teofania do coração não tem necessidade de ser realizada aí 

não mais no nível de nossos lugares de encontro, sobre nossas comunidades, mas serão realizadas 

preferencialmente entre vocês. Contrariamente as fadas, não há horário privilegiado, não há dia 

privilegiado, e novamente, não há intervalo porque cada intervalo será diferente para cada um. 

Alguns entre vocês não provarão a necessidade de realizar uma Teofania conosco, não vai ao 

encontro do que vocês sentem. Não se trata aqui de fazer uma experiência para ver, mas bem 

mais de uma alquimia dos Fogos como eu disse, e esta alquimia dos Fogos, novamente, é diferente 

para cada um de vocês em ressonância direta com sua origem estelar e as suas linhagens. 
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Esta comunhão de coração a coração não está completamente sobreposta a isso que vocês talvez 

viveram quando de nossos contatos e encontros. O processo não está diretamente ligado mais, 

não a nossa especificação, mas bem mais na ressonância de nosso coração de Existência com seu 

coração de Existência, e é então independente das características que nós trazemos aqui sobre 

esse mundo e reenvia diretamente ao Fogo da Criação, a primeira manifestação, antecipando e 

preparando aí também, se eu posso dizer, o momento de sua grelha-planeta final, mas também do 

Apelo de Maria. 

 

Não é questão de leveza, mas bem mais aqui, conosco, a intensidade e o poder. Eu especifico, 

aliás, que a Teofania durante uns quinze minutos pode ser interrompida bem antes no caso de 

percepção exagerada do Fogo, em qualquer Fogo que seja: calor, formigamentos, ondas de calor, 

subida do Fogo até a cabeça. Esta elevação do Fogo até a cabeça corresponde também a um dos 

estágios aos quais a Teofania e a comunhão pode ter uma ação. Mas no início, cuidem para que 

esta alquimia própria de nossas Teofanias se desenrole no peito, mas nem no sacro nem na 

cabeça, isso quer dizer que há uma liberação  do Fogo pela importância da Teofania, é desejável 

parar a Teofania por vocês mesmos em lugar de deixar esse Fogo ganhar os três estágios 

imediatamente, o momento da grelha-planeta final não tendo chegado ainda, é claro. 

 

Esse Fogo, como eu disse, é um Fogo que visa a transubstanciação de sua matéria, de seu corpo 

físico, e cabe a vocês ajudar no processo de isolamento ligado a sua liberação no momento do 

Apelo de Maria ou, de maneira mais geral, no momento da grelha-planeta final. 

 

Eis simplesmente o que vim entregar-lhes, é muito curto e eu consagro o resto de minha 

intervenção aos seus questionamentos relativos a essas Teofanias conosco, dragões. Se há 

necessidade de especificar o que quer que seja não hesitem. 

 

...Silêncio... 

 

Eu especifico também que se, quando de uma Teofania, o Fogo transborda muito rápido em 

direção a cabeça ou em direção ao sacro, eu lhes disse para cessar a Teofania e nesse momento 

para reativar uma Teofania, por exemplo, com as fadas, ou com Maria – as Fadas pela leveza, 

Maria pela Água – permitindo então ajustar a dose liberada por nossa Teofania  por alguma coisa 

diferente e necessitará uma conduta diferente também, e que não será a mesma para cada vez. 

Cabe a vocês observar o que se produz e decidir. 

 

Questão: no início da Teofania, eu senti os pesos nos pés. É devido a Teofania? 

 

Sim. Vocês sabem, os laços ou os braceletes nos tornozelos ou nos punhos estão reativados para 

alguns de vocês a fim de que justamente vocês não estejam no processo de grelha-planeta final 

antes da hora. Isso não é uma humilhação para impedi-los de partir, entre aspas, somente, mas 

bem mais para evitar que o processo de Liberação ou de Ascensão que concerne a vocês não 

termine no momento, mas siga assim mesmo um ritmo, ao menos até o Apelo de Maria, mais ou 

menos comum. 
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Vocês poderão, aliás, constatar que quando de suas Teofanias conosco, existe uma possibilidade 

de sentir os braceletes, mais frequentemente nos tornozelos, como também nos punhos. Isso 

permitirá aí também limitar a expansão do Fogo do Espírito, do Fogo Ígneo, além do estágio crítico 

e em curso de Teofania. 

 

Questão: no inicio de sua Teofania, eu senti um forte queimar no nível do sacro, do KI-RIS-TI e 

nas omoplatas. 

 

Aí, isso está ligado a minha presença. Assegure-se, quando você realizar sua Teofania em posição 

deitada – é para isso que aí, sua posição não está verdadeiramente adaptada, nesse lugar -, você 

constatará que mesmo que o Fogo nasça ao mesmo tempo no sacro, ele subirá muito rápido no 

coração. Isso é somente se ele desce no sacro nesse momento é necessário parar a Teofania. Mas 

sua posição sentada, que é a sua no momento... Eu aconselharia, aliás, para aqueles que me 

escutarão e me ouvirão, ou me lerão, de fazer na posição deitada também, a fim de evitar que o 

Fogo não se eleve  ou desça muito rápido no nível do sacro ou da cabeça. 

 

Questão: esse Fogo pode também se manifestar pelo aumento do ritmo cardíaco? 

 

Sim. Se o coração acelera muito, quer dizer além de 120 pulsações/minuto, é aí desejável também 

adiar a Teofania ou mudar de Teofania. Vocês devem regular o mecanismo de maneira muito 

delicada; eu lhes dei alguns elementos, as fadas lhes deram outras relativas a nossas 

particularidades, se eu posso dizer, nessas comunhões ou nessas Teofanias. Cada um deve 

experimentar o que ele sente, e adaptar, se é experimentado, as sensações. Se o Fogo é muito 

intenso coloquem a leveza, ou coloquem a Água. Quando eu digo coloquem a Água, pode se tratar 

também de aplicar a água em certas regiões do corpo, de lavar as mãos e os pés, por exemplo, ou 

então de fazer apelo a uma Teofania ligada ao Elemento Água, quer dizer Maria ou outras Estrelas 

ligadas a este Elemento, ou ainda as fadas pela leveza e sua constituição, na sua Teofania, 

permitirão organizar os Fogos e então limitar esta expansão muito rápida dos Fogos nesses 

processos alquímicos. 

 

Questão: essa manhã, deitado na grama em seu lugar, eu senti um calor no nível do sacro. Isso 

era o efeito de uma Teofania ou outra coisa? 

 

Era outra coisa. A Teofania, vocês sabem, passa pelo coração, mesmo que depois haja fuga, se eu 

posso dizer, no nível dos dois outros estágios. Ao contrário quando você se coloca deitado ao sol, 

na natureza, e mesmo fora, eu diria, do lugar onde vive nossa comunidade, vocês irão 

efetivamente sentir as coisas diferentes do que se produz quando vocês têm os pés no chão, 

sentado ou de pé. Vocês irão efetivamente sentir o Fogo da Terra, quer dizer no nível do sacro. Eu 

lhes falei há pouco de suas Teofanias em posição deitada e efetivamente, é preferencial em vocês, 

em sua cama, do que diretamente no chão da natureza, porque de qualquer maneira, nesse 

momento, o Fogo da Terra se despertará no nível do sacro, mesmo na posição deitada. 
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...Silêncio... 

 

Vocês tem outros questionamentos relativos ao processo de nossas Teofanias que eu acabo de 

lhes descrever? 

 

Questão: quais linhagens são mais competentes para as Teofanias com vocês? 

 

Se vocês são portadores de uma linhagem predadora, isso é completamente indicado e mesmo 

fortemente aconselhado. Agora, não há linhagens mais indicadas, se eu posso dizer, ou as origens 

estelares mais indicadas, mas se uma de suas linhagens está em relação com o mundo dos dragões 

ou dos Dracos, necessariamente indicados. Para todo o resto, cabe a vocês experimentar, observar 

e concluir o que é para concluir, eu não posso especificar outra, mas eu aconselho vocês de 

qualquer maneira a fazer pelo menos uma vez a experiência. É no decorrer desta experiência da 

Teofania, que vocês decidirão, em função de sua vivência, em função dos resultados, se isso é 

desejável ou não prosseguir. 

 

Para um número de vocês, uma Teofania poderá ser suficiente para ativar totalmente o que pode 

ser ativado no nível do coração, e se repercutirá muito rápido no nível do sacro e da cabeça, 

sobretudo, se existe em vocês uma linhagem ligada com a predação. Eu não falo de sua pessoa ou 

de sua vida nesse mundo, mas aí verdadeiramente de suas linhagens ou de sua origem estelar. O 

número é variável também para cada um, a frequência também, não há horário contrariamente as 

fadas. Não há o momento privilegiado, há simplesmente o resultado que vocês percebem no 

momento onde a Teofania se produz conosco, pela ressonância das diferentes zonas de seus 

corpos. 

 

Se vocês respeitam o que eu disse durante a minha intervenção, não há nenhum risco de viver a 

grelha-planeta em seguida. Eu aconselho vocês também, após as Teofanias conosco, e antes 

também, de absorver um grande copo de água, antes e depois. Isso não é indispensável, mas 

permitirá viver, eu diria, nossas Teofanias de maneira mais harmoniosa para suas estruturas físicas 

e para suas estruturas de Existência. 

 

Questão: há um tempo mínimo para respeitar entre 2 Teofanias com vocês, povo dragão? 

 

Não aí também é em função de seu sentir, de sua vivência e dos resultados. Isso pode ser feito, eu 

diria, no extremo diversas vezes por dia se vocês não sentem nada e se o Fogo não transborda. 

Isso pode ser uma vez somente, como isso pode ser espaçado de um dia, de uma semana, mas 

raramente mais. Não esqueçam que vocês têm somente pouco tempo antes do fim das Radiâncias 

Arcangélicas, então o número de vezes será limitado. Cabe a vocês gerar inteiramente e em toda 

autonomia essas Teofanias. Elas não são indispensáveis, mas elas são específicas disso que eu 

disse, um pouco como as fadas lhes disseram relativo a vocês. 

 

...Silêncio... 
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Se vocês não têm outras questões sobre o processo que eu lhes expus, vai ser tempo então para 

mim de saudá-los. 

 

Eu lhes transmito, com alegria, minhas saudações. 

 

Eu honro sua Presença, eu agradeço o seu escutar e eu canto com vocês sua liberação. Eu sou 

Erelim, dragão do Fogo da Terra. 

 

...Silêncio... 

 

Antes de desaparecer, permitam-me adicionar um ponto que eu omiti. Vocês podem chamar 

Erelim, mas ao contrário das fadas, eu não lhes peço chamar-me especificamente, porque nós 

somos muito mais numerosos do que as fadas sobre a terra, e chamem simplesmente “o dragão”, 

e não somente Erelim. Eu agradeço vocês. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/erelim-dragon-mai-2017/  

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/erelim-dragon-mai-2017/
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MA ANANDA MOYI - Maio 2017 

 

Ma Ananda Moyi - Maio de 2017 

Mensagem de 09 de maio de 2017 (publicada em 31 de maio) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Ma Ananda. Irmãs e irmãos em humanidade, permitam-me primeiramente comungar com 

vosso coração, instalemo-nos juntos primeiro na Paz. 

 

… Silêncio… 

 

Minha vinda entre vocês está diretamente em ressonância com o que eu transmito e o que vocês 

transmitem também : a alquimia do Fogo, que os conduz à vossa morada de Eternidade de 

maneira tão evidente e tão intensa como o que se produziu há alguns anos para muitos de vocês, 

em ressonância com a Onda da Vida. 

 

Hoje, assim como vocês o constatam desde as Teofanias e as Radiâncias, assim como no processo 

de Ascensão da Terra que começou, lhes é dado a viver com mais evidência e facilidade os 

processos ditos místicos.  A Teofania é um meio de entrar em vocês, em vossa eternidade, isso 

lhes dá a viver – e alguns de vocês já o vivem com diversas intensidades – a beatitude, o íntase ou 

o êxtase, maravilhando-os em Espírito além das contingências deste mundo, levando-os, ao vosso 

retorno, a constatar que esse estado de beatitude transparece mesmo nas atividades de vossa 

pessoa. 

 

Essas beatitudes, esses êxtases e esses íntases têm evidentemente repercussões inumeráveis 

sobre a Terra, sobre o conjunto da humanidade, e certamente sobre vocês mesmos, pois 

começando a retornar ao que vocês são em verdade e em eternidade, lhes é possível constatar as 

diferenças que existem e que são cada vez maiores e flagrantes entre o que constitui vossa 

consciência ordinária e o que constitui, de algum modo, esse acesso à Eternidade e vossa 

Presença. 

 

Eu diria que tudo procede e tudo decorre do Espírito, vocês o sabem, e esse Espírito se revela em 

vocês de todas as maneiras possíveis, conduzindo-os, de maneira fulminante ou de maneira 

progressiva, a se reencontrarem, aqui mesmo nesse corpo, no que eu experimentei e lhes foi 

descrito muitas vezes concernente a minha própria vida em um corpo de carne. Sendo o mesmo 

hoje para vocês, o que vocês vivem, ainda uma vez, com diversas intensidades, é exatamente o 

que eu vivi em minha encarnação. 

 

Isso implica, neste período particular da Ascensão da Terra e do Apelo de Maria, e de vossa 

liberação final, a se ajustarem a cada dia, a cada instante, ao Espírito da Verdade, à vossa 

eternidade, reposicionando de alguma maneira o que resta de pessoa para estar de algum modo 
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em harmonia total com o que vocês são em eternidade, mesmo através dessa forma que vocês 

ainda habitam. 

 

Assim se vive para muitos entre vocês, cada vez mais frequentemente e mesmo sem intenção, a 

felicidade do coração, a felicidade de vossa eternidade.  Isso implica muitas mudanças que se 

operam por elas mesmas no interior de vossa pessoa, de seus modos de funcionamento. Existe 

uma real transformação de vossa pessoa, apagando-se certamente cada vez mais diante da Graça 

e da beleza da Eternidade, mas também se modificando para adaptar-se às condições de vosso 

mundo, para viver o que é para viver de maneira iminente e extremamente próximo. 

 

Assim, neste período em que as Teofanias já começaram desde algumas semanas, lhes são 

oferecidas inumeráveis possibilidades de reajustamentos extremamente finos, permitindo-lhes, 

quaisquer que sejam  as situações, manifestar antes de tudo o que vocês são em eternidade, antes 

de qualquer interesse pessoal ligado à vossa vida neste mundo, ou nas ligações que vocês aí 

teceram. É assim que vocês descobrirão a felicidade, a Autonomia, a Liberdade, quaisquer que 

ainda sejam as contingências desse mundo, presentes, e é nesse estado de Teofania – que se 

instala de maneira permanente como Maria lhes disse – que se realiza em vocês o melhor 

posicionamento de vossa consciência global, o melhor posicionamento de vossa pessoa em 

relação ao que se desenrola. 

 

Numerosos entre vocês, liberados, despertos ou ainda adormecidos, se liberam neste momento 

mesmo da influência final, se posso dizer, dessa matriz, dando-lhes a ver sem desvio e sem 

lamentos as ilusões deste mundo, seus lados efêmeros e tão pesados, levando-os às vezes a já 

decidir as últimas mudanças que são impulsionadas pela Luz e não por vossas próprias 

decisões.  Vocês o sabem, em diferentes ocasiões, em diferentes circunstâncias, a Luz está cada 

vez mais presente e cada vez mais preeminente, o que quer que lhes dê a ver, sobre a tela de 

vossa vida e ao redor de vocês, como sobre o conjunto do mundo, o efeito das resistências ao 

Amor que elas também se manifestam de maneira mais evidente para vocês, e talvez mais 

perturbadoras para alguns de nossos irmãos e irmãs que ainda não despertaram. 

 

Eu queria lhes dizer, e vocês o sabem, que a Inteligência da Luz é bem mais inteligente do que 

tudo o que vocês poderão conhecer, e que tudo deveria se desenrolar para vocês, 

individualmente, segundo a evidência da Graça e a Inteligência da Luz, com o menos de implicação 

possível do que constitui vosso efêmero, dando-lhes a descobrir a majestade da Graça, a 

majestade do Amor que não é deste mundo, e que no entanto se infunde neste mundo. 

 

A comunhão de coração a coração, a comunhão com vossa própria eternidade é o único caminho 

possível de agora em diante para não mais serem afetados por vosso corpo, por esse mundo, o 

que quer que se desenrole.  Vosso Coração do Coração, vosso estado de consciência em 

ressonância com a Existência é a única ajuda que lhes restará muito breve, e contudo vocês sabem 

que é no Coração do Coração que se tem igualmente tanto o mundo como vossa eternidade, 

mundo que vive sua conclusão, conclusão do sofrimento, conclusão das ilusões, conclusão da 

sede, aquela da Verdade e aquela do que vocês são. 



165 
 

 

Por minha vibração que porta a função da Estrela AL, eu sou aquela que lhes explicou há alguns 

anos, a reversão da alma e sua consumação pelo Espírito. Hoje, é diretamente vossa consciência 

efêmera que é consumida pela Eternidade, levando-os efetivamente a reajustar por vezes 

finamente vossos mecanismos de pensamento, vossos mecanismos gerais de interação com todos 

os componentes deste mundo. 

 

Muito em breve, se já não está feito, vocês constatarão que a única nutrição real é o Amor, e à 

medida em que vocês dão a vocês mesmos e realizam as Teofanias, vocês se dão inteiramente à 

Luz e vocês aceitam com evidência o sacrifício do que apenas passa e não dura. 

 

A alquimia dos diferentes fogos que se produz nesse momento pelas Teofanias e pelo último 

impulso Metatrônico, já permitiu a muitos de vocês 

realizar que são o Caminho, a Verdade e a Vida, em toda humildade e em toda simplicidade. Vai 

aparecer-lhes cada vez mais claramente que não somente a única verdade é a Eternidade, mas 

que sobretudo o único posicionamento possível é no Coração do Coração, pois aí vocês serão 

alimentados, aí vocês encontrarão a Alegria, a Paz, aí vocês encontrarão a Leveza e ao mesmo 

tempo esse fogo devorador do Amor inextinguível. 

 

O êxtase se produzirá sem nenhuma preparação, sem nenhuma fase prévia de meditação, de 

alinhamento ou de prece, porque isso vai se tornar vossa natureza, a única possível.  Mas lhes 

restam dias a percorrer neste mundo antes do Apelo de Maria, cada dia agora os verá crescer 

nessa beatitude. Para aqueles de vocês, minhas irmãs e meus irmãos que não o vivem ainda, não 

tenham nenhuma inquietação, não tenham nenhum medo pois vocês o sabem, vocês estão todos 

prometidos à mesma liberação, quaisquer que sejam os mecanismos para vocês. 

 

O « vigiem e orem » do Cristo concerne a manter ao mesmo tempo uma vigilância para 

permanecer no Coração do Coração, e ao mesmo tempo um abandono de todo o supérfluo e de 

tudo o que apenas passa. São esses mecanismos de ajustamentos finais que permitem, para 

aqueles de vocês que não percebem nada, de iniciar o processo de reversão da alma e sua 

absorção pelo Espírito, porque é o Espírito, o Cristo, quem bate à vossa porta a fim de magnificar e 

desvelar, se já não foi feito, as virtudes da Eternidade e do Amor incondicionado. 

 

Paradoxalmente, no alvoroço deste mundo que se extingue, em suas últimas convulsões, em suas 

últimas ilusões, é nesse período que lhes é o mais acessível o fato de estar na Alegria e na 

Eternidade. Foi-lhes dito para responder aos apelos da Luz e a suas injunções, eu os aconselharia 

mesmo a antecipá-las. Esse « vigiem e orem » deve se tornar uma forma de tensão para a Luz, que 

deve tomar progressivamente – o que já é o caso – a totalidade de vossa consciência efêmera, a 

totalidade de vossos pensamentos, de vossos dias como de vossas noites, e também a totalidade 

de vossas relações e interações neste mundo. 

 

Se vocês não vivem nada desses processos no momento, não se inquietem, permaneçam 

humildes, permaneçam tranquilos, simplesmente façam o que vocês têm a fazer, o que a Vida lhes 
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dá a fazer. Quanto àqueles de vocês, Liberados Vivos ou já tendo vibrado uma das Coroas, a 

injunção da Luz os chama a se afastarem progressivamente ou brutalmente de tudo o que os 

obstruía. 

 

Lembrem-se, quando eu estava encarnada, eu não tinha nenhuma necessidade, nenhum desejo, e 

isso é perfeito assim. É o que vocês vão descobrir, se já não foi feito, não para tentar alguma 

experiência, mas verdadeiramente instalarem-se definitivamente no que vocês são, ignorando, 

não por negação mas porque é uma realidade imposta pela Luz, tudo o que os bloqueava.  O 

tempo chegou de depositar todos os vossos fardos, o tempo chegou de se afastarem mesmo de 

tudo o que pode resistir, em vocês como nesse mundo, e de se concentrarem em uma única tarefa 

– que é uma alegria -, aquela de serem vocês mesmos no tempo o mais longo possível e de 

maneira a mais permanente possível, porque é nisso que vocês se servem, e sobretudo é nisso 

que vocês se dão à Vida e à Eternidade. 

 

À medida que as Teofanias vão se reforçar em intensidade e em duração, quer elas sejam 

programadas, espontâneas ou desejadas por vocês mesmos, vocês compreenderão muito rápido, 

uns e os outros, que ali está o essencial, que ali está a única Verdade, e que é uma Verdade 

absoluta que não sofre nem contestação, nem discussão, nem desvio. Isso se torna, eu lhes disse, 

cada vez mais evidente e cada vez mais flagrante. 

 

Diante disso,  o que podem representar os sofrimentos, as obrigações, as resistências, as 

dores ?  Não é mais tempo hoje de querer resolver o que quer que seja concernente à vossa 

pessoa e à vossa vida efêmera, é verdadeiramente tempo, com as Teofanias, de entrar em vocês, 

de se encontrarem integralmente, e lembrem-se que nada disso se situa em meio ao conhecido, 

em meio a vossas experiências, breve, de nenhum modo no que se situa no efêmero. É isso que 

vocês descobrem, e vocês descobrem ao mesmo tempo que o conjunto dos mundos, o conjunto 

das dimensões, e mesmo o que se desenrola em meio à ilusão, está da mesma maneira em vocês 

como no exterior de vocês, não fazendo nenhuma diferença. 

 

Existe, concretamente, uma alteração importante da noção de distância, de tempo, tanto 

concernente ao vosso esquema corporal como ao desenrolar de vossos dias, como ao desenrolar 

de vossas interações nesse mundo.  É tempo de algum modo de se desincrustrar de tudo o que os 

prende. Quer isso sejam os hábitos, quer sejam os compromissos, quer sejam mesmo as 

responsabilidades, hoje, elas não se mantêm mais diante do Amor, e vocês o pressentem, vocês o 

sentem, ou vocês já o vivem. 

 

À medida em que se aliviam os pesares ou os olhares sobre vosso próprio passado, à medida em 

que vocês se distanciam de qualquer projeção em relação a qualquer data ou qualquer 

acontecimento relacionado a vocês ou relacionado ao mundo, a Paz cresce e o Amor se vê e se 

vive. É vossa única fonte de nutrição, de conforto e de Vida.  O Amor toma o comando sobre todas 

as necessidades deste mundo, sobre todas as cobiças deste mundo, e sobre todas as faltas deste 

mundo.  Paralelamente a isso, no mínimo a Paz, a Alegria sem objeto, e muito breve a beatitude 



167 
 

será, eu diria, vosso prêmio cotidiano, e vocês não poderão mais hesitar nem mesmo tergiversar, 

ou se colocar a menor questão sobre o que pode lhes restar a fazer em vez de ser. 

 

Essa última reversão que se vive não é mais somente uma reversão sobre os chakras, a passagem 

de Portas, essa última reversão é bem mais o luto alegre de tudo o que os confina e os limita, o 

luto de todos os sofrimentos.  Alguns de vocês, aliás, começam, sem o querer, a ver desfilar vossa 

vida, como no momento da morte, não por interessar-se por isso, mas talvez o mais 

frequentemente para deixar desenrolar-se o filme de vossa vida, ou de vossas vidas. É uma 

maneira de render graças, é uma maneira de não mais ser afetado por qualquer história que seja, 

de não mais ser alimentado por ela ou bloqueado por ela, breve, de tornar-se independente e 

autônomo, de descobrir o verdadeiro Amor incondicionado, não mais somente pela experiência, 

mas estabelecendo-se em vida permanente sobre este mundo, nesse Coração do 

Coração. Nenhum obstáculo poderá desviá-los muito breve do que se desenrola em vossa 

eternidade. 

 

Qualquer que seja o efêmero de vosso corpo, qualquer que seja o efêmero de vossas condições de 

vida, não serve para nada querer agarrar-se a qualquer passado ou qualquer condicionamento que 

seja, porque esses desaparecerão para sempre de vossa consciência.  Certamente desde muitos 

anos, vocês têm vivido as primícias, mas a acentuação que se produz desde o início da Ascensão 

da Terra, o 8 de março de vosso ano, e sobretudo desde, algumas semanas mais tarde, no início 

das Radiâncias Arcangélicas e das Teofanias, assinala para vocês o Apelo da Luz prévio ao Apelo de 

Maria.  Esse Apelo da Luz não é mais simplesmente um apelo que surge por momentos, é um 

apelo permanente para serem o que vocês são, ainda que às vezes é necessário que a Inteligência 

da Luz se faça violência em vocês para liberar o que deve ser liberado através desse corpo. 

 

Se vocês permanecem na Luz, quaisquer que sejam as queixas desse corpo, permanecendo 

firmemente estabelecidos na beatitude e no êxtase da Teofania, então nada do que se produz em 

vosso ambiente e em vosso corpo poderá ser um incômodo para vossa consciência, fazendo-os 

então realizar que vocês estão sobre este mundo, mas vocês não têm nada a ver com este mundo. 

 

Todos esses elementos se desenrolam em grande velocidade, há um grande contágio, sobre a 

terra, o que pode lhes dar a ver, sobre a tela ilusória deste mundo, os gestos da sombra, em 

qualquer ocasião, para tentar captar vossa consciência – e isso não caminha mais.  Tudo se revela, 

tudo o que estava escondido em vossa vida como ao redor de vocês aparece, não para por em 

julgamento, não para expressar remorsos, lamentos ou ressentimentos, mas bem mais para ver 

isso, que também se distancia de vocês, qualquer que seja a importância desses gestos sobre a 

cena deste mundo. 

 

Vocês constatam também que graças às Teofanias, que isso seja no momento em que elas se 

produzem ou mesmo depois, agora, que vocês permanecem alinhados, centrados sobre vossa 

eternidade, e o que deve se viver em meio a vossa vida efêmera distancia-se de vocês.  Vossos 

gostos, vossos interesses, deslocam-se exclusivamente para vosso coração, na evidência dessa 

Eternidade que se desdobra. 
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A melhor maneira de viver tudo o que vocês têm a viver hoje, é verdadeiramente deixar 

desenrolar-se o que se desenrola para vocês, situando-se no Coração do Coração, na Teofania, na 

Verdade. O que quer que seja abalado em vocês ou ao vosso redor, vocês sabem 

pertinentemente, e o saberão cada vez mais, que tudo isso são apenas gestos do que está prestes 

a morrer e que no entanto se crê ainda vivo. 

 

O reinado sem partilha da sombra desde muito tempo, mas sobretudo desde algumas centenas de 

anos, está se acabando, o que quer dizer que os últimos  saldos remanescentes de predação 

existentes, devido até mesmo à organização das cidades, da sociedade, em qualquer país do 

mundo que seja, breve não terão mais nenhuma tomada sobre o que vocês são, a partir do 

instante em que vocês aceitam o que vocês são, em detrimento de todo o resto. Aí está a 

verdadeira alegria e aí está vossa liberdade. 

 

Mergulhem cada vez mais profundamente em vocês, mergulhem nessa Paz que lhes é proposta, 

mergulhem inteiramente e completamente nessa beatitude e nessas comunhões que vocês vivem, 

que lhes são oferecidas e que vocês oferecem.  Todo o resto passará cada vez mais rápido sem 

que vocês tenham a possibilidade de aí serem recapturados. Assim como vossa própria 

consciência, agora, além de tudo o que vocês têm vivido ou não no nível vibratório, é isso que é o 

mais importante. 

 

Quaisquer que sejam os processos vibratórios que vocês têm vivido e sua intensidade, vossa 

consciência se desata disso por uma razão que é muito simples, nós sempre lhes dissemos que a 

consciência é vibração, mas o Absoluto, o Parabrahman não conhece nenhuma vibração nem 

nenhum corpo. Certamente, as percepções vibrais ligadas ao Fogo, que se desenrolam e se 

desenvolvem em vocês, vocês o sabem e vocês o vivem, são cada vez mais intensas, e virá um 

momento para muitos de vocês, antes mesmo do Apelo de Maria, e muito rapidamente – nos dias 

que vêm e nas semanas que vêm – que os colocará a viver nessa beatitude que é vossa verdadeira 

natureza. 

 

Assim se consome, na Alegria, esse mundo e vosso efêmero.  A consciência coletiva, se posso 

dizer, da humanidade, não está mais agarrada de maneira tão formal à existência deste 

mundo.  Aliás, se vocês têm a chance de ver os testemunhos ao redor de vocês, vocês constatarão 

sem problema e sem dificuldade que um número sempre maior de irmãos e de irmãs descobrem a 

verdade da Luz, sem poder aí colocar nem palavras nem explicações, nem mesmo vibrações. Tudo 

isso traduz a estase, o momento em que a Promessa e o Juramento serão atualizados em vocês de 

maneira coletiva, mas muitos de vocês são chamados a preceder esse coletivo ; é exatamente o 

que se produz agora. 

 

Eu lhes diria até mesmo que quando a Teofania espontânea se produz, independentemente das 

programadas ou das intenções que vocês emitem, deixem tudo e mergulhem no que se vive, e não 

em vossas ocupações cotidianas. Cabe a vocês escolher o que vocês desejam privilegiar em vossa 

alma e consciência, em vosso Espírito, e não segundo as contingências desse mundo ou os hábitos 
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desse mundo.  É tempo agora, como o Cristo lhes disse, de deixar os mortos enterrarem os mortos 

pois vocês não podem mais ajudá-los, vocês podem apenas ajudar a Terra para permitir viver-se as 

últimas Graças de Maria, no momento vindo. 

 

Assim como eu disse, mais vocês mergulham de maneira permanente nesse estado de beatitude e 

de Teofania, mais vocês constatarão o distanciamento deste mundo. Isso não é uma palavra vã, é 

a realidade, como para aqueles entre vocês que veem suas vidas desfilarem, por cenas, por 

fragmentos. Não se trata de um balanço de vida uma vez que vocês não retornarão jamais em 

meio a esses mundos falsificados, mas bem mais uma despedida, sem nenhuma nostalgia, mas em 

estado de Amor e em estado de Fogo do Espírito. Tudo isso é queimado  enquanto tal, vocês o 

veem.  Isso não chama de vossa parte nenhum esforço, nem nenhuma decisão, a não ser 

permanecer o mais frequentemente possível na Morada da Paz Suprema. A Teofania está aí para 

isso. 

 

Minha vibração de Estrela AL permite, o que para muitos de vocês, não pôde ser feito durante os 

anos 2011 e 2012, apesar das Núpcias Celestes, de agora se realizar com evidência para um 

número, certamente, muito maior o que foi o caso  ao término dos sete anos do processo de 

Liberação da Terra.  A Terra estando suficientemente estabilizada em sua nova dimensão a vir, 

depende agora  de vocês estabilizarem-se em eternidade, e é nisso que vossas prioridades se 

definem dia a dia, hora após hora. 

 

O que ainda pode lhes parecer árduo, em vossa vida ou neste mundo, também se distanciará a 

partir do instante em que vocês permanecem, sem dificuldade e sem necessidade do que quer 

que seja mais, na Morada da Paz Suprema. É assim que o êxtase toma todo o espaço e toda a 

consciência. 

 

Eu diria que hoje, o mais importante, mesmo se ainda lhes parece ter coisas a praticar, a fazer, 

para completar esse acesso, é unicamente a prática da Teofania, e sobretudo a tranquilidade, a 

imobilidade, a vida a mais natural possível que vocês possam viver, além das luzes desse mundo, 

de suas ilusões e de seus prazeres.  Vocês verão, não se trata de um sacrifício concernente a esses 

prazeres, mas de uma renúncia perfeitamente aceita diante da beleza e da majestade de vosso 

êxtase e da Verdade. 

 

Os impulsos da Luz, sem nem mesmo falar do impulso Metatrônico, se ele lhes concerne, os 

levarão às vezes brutalmente a cessar os apegos a vossas últimas ilusões em meio ao efêmero. 

Assim vocês descobrirão, se ainda não foi feito, o que é o Desconhecido, que não se tornará 

conhecido, mas que se tornará vossa única verdade, vosso único propósito, se posso me expressar 

desse modo. Tudo está perfeito assim. 

 

Hoje vocês não podem convencer ninguém da realidade do Amor, por nenhuma palavra nem 

nenhuma atitude, mas por outro lado vocês podem deixar aparecer o que vocês são em 

eternidade, sem temor de qualquer julgamento, porque mesmo aquele de vossos irmãos ou de 

vossas irmãs que é o mais medroso e o mais distanciado do estado que é o vosso, é capaz, 
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doravante, pelo desaparecimento das camadas isolantes, de reconhecer e viver a mesma coisa 

que vocês, às vezes de maneira instantânea. Tal é a ação da Graça nestes tempos, tal é também a 

Graça da ação de Miguel, permitindo cortar com mais facilidade o que não tem mais lugar de ser e 

que em breve desaparecerá completamente de vossa consciência, até mesmo enquanto história. 

 

Tudo será substituído pelo Amor, tudo será substituído pela Verdade, tudo se tornará beatitude, à 

medida em que esse mundo se desagregar e desaparecer devido à ação dos Elementos, da loucura 

dos egos, mas também para obedecer ao fim do domínio da sombra neste mundo. Vocês sabem, 

nós, na Índia, falamos de ciclos. Quando um ciclo termina – como é o caso, aquele da Kali Yuga -, 

frequentemente, quando dessa mudança de ciclos, pode-se ter a impressão de que as coisas não 

avançam.  Há dúvidas, há interrogações, essas vão ser postas abaixo bem antes mesmo do Apelo 

de Maria por vossa simples aceitação, por vossa simples presença, por vosso Amor não 

dependendo de nenhuma condição nem de nenhuma outra pessoa. 

 

Os momentos que vocês vivem são únicos na história da Terra porque vocês são inumeráveis a 

vivê-lo, enquanto que em minha época nós éramos muito poucos para manter isso.  Vocês o 

sabem talvez, nós estávamos encarnadas enquanto Estrelas sem que nós mesmas o soubéssemos, 

nossa presença, alternadamente, três a três, que permitiu evitar um desastre anterior à chegada 

da Luz.  Hoje, não há mais desastre, há apenas o cessar do sofrimento, o cessar das ilusões, o 

retorno à integridade, a dissolução da alma e o clamor do Espírito 

 

Cada minuto de vossa vida, de agora em diante, vai vê-los propor a escolha de posicionamento, 

aquele no efêmero e aquele no Eterno, e apreciar cada vez mais a diferença de vossa consciência, 

conforme vocês se situam ainda nas problemáticas das pessoas, das histórias, ou então se vocês 

estão a caminho do fim de qualquer história, para a beatitude. 

 

Nesses processos que se desenrolam a cada dia e a cada minuto de maneira cada vez mais 

extensiva, breve não haverá mais o menor lugar para a menor dúvida ou a menor hesitação, no 

caso de que vocês ainda hesitem. 

 

Eu lhes repito, a única saída, vocês o sabem, é o coração. A única possibilidade hoje, é ir para essa 

Teofania perpétua, que não é nada mais do que a emanação, a irradiação, e a presença de vossa 

eternidade em meio a este mundo, totalmente desvelada e totalmente assumida.  É assim que 

vocês realizam o mais puro dos serviços a vocês mesmos e ao conjunto da 

humanidade.  Certamente, lhes foi dito que as Teofanias podem se realizar com uma intenção 

sobre um dado alvo ;  em breve vocês constatarão que vocês não podem mais parar a Teofania, 

vocês não poderão mais dirigi-la, ela não poderá mais ser programada ou desejada, ela será 

permanente, cada vez mais. 

 

Vivendo isso, vocês então compreendem talvez, se isso ainda não é vivido, a vaidade de vossos 

apegos a este mundo, a vossas obrigações, a vossas funções. Eu lhes repito, deixem os mortos 

enterrarem os mortos e deixem o que está morto distanciar-se de vocês, uma vez que, isso lhes foi 

dito, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês são Absoluto, vocês são o Parabrahman. Não 
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existe nem mundo, nem formas, nem dimensões, existe apenas o Amor que não tem necessidade 

de se provar através de uma forma, de uma experiência.  A verdadeira Liberdade é essa, aquela da 

imobilidade e da beatitude eterna, ali onde não existe nem tempo, nem espaço, nem forma.  Esse 

posicionamento é anterior à própria Luz, mas ele contém todas as Luzes, todos os mundos, todas 

as dimensões, todos os possíveis. Descobrindo isso então, e vivendo-o de maneira cada vez mais 

intensa e permanente, o que poderá restar do que fazia vossa vida ?  E isso, se vocês tiverem o 

tempo, antes mesmo do Apelo de Maria. 

 

Os momentos de injunção da Luz em que vocês desaparecem, antes mesmo da Teofania, são 

também muito importantes.  A Teofania tem contudo a vantagem de mantê-los na Infinita 

Presença e de dar-lhes a ver e a viver o que, para muitos de vocês, não existia no momento, uma 

vez que vocês foram muitos a perceber as vibrações, a Onda da Vida, e a passar da consciência 

ordinária ao desaparecimento sem poderem estar informados, se posso dizer, da Infinita 

Presença. Isso acabou hoje, isso quer dizer que vocês têm todo o tempo e toda possibilidade de 

manter sem esforço a expressão do Amor incondicionado e de vossa Presença eterna neste 

mundo, como de desaparecer. 

 

A retidão do que é para viver se traduz sempre pela Alegria, pela Leveza, por um coração vibrante, 

se vocês vibram, e por uma evidência que não sofre nenhuma contestação nem nenhuma 

justificação.  Aliás, quais palavras poderiam ser empregadas quando vocês estão em êxtase ?  Isso 

passa das palavras, isso passa da consciência, isso passa da forma, do tempo e do espaço. 

 

É durante esses momentos que a alma inicia seja sua reversão seja sua dissolução definitiva, se 

isso já não foi feito, deixando lugar ao Espírito de Verdade, ao Verbo criador, ao Coro dos Anjos e 

sobretudo ao Cristo, e sobretudo a vocês mesmos. 

 

Então nesse momento vocês não terão nenhuma hesitação a entregar vosso Espírito entre as 

mãos da Fonte – que vocês são, também. Não pode aí haver alegria maior, não pode aí haver 

satisfação em meio a este mundo que possa imitar essa Verdade, que no entanto não tem 

palavras. Aliás nenhuma palavra pode traduzi-lo, porque desde que há palavras ou discursos, há 

necessariamente uma tomada de distância, e alguma alteração. Não lhes resta mais, então, do que 

ser o testemunho vivo da Vida e a Verdade, além de qualquer conceito, de qualquer palavra, de 

qualquer interpretação, e de qualquer prova a trazer, a vocês como ao exterior do mundo, porque 

esse Amor é a prova do que vocês são. 

 

Além de minhas palavras que eu pronunciei hoje, pela Graça de minhas onze outras irmãs Estrelas 

e pela Graça de Maria, eu lhes proponho agora, no momento em que vocês estão aí, no momento 

em que vocês lerem ou escutarem, de se colocarem comigo e minhas irmãs na Teofania. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Ma Ananda Moyi e eu abraço cada um de vocês em meu coração, e eu rendo graças ao que 

vocês são. 
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… Silêncio… 

 

Eu lhes digo sempre na Eternidade, eu lhes digo sempre no Amor, eu lhes digo sempre na 

Verdade. Todo meu Amor é vosso, até logo. 

 

Cada um de vocês pode decidir prosseguir a Teofania e a comunhão, aqui nesta sala ou em outro 

lugar, no tempo que vocês considerarem bom. 

 

… Silêncio… 

 

*** 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/ma-ananda-moyi-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/ma-ananda-moyi-mai-2017/
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O.M. Aïvanhov - Parte 3 - Q/R - MAIO 2017 

 

O.M. Aïvanhov - Parte 3 – Q/R - Maio de 2017 

Mensagem de 10 de maio de 2017 (publicada em 05 de junho) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por passar um momento com vocês hoje, 

sobretudo após o que lhes foi contado por Maria, pelo Cristo e por outros, é claro.  Se há 

necessidade de mais explicações em relação ao que disse Anael, estou disposto a responder, e 

depois eu não duvido que vocês tenham montes de sonhos ou interrogações a me colocar com as 

quais nós vamos poder trocar. Primeiramente eu lhes apresento todas as minhas bênçãos, e de 

início nós nos colocamos no coração, para o Coração do Coração ou a Teofania, se vocês preferem. 

 

 … Silêncio… 

 

Então, nós vamos começar, se você quiser, pelas questões escritas. 

 

Questão : seguido a uma queda, tive uma fratura do fêmur direito no nível do trocanter 

(N.T. : nome das duas tuberosidades do fêmur, onde se inserem os músculos que fazem girar a 

perna.). Antes dessa queda, eu tinha identificado uma tendência ao hipercontrole, presente 

desde muito tempo, e no momento da queda, eu tive a impressão de nada mais controlar 

seguida às perturbações  em minha vida afetiva. Depois, muitas coisas mudaram, entre as quais 

uma visão mais clara das questões dessa relação, uma liberação de minhas obrigações 

profissionais e a aceitação de pedir ajuda. Há ainda zonas de sombra não vistas ? 

 

Eh caro amigo, sim, efetivamente, você volta, como você mesmo disse, o osso quebrou porque 

havia coisas que não tinham sido vistas. Você identificou perfeitamente, como você disse, a causa 

de tudo isso e a razão pela qual isso se passou por alguma coisa que quebrou. Eu o lembro 

também que a parte alta do fêmur, ou seja a inserção, não da cabeça femural, mas a parte mais 

externa que você chama, eu creio, trocanter, está ligada diretamente a alguma coisa que não é 

somente o hipercontrole, mas que é também o que é nomeado a porta das ancas, quer dizer o 

momento em que nos tornamos adultos. Então eu não sei qual é sua idade, mas lá onde isso 

quebrou, está diretamente ligado, antes de tudo, a essa noção de passagem das portas das ancas. 

 

A porta das ancas, é o momento em que se passa da adolescência à idade adulta, quer dizer à 

autonomia e à responsabilidade. É claro isso está ligado a diferentes coisas, o importante não é 

retornar ao passado mas como você mesmo o diz, que isso permitiu, de algum modo, liberar 

algumas atividades que participavam de uma maneira ou de outra ao que você chamou o 

hipercontrole, que pessoalmente eu chamo de a necessidade de controlar as pessoas, as 

situações, o que assinala, é claro, quaisquer que sejam seus aspectos vibrais bem reais, a 

persistência desse engrama de necessidade de controlar. 
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A necessidade de controle, você talvez não veja no que isso está conectado com a porta da 

adolescência.  O controle está ligado aos medos, e frequentemente se encontra atrás o 

hipercontrole, ou a ausência de controle de si, o medo, muito simplesmente. O medo não pode 

ser confessado nem mesmo reconhecido, e portanto no nível das estruturas energéticas, é muitas 

vezes ou a porta dos rins, que está situada bem sobre os rins, ou a porta das ancas, porta da 

adolescência, que hoje lhe permite ser, qualquer que seja sua idade, um adulto autônomo e não 

dependente nem de uma profissão nem de uma relação qualquer que ela seja. O que não quer 

dizer que não há mais relação possível, mas que todas aquelas que se apresentarão agora a você 

serão profundamente diferentes – se você tem o tempo, é claro, em relação ao que está em curso 

neste momento -, mas você deveria provar realmente e concretamente um sentimento de 

liberação, não da profissão ou da relação, mas de você mesmo nessas espécies de engramas 

comportamentais que você chamou de a necessidade de controle ou hipercontrole. 

 

Hipercontrole, isso é mesmo muito excessivo, mas a necessidade de controle pode ser alguma 

coisa às vezes muito escondida, e em seu caso, ela mascara efetivamente a dificuldade, não de se 

separar ou desligar mas de se soltar justamente do que é a pessoa, em relação à passagem da 

adolescência que construiu a identidade, à idade adulta, e isso, eu repito, qualquer que seja sua 

idade. Aí está o que eu tinha a te responder. 

 

Outra questão. 

 

Questão : desde anos, eu sigo vossas intervenções. A Liberação parece-me ser um processo 

constante de aprofundamento, um retorno a si. Eu sempre espero que um evento marque um 

antes e um depois, isso seria um limite para viver a Liberação. Eu vejo que eu construi uma ideia 

do que deveria ser um Jnani, e assim me colocando em distância dessa Liberação. 

 

Eh é muito bem visto, sim. 

 

Questão : minha questão é :desde alguns dias eu vivi várias epifanias interiores... 

 

Epifania? 

 

Questão : Teofanias… 

 

A Epifania, não é a mesma coisa. 

 

Questão : eu vivi diversas Teofanias interiores e eu me senti empurrado a mudar de profissão, 

fazer uma transformação, isto recoloca em questão meu equilíbrio familiar e profissional... 

 

Eh eu creio que é um pouco tarde para considerar esse gênero de coisas. Eu creio, querido amigo, 

que você inscreveu a você mesmo em uma continuidade, portanto a partir daí, como você quer 

ser liberado ? Isso não quer dizer que não é necessário trabalhar se você tem a necessidade de 

trabalhar, mas ver, do modo que você pronunciou o que é prévio à sua questão, e sobretudo o 
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que você acaba de dizer, hein, a última frase, o que traduz que você é incapaz, de algum modo, de 

considerar uma verdadeira ruptura. Uma vez que você diz que quer mudar de atividade 

profissional, você poderia mudar de mulher, de lugar, que isso não mudaria nada, é uma mudança 

interior. 

 

E na primeira parte de sua explicação você percebe que você é uma ideia, uma crença. 

Certamente que há transformações em meio à pessoa, alguns de vocês as vivem desde trinta anos, 

e outros desde as Núpcias Celestes, uma espécie de progressão vibratória de abertura, mas 

quando foi dito que há um antes e um depois, é suficientemente marcante para não ter de se 

colocar a questão. E na última parte, você coloca a você mesmo em distância.  Há alguma 

mudança, profissional, familiar ou outra, que pode ser útil se já não houve os mecanismos de 

mudança interior, quer dizer a vacuidade, a Infinita Presença, as Teofanias, etc, etc, todos os 

processos de consciência que talvez você viveu, em totalidade ou em parte, pouco importa. 

 

Mas a revolução da passagem da pessoa ao Absoluto, certamente que entre os dois, se posso 

dizer, há a evolução vibratória, a subida vibratória da consciência que é vibração, e é claro vocês 

têm a ativação das estruturas vibrais em vocês.  Mas depois, isso sempre foi dito, é você que pode 

dar o último passo. Você sabe que os processos da Ascensão, se você nos lê, começou, a liberação 

das consciências humanas e a Ascensão da Terra, começou desde 08 de março, não é ? A menos 

que você queira projetar alguma coisa, você mesmo fala de formação, isso vai tomar um dia ou 

um mês. Portanto o que é importante, é a mudança interior, em todo caso, isso não é, por 

exemplo, estar fraturado como a questão do irmão precedente. Mas cabe a você ver o que vai se 

passar. 

 

A Liberação, ela é interior, ela não é a liberação exterior de uma relação, de um trabalho ou de 

não importa o que. Isso é exatamente, eu diria, a emergência do que se passa no interior, mas 

como disse nosso irmão precedentemente, e quando houve resistência ou alguma coisa não vista, 

é extremamente brutal, há um antes e um depois. Enquanto você considera que você tem a 

impressão ou a percepção, mesmo real, que há uma progressão, é de fato real para a pessoa, mas 

a um dado momento, a pessoa deve se apagar, é o sacrifício da pessoa, é a última reversão, se 

posso dizer, da consciência. 

 

Portanto considerar projetar uma mudança, que necessariamente não é imediata e fulminante, 

mas que se situa necessariamente no tempo, mostra que você ainda está inscrito na pessoa. E 

lembre-se que você não pode se servir de nada concernente à sua pessoa para viver o que você 

chama o Jnani, porque você ainda está submisso às suas próprias condições que você mesmo 

criou.  Eu quero, é como se você se dissesse « se eu mudo o trabalho e eu me formo em outra 

coisa, eu vou verificar o antes e o depois ». Mas o antes e o depois, é interior antes de tudo, é 

depois que isso se manifesta em sua vida, e se não é visto, efetivamente, não é uma decisão que 

você vai tomar, é um chamado à ordem da Luz que é independente de sua vontade ou sua 

projeção, concernente por exemplo em seu caso, uma nova atividade. Você compreende ? Aí está 

o que eu posso dizer. 
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Questão : … no momento em que vocês nos preparam para a iminência da passagem à 

Liberação coletiva via o Apelo de Maria, trata-se de um apelo ou de um último estratagema de 

meu ego espiritual ? 

 

Mas você sente, você mesmo falou de Teofania, você vive as Teofanias. Vocês sabem que as 

comunhões do coração que vocês tiveram após as Núpcias Celestes, em 2010, estavam 

obrigatoriamente ligadas a uma deslocalização da consciência. Não havia a possibilidade de vivê-lo 

em meio a estrutura efêmera, ao menos para um dos dois. Hoje, é profundamente diferente, o 

conjunto das estruturas vibrais foram todas ativadas, a Leminiscata sagrada também, 

coletivamente e individualmente, quer vocês o sintam ou não. 

 

Portanto a única urgência que há agora, não é em relação a um ideal situado no futuro, mesmo 

amanhã, é hoje que isso se resolve, em você, em seu interior, e certamente não em relação aos 

acontecimentos exteriores. Por outro lado, depois, que haja acontecimentos exteriores vistos que 

são considerados como resistências, como bloqueios, como coisas não vistas, aí isso tocará o 

corpo. 

 

Assim o processo da Liberação está prestes a se viver de diferentes maneiras, nós lhes dissemos 

desde dois meses. Portanto preste atenção, não ao ego espiritual porque aí não é uma questão de 

ego espiritual, é unicamente uma questão de projeção de sua consciência no futuro. Então isso 

também quer dizer que você não está instalado no instante presente, no Aqui e Agora, porque se 

você estivesse no Aqui e Agora com as Teofanias, esse gênero de questões não poderia mesmo 

surgir ou brotar de sua pessoa, no estado de Teofania, ou mesmo depois. 

 

Então é um convite a não projetar qualquer desejo ou vontade de melhorias ou de mudança da 

pessoa, é justamente o inverso, ou seja estar liberado da pessoa. Enquanto você se prende ao 

futuro, tal como você o apresenta, você não pode ser liberado da pessoa uma vez que você 

mesmo se induz a uma espécie de prolongação da pessoa, quaisquer que sejam as vibrações que 

você viva. Isso não mudará nada, ainda uma vez, na finalidade, mas isso muda as condições de 

vida entre agora e o planeta-grelha final, se posso dizer, e isso, qualquer que seja a atribuição 

vibral justamente, bem ao contrário. Então eu já respondi, sim, certamente. 

 

Então, outra questão. 

 

Questão : questão de uma velha bicicleta em cujo guidão você bateu em outros tempos, Vovô-

papão : 

As colunas de Luz individuais 

Elas buscam melhor nos assinalar os lagartos 

Que suas línguas se agitem, finas espátulas, 

E eles nos embarcam em seus refrigeradores de carne ? 

 

Ah estou desolado, caro amigo, porque se você tem sua coluna de Luz nas costas, eu diria que 

você é tóxico, até mesmo mortal para os Arcontes, então você não tem de se preocupar em 
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relação a isso.  Os Arcontes podem vir se colar na Kundalini, é claro ; desde que a Kundalini esteja 

aberta, é o caso. Mas se você viveu as vibrações, quaisquer que sejam os locais, neste momento se 

produz por todo o mundo, mesmo se não há pilares de Luz, porque como lhes disse Metatron, isso 

concerne a alguns de vocês, mas se por acaso havia esse pilar ou essa coluna de Luz, esse Canal do 

Éter que está presente, nenhum Arconte pode comê-lo, vivo ou morto, você é perfeitamente 

indigesto, e eu diria até mesmo tóxico ou mortal para eles, justamente por causa da Luz. 

 

Mas é um belo poema com o imperfeito do subjuntivo, eu creio, e tudo e tudo. 

 

Questão : estava assinado : Jacques que o abraça. 

 

Ah, Jacques e sua bicicleta, ele retomou a bicicleta. Eh, eu creio que ele retomou a bicicleta para 

escrever esse poema, que aliás é muito bom. Mas eu o lembro, como na questão precedente, que 

seu corpo, o que quer que ele se torne, qual a importância se você está liberado ? E como vocês 

estão todos liberados, o que lhes importa o tornar-se desse corpo e de vossa consciência 

ordinária ? O que é importante, é o corpo carregado de memórias que podem ser úteis para 

alguns povos intergalácticos, em previsão, se posso dizer, das liberações futuras.  Isso concerne 

sobretudo a alguns povos da 3ª dimensão unificada. E eu lhe agradeço esse belo poema. 

 

Questão : durante o sono se está ausente a este mundo e a si, quem está ali durante uma 

síncope ? 

 

É exatamente a mesma coisa.  Você sabe o que há, durante a síncope, concernente ao mundo, e 

mesmo ao seu corpo ?  Não, nem um pouco. É uma obliteração da consciência que talvez está 

ligada a um problema médico, mas o resultado é exatamente o mesmo.  A única diferença, é a 

consciência de retorno. Quando é uma síncope, mesmo se você era Absoluto, você não tem, eu 

diria, a consciência, retornando na consciência, você não tem a lembrança, não tem a experiência. 

 

Certamente, no sono, sobretudo, isso foi dito muitas vezes, quando vocês nos encontram e vocês 

não escutam mais e vocês adormecem, eu diria « felizes os simples de espírito », mas a síncope é 

um pouco diferente ; o sono também, mesmo se o resultado é o mesmo. Em um caso como no 

outro, não há mais mundo, não há mais pessoa, e no entanto você está lá, simplesmente você não 

tem consciência, portanto é uma forma de a-consciência. 

 

Outra questão. 

 

Questão : na Teofania espontânea, deve-se deixar fazer ou deve-se levar a consciência sobre 

uma pessoa ou uma situação como na Teofania provocada ou programada ? 

 

Absolutamente não.  A Teofania espontânea é um retorno para si, no Coração do Coração, é 

possivelmente um acesso, se posso dizer (não é a palavra exata), um reconhecimento do Absoluto, 

se vocês preferem. Portanto nada há a projetar e imaginar nenhum alvo ou nada mais.  Quando a 

Teofania é espontânea, a Luz os chama poderosamente, nada há a fazer, sobretudo pensar no que 
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quer que seja, coloque sua mão sobre o coração, uma marreta, se você quiser, e permaneça assim. 

Não há nada a fazer, sobretudo nada a mover, nem a agir, e deixar ser o que é. Nos casos das 

Teofanias programadas, certamente que há uma intenção de início, ou então aquelas que vocês 

decidem por vocês mesmos, mas quando isso se produz, espontaneamente, não vá se divertir em 

servir-se disso para outra coisa do que instalar-se no Coração do Coração. Acompanhar o impulso 

que chega e não se servir disso para outra coisa, sem isso é uma forma de desvio, qualquer que 

seja a bondade e a empatia que está por trás, se você quer compartilhar isso, por exemplo, com 

um irmão ou uma irmã, não escolha esses momentos. 

 

Outra questão. 

 

Questão : frequentemente, ao sair das Teofanias, além da expansão do coração e do estado de 

Amor, eu sinto uma ativação dos circuitos sexuais. O que é isso ? 

 

Então eu os lembro que foi dito, durante as diferentes intervenções destes últimos dias, que 

primeiramente havia a Teofania, e que através da coluna de Luz que se instala atrás, mesmo se 

vocês não realizaram a cruz, há mesmo uma injunção particular que se faz entre o coração e o 

sacro primeiro, e então a esfera sexual na frente e atrás, com a cabeça.  Portanto são circuitos que 

não puderam, por razões que lhe são próprias, os circuitos sexuais como você diz, que não 

puderam ser limpos completamente pela Onda da Vida, se você a vivenciou, ou que não foram 

limpos porque não havia Onda da Vida. Então é normal que no momento em que as partículas 

adamantinas se desdobram de trás para a frente no nível do sacro e da esfera, da pelvis, se isso 

não foi liberado das linhas de predação, dos impulsos, do desejo, ele se manifestará nesse 

momento. Então está ligado unicamente a isso. 

 

Aquele que teve a Onda da Vida, quando as colunas de Luz se instalam, não há nenhuma 

implicação no nível da esfera sexual. Isso permanece totalmente como de hábito, se posso dizer, 

não há modificação do que quer que seja.  Há modificações, é claro, dos funcionamentos, mas o 

fato de que a Onda da Vida subiu, não há mais impulsos, não há mais desejo animal, se posso 

dizer. Há o desejo do coração, mas mesmo a sexualidade, como para os Liberados Vivos, não tem 

nada a ver com a satisfação de um impulso ou mesmo de um orgasmo realizado.  Na Liberação, se 

há relação sexual, para o Liberado Vivo, que seja com uma chama gêmea ou com um parceiro que 

não é a chama gêmea, sempre há predominância do coração.  Mesmo se há penetração sexual, 

nada se passa, ou então é o ponto de partida, mas a energia não permanece no nível da esfera 

sexual genital, ela sobe no coração. 

São justamente as linhas de predação presentes no nível do 2º chakra, aquelas coletivas ou as 

vossas, se vocês têm problemas de pulsão e de energia muito importante, que colocam problema 

e que impedem a energia sexual de subir ao coração.  Mas aquele que é Liberado Vivo pela Onda 

da Vida não pode provar nenhum desse gênero de pulsão, de desejo, ou de ter necessidade das 

famosas pulsões ditas animais – quer seja com sua chama gêmea ou com algum outro – isso não 

existe. 
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Portanto é necessário diferenciar a sexualidade  que vocês poderiam chamar tântrica ou sagrada, 

e a sexualidade que os deixa, que os mantém no nível do 1º e 2º chakras, é profundamente 

diferente. Se vocês permanecem no nível do 1º e 2º chakras, vocês vão constatar o que ?  Que vai 

haver um desejo cada vez mais forte, pulsões cada vez mais intensas, portanto aquele que vive 

isso no coração, porque não há mais as linhas de predação pessoais ou coletivas no nível do 2º 

chakra, sua sexualidade está livre.  Ela não responde a um desejo ou a um impulso, é justamente 

um meio de fusionar o coração com o outro, mas não é certamente a satisfação de um desejo dito 

sexual. 

 

O Liberado Vivo não é, como dizer, obcecado ou mesmo focalizado de maneira nenhuma sobre a 

esfera sexual.  A esfera sexual, ele se serve disso como de uma ferramenta para reunir o coração e 

para mostrar esse coração ao seu parceiro. Não é um orgasmo tal como é vivido com as linhas de 

predação, isso nada tem a ver. Aí está o que eu tinha a dizer em relação a esta questão. 

 

Eh você pode encadear hein, eu não faço Teofania a cada vez hein, eu não tenho tempo. 

 

Questão : desde 2 anos, eu vivi experiências em relação a Metatron. Essa proximidade vivida 

independentemente das canalizações me surpreende. Essa repetição tem um sentido particular ? 

 

Como vocês o sabem Metatron é a imagem da Fonte, sua representação arquetípica é justamente 

essa famosa coluna ou pilar de Luz que se instala em vossas costas. Quando nós lhes dissemos que 

tudo estava em vocês, vocês veem, mesmo Metatron está em vocês.  Então Metatron, ele está 

localizado ao longo, da coluna vertebral. Portanto isso quer dizer que para você, há no que você 

vive e você é, que isso seja no nível da pessoa como bem mais anteriormente em relação à sua 

origem estelar, a necessidade de organizar, a necessidade de organização e também, algo, de 

controle.  Tudo isso o remete o mais frequentemente, como  todas as pessoas que são 

controladoras, ao que eu chamaria de linhagens reptilianas, é claro.  Vocês sabem, há os Arcontes 

hein, ou aqueles que têm uma linhagem ou uma origem, o que é pior, reptiliana, que vão estar em 

permanência, em suas vidas, no controle. 

 

E é verdade que hoje isso coloca um problema enorme para os irmãos e as irmãs, não todos 

felizmente, mas alguns de nossos irmãos e irmãs que têm uma linhagem reptiliana ou uma origem 

reptiliana, mesmo tendo vivido o Si ou a Infinita Presença, encontram-se hoje com esse controle 

que lhes explode na cara, nós o vimos com um irmão precedentemente, mas estou seguro que nós 

temos vários aqui e em outros lugares no mundo também. E é um desafio para essas irmãs e esses 

irmãos porque eles começam a perceber que eles são personalidades controladoras, então se 

vocês lhes tivessem dito isso há alguns meses, eles estavam tão no controle que eles lhes teriam 

esbofeteado. Porque é insuportável, quando vocês viveram a Luz, seja pela Coroa da cabeça ou do 

coração, ser portador dessa vibração e dessa influência de vossas linhagens ou de vossa origem 

que dispara sistematicamente, e no desconhecimento de sua plena vontade, a necessidade de 

controlar tudo, em vocês e no outro. E isso, é tudo exceto a Liberdade, é claro. 
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Mas é um desafio que é verdadeiramente específico e que explode na cara, ou nas pernas no caso 

precedente, para esses irmãos e essas irmãs.  A Luz não se acomoda em nenhum controle, 

sobretudo neste mundo. Desde que vocês coloquem antes o controle, vocês jamais serão livres, 

porque o controle se exerce a partir da pessoa, e portanto por comportamentos arquetípicos que 

vêm frequentemente ou da origem, ou de uma linhagem que está em relação com o mundo 

Arcôntico, o que não quer dizer que vocês mesmos são Arcontes, mas na história das dimensões, 

sim. É muito mais fácil para um irmão ou uma irmã, por exemplo, que tem uma origem estelar de 

Sírius, deixar todo o controle, do que para o irmão ou irmã que tem uma linhagem reptiliana, 

sobretudo neste período.  

 

Vamos, outra questão. 

 

Questão : eu vi um contraste entre a pessoa e a Eternidade. 

 

É feito para isso, hein. 

 

Questão : de um lado as Teofanias podem ser muito intensas com um Fogo do coração 

crescendo, mas por outro lado, eu vejo que minha pessoa tenta por todos os meios tomar todo o 

lugar. 

 

É exatamente o que eu dizia em minha resposta precedente. Vocês têm aqui um exemplo típico 

ou de uma linhagem reptiliana ou de uma origem estelar que está ligada aos Dracos. 

 

Continue. 

 

Questão : isso se traduz por um sentimento de desvalorização e de ver os esquemas da punição 

se ativarem. Eu vejo isso acontecer mas eu tenho dificuldade para deixar a pessoa e para me 

abandonar totalmente nas mãos do Pai. Você pode dar-me um conselho ? 

 

Eh, eu creio que é o que eu disse há alguns dias. Vocês vão ver cada vez mais claramente os 

momentos em que vocês estão no coração e os momentos em que vocês estão em outro lugar.  É 

justamente essa interrogação, essa visão, e como você diz, às vezes essa culpa, que vai explodir 

por ela mesma, no Apelo de Maria ou no planeta-grelha final, se você tem a cabeça um pouco 

dura. Mas efetivamente, vocês constatam que há irmãos e irmãs, com as Teofanias, que se 

instalam dentro, mesmo sem o querer, mesmo sem programar o que quer que seja e sem 

nenhuma intenção, e depois vocês têm os irmãos e irmãs que vivem as Teofanias cada vez mais 

magníficas, se posso dizer, e no retorno eles se percebem, devastados, que sempre há os 

comportamentos da pessoa. 

 

Não é questão de agir, é questão de vê-lo e de atravessá-lo. Mas lembre-se que as personalidades 

ditas controladoras, mesmo quando você diz que você quer se desfazer de sua própria pessoa para 

instalar o que você vive nas Teofanias de maneira mais permanente, você se serve de sua pessoa, 

e portanto você reforça a distância com a Teofania e com o Absoluto. 
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Vocês não podem agir por vocês mesmos,  tanto mais se vocês têm uma linhagem reptiliana, e 

ainda mais se vocês têm uma origem reptiliana. Isso, era possível antes de 8 de março, depois de 

anos, com os pequenos diabos, com todos os protocolos de subida vibratória.  Agora vocês não 

têm mais escolha ; para os irmãos e irmãs que são portadores disso, é o sacrifício, sem isso vocês 

vão girar em círculos até o tempo que isso quebre. 

 

Enquanto vocês desejam controlar, mesmo vossa liberação, como vocês querem ser 

liberados ?  Vocês o serão, certamente, pelas circunstâncias coletivas, mas enquanto isso, vai 

precisar atravessar o que vocês não viram até o presente, e que efetivamente, como o disse esse 

irmão e essa irmã, vocês começam a ver a distância entre o estado de Teofania que é um estado 

de Amor, e o retorno à pessoa.  É feito para isso, para colocá-los, não na culpa, mas na visão clara 

e precisa do que com frequência esses irmãos e essas irmãs pensaram ter ultrapassado, em seu 

entusiasmo vibratório, mas que de fato estava sempre escondido dentro e esperou esta ocasião 

para ressurgir, se posso dizer. 

 

Portanto, nem culpa, nem vergonha, nem o que quer que seja, simplesmente aceitar isso. Não 

buscar mais agir com sua pobre pequena pessoa para tratar, é impossível agora.  Somente o 

coração lhes permite tratar, e às vezes esse coração lhes dá a ver as coisas, como está descrito ali, 

como nas outras questões. Mas depois, se vocês são portadores desse gênero de coisas, isso quer 

dizer que vocês têm uma linhagem ou uma origem reptiliana. Neste momento, vocês sabem, e eu 

confirmo, que vocês não têm nenhum meio de agir pela pessoa, uma vez que justamente as 

Teofanias fazem desaparecer a pessoa. 

 

Deem-se conta do ridículo, isso quer dizer que vocês vivem o Amor o mais perfeito, vocês 

retornam na pessoa e vocês vão trabalhar sobre a pessoa para eliminar alguma coisa.  Mas isso, é 

a necessidade de controlar vossa própria pessoa, uma vez que sendo portadores da energia dos 

Dracos, arcônticos, ou redimidos, ou jamais falsificados, vocês têm em vocês a pulsão do controle. 

Porque a pulsão do controle, ela não é incômoda nos mundos unificados, mas ela é extremamente 

incômoda, uma vez que é o controle que os confinou. 

 

E as personalidades controladoras, necessariamente hoje, não podem trabalhar sobre, por 

exemplo o esquema de supracontrole ; elas podem fazê-lo, isso vai acalmar, o tempo de ser 

acalmado, mas depois, o mais importante, é o quê ? É o sacrifício, isso quer dizer que ele não foi 

feito, que o Absoluto não foi visto, que tudo foi reconduzido para a pessoa, qualquer que seja o 

entusiasmo e quaisquer que sejam as vibrações. 

 

Ainda uma vez, sem culpa uma vez que a Liberação está a vossa porta. Isso necessita 

simplesmente de se reposicionar e de parar de querer controlar sua espiritualidade ou sua 

liberação. Vocês não podem controlá-la, vocês não podem desejá-la, vocês não podem projetá-

la.  É o silêncio da pessoa, o que se produz cada vez mais nas Teofanias, quem faz isso, mesmo se 

por um instante vocês às vezes têm a impressão, antes de viver as Teofanias espontâneas ou nos 

horários que foram dados, que vocês vão poder dirigir isso. Sim, vocês podem fazê-lo na condição 
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de deixar o controle.  Dirigir e controlar, não é a mesma coisa. Se vocês dirigem a Teofania para 

um alvo e se a Teofania se produz, é que vocês não controlam nada, não é ? Vocês apenas tiveram 

a intenção. 

 

E o controle, não o medo mas o controle, é algo muito vicioso justamente, porque quando vocês 

são controladores, vocês vão se servir da espiritualidade ou mesmo das ferramentas que lhes 

deram para crerem chegar a se liberarem vocês mesmos. Mas vocês veem um pouco a 

contradição, sobretudo agora que há as Teofanias e depois da colocação em funcionamento do 

processo de Ascensão da Terra. ? 

 

É necessário fazer como o Cristo, a crucificação e a ressurreição não podem se viver senão a partir 

do instante em que vocês entregam vosso Espírito ao Desconhecido, ao Pai, à Fonte, vocês o 

chamem como quiserem, mas não antes. Não são vocês que gerem vossa liberação. Aí, sim, é o 

orgulho espiritual mas que não é visto.  Não é nem mesmo a vontade de bem, são as injunções de 

controle dos pequenos diabos, dos circuitos, eu os lembro, do cérebro mais profundo que está 

ligado às forças Arcônticas nesta terra, mesmo se vocês jamais estiveram implicados em alguma 

coisa que era contrária à Luz, mas vocês captam sobre esta terra, por vossa constituição, as 

energias que estão ligadas à predação. 

 

Eu lhes disse, que os irmãos e as irmãs que não têm essas linhagens reptilianas, em particular 

quando vocês têm Sírius, mas mesmo... então imaginem que vocês têm Sírius e uma linhagem tipo 

Draco, isso vai lhes colocar problemas muito sérios. Não antes, porque antes vocês tinham a 

influência de Maria, vocês tinham a possibilidade de viver o coração - e sempre, também agora -, 

mesmo mais do que os outros, e isso cria uma tensão em relação à pessoa, e isso cria um 

desconforto porque vocês não deixaram a pessoa. E isso, vai se ver cada vez mais, e é nesses casos 

que vocês vão quebrar alguma coisa no nível do corpo, e sobretudo no nível ósseo, ou então sobre 

a garganta porque, como se diz, isso vai permanecer atravessado na garganta. 

 

Vocês sabem muito bem que no mundo em que todos nós encarnamos, aqui na terra, o controle é 

indispensável. Controlar suas pulsões, controlar suas palavras, controlar seus deveres de filhos, 

controlar seu marido ou sua mulher se temos ciúmes, controlar suas contas no banco. Tudo isso 

lhes mantém algo dessa linhagem. Mas com a luz das Teofanias, como foi dito por este irmão ou 

pelo irmão que quebrou o trocanter, isso se vê de um golpe, naquele momento. Vocês veem a 

diferença ? 

 

Então certamente eu não vou lhes falar, e colocar questões, dos diferentes comportamentos 

possíveis neste último período, se posso dizer, das possibilidades de Liberação antes do Apelo de 

Maria, e portanto Liberação pessoal antes da Liberação coletiva. Conforme as linhagens de que 

vocês são portadores, a cada vez a problemática vai ser um pouco diferente, não podemos 

considerar todas, aí eu tomo um exemplo de preferência característico, eu diria. 

 

Outra questão. 
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Questão : desde dois meses, um tipo de marca apareceu em baixo nas costas, no nível do 

sacro.  É um triângulo, ponta para baixo e no nível do meio das nádegas.  No centro do 

triângulo, há um disco. Ao que corresponde essa marca ? 

 

O que quer dizer marca ? É percepção, é a pele que se modificou, porque eu não compreendo o 

sentido da palavra marca ? 

 

Questão : é uma marca no nível da pele, traços nítidos que aparecem sobre a pele. 

 

Mas é o Fogo do sacro, muito simplesmente. Vocês sabem que as últimas Portas a ter trabalhado, 

antes de subir no nível das Teofanias ou do coração, era, nós lhes dissemos há dois meses, eu 

creio, eram as Portas Precisão e Profundeza, já desde muito tempo, e sobretudo as quatro Portas 

do sacro. E eu os lembro que há uma estrutura na pelve que não é a mesma que o 

tetraquihexaédro do coração, mas que é uma estrutura vibral, que é na forma de um octaédro. E o 

redondo e o triângulo que estão marcados na pele, no nível do sacro, traduz materialmente, se 

posso dizer, o trabalho alquímico que está prestes a se realizar para a maioria de vocês. 

 

Lembrem-se do que disse Metatron. As Teofanias permitem instalar ao mesmo tempo a 

Leminiscata sagrada em sua ignição, e portanto reune o 13º corpo – Absoluto se vocês querem, o 

desaparecimento da consciência -, e ao mesmo tempo vai fazer desaparecer, se isso já não foi 

feito pela Onda da Vida, no nível do sacro particularmente, tudo o que está ligado à predação e à 

ilusão. Portanto se a pele está marcada, isso quer dizer certamente que há um trabalho muito 

forte que se faz nesse nível, de resíntese do octaédro situado na pelve. 

 

Questão : então isso é, possivelmente será evidente desaparecer de nossas vidas profissionais, 

familiares, etc, ? 

 

Isso é o que ? 

 

Questão : penso que é uma questão sob a forma de afirmação. 

 

E eu penso que cabe a cada um de vocês se darem conta. Se vocês não sentem nada, se vocês não 

sentem nada absolutamente, e tudo se passa normalmente em vossa vida, não busquem do meio-

dia às quatorze horas, contentem-se em viver o que é para viver, Teofanias ou não Teofanias. 

Agora, é como a questão em relação à mudança de trabalho ; mudança de trabalho, isso quer 

dizer o que ? Que de algum modo vocês consideram uma continuação. Isso não quer dizer que não 

é necessário programar suas férias ou programar o que vocês vão fazer na próxima semana, mas 

quando eu ouço falar de mudança de atividade profissional com formação, aí isso quer dizer que 

há aqueles que creem que eles ainda têm anos. É falso. 

 

Mesmo se Nibiru não está visível durante os meses de maio e junho, as circunstâncias de vida 

sobre a terra arriscam ser profundamente diferentes em relação ao conforto que vocês conhecem 

no Ocidente hoje. Mesmo se Nibiru não está visível por uma razão ou por outra, eu sou cauteloso 
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nas mudanças de velocidade que nós observamos, mas nós lhes dissemos que é neste momento, 

isso, vocês o vivem.  Mas não vão projetar deixar vossa mulher porque acabou e  você se fartou, 

ou não vão projetar de fazer como eu disse, de comprar uma Ferrari, porque vocês não terão de 

pagá-la. Não é feito para isso, a espiritualidade, a Liberação. Isso prova ainda uma vez que são as 

pessoas que apreendem os conceitos, e o que é ainda mais grave, que às vezes apreendem até 

mesmo vivências. Elas se apropriam da Teofania e elas vão continuar a deixar sua pequena pessoa 

exercer.  Mas isso também é contrário à Verdade, portanto necessariamente há o apelo à ordem. 

 

Vamos, continuemos. 

 

Questão : uma vez que tudo é significação, o que significa o encontro com um escorpião ? 

 

Não, uma vez que tudo é sinal, desculpe mas eu retomo porque tudo é significativo ou tudo é 

sinal, mas não significação, não é a mesma coisa. Repita a questão.  O escorpião evoca o que ? A 

picada do escorpião, é alguma coisa fulminante, muito rápida, e que encadeia uma mudança de 

consciência.  Com o escorpião físico, isso vai ser antes uma mudança em um mau sentido, mal-

estar e síncope, até mesmo morte, mas no nível simbólico, quer seja em sonho ou ver realmente 

um escorpião, isso lhe anuncia uma transformação extremamente brutal, a rapidez do escorpião. 

 

E eu os lembro que o signo astrológico Escorpião, é com frequência dos seres que estão 

verdadeiramente à vontade na matéria. Eles amam a matéria, eles amam a sexualidade, eles 

amam tudo o que se pode tocar. Então eu não sei qual é o signo astrológico desse irmão ou dessa 

irmã, mas em todo caso, isso remete ao que eu acabei de dizer, isso anuncia um acontecimento 

brutal, e liberador. Eu espero que ele não vá quebrar alguma coisa também. 

 

Vamos, você pode continuar. 

 

Questão : braceletes muito doces se colocam às vezes em meus dois tornozelos,  a qualquer 

hora, com Maria ou no repouso. Há então zonas do meu corpo que parecem flutuar e se destacar 

umas das outras. Os contatos desses braceletes reagrupam tudo isso. 

 

Até o momento eu não vi  a questão. 

 

Não, era somente um testemunho. 

 

Questão : há dez dias tudo se tornou de um branco deslumbrante, eu me percebi em meu corpo 

de Luz ; minha consciência está em todo lugar, em cada coisa. Sou impulsionado ao contato de 

minha origem estelar. Torna a subir a consciência da tristeza inscrita em mim, e a noção de falta 

que não aceitava, com a raiva, em relação ao confinamento Annunaki. Tudo é quase 

instantâneo e uma energia branca e luminosa desce, me atravessa e parece descer sobre a 

Terra. O sentimento de « terminou, basta » é uma força difícil de explicar que me atravessa. 

Tudo voa em pedaços em mim e uma nova estrutura está no lugar. Depois tudo mudou. Você 

pode me esclarecer ? 
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É a finalidade de tudo o que nós explicamos há anos. É encantador, ele. É muito simplesmente o 

processo que está em curso. O que é que você quer como explicação ? Uma confirmação, é isso ? 

Tudo o que é vivido, tudo o que ele descreveu, tudo o que vocês vivem atualmente, não é senão a 

conclusão lógica do que se produz desde 1984. O que é que vocês querem mais ?  Porque ele 

descreve perfeitamente o processo, ele o vive, ele vê as mudanças, e ele quer saber o que é ? 

Então eu não estou seguro de ter compreendido, ou a questão está mal formulada talvez. Mas eu 

não compreendo, há necessidade de uma confirmação, é isso ? Ele mesmo descreve o que ele 

vive ; e ao que isso corresponde, é o que nós temos repetido durante os anos. É a finalidade, o 

retorno do corpo de Existência, a mudança radical da consciência, mesmo efêmera, que está em 

curso, e o desaparecimento dessa consciência efêmera. 

 

Portanto dizer « basta », é ainda alguma coisa que vem do antigo, que não é novo. Aliás ele disse 

bem, esse irmão ou essa irmã, que desde dez dias tudo se transformou.  Ele disse « basta ». Sim, 

isso basta para todo o mundo, se está bem de acordo agora. O cinema durou muito, não, vocês 

não acham ? Não vamos fazer uma votação, vocês sabem que eles podem traficar os votos. Então 

eu não vou lhes pedir para votar, é claro, mas é até mesmo muito constante. Então, outra 

questão, porque eu não posso dizer nada mais, é necessário que ele releia todo o AD, e tudo o que 

nós dissemos desde quatro anos, cinco anos até. 

 

Questão : eu vou ao encontro dos dragões. No caminho de retorno, eu tinha a impressão de ter 

uma cauda de dragão. Você pode me esclarecer ? 

 

Esclarecer o que ? 

 

Questão : qual é o sentido de ter uma cauda de dragão no retorno da visita aos dragões ?  

 

Bah uma afinidade particular, ou então você tem um dragão que entrou nas nádegas. Em geral, 

eles lhes acompanham de preferência ao lado do ombro esquerdo mas eu não sei, isso pode ser.... 

você fez uma troca, lá em cima com o dragão, de um tipo particular, ou então é algo que se 

revelou a você nessa ocasião, mas eu não posso dizer mais sobre isso. Enquanto você desce 

novamente com uma cabeça que não é mais a sua, mas a cabeça do Draco, porque aí você terá 

dificuldade para viver todos os dias. Enquanto que a cauda, não é incômoda. 

 

Questão : Maria disse, no dia do arrependimento : « Cada um de vocês está neste momento no 

lugar que é o vosso para viver à perfeição vosso retorno na Luz, vosso retorno na Eternidade. » 

 

De fato.  

 

Questão : propuseram-me partir para trabalhar no estrangeiro, talvez daqui a dois meses. 

 

Ela é de qual país essa irmã ou esse irmão, ela não disse ? 
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Questão : não, isso não está especificado. 

 

De acordo. 

 

Questão : eu não estaria mais no lugar que eu ocupo neste momento... 

 

Esperem. Quando nós lhes dissemos, e quando Maria disse que vocês estão exatamente no bom 

lugar, isso não quer dizer que vocês vão permanecer no mesmo lugar sem se mover até o fim. É 

em todo caso profundamente diferente querer mudar alguma coisa, o que é inútil, de uma 

mudança que chega com facilidade e evidência, é sempre a Fluidez da Unidade. Portanto cabe a 

esse irmão ou essa irmã ver se flui. Talvez ela não tenha de grelhar nos conflitos que vão se 

desenrolar na Europa. Vocês veem ? 

 

Portanto não decidam em um sentido ou no outro, deixem fazer a facilidade, a evidência. Senão, 

se vocês têm a impressão de ainda ter a escolher entre um e o outro, bah isso, isso depende da 

pessoa, isso não depende da Luz.  A Luz, ela é evidência, simplicidade e facilidade. Quando nós 

lhes dissemos, e eu disse também « vocês estão no bom lugar », isso não quer dizer de maneira 

física, que vocês vão permanecer no mesmo lugar todo o tempo. Aí é um abuso de 

interpretação.  Quando Maria lhes diz que vocês estão no bom lugar, isso não quer dizer que nada 

de vosso ambiente deve mudar, ao contrário. Vocês viram os exemplos dos irmãos que quebraram 

as pernas ou outras doenças, porque exatamente eles estavam persuadidos de que não havia 

nada a mudar neles. Vocês veem, nós somos certamente responsáveis do que nós dizemos, mas 

não do que vocês projetam ou interpretam. 

 

Não é necessário tomar isso no sentido literal, sem isso permaneçam sentados até o fim dos 

tempos ; uma vez que nós dissemos que vocês estão no bom lugar, vocês podem tomá-lo no 

sentido ainda mais literal. Bem ao contrário, eu disse : não é mais o momento de mudar por vocês 

mesmos, mas se é a Luz quem retifica as coisas, aceitem. Há uma mudança, não de posição da 

consciência, mas das condições efêmeras, que é impulsionada pela Luz. Vocês são de qualquer 

modo capazes de fazer a diferença de saber se são vocês que desejam uma mudança ou se a 

mudança é de algum modo imposta, ou se isso se produz com graça e elegância, eu quero 

dizer.  Mas vocês não têm de cogitar por isso, é suficiente olhar.  Aliás vocês verão por vocês 

mesmos que vocês não encontrarão nenhuma saída em vossas cogitações, mesmo se vocês 

hesitam entre a compra de duas calças. Eu tomo esse exemplo, mas é semelhante em todos os 

níveis. Enquanto vocês têm a impressão de ter a escolha, vocês não estão livres. Geralmente, é 

sempre como isso nos arranja, eh sim. 

 

Questão : … para viver meu retorno à Luz e à Eternidade, meu lugar de vida tem uma real 

importância ? 

 

Há um lugar importante para sua pessoa, para o que você tem a viver, mas como vocês o sabem, 

onde quer que vocês estejam sobre esta terra, esse processo se produzirá da mesma maneira. 

Mas talvez para seu efêmero, a Inteligência da Luz decidiu que você devia estar justamente em 
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uma mudança de lugar, e no momento em que você não está ainda no bom lugar e que é tempo 

de se colocar, sobretudo se são dois meses, se você tem o tempo, não é ? 

 

Mas vocês veem, a diferença entre as escolhas que vocês podem por em vossa cabeça, em relação 

a uma oferta, e as coisas que se produzem e sobre as quais vocês não têm, como disse nosso 

irmão há pouco, nenhum controle.  E eu lhes disse que o controle estava ligado a outras coisas : o 

medo, e também a noção de escolha que intervém.  A Luz, ela não lhes deixa escolha agora. Hein, 

lembrem-se : « Aqueles a quem muito foi dado, muito será pedido. », e é o que esse « muito 

pedido » ? É justamente ser íntegro, isto é ser liberado ou em todo caso estar na humildade e 

deixar ser a Luz em vossa vida. Isso não necessita esforço, nós sempre lhes dissemos. Portanto 

cabe a vocês verem, nas mudanças que vocês projetam, imaginam ou sofrem, as coisas em 

seguida se tornam mais fáceis ou não ? 

 

Portanto certamente que há pessoas que mudam de marido, de mulher, de profissão, mesmo se 

nós lhes dissemos que não era o momento de mudar, mas a Luz, ela pode fazê-los mudar muito 

rapidamente de qualquer coisa para justamente permitir-lhes estar ainda mais no melhor lugar 

para viver o efêmero que resta.  Vocês veem ? É diferente em um caso como no outro.  De 

qualquer maneira, se vocês querem colocar em operação mudanças que não estão em acordo, se 

posso dizer, com a Inteligência da Luz, elas não se produzirão ou elas serão muito complicadas. 

Por outro lado se vocês resistem às mudanças induzidas pelo influxo da Luz, aí vocês vão quebrar, 

é o que eu já disse. 

 

Há quatro enredos possíveis, hein, e os dois outros são : não há nenhuma injunção ou mudança da 

Luz e vocês, desejam mudar – isso vai se passar mal -, ou então vocês decidem mudar e isso cai 

bem porque a Inteligência da Luz vai no mesmo sentido. Isso quer dizer o que ? quer dizer, nesse 

caso preciso, que a personalidade já se submeteu à Existência ou à Eternidade. E depois há outros 

casos, também, isto é que vocês desejarão alguma mudança, a Luz não deseja mudança alguma, e 

vocês ainda se encontram todos os domingos com a sogra ; mas isso é assim, é para 

assumir.  Vocês veem, são os quatro enredos. E vocês podem tentar evitar a sogra, e no entanto 

ela sempre está ali.  Vocês conhecem tudo isso, com a sogra ou com outra coisa, hein. 

 

Questão: desde alguns dias, meu coração aquece em vários momentos do dia às vezes com uma 

Alegria ainda vaga que se instala. Às vezes, sem razão, uma emoção, um medo, ou uma 

angústia aparecem e se desvanecem rapidamente. Você pode desenvolver sobre isso ? 

 

Desenvolver ? Mas é o efeito da Teofania. A Teofania se instala mais ou menos rapidamente, com 

efeitos mais ou menos marcantes, mas em todo caso a sensação no nível do coração, sim, é 

constante, e ela se acompanha da Alegria,  mas é o objetivo. Às vezes, esse irmão ou essa irmã 

disse que há medos que se manifestam.  Sim, porque é o que eu já lhes disse... no primeiro destes 

encontros em que eu expliquei que havia a Eternidade, que se via, que se vivia, e o que 

permanece do efêmero, se vocês ainda não estão liberados, que se vê também, e os dois se 

distanciam.  Portanto se ainda não está completamente visto, você assim mesmo vive as 

Teofanias, a Paz, a Alegria, a Liberdade, e quando você retorna porque a Teofania ainda não é 
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perpétua, exceto nos Liberados Vivos, nesse momento você prova, como você diz, o medo, etc. Aí 

está o que eu posso dizer. 

 

Mergulhe cada vez mais nas Teofanias sem se preocupar com o resto. Você demonstrará  a você 

mesmo que você está instalado em sua eternidade e não nos medos, nas resistências ou nas 

manifestações de sua pessoa. E o que já está muito bem, é que vocês vejam a distância e a 

diferença que pode existir no momento em que vocês vivem a Teofania, e quando vocês 

retornam, como você disse, isto é em meio à pessoa. Vocês veem bem as diferenças, e a maioria 

dos irmãos e das irmãs, através das questões, mostram isso, quer dizer que há às vezes uma 

distância entre o que é vivido na Teofania e essa distância não pode senão aumentar, porque 

vocês não podem mais e não poderão mais se agarrarem à vossa pessoa e ao personagem em 

muito pouco tempo. 

 

Portanto quando vocês retornam na pessoa e vocês constatam que é resistente, o que é que vocês 

fazem ? Vocês ainda vão se servir de vossa pessoa para tentar mudar isso ? Não, vocês retornam 

na Teofania e é tudo. E depois vocês retornam, e vocês veem. Isso ainda não desapareceu ?  Vocês 

refaçam uma Teofania, que vocês programam, ou vocês esperam as Teofanias espontâneas, mas 

de graça não alimentem mais, sobre o plano energético, as problemáticas de vossa pessoa.  Há Luz 

suficiente, há suficientemente, como foi dito, Alegria nas Teofanias, mesmo se ela não é completa, 

para verificar por vocês mesmos que isso tem efeitos de distanciamento de vossa pessoa. É o que 

eu tentei exprimir no início dos encontros, que eu lhes repito agora de uma outra maneira. 

 

Isto quer dizer que há tal hábito de funcionar a partir da pessoa, que neste período em que, de 

fato, a Existência se dissocia, mesmo se há sobreposição e dissolução nos planos dos mecanismos 

da consciência, desde a instauração das Teofanias espontâneas tal como elas se produzem agora, 

se vocês querem, vocês têm a oportunidade de se verem nas duas facetas. Mas por que é que 

vocês vão ainda se servirem dessa pessoa que se distancia e que desaparece, uma vez que ali onde 

vocês colocam vossa atenção, onde uma dor se manifesta, vocês vão finalmente alimentar o 

efêmero ao invés de alimentar a Existência que vocês são ? 

 

As Teofanias não estão destinadas... certamente que isso dá uma iluminação, devido a esse 

distanciamento entre a Existência e o efêmero, mas também, ao mesmo tempo, uma 

sobreposição e uma dissolução. Portanto em que mais vocês ainda creem, e o que mais vocês 

vivem ? A necessidade de se agarrar aos problemas, ou a confiança na Luz ? Aí também, vocês 

demonstram a vocês mesmos se vocês viveram vosso sacrifício ou não.  Vocês acreditam que, por 

exemplo, Gemma Galgani ou Hildegarde de Bingen, ou ainda mais próximo de nós, irmã Yvonne-

Amada que é a Estrela KI-RIS-TI, não se abandonavam ao Cristo quando elas tinham um câncer ou 

uma doença muito grave ? Não, isso nada muda. Então vocês veem, e é muito bom que nós 

falemos disso hoje através dessas numerosas questões, porque as Teofanias, efetivamente, estão 

prestes a se tornarem mais perceptíveis e cada vez mais vivas, certamente, e isso contrasta tanto 

mais com o resto do personagem, se ainda há isso.  Mas não se dirijam ao vosso personagem para 

tentar resolver o que os incomoda.  Ela está onde vossa fé na Luz ? 
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Assim é claro, eu o disse, se vocês têm uma patologia orgânica a tratar, tratem-na, não esperem 

que a Luz os faça desaparecer totalmente, ou esperando, em meio a vossa pessoa, que a Luz vai 

transmutar todos os dodóis.  A Luz é curativa e diligente, é claro, mas eu lhes assinalo que a 

finalidade da Inteligência da Luz, hoje, não é reparar o que está prestes a morrer, cabe a vocês se 

liberarem justamente do que está prestes a morrer. Portanto se vocês têm uma doença orgânica 

ou um problema físico, tratem disso, mas nos processos psicológicos, atenção, não se sirvam da 

Luz para querer curar alguma coisa. É a Luz quem os cura, se ela decide, sem isso, bem vocês se 

ocupem de vossos corpos, hein.  Mas não desviem, sobretudo desde as Teofanias, não desviem a 

utilidade dessas Teofanias, que é de fazê-los viver a Alegria Inefável, o êxtase, o íntase, a beatitude 

como disse Ma Ananda. É essa a primazia, não é querer mudar algo em vossa psique. 

 

Então se a Luz deve fazê-lo, ela o fará, mas essa não é sua finalidade hoje.  A finalidade, é o 

coração, o que vocês vivem lá, não é o que escoiceia vossa pessoa, ou então se é vosso corpo, eu 

lhes disse, ocupem-se dele.  Mas se é vosso mental que tenta fazer a Luz interagir em outro lugar, 

ela o fará sozinha se isso deve ser, mas se algo os incomoda no nível do corpo ou da saúde, 

tratem, energeticamente, quimicamente, o que vocês quiserem, mas não se sirvam da energia da 

Teofania para curar quem quer que seja, sem isso vocês vão ter grandes, grandes retornos de 

recentramento, hein. Vocês verão por vocês mesmos, façam a experiência. Não é uma 

advertência, é uma evidência que vocês mesmos constatarão. 

 

A Luz não está aí hoje para curar, a Luz não está aí para iluminar a consciência ordinária, isso lhes 

foi explicado, era tournicoti-tournicota, era o orgulho espiritual do Si. E aliás é para isso que nós 

falamos, uns e os outros, de um antes e um depois quando vocês são liberados, quer seja pela 

Onda da Vida em 2012 ou agora pela Teofania, que é um outro caminho de aproximação do 

processo de Liberação.  E é claro, como seria de esperar as Teofanias conduzidas por Maria e pelo 

conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, está diretamente ligada à sua ação, 

certamente, ou antes ao que é uma focalização do Amor de Nibiru, do gêmeo estelar do Sol. 

 

Outra questão 

 

Questão : quando de uma Teofania espontânea com nossa casa, meu coração se expandiu e eu 

senti, no nível do coração, como uma esfera de duplo arco, rosa e branca, cada arco girando no 

sentido contrário ao outro em um movimento circular... 

 

Sim, é a colocação em movimento do tetraquihexaédro no momento... vocês sabem, vocês têm 

uma estrutura geométrica do coração de Existência que é o tetraquihexaédro, é a estrutura 

estática.  Mas certamente isso gira, e quando ela se põe a girar, dando o aspecto que está 

descrito, isso quer dizer que a mudança é iminente. 

 

Continue. 

 

Questão : … eu senti o impulso desse movimento até no meio das costas... 
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Sim, o tetraquihexaédro, ele não está diante do coração, ele está no interior do peito. 

 

Questão : … e eu me abandonei a isso. 

 

E exatamente o que é para fazer. 

 

Questão : uma noite, eu adormeci sobre meu livro. Alguma coisa me transpassou o coração e 

isso me despertou. Sem o ver dos meus olhos, uma espada enorme penetrava lentamente meu 

peito. Eu me abandonei, não era doloroso, mas doce. Eu me deixei embalar e parti em um sono 

profundo, tudo era negro. Eu despertei em um estado de paz e serenidade. 

 

Sim, é a perfuração do coração, seja pela espada do Cristo seja pela espada de Miguel, é 

exatamente isso. Agradeço o testemunho e vocês vão ser muito numerosos a vivê-lo. Então é 

claro, as Teofanias, o mais frequentemente, são vibrações, calor, todos os sintomas que vocês 

descrevem, mas fora das Teofanias, e efetivamente vocês têm cada vez mais chances, se posso 

dizer, de ter a viver, se isso não foi feito, essa perfuração de vosso coração.  Essa perfuração, ela 

pode se fazer da frente para trás, mas também de trás para a frente, é o impulso Metatrônico, ou 

o impulso Crístico como foi a alguns anos, que não passava pelo Canal Mariano mas por KI-RIS-TI. 

E isso pode ser também a transfixação ligada à espada de Miguel. 

 

É exatamente, quando Miguel lhes disse que ia semear os mares e lavrar as terras, em vocês em 

vosso corpo é também, isso lavra vosso corpo e isso semeia com a nova Vida, e vocês vão sentir 

alguma coisa que os penetra pelo coração, uma espada. E efetivamente, eles são sádicos, em geral 

isso não faz mal, mas isso entra centímetro a centímetro, e há realmente alguma coisa que entra, 

hein, não é energia, ali. É uma informação ligada, como foi explicado, a Metatron, ou seja a 

ativação da cruz. 

 

Questão : eu dormia e um gato saltou no meu rosto. Eu saltei da cama aliviada que ele não tinha 

me mordido. Depois, eu vivi contatos físicos com os gatos, dos quais um eu tenho a guarda 

temporária. Ultimamente, um gato veio em meu quarto. Você pode esclarecer ? 

 

Então vocês têm muitos irmãos e irmãs que encontram os animais, não somente na natureza, mas 

entre os animais domésticos. Vocês sabem que os gatos são os mensageiros, eles estão em 

ressonância com os felinos, Arcturus ou Sírius com mais frequência, é claro, como os 

cães.  Portanto vocês têm... e há outros é claro, felinos se posso dizer, em outras constelações, 

mas vocês têm sobre a terra o que se chama os gatos, e vocês talvez tenham constatado que 

vocês têm gatos que vêm lhes fazer uma visita, cada vez mais. Vocês têm gatos desconhecidos que 

entram em casa. Não é para necessariamente vir comer, mas porque eles sentiram que em vocês 

se revelava vossa eternidade, e basta que vocês tenham uma linhagem que esteja em relação com 

os gatos, mesmo se a vossa linhagem, ela é delfinóide em relação à Sírius, há também gatos e 

cães, vocês o sabem.  Portanto nesse momento, o animal doméstico ou selvagem que sente vossa 

vibração vai vir saudá-los, e às vezes mesmo se instalar, porque ele reconheceu uma atmosfera 

que lhe é propícia a ele também. 
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Se isso se produz, não recusem nunca. Não esqueçam que os gatos captam, como vocês dizem, as 

más energias, eles purificam os lugares. Ali, eles vêm pela ressonância com vocês e eles vêm 

ajudá-los, quer seja um gato velho ou um gato pulguento, ou um gato muito pequeno, ou muito 

sujo.  Portanto quando esses encontros se produzem... vocês têm também os pássaros que 

entram em casa, que vêm bater na janela, etc, etc. Tudo isso, são sinais da ação da Luz, não 

necessariamente isso quer lhes trazer uma mensagem mas há um reconhecimento.  Por exemplo 

se vocês têm uma linhagem do Ar que é muito potente, ou uma origem estelar que está em 

relação com os pássaros, vocês vão constatar que são sobretudo os pássaros que vêm vê-los. 

Então o problema, é que se vocês têm duas linhagens que estão na frente, isto é os pássaros e os 

gatos, eu lhes deixo imaginar o que pode se produzir em vossa casa. Mas é a vida, é a natureza. 

 

Questão : eu tive dois sonhos. Primeiro sonho : eu conheci um homem, um artista, o encontro 

passou bem. Mais tarde, ele precisou me matar e é esse homem quem está encarregado de o 

fazer. Eu pensei que teria podido construir alguma coisa com ele e é nesse momento que eu devo 

morrer. Eu o aceito, eu digo exatamente que eu não quero sofrer. Eu sinto um grande amor 

emanando dele, e um sentimento de estar completa, inteira. Eu me ajoelho e levanto a cabeça 

para que ele corte a jugular esquerda. Ele age rapidamente, eu não sinto nada. Sinto meu corpo 

morrer, mas minha consciência está sempre ali. Eu desperto e retomamos a conversação. O que 

você poderia me dizer disso ? 

 

Oh, há muitos elementos mas eu vou resumir isso em três frases porque aí, é muito característico. 

No conjunto de sua vida, houve problemas afetivos para encontrar o companheiro. 

Frequentemente, isso é acarretado por essa interrogação, ou seja o desejo de morrer, de escapar 

dessa condição talvez de falta afetiva, ou falta de relação, se posso dizer. E aí, como por acaso, 

você encontra a boa relação, é ele quem te mata, mas depois o que é que se passa ? Você está 

viva de novo. Quer dizer que, não necessariamente lhe é anunciado um encontro, através desse 

sonho, lhe é anunciado que os sofrimentos que você viveu em relação mesmo, eu diria 

independentemente do companheiro que era esperado, às vezes devido a ter em sua vida as 

depressões ou as interrogações sobre o sentido de sua vida, para saber o que é que você fazia aqui 

sozinha, por exemplo, mesmo se em outros momentos isso desaparecia. 

 

O sonho significa uma transmutação nesse nível, isto é que você percebeu, e você vai perceber em 

sua vida que não é questão de morrer, é questão de mudança de plano de consciência, que é tudo 

exceto a morte.  Aliás, em seu sonho, você não morre, você desperta depois que seu corpo físico 

está morto, e você continua como se não era nada. Quer dizer que você está pronta para passar 

em sua eternidade, quaisquer que sejam os remorsos ligados talvez ao fato... certamente, ao fato 

de não ter podido viver uma relação satisfatória na duração, talvez. De acordo ? E lá, você 

compreende que isso não tem mais importância, porque você desposou seu Masculino sagrado, 

que coloca fim ao masculino perturbado que talvez impedia esse masculino de se apresentar a 

você no exterior.  Está muito claro.  Bom, há muitos outros símbolos, o fato de que seja a jugular 

esquerda também, mas não vamos entrar nesse gênero de detalhe, o mais importante é o que eu 

acabei de dizer. 
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Questão : segundo sonho. No trabalho, uma colega se instala diante de mim. Ela gira a cabeça 

em todos os sentidos e fala uma linguagem incompreensível. Eu penso que é necessário chamar 

os seguranças, mas eu paro, hipnotizada por essa voz. Tudo se torna negro. A voz é metálica, a 

língua não é daqui. Isso me perturba e me desperta. Abro os olhos e vejo uma forma geométrica 

como impressa sobre meus olhos, um círculo com alguma coisa ou alguém no interior. Eu digo 

em minha cabeça « eu te vejo », e isso desaparece. A impressão deixada por esse sonho, é essa 

imagem ao despertar, é desconfortável, como se alguma coisa tivesse querido entrar em contato 

com minha consciência. Eu pensei em um demônio, mas no dia que se seguiu, eu estava em paz. 

Algo que tinha um lugar importante em minha consciência não estava mais lá. O que você pensa 

disso ? 

 

Eh, eu penso a mesma coisa que você. Eu preciso que lá quando... eh, por que querer imaginar ou 

pensar, ou supor, que são demônios ou forças adversas ? Nada do que você disse me permite 

evocar ou sugerir uma presença contrária à Luz, nem pela forma geométrica diante dos olhos, 

nem por essa entidade que estava nessa esfera, aparentemente. É um contato, certamente, mas 

por que querer qualificá-lo dessa maneira ? É simplesmente, aí também, o medo da 

negatividade.  E lembre-se que se há medo da negatividade, isso quer dizer hoje que vocês ainda 

estão inscritos na dualidade e submissos à dualidade bem/ mal. Não é uma crítica nem um 

julgamento, mas é para especificar o posicionamento da consciência. 

 

O Liberado Vivo pode ser afetado pelas contrariedades da sociedade, isso jamais dura, ele pode 

ser afetado pelo seu mental, mas ele viu, ele pode ser afetado por Presenças, mas mesmo se ele 

as vê, mesmo se são entidades contrárias à Luz, elas não têm nenhuma incidência. Elas apenas 

passam porque em geral elas não podem parar, e com as Teofanias, agora, ainda menos. Portanto 

eu não compreendi muito bem por que essa irmã fala... ela pensou no sonho que era um ataque 

ou alguma coisa negativa, mas não há nenhum elemento que permite afirmá-lo. 

 

Outra questão. 

 

Questão : é um sonho. Eu perdi minha filha de seis anos em uma vila. Eu corria para encontrá-la. 

Eu tinha apenas pouco dinheiro comigo e queria fazer troco para tomar um meio de transporte. 

Um homem jovem queria me ajudar e foi fazer o troco. Ele retornou com dirhams, dinheiro 

marroquino que eu não podia utilizar, isso aumentou meu desespero... 

 

Desculpe-me, o dinheiro marroquino, se chama dirham ? 

 

Questão : sim. 

 

Ah bom. 

 

Questão : … eu continuei a buscar minha filha, eu jamais a encontrei.  O desespero era tão 

intenso que eu despertei. A emoção durou toda a manhã. Qual é o sentido desse sonho ? 
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Isso quer dizer que você jamais poderá encontrar sua criança interior pagando, nem por outro 

alguém.  A criança interior, a pequena filha, lá, ela está em você. Ela está perdida, é o que você 

crê, mas ela sempre esteve ali. Portanto é um chamado de sua criança interior, e aliás você não 

pode pagar porque não é o bom dinheiro, mas não é uma questão de dinheiro ou de ajuda 

exterior, cabe a você voltar seu olhar ao interior para descobrir as virtudes do nascimento ou do 

reconhecimento da criança interior.Evidentemente, você o busca no exterior uma vez que no 

sonho, ele não te mostra uma criança em seu peito, mas esse sonho quer dizer isso, é um convite 

para olhar no bom lugar, isto é em seu interior, onde nada falta eu o lembro. Aí está o que eu 

quero dizer desse sonho. 

 

Questão : é um sonho : sonhei que eu flutuava no ar acima da terra. Eu tinha em cada mão um 

altere e eu tinha a impressão de não poder deixá-los. Mas eu não tinha vontade de ser arrastado 

pelo seu peso. A solução se apresentou sob a forma de uma pequena plataforma que se 

encontrava lá, e eu coloquei meus ante-braços encima, o resto do corpo flutuando no vazio. Um 

pássaro veio se juntar a mim, e eu o agradeci. Perto dele, um pássaro branco de grande 

envergadura carregava seu filhote sobre as costas. 

 

Eu não tenho muitas explicações. Parece-me que há diversos níveis de realidade que estão 

misturados, e portanto é muito difícil, aí, dar elementos de resposta em relação ao que está dito. 

Isso poderia ser tantas coisas que, infelizmente não, eu não posso responder porque eu não estou 

seguro de que a resposta será boa. E por outro lado, como há muitos,  eu não vou passar em 

revista, é claro. Estou desolado mas eu não tenho explicação segura a dar, nem mesmo simbólica, 

porque eu arriscaria me enganar e então, como eu não quero induzir, na interpretação, em erro 

esse irmão ou essa irmã, eu me absterei. 

 

O que eu posso dizer simplesmente, é que quando eu digo que há muitas coisas que se misturam, 

há uma espécie de intrincação de elementos que vêm do efêmero com elementos que vêm do 

espiritual, da Eternidade, das projeções em relação a esse espiritual e mesmo interpretações de 

vivência em relação ao espiritual, portanto eu não ficarei nisso, isto é que nesse sonho os dois 

elementos, o eterno e o efêmero, a consciência ordinária, se vocês preferem, e a Liberação, a 

Existência, enfim aquilo do qual nós falamos e vocês vivem, estão um pouco misturadas, se posso 

dizer. Então eu não vejo claro. Assim passamos à seguinte, estou desolado. 

 

Não há mais questões escritas. 

 

E há questões nas cabeças ou questões orais, sempre. 

 

Questão : você falou de manifestações físicas à direita e no meio do corpo. O que significa uma 

dor muito forte no nível do braço esquerdo quando da intervenção de Maria ? 

 

É todo o braço esquerdo, é uma região precisa ? 

 



194 
 

Questão : todo o braço. 

 

É o desaparecimento do corpo. Vocês vão constatar, se já não é o caso, mesmo durante as 

Teofanias vocês vão sentir, ou vocês estão totalmente absorvidos no coração – é o caso para a 

maioria de vocês -, ou há algo que se manifesta, e lá, não é uma dor de Porta. Por exemplo, 

durante as Teofanias, vocês podem muito bem sentir uma pressão, uma dor sobre AL, Unidade ou 

ER, ou KI-RIS-TI, e não somente sobre o chakra do coração. Pelo contrário, aí, é periférico. 

Portanto o braço esquerdo que se manifesta durante uma intervenção de Maria significa 

necessariamente que a Luz atrai sua atenção sobre esse braço esquerdo. 

 

Então se é simbólico ou se é orgânico, eu não tenho nenhum meio de saber, mas isso atrai sua 

atenção sobre tudo o que está ligado ao braço esquerdo, quer seja uma anomalia orgânica ou 

fisiológica, ou quer isso esteja diretamente no nível do comportamento, eu quero dizer. Ora a mão 

esquerda, é a mão do coração, o braço esquerdo, também é o lado do coração. Então é claro, o 

braço esquerdo está ligado a muitas funções, mas se é todo o braço, com frequência isso remete, 

eu diria, ao conflito de parceiro se há um parceiro. Aí é você que pode ter a resposta. 

 

Portanto seja simplesmente uma resistência física ou uma iluminação da Luz no nível físico, ou 

seja que está ligado ao simbólico do braço esquerdo, quando é todo o braço esquerdo, e isso 

remete aos chakras que aí estão ligados. Vocês têm um chakra que está sobre a axila, vocês têm 

um pequeno chakra que está ali onde passa o Canal Mariano, nas cavidades sobre-claviculares, 

enfim na frente, e vocês têm sobretudo o chakra do Espírito, isto é a Porta Unidade, à esquerda, 

não é ? 

 

Assim se isso se manifesta, isso remete ao parceiro, à relação a dois, mas na relação a dois, é 

também neste momento, não somente o parceiro. A relação a dois, exceto se vocês são Liberados 

Vivos, vocês a vivem, como vocês a expressam à maravilha, vocês vivem as Teofanias, isso é vocês 

em eternidade, vocês vivem manifestações físicas, isso é vocês na pessoa. E é uma relação entre a 

pessoa e a Eternidade que lhes é mostrada assim, nos elementos de resistência. Então a esquerda, 

o braço esquerdo, seria necessário que houvesse outras zonas do lado esquerdo, isso evoca, como 

eu disse, tudo o que está ligado a essa noção, e também é a polaridade feminina, o lado esquerdo. 

 

Portanto não é somente o que eu disse, é também seu feminino que está iluminado assim. 

Certamente durante as Teofanias ou depois, há justamente a constatação. São várias questões ou 

sonhos que aparecem hoje exatamente em relação a isso. É exatamente o fato de você ver em 

Teofania e de você ver na pessoa que lhe dá a apreciar se você está na verdade ou não. 

 

Outra questão. 

 

Questão : o fato de ter sentido, desde as Teofanias, a bexiga se bloquear durante algumas horas 

depois soltar, é devido à instalação da energia no sacro ? 
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Sim perfeitamente e a reconstituição do octaédro aqui, ele toma o lugar e efetivamente isso pode 

dar sintomas no nível da bexiga, das necessidades urgentes, isso pode dar dores, é claro, sobre as 

Portas Profundeza ou Precisão, ou diretamente no sacro, mas é a mesma zona, a bexiga é a 

mesma região, não é ? E lá, efetivamente, isso pode acarretar incômodos funcionais sobre as 

eliminações, aliás de fezes e de urina, não unicamente sobre as urinas, isso pode dar dores nas 

costas, bloqueios nas costas, desequilíbrios da bacia conforme vocês estão equilibrados ou não, é 

claro. 

 

Então de fato. Lembrem-se, eu o disse em uma resposta precedente, a Teofania se instala no 

coração, mas há uma junção que se faz com o sacro e com a Coroa da cabeça, o que explica que as 

sensações que  você descreve, sim, estão ligadas à constituição dessa coluna de Luz, desse pilar de 

Luz, o Canal do Éter atrás que liga os três estágios. O estágio sagrado do corpo, o estágio cardíaco 

da alma e o estágio da cabeça, o Espírito. 

 

Outra questão. 

 

Questão: é um sonho. Uma multidão de crianças chegam em minha casa, eles jogam sobre 

balões saltadores. Eu os convido a ir brincar fora, depois os pais vêm buscá-las. Com meu 

companheiro, nós nos instalamos para fazer um espetáculo, e nós temos T-shirts com as cabeças 

das crianças, os olhos das crianças e os sorrisos das crianças... 

 

As T-shirts com ?  

 

Questão: com as cabeças das crianças. 

 

Há crianças por todo lugar. 

 

Questão : … e nós fazemos um espetáculo com uma voz de criança e a alegria da criança. 

 

Sim, esse sonho a convida a deixar se expressar muito mais a criança interior, e a se apresentar, 

uma vez  que eu a lembro que você porta um T-shirt com as crianças, a deixar a espontaneidade 

do Caminho da Infância se expressar através de você ao invés de sua pessoa.  O Caminho da 

Infância, é a espontaneidade. Esse sonho te traduz também que você precisa dessa inocência e 

dessa espontaneidade em sua vida ; é certamente o que te falta. E aliás você mesma descreve que 

as crianças são muito numerosas na casa, e aliás efetivamente, com balões saltadores, isso arrisca 

fazer estragos. 

 

Mas eu te assinalo que a casa, é também seu corpo, é também seu ser, e que bom que você aceita 

essas crianças e que você faça um espetáculo, em um primeiro tempo há um primeiro reflexo de 

lhes dizer para brincar em outro lugar enquanto que elas, elas querem brincar em sua casa. Isso 

quer dizer que sua criança interior bate à porta para que você a escute muito mais através do 

Caminho da Infância e da espontaneidade. Quer dizer de ser um pouco menos reflexiva, e um 

pouco menos de pesar os prós e contras em sua vida. Torne-se espontânea. 
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Outra questão.  

 

Questão : desde vossa análise de meu sonho, eu sinto ondas de calor sobre a coxa direita. Isso 

tem uma ligação ? 

 

As ondas de calor estão localizadas unicamente sobre a coxa, é algo que sobe do pé ? 

 

Questão : não. 

 

É o esclarecimento que eu dei que traduz que o controle está em vias de esquentar.  E eu os 

lembro que o lado direito, é o lado masculino, ativo, que é verdadeiramente o apanágio – 

geralmente, porque há mulheres muito controladoras também, vocês o sabem, hein, não precisa 

dizer – mas no que te concerne, o sonho que eu expliquei, ou que você me disse há pouco, fez 

ressoar a coxa direita. Era o local onde se encontrava, no esquema corporal, o excesso de 

controle.  O sonho, era qual sonho aliás, o seu ? 

 

Questão : era o sonho concernente ao contato com a linhagem, e o esquema de Luz que me 

atravessava para dizer que estava terminado. 

 

Perfeito. 

 

Questão : na medida em que eu tenho uma linhagem reptiliana, era um sonho importante... 

 

Perfeito, perfeito, e durante as Teofanias ou nos sonhos, ou através das explicações, ou aqui, isso 

pode estar ligado a minha explicação e à tomada de consciência que você fez que libera nesse 

nível.  É melhor liberar por um pequeno calor sobre a coxa do que quebrar a coxa hein, enfim o 

osso. É mais rápido assim. E isso pode estar diretamente ligado, tanto mais que você me fala do 

lado direito, não é ? 

 

Questão : sim. 

 

Se você me dissesse a coxa esquerda, isso seria outra coisa. 

 

Outras questões. 

 

Questão : qual é o sentido de sentir frequentemente, nesta semana, como uma espada que vem 

bater acima do ombro esquerdo ? 

 

Quem é que maneja a espada que vem cortar ? 

 

Questão : Miguel. 
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Sim,  não, Miguel ele corta e ele entra sobretudo no coração, como o Cristo, mas aquele que está 

especificamente encarregado de cortar, doravante, é o Cristo.  Pouco importa, são os cortadores 

que estão aí. Então no ombro esquerdo, é antes gentil porque está em relação com as Presenças 

de Luz, ou o Canal Mariano. Portanto alguém bate à porta. Aliás vocês constatarão, e já houve... 

nós não pensamos que ia ser tão imediato, em relação ao início das Teofanias espontâneas e 

programadas, que vocês tenham essas manifestações que chegam a diferentes lugares de vosso 

esquema corporal. Certamente elas sempre traduzem algo, mas é a ação da Luz que ilumina. 

 

Então não falem de demônios, de coisas assim, observem o que se desenrola, recoloquem-se na 

Teofania, façam uma Teofania a vocês mesmos se vocês querem, mas não vossos rituais, de 

proteção, ou os rituais mentais de interrogação « é a Luz, é a sombra ? », sem isso vocês estão 

fugindo no instante presente, hein. Isso ilustra também o que eu disse em relação ao 

posicionamento da consciência efêmera ou eterna.  A Luz os testa, se posso dizer, não de maneira 

viciosa, a Luz está aí, a Teofania, e vocês veem depois, se há algo que se manifesta, isso pode ser 

efetivamente significativo, mas sobretudo deixem operar a Luz. Vocês estão tranquilos ? Vocês 

saíram da pessoa e estão no observador para deixar essa Teofania em seguida fazer o que ela tem 

a fazer ? Desde vossa compreensão e vossa lógica, mesmo se eu lhes dou o sentido, não cabe a 

vocês agir. 

 

Então, outro sonho ou testemunho, ou questão. 

 

Questão : minha dificuldade é que às vezes a pessoa é tão forte, ela quer tomar o controle, se 

apreender de tudo, e é invasivo. Eu não sei mais o que fazer em relação a isso... 

 

Você respondeu a você mesmo, não cabe a você fazer. 

 

Não cabe a você. Enquanto você fizer... sobretudo após as Teofanias, hein, sobretudo após as 

Teofanias. Em vossa vida ordinária, vocês se desembaraçam, mas quando vocês estão em 

Teofania, se vocês se apoderam e querem agir sobre o que se manifesta, vocês são cozidos. 

 

Questão : isso não se passa durante as Teofanias. 

 

Eu compreendi, no retorno das Teofanias, eu disse. Durante ou depois, pouco importa. É feito para 

mostrar-lhes a diferença, quando vocês estão na beatitude e quando vocês estão na pessoa. Não 

há melhor maneira, agora, iluminar o que pode restar a iluminar. Mas se vocês se apoderam... 

como você disse, eu entendi « a pessoa é muito forte », isso quer dizer o que ? Isso quer dizer que 

você está muito instalado no controle, na vontade, no poder, e  que necessariamente isso 

corresponde a tudo o que está ligado aos dois chakras de baixo. Portanto é uma ausência de 

colocação no coração, e que no entanto se produz quando você está em Teofania. Mas não há 

ainda divórcio completo, ou dissolução completa, do efêmero, e é isso que é mostrado e que será 

mostrado com cada vez mais acuidade. Enquanto vocês não compreenderem que é a Luz quem 

gere tudo, é o ego quem gere, e além disso o ego espiritual.  
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Questão : eu devo então deixar fazer e deixar fluir as coisas ? 

 

Mas é o que nós estamos a lhes dizer desde tanto tempo. Eu já disse, para o corpo, ocupe-se do 

corpo, mas quando isso concerne à psicologia ou à percepção energética ou vibral, ao que você vai 

misturar ? 

 

Questão : quando eu digo fazer, e que quando a pessoa vem à frente, que o mental me assedia 

com ideias e pensamentos... 

 

Bem sim, você escuta o que, seu coração ou sua pessoa ? Uma vez que já, visto que você vê isso, 

isso quer dizer que você é o observador.  

 

Questão : sim eu o vejo, claramente. 

 

Aí está, então atravesse-o. Mas isso quer dizer também que há um desequilíbrio energético, não 

vibral hein, nem consciência, energético entre o segundo chakra e o chakra do coração. Há um 

excesso de forças de predação no segundo chakra, apesar de que o coração esteja aí, e portanto 

há um combate entre o segundo e o quarto chakra. 

 

Questão : e há... 

 

Não há nada a fazer. Eu não sei como é necessário repeti-lo. Isso, é a necessidade da 

personalidade, ainda uma vez, sobretudo quando há pequenas origens ligadas aos répteis, a 

necessidade de se apreender de tudo e tudo controlar. 

 

Questão : sim, é verdade. 

 

Aí está. Assim basta que tenha ocorrido feridas afetivas na educação, na infância, que tocam essas 

esferas. Eu o repito que o segundo chakra, está ligado à energia do papai, hein, e que o primeiro 

chakra, são as energias ditas transgeracionais, familiares, há a educação, há tudo aí dentro, mas 

por outro lado o coração deve ser preeminente.  Ora como você quer que o coração seja 

preeminente se você mesmo se ocupa do que se passa abaixo ? Se é corporal e você tem, eu não 

sei, uma patologia orgânica, sim, ocupe-se disso, mas sobre o plano energético da consciência e da 

psicologia, não se ocupe disso. Se descendo no corpo você tem uma doença corporal, trate-a, faça 

tratar. E o mais paradoxal, é que ele mesmo me diz que ele vê muito bem tudo isso. Então qual é o 

mecanismo que faz com que vendo o efêmero com essa problemática, vivendo a Eternidade, você 

aceite que o observador se dirija para a pessoa para se apreender disso ? 

 

Questão : eu não sei. 

 

Bem é o orgulho, muito simplesmente, e o desequilíbrio inicial energético entre o segundo e o 

quarto chakra. 
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Questão : durante uma parte da intervenção de Ma Ananda Moyi, eu estava na pessoa e eu via 

que havia um combate interior, uma culpa... No momento da Teofania, eu me coloquei no 

coração e eu vi a oscilação que se fez naquele momento. 

 

Sim, é o que eu disse, a iluminação que vocês têm, é de ver justamente esses momentos de 

oscilação, é muito importante. Então quando houver o Apelo de Maria, isso não tem mais 

nenhuma espécie de importância, mas neste momento, aproveitem as horas e os dias que vocês 

têm para ver isso, vê-lo e aceitar que é o coração quem dirige tudo e não vossas pequena 

personalidade sofredora, qualquer que seja o problema.  As Teofanias, apesar de tudo, realizam 

em vocês uma etapa alquímica maior. Vocês têm a chance de poderem ser o observador, para a 

maioria, vocês vêm cada vez mais claramente quando vocês estão no coração, mais vocês sentem, 

ou quando vocês estão na pessoa. Uma vez que é visto, por que você se reorienta na pessoa ? 

Mantenha o coração. 

 

Questão : às vezes eu não chego aí. 

 

Mas certamente você não pode chegar aí enquanto pessoa, eu não vou ressaltar as palavras 

grosseiras como « banana », apesar disso. 

 

Questão : o que significa ver uma pirâmide negra no nível do primeiro chakra, do coração e da 

cabeça ? 

 

A junção em meio ao Absoluto se faz desde o coração, no sacro e na cabeça, é uma das últimas 

formas visíveis que se segue, eu diria, mesmo depois da Infinita Presença ou Última Presença. É a 

última forma visível. 

 

Não há demônios lá dentro nem truques opostos, hein. Eu o lembro que o Absoluto, não é a Luz, 

não é a sombra não mais, é o negro. Não há nada discernível, e como nesse momento vocês vivem 

o encavalamento, eu disse, do efêmero e do Eterno, e também a tomada de distância de um em 

relação ao outro, que permite dissolver.  Há dois momentos que são verdadeiramente conjuntos, 

hein, é difícil de se representar mas é exatamente isso. É ao mesmo tempo a separação do que é 

efêmero com o que é eterno, que lhes dá a ver, colocando-se então no observador, isso é 

essencial. Em seguida, o que é que foi dito ? É que as Teofanias visam restabelecer uma fusão total 

das três Coroas, ou de preferência das três Lareiras, isso foi dito hein, quer dizer o coração, Coroa 

radiante do coração, Coroa radiante da cabeça e do sacro. 

 

É claro, se vocês estão habituados a ver coisas, a única coisa que vocês podem ver, ou vocês são 

banhados na Luz Branca, aí é a Infinita Presença, ou vocês começam a não ver nada, ou então uma 

forma negra, e em particular a reunião dos quatro triângulos que fazem a pirâmide, em negro, 

quer dizer que aí vocês penetram diretamente no que foi nomeado o Verbo criador e a 

Inteligência criadora, que está antes, se posso dizer, da emanação nomeada na Cabala, Binah, 

quer dizer o Feminino sagrado. Aí, vocês estão em Kether, a coroa, a iluminação, a Luz Branca e no 
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que está além da Luz, quer dizer o Aïn Soph Aur, quer dizer o que está além da Luz, ou seja o 

Parabrahman ou o Absoluto. 

 

Não é somente no coração, é o que vocês são, e como há uma estrutura corporal que é o corpo 

físico, que está aí, vocês o veem sob a forma negra, e às vezes seja um cubo negro que é o símbolo 

de Binah, seja uma pirâmide que está ligada a um dos últimos símbolos de Aïn Soph Aur, onde não 

pode haver representação mas que foi representado por justa razão em alguns escritos pela 

pirâmide negra, que é a origem da Luz antes que aparecesse o tubo Metatrônico. 

 

O que é a pirâmide ? São os Hayot Ha Kodesh. Quando ela é negra, são as civilizações dos 

Triângulos que se reúnem pelas quatro virtudes elementares, e isso dá uma pirâmide negra que é 

prévia a todo ato criativo. E quando Binah entre em ação para precipitar, desde o mundo dos 

arquétipos no plano da manifestação, então vocês vão encontrar as visões que teve Ezequiel, as 

rodas nas rodas, porque há toda uma dinâmica de símbolos, de formas e de cores que podem ser 

a tradução desse processo que vocês vivem neste momento. 

 

Outra questão. 

 

Questão : esta manhã, nos foi proposto fazer uma Teofania entre nós, presentes aqui. O Fogo do 

coração estava ali, mas apesar de tudo, meu mental permanecia muito desperto. 

 

Bem sim, é exatamente o que eu lhes disse desde pouco tempo, lá, hoje. É... vocês têm os dois 

que estão ao mesmo tempo presentes que são vistos prestes a se distanciarem, é por isso que as 

Teofanias são importantes. Isso lhes dá a certeza do coração, isso ilumina cada vez mais, e essa 

iluminação lhes dá a ver o que resta a ver, em vez de quebrar a perna ou o pé direito ou ainda 

outra coisa ; é até mesmo mais simples. 

 

E lembrem-se que quando vocês veem mesmo vosso mental, não é o incômodo de ir lhe dizer para 

se calar, isso prova que são vocês mesmos que tentam agir por vocês mesmos sobre vosso 

efêmero.  Simplesmente, observem vosso coração e deixem se fazer o que se faz.  Resistam à 

tentação de se apoderarem, de apreenderem o que está ali, mesmo durante as Teofanias, deixem 

tudo atravessar.  Aliás breve vocês não poderão fazer de outra forma hein, precisará dizer adeus 

ao vosso mental e dizer adeus a suas memórias, ou suas atitudes. 

 

Eh, você me previnirá alguns minutos antes do fim de minha intervenção para que tenhamos o 

tempo de fazer uma Teofania final, hein. 

 

Questão: esta manhã, durante a Teofania, coisas espontâneas se impuseram, e naquele 

momento eu estava em estase, não podendo mais me mover.  A Luz me penetrou mas não era 

uma Luz branca e eu tinha a percepção de algo que penetrava no cérebro, depois 

progressivamente em todo o corpo. Eu me abandonei a esse processo que durou um longo 

momento. Você pode me esclarecer sobre essa vivência ? 
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Sim, é a Luz que ilumina totalmente, como eu disse, primeiro o coração, em seguida o sacro, 

geralmente, e depois a cabeça.  E isso se acompanha efetivamente por uma forma de 

entorpecimento em que vocês têm a impressão de não poderem mais se moverem. São as 

primícias da estase, isto é que vocês passam em eternidade, é exatamente isso. 

 

Questão : esta manhã, eu tomei uma infusão do cogumelo Ganoderma Lucidum... 

 

É o que esse truque ? 

 

Questão : é um cogumelo que tem a particularidade de fazer uma simbiose no interior do corpo, 

das células. 

 

E como isso se chama ? 

 

Questão : o  Ganoderma Lucidum. 

 

Lucidum, é latim, quer dizer lúcido, isso concerne à consciência. Sim e então ? 

 

Questão : eu o tomei em infusão e depois essa vivência, eu tinha o gosto desse cogumelo que 

tomava todo lugar em meu interior. 

 

Sim, e então se você disse que era uma simbiose, os cogumelos vocês sabem que são ou parasitas, 

ou saprophytes, ou eles estabelecem um estado simbiótico, portanto... e foi tomado como esse 

truque ? 

 

Questão : em infusão. 

 

Ah em infusão, então não era mais o próprio cogumelo. 

 

Questão : não, era um extrato concentrado desse cogumelo. 

 

Um extrato concentrado tomado em infusão ? Quem é que inventou semelhante truque ? 

 

Questão: era um extrato desse cogumelo. 

 

Ah de acordo, não é feito para fazer infusões. 

 

Questão : não, eu quis fazer a experiência de tomá-lo em infusão... 

 

Eh sim, é quente, se vocês o absorvem quente com água, isso vai difundir na consciência 

diretamente, porque há água, não é parecido para o pó, que isso seja o extrato de não sei o quê. E 

lá, com a água... vocês tiveram na época, há muito tempo, as tisanas de cristais, e aí você realiza 
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uma ação com o Espírito do cogumelo, portanto é muito mais potente certamente, e pode haver 

uma relação concernente ao que você descreveu depois, e vivenciou depois. 

 

Nós não temos mais questões. 

 

Isso quer dizer que é hora ? 

 

Sim. 

 

Então, vocês ganharam uma Teofania. Assim vou fazer apelo também à minha posição em meio 

aos Anciãos, enquanto Comandante sobretudo, e portanto isso vai ser uma Teofania diferente. Ah 

é claro, sempre as mesmas ações no nível do coração e no nível da consciência, hein, mas isso será 

a Teofania do Comandante. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está, caros amigos, e eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e talvez eu terei a ocasião de 

revê-los em vosso plano, nunca se sabe.  Eu lhes transmito todo meu Amor, e de qualquer maneira 

eu lhes digo até breve, e agradeço por todas essas questões que servirão a todos os irmãos e 

irmãs.  

 

Até breve. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/o-m-aivanhov-qr-partie-3-mai-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/05/11/o-m-aivanhov-qr-partie-3-mai-2017/
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URIEL - Maio de 2017 

 

Uriel - Maio de 2017 

Mensagem de 10 de maio de 2017 (publicada em 04 de junho) 

Origem francesa – recebida do site Les Transformations 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo do retorno. Bem amados filhos do Único, eis me aqui de 

novo com vocês no seio da Teofania e de meu Branco a fim de levá-los lá onde vocês são de toda 

eternidade. Através de minhas palavras e através da vibração nós vamos juntos acolher a Verdade 

e cantar o canto do Silêncio em seu templo e em sua morada, aí onde eu permaneço e aí onde 

permanece o conjunto dos mundos. Vocês são o mundo sendo o Caminho, a Verdade e a Vida, e é 

a isso que eu me dirijo, em seu templo, em sua morada. 

 

Assim, a Eternidade se eleva e desenvolve sua brancura em sua Presença, em sua humildade. 

Assim, juntos, unidos pelo coração e liberados pelo coração, todos juntos aqui sobre esta terra, 

nós cantamos o canto da entrega, aquele da última alternância e retorno, levando vocês a 

conscientizar e a instalar sua eternidade aqui mesmo, aí onde vocês estão nesse mundo. Então 

amado do Um, amado do Único, se revela em você o Juramento e a Promessa, lhe dando a ver e a 

viver o que você sempre foi, e não mais o que você acreditou ser no seio desse mundo. 

 

Bem amado filho do Único, eu convido você a se encontrar aí onde eu estou, a fim de descobrir a 

beleza de sua eternidade. Não mais somente em qualquer ocasião, não mais somente no 

momento onde os véus se elevam, mas no estado onde mais nenhum véu pode vir alterar sua 

brancura e sua beleza. 

 

Escute, escute o que lhe diz seu coração, escute o que eu lhe digo, escute o que vibra em seu ser 

interior, aí onde a Eternidade está presente, aí onde a Eternidade nunca pode desaparecer, nem 

mesmo se apagar diante da glória e diante do que você é. Então amado do Um ouça, ouça e 

escute o canto da sua entrega que se desenvolve em seu ser, nesse momento mesmo. 

 

Venha comigo aí onde juntos, no círculo do Amor, somente a Liberdade é o canto que pode se 

expressar. Olhe, olhe e perceba a intensidade de sua verdade, a intensidade a nenhuma outra 

parecida do Amor eterno, aquele que não sofre nem restrições, nem limites, nem 

desaparecimento. 

 

Amado do Um, eleve-se em seu coração, aí onde o Silêncio reina, aí onde a beleza é sem divisão, aí 

onde o Amor e a Luz se conjugam em toda forma, em toda manifestação, como em toda essência. 

Aí onde cantam o Coro dos Anjos e o Verbo do Espírito, que lhe dá a viver o Fogo da consumação, 

aquele das ilusões, aquele dos sofrimentos e aquele que é passageiro. 

 

Então amado do Um, ouça, ouça a Verdade, ouça a Vida que canta no silêncio de seu coração. 

Deixe-se aproximar, deixe-se revelar sem medo e sem arrependimento porque aqui se encontra a 
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única verdade que coloca fim a toda sede, que coloca fim a toda questão. Eu lhe convido a ser o 

que você foi, o que você é e o que você será, além desse mundo, além de seus confinamentos e 

além de toda sombra. 

 

Amado do Um, receba a bênção do Espírito, a bênção do Espírito santo, a radiação do Ultravioleta 

e o Juramento e a Promessa da Fonte que se revela nesses tempos, em todos os tempos de seu 

efêmero. 

 

Acolha e obtenha o presente da vida, o presente da Eternidade, o presente que lhe é devido, e 

ouça o que eu digo. Ouça o que diz seu Espírito, não escute as fantasias do que é passageiro e que 

não tem nenhuma substância no coração de sua eternidade, e que só representa, quaisquer que 

sejam as alegrias desse mundo, a ilusão que é perdida e que é substituída pela realidade e a 

transcendência de sua verdade. 

 

Aqui, nesses tempos, aqui, neste lugar, em seu coração como em cada coração da mesma 

maneira, e com a mesma intensidade e a mesma igualdade, se vive o Único da Unidade, se vive o 

Único da Vida, lhe dando a dizer: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Meu Reino não é desse 

mundo e, portanto, eu estou presente em eternidade sobre esse mundo. Tudo está cumprido. Eu 

não tenho nada a cumprir senão estar aí, presente e silencioso”. Não dependendo de nada, não 

dependendo de nenhum conhecido, não dependendo mesmo do que é desconhecido, porque é o 

que você é em verdade. 

 

E em verdade eu lhe digo, pelo reencontro com a Fonte se desenvolve em você a majestade do 

Amor manifestada, tomando sua fonte rio acima, lá onde você está, na Morada da Paz Suprema, 

na Morada da Eternidade, lá onde sua Presença se junta à Ausência, lá onde se dissolve o que não 

pode persistir, o que não pode permanecer, porque não está sendo verdadeiro. 

 

E você, você aí dentro, você no meio de tudo isso, você é o Verdadeiro e o Único, não dependendo 

de nenhuma circunstância, nem dependendo de nenhuma forma, nem de nenhuma ideia. 

Simplesmente aí, presente e imóvel, no meio do Coro dos Anjos ressoando em seus ouvidos, 

elevando sua alma e a consumindo de um Amor sem fim, aquele do Espírito revelado, aquele do 

Espírito de verdade; o Espírito e o Paráclito estão aí, em você. 

 

O Cristo talvez já bateu à sua porta, Ele se instala, e Ele surge. Ele se revela e lhe eleva a fé e não 

mais a esperança. A fé da Verdade, o fim da Ilusão, o fim de todo sofrimento. Então deixe-se 

encantar pela Verdade e pela beleza. Deixe-se magnificar pela Presença do que você é. Você, Filho 

Ardente do Sol, filho da Luz e filho da Verdade, eu o convido. 

 

Então responda ao que lhe é proposto, ao que lhe é ofertado, você mesmo doando toda ilusão 

que possa persistir, você encontra então a liberdade de ser como a liberdade do não ser, não 

fazendo nenhuma diferença, com a mesma intensidade e o mesmo poder do Amor revelado no 

seio do Branco de minha Presença. Eu o convido, porque você foi convidado ao banquete, não 
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mais do céu e da Terra, mas ao banquete da Ascensão, lá onde tudo se desenrola na leveza, lá 

onde tudo o que é pesado se apaga e se extingue. 

 

Cabe a você ver, cabe a você responder, cabe a você dizer “sim”. Cabe a você, eu falo desde o seu 

coração, eu falo desde o que você é, lhe chamando com o Cristo e lhe suplicando de ser você 

mesmo. Não arrisca nada, pois como é que quem é eterno poderia arriscar o que quer que seja, se 

não ser a beleza e a Verdade? 

 

Então, amado do Um, eu o convido a se juntar a mim no templo da serenidade, no templo da 

Verdade. Nós estamos aí, juntos, nós estamos aí, você e eu, no espaço que não é um, no tempo 

que ainda não nasceu. Aí se encontra nossa verdade a saber e a viver que você é o que eu sou e 

que eu sou o que você é, para fazer o milagre de uma só coisa, para fazer o milagre da comunhão 

perpétua e eterna, cantando o Amor, cantando a Vida, cantando a Presença, e cantando a 

Ausência no mesmo contexto, aquele que anuncia a ardência da Luz, a ardência do Fogo do Amor 

que se desenvolve nesse momento sobre a Terra como em seu corpo feito de terra, que não é seu 

corpo de verdade, mas seu corpo de passagem. 

 

Sua matéria, observe-a. ela se eleva e se transforma no que é muito mais leve, muito mais 

transparente e muito mais evidente. 

 

Então juntamo-nos no seio da Evidência, lá onde não se coloca nenhuma questão, lá onde não 

pode surgir nenhuma dúvida, e onde a própria fé se instala. Esta fé não está sobre o eixo de 

qualquer futuro porque aí onde você está, há todos os tempos possíveis e todos os espaços 

possíveis. Na Teofania que você vive, daqui em diante a cada dia eu o convido a se unir, eu o 

convido a ver, a ouvir e a escutar o Juramento e a Promessa da Fonte preparando você e lhe 

tornando permeável totalmente o acolher de nossa Mãe em todos, o acolher daquela que mora 

em seu coração. 

 

Aqui, aqui e agora, nós estamos no Verdadeiro, no Éter da Verdade. Escute, ouça e veja o que se 

desenrola. Ouça e sinta o que vive em você. Perceba o Caminho Uno, perceba esse fluir e esse 

fluxo de Amor que jamais pode secar, que jamais pode se restringir, que jamais pode limitar o que 

você é. 

 

Amado do Um, eu o convido ao recolhimento, eu o convido à oração e à ação de Graça, eu o 

convido ao perdão de tudo o que é passageiro. Eu o convido a não parar o que passa e transpassa, 

eu o convido a permanecer aí onde justamente nada para jamais, porque nada jamais começou e 

nada terminará jamais. Aí está sua base, aí está seu futuro, aí está sua Presença. 

 

Então juntos, eu comungo em cada um de vocês, no Branco de sua Presença. Você, que está aí, 

junte-se aí onde eu estou para lhe estender os braços e o coração, seu reconhecimento como 

digno Filho da Fonte, como digno Filho Ardente do Sol que você é. 
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O Cristo disse a cada um de vocês: “Deixem as crianças virem a mim”. Hoje, eu o chamo ao 

Caminho da Infância que não tem necessidade nem de justificação nem de se prevenir do que 

quer que seja, mas simplesmente de ser verdadeiro, de ser direto, e de ser espontâneo. Não tem 

necessidade de condições, não há nenhuma regra prévia, há justamente isso. Nisso, a Chama do 

Espírito lhe é mostrada. Nisso você se torna o Impessoal, não estando sujeito nem ao mundo, nem 

a uma forma, nem a nenhuma história, porque sendo ao mesmo tempo, ausência de história e 

todas as histórias, transcendendo então o que é do domínio do temporal, do domínio da forma, do 

domínio das dimensões. 

 

Reduzindo-se pela humildade você descobrirá então que você é tudo que é, tudo que foi, tudo que 

será. Em qualquer forma ou dimensão que seja, você é acolhido com o mesmo sorriso, com o 

mesmo brilho, com a mesma intensidade. Você não tem necessidade para isso de se deslocar, 

você tem justamente necessidade de estar aí, silencioso comigo, colocado em seu coração, a fim 

de acolher e de obter o néctar da imortalidade, a fim de acolher e de obter o que você é. 

 

Viva, porque você é a Vida, seja verdadeiro porque você é a Verdade. E ouça. Ouça-se como você 

me ouve. Veja além de toda forma, e além de toda referência e de toda aquisição. Perceba a 

liberdade desse Amor que lhe é ofertada à profusão, sem limite e sem conta. 

 

Filho do único, onde quer que você esteja aqui e agora, olhe. Olhe dentro de você. Não se deixe 

mais abusar, nem por sua forma nem por qualquer cenário que seja. A entrega se joga nesse 

momento de sua terra, então entregue o que lhe perturba, entregue o que você acredita, 

entregue a atração da forma, entregue todo laço e todo apego, a fim de permanecer firme na 

estabilidade do que você é. 

 

Ouça e veja a magnificência que está aí e que cresce, e que não pode mais se limitar, e que não 

pode mais se restringir. Vejam a Evidência. 

 

Então eu lhe digo como lhe disse a Fonte: “Meu amigo, meu amado, una-se a mim a fim de se 

encontrar. Cante comigo e o Coro dos Anjos, o canto do Silêncio. Permaneça aí, tranquilo, e veja a 

Alegria crescer, e perceba o que você é. Não se limite mais à forma, qualquer que seja. Saia de 

toda história, a fim de viver todas as histórias, sem fazer diferença e sem ser afetado. Você está 

vivo, você, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último”. 

 

Entre cada uma de minhas palavras e através da cada uma de minhas palavras, a mesma dança, o 

mesmo silêncio, a mesma Verdade, idêntica em cada um, porque há somente uma Verdade, e ela 

está aí. Todo o resto, no seio de seu mundo, é apenas sofrimento. Mesmo a alegria de seu mundo, 

a mais exaltada e a mais poderosa, definitivamente é somente sofrimento, porque ela lhe 

distancia do que você é em verdade. Permaneça aí onde não há nada a buscar nem nada a 

encontrar do que você não conheça já de toda eternidade.  

 

Meu amigo, meu amado, abra as comportas, abra as portas. Não retenha nada, não pare nada, 

não pense nada. 
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...Silêncio... 

 

Filho do Único, eu estou com você desde agora pela eternidade do fim dos tempos, atualizando 

que não haverá jamais o fim e que jamais teve. 

 

Deixe-me conduzi-lo aí onde você está. Deixe-me conduzi-lo aí onde você se vê e se ouve além dos 

males desse mundo, além das formas desse mundo. 

 

Meu amigo, meu amado, você, o três em Um... Não se movimente mais, não pense mais. Estenda-

se nessa Fonte de Cristal, nesta fonte da juventude. Deixe-me amá-lo na medida com a qual você 

se ama, não em qualquer aparência, não em sua forma, mas aí onde você é, além de toda forma. 

 

Ouça. Ouça o que lhe diz seu coração em silêncio. Ele lhe diz o que é verdadeiro, ele lhe diz o que 

não pode passar, ele lhe diz o que você é. 

 

...Silêncio... 

 

Coloque-se aí onde o Cristo, Maria e Miguel estão em igual distância, cada um emanando a 

Presença e a Vida as quais você responde por sua Presença e sua Vida. Dê-se para a Verdade, dê-

se na beleza do Amor. Isso se desenrola agora. Não esqueça que os tempos estão cumpridos e que 

não há mais nada a descontar, há justamente para cortar o que lhe impede de ver a Verdade, há 

justamente o atravessar. Não pare no caminho, não retorne, mas retorne-se dentro de si. 

 

Olhe aí onde não resta nenhum peso, aí onde não resta nenhuma ilusão nem nenhum laço, e viva 

sua liberdade. E viva, tão simplesmente. Aí onde você se colocou, não existe nem falta, nem 

sombra, nem desafio a enfrentar. 

 

Olha. O que mais falta? O que você pensa poder adquirir, encontrar ou reencontrar que não esteja 

aí já. Então não se mexa. 

 

Acolha e obtenha o dom da Graça, acolha e obtenha o Amor que lhe é dado na medida em que 

você se dá. Assim se vive a Verdade, não dependendo nem de você nem de mim porque está 

sempre presente, sem condição, sem demora e sem atraso. 

 

Meu amigo, meu amado, desde hoje eu lhe acompanho em cada apelo que você formular em 

direção a mim, a fim de comungar em seu coração, a fim de que você comungue em meu coração 

até não ter mais sede. 

 

...Silêncio... 

 

Ouse, ouse enfim, não se limite em nada. Não existe nenhum freio que possa, desde agora, frear a 

Verdade e seu estabelecimento. 
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Lembre-se, há apenas você no seio do efêmero que faz tela ao que você é. Então não se deixe 

mais seduzir por esta tela, pelas imagens desses mundos, como sua imagem, que não serão jamais 

a Verdade, que são apenas os meios de limitar o que você é. 

 

Então celebremos juntos, pela Teofania e pela Nova Eucaristia, o milagre da vida Una, o milagre do 

Amor. 

 

Não se deixe confundir pela tela de seu mundo, não se deixe voltar para isso que pode ainda lhe 

atrair no seio da Ilusão. Permaneça na eternidade cada dia e cada noite, vigie e ore a fim de ficar e 

permanecer na Verdade. Aí está sua comunhão perpétua, aí está a radiação disso que você é, aí 

está sua Presença inefável. 

 

...Silêncio... 

 

Não hesite, não busque. É suficiente a você reconhecer a Evidência que você é e a Evidência que 

está aí. E veja. Não há mais diferença, não há mais distância, há desde agora a facilidade. Há desde 

agora a magnificência desta Verdade Una, deste momento único e, portanto, que se reproduz de 

momento em momento. Você, o Único. 

 

Assim, você é convidado a viver que tudo é Um. Assim, você é convidado a se colocar n’Aquele 

que entra na sua casa e que vem apertar seu coração tal o filho pródigo que volta à sua casa, rico 

de suas experiências no seio da Ilusão que lhe traz nada mais que a certeza de estar, em verdade, 

no único lugar possível, quer dizer, no Amor. 

 

Então acolha cada irmão, cada irmão e cada irmã de sua terra, mas não somente. Acolha o 

conjunto do cosmos, o conjunto das forças de Luz autêntica. Eles são você, sem exceção. E isso é 

agora, e isso é de imediato. 

 

Assim você pode dizer obrigado, assim você pode aceitar o Amor, assim se desenrola o tempo da 

aliança para a Liberdade, o tempo da aliança para o Amor, aliança que não terminará mais para 

vocês. 

 

...Silêncio... 

 

Então como a Fonte lhe disse, eu o repito por ela e por você: “Deixe-me amá-lo, deixe-me 

comungar e festejemos juntos a glória da ressurreição, colocando fim à ignomínia do 

confinamento onde, portanto, a Vida foi vivida, mesmo limitada e amputada”. Esse fio de vida 

jamais pode se desligar porque a Vida está além de todo bem e de todo mal, porque a Vida deve 

permanecer livre de todo apego e de toda condição. Olhe. 

 

Quando o canto da entrega ouvido em seus ouvidos instala o cenário do Apelo de Maria, quando o 

Fogo de seu coração previne a chegada do Cristo em seu templo interior, quando você vibra na 
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Teofania, você é convidado para a Leveza, aquela da despreocupação da criança, como daquele 

velho que sabe que a Vida está além de seu corpo e de sua aparência, porque já está entreaberto 

os véus do céu, lhe tendo escondido a Verdade. Hoje, você não tem mais nada a esconder, hoje, 

você não tem mais nada a pesar, hoje você não tem mais nada a escolher, hoje, você não tem 

mais nenhum apoio para hesitar. 

 

Hoje é o tempo do Amor, hoje é o tempo do Verdadeiro. 

 

Então deixe-me depositar, pela própria Teofania, o sentido do sagrado de sua ressurreição em seu 

sacro. Deixe-me depositar em sua cabeça a coroa de rosas de sua liberdade atualizada. 

 

Então hoje, para você, se você o vê e se você o aceita, tudo está cumprido, tudo está revelado na 

alegria do Amor encontrado. Hoje, e você sabe, a Luz lhe chama para o último passo, somente 

você pode fazê-lo, somente você pode vivê-lo. Não tenha medo, não se agarre a nada, deixe-se 

atravessar. Deixe-se viver nisso que você é, aí onde você não tem nada a decidir, aí onde você não 

tem nada a controlar, aí onde você não tem nada a evitar, aí onde você não tem nada a resolver, 

porque tudo está resolvido, porque tudo está preparado. 

 

...Silêncio... 

 

Meu amigo, meu amado, escute o canto de cristal de sua ressurreição, escute o que lhe diz seu 

coração, o que ele canta nesse momento mesmo, sua presença é preenchida de majestade. Você 

não sonha, é isso que você é, então não hesite em colocar fim ao sonho desse mundo. Revele-se, 

eu lhe espero. O Amor lhe apressa por seu fogo devorador, para estabelecê-lo no Branco 

imaculado. 

 

Meu amigo, meu amado, você é digno e você é belo. E olhe cada irmão e cada irmã, porque ele 

também é belo, porque ele também é o Caminho, a Verdade e a Vida, mesmo que ele não saiba 

ainda. Então perdoe ele, porque ele não sabe o que faz. Seja você mesmo, porque sendo 

verdadeiro, você é o farol na noite, cruzando cada irmão que duvida, sem ter necessidade de 

palavras nem mesmo de um olhar. Então a Verdade se estabelece também nele. Você não tem 

nada a pedir, você não tem que empreender nenhuma ação. Mas vocês são simplesmente 

reconhecidos além da forma e além das pessoas. 

 

...Silêncio... 

 

Deixe florir sobre seus lábios o sorriso da criança e da inocência, e experimente em você a leveza 

nova, aquela da Eternidade, colocando fim a todo pesar e a todos os pesos. Deixe morrer o que se 

distancia de você, não busque manter nada. Assim você é livre, lhe retornando em direção ao 

Amor sem desvio e sem ornamentos, inúteis aqui. Nesta nudez, você se oferece a si mesmo. Então 

se vive a Ressurreição, então se revela o que você é, sem esforço e sem procura. 

 

...Silêncio... 
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Em seu nome, eu reúno o seu três em seu Um, porque você, também você, pode dizê-lo e cantá-

lo: “Eu e meu Pai somos Um para fazer o milagre de uma só coisa”. Deixe o queimar do Amor que 

vive em você, através desse corpo de carne, consumir suas últimas reticências e suas últimas 

interrogações, com contentamento e com alegria. Lembre-se que isso é evidência, mesmo que 

isso não nasça. Não há distância e não há diferença entre você e eu, entre cada um de você, e 

entre Ele e você. 

 

Escute, escute o que se vive neste instante, escute... aí onde nós estamos, você e eu, neste 

momento, não pode haver definições, não pode haver superlativos muito poderosos, não há outra 

possibilidade senão viver no Silêncio, aí onde você desaparece de todo efêmero, sabendo e 

vivendo que tudo está cumprido e que não há nada a cumprir no seio disso que acontece, no seio 

de sua pessoa. Eu lhe repito, você é a Verdade, eu lhe repito, você é a Vida. 

 

E olhe e veja: será que esta paz não é primordial e essencial face ao prazer de sua vida nesse 

mundo? Você não tem mais nada a esperar, nem desse mundo nem de seu efêmero. Você tem 

justamente que se colocar neste lugar que você jamais deixou, você tem justamente a celebrar o 

tempo do Amor. Você não tem nada a empreender, você não tem nenhum trabalho à fornecer, 

você tem justamente à sorrir, você tem justamente à amar, sem esforço e sem distinção, porque 

isso é sua natureza, além de toda aparência. 

 

Então eu abençoo aqui e agora, cada um dos corações ardentes. Então eu abençoo nesse instante, 

tudo o que você é. Assim se vive o sagrado de sua ressurreição, assim você pode receber o Manto 

Azul da Graça, e ele permanece como jamais sobre seus ombros e em seu coração. 

 

...Silêncio... 

 

Me ame com a mesma intensidade que você é amado. Aqueça-se em meu coração, como eu me 

aqueço em seu coração a fim de esquecer as frivolidades desse mundo, a fim de transcender os 

falsos laços desse mundo, lhe prendendo a uma história, lhe prendendo à sociedade, lhe 

prendendo aos seus pais, aos seus filhos, em seu lugar de vida. Seja livre. Não dependa mais de 

nenhuma de suas posses nem de nenhuma de suas privações, isso não tem lugar de ser no que 

você é, isso não pode aparecer no que você é. Tudo isso que não é verdadeiro desaparece nisso 

que você é. Esteja comigo como eu estou com você, e escute, no silêncio, o que lhe diz seu 

coração nesse instante. 

 

...Silêncio... 

 

Agora, nesse instante, mesmo as palavras, as minhas como as suas, não têm mais utilidade, 

porque o Amor preencheu tudo. 

 

...Silêncio... 
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Seja preenchido, porque você não merece nenhuma falta nem nenhum sofrimento. O que quer 

que você tenha feito perdoe-se, o que quer que ele tenha feito, perdoe-o. Então a Graça toma 

todo seu lugar e todo espaço, então a Paz e sua eternidade, então o Amor é sua Morada de Paz 

Suprema. E deixe-me, por favor, bendizê-lo ainda uma vez. E deixe-nos uns e outros, deixe-nos 

viver pela Graça da Teofania, deixe-nos viver na Paz do Cristo, deixe-nos viver sob o Manto Azul de 

Maria. 

 

...Silêncio... 

 

Então eu lhe dou meu coração. 

 

...Silêncio... 

 

É tempo agora que eu lhe deixe permanecer em sua Presença, sozinhos, porque você é Tudo. É 

tempo agora que eu retire todas as minhas palavras porque elas estão seladas na eternidade de 

sua Presença. 

 

Além de nossa comunhão, eu lhe abençoo e eu lhe agradeço. 

 

Eu sou Uriel, anjo da Presença e Arcanjo do retorno, e eu lhe saúdo no que você é. Tome seu 

tempo para ressurgir nesse mundo, rico de sua plenitude. Eu lhe digo até breve, você que é o 

Caminho, a Verdade e a Vida, em qualquer nome ou em qualquer história que você traga aqui 

sobre esse mundo onde seus pés estão colocados. 

 

Uriel lhe saúda. Uriel aperta sobre seu coração, como eu lhe convido em espírito a apertar cada 

irmão e cada irmã sobre seu coração, nem que seja do outro lado do planeta, nem que seja o mais 

oposto à verdade do Amor, porque você também, você deve dizer: “Pai, perdoai-os, eles não 

sabem quem eles são”. 

 

Eu lhe digo até breve, até sempre. 

 

...Silêncio... 

 

*** 
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