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 crédito: São João em Patmos - do livro Les Trés Riches Heures
de Duc de Berry, c. 1413, Irmãos Limbourg

Bem amados Irmãos, permitam-me transmitir-lhes o Amor e as saudações de nosso Mestre de todos, a Divina Luz.

Minha manifestação tornou-se possível, pela primeira vez desde minha transição, em minha última estada Terrestre.

Pela graça dos sete Raios, dos sete Arcanjos, se o permitem, Bem amados Mestres da Luz, gostaria de fazer um bem
pequeno retorno, nesse ciclo, a fim de lhes dar alguns elementos importantes quanto ao que vocês são e ao que

vocês fazem, mesmo nesse mundo.

Eu fui, há muito tempo, aquele que foi nomeado pelo Mestre Bem Amado (ndr: Cristo), o Discípulo Bem amado (ndr:
São João, o Evangelista).

Eu sou o que redigiu, no isolamento o mais completo, na Luz Primordial, um escrito que a maior parte da humanidade
leu.

Eu reproduzi fielmente o que o Mestre me deu.

Eu lhes digo isso porque há uma relação com o que eu fui quando de minha última passagem nesta Terra, assim
como há um laço, uma ligação com minha linhagem e minha origem estelar.

SRI AUROBINDO – 29 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://lestransformations.wordpress.com/2013/05/10/sri-aurobindo-29-juillet-2009-version-video/


Eu não venho entre vocês para me manifestar de maneira habitual, mas de maneira excepcional.

Eu fui João, o Discípulo Bem Amado, e eu fui aquele que foi nomeado, em sua última encarnação, Sri Aurobindo.

Eu sou aquele que transcreveu o mais fielmente possível a história a vir, que vocês vivem agora.

Fui aquele que descreveu, o melhor que eu pude, e independentemente de qualquer estrutura religiosa, o retorno da
Luz.

Descrevi as manifestações, os meios, os princípios.

***

O retorno da Luz é agora.

O sacrifício inicial do Mestre Bem Amado permitiu semear o que ia retornar hoje.

Como de hábito, o homem encobriu e desviou a mensagem, não a minha (que é certamente o único Evangelho que
está conforme o desejo do Mestre), não no que eu vivi em minha última encarnação, na qual tentei descrever, por

antecipação, o que seria a irrupção, em sua humanidade, da Luz.

Quando escrevi a ‘Revelação’ (ndr: o Apocalipse de São João), descrevi, realmente, o que via ao nível dos mundos
da Luz, relativamente a esta Terra.

Em minha última vida eu vivi, em minha carne, o retorno da Luz.

Então, vim, hoje, explicar-lhes, pelas palavras e pelas Vibrações, o que está em seu caminho para realizar e para
percorrer nesses tempos tão particulares.

Farei, se querem, idas e vindas entre o que escrevi, há muito tempo, e o que vivi recentemente.

Assim, vocês terão a visão do ponto de vista interior, a visão do ponto de vista exterior, as duas faces de uma mesma
peça.

A Vibração correspondente a isso se irradia em seu seio, nas colocações de minhas Palavras.

Assim, para além das palavras, a Vibração da Luz penetrará em vocês, tal como uma fulgurância, tal como um
despertar, assim como o revivi quando de minha última vida.

***

No início era o Verbo e o Verbo era o Pai e o Verbo era Elohim.

O Verbo é Vibração.

O Verbo é Luz.

O Verbo é Criação.

O Verbo é sementeira da Luz.

Nesta dimensão, nesta densidade, o Verbo se fez carne.

O Verbo se fez carne para a Promessa de seu Retorno, não mais em uma carne, mas na totalidade da carne, na
humanidade, em sua totalidade.

A Luz brilha nas Trevas e as Trevas não a reconheceram.

As Trevas é o mental.

A Luz é o Supramental.

Entre os dois, uma ‘franja de interferências’, uma barreira intransponível, porque a morte de um é a ressurreição do
outro e a morte do outro é a encarnação do um.

Esta franja é o lugar de um combate.

Esse combate não pode ser ganho por vocês mesmos, porque vocês estão nas Trevas.

Estando nas Trevas, vocês devem fazer um esforço, fornecer uma aspiração à Luz, sem vê-la, sem senti-la, sem
Vibrá-la.

Esta aspiração, que está inscrita em toda alma que percorre os caminhos da encarnação, é a ‘promessa’ e o
‘juramento’ de seu retorno, ela não é o retorno.



Entre o mundo das Trevas e o mundo da Luz se instalam as muralhas.

Essas muralhas, que lhes obstruem literalmente a Luz e os escurecem, têm múltiplos nomes.

A avidez, a separação, as crenças, as experiências passadas, os apegos, entre outros, todos esses elementos
constituem o obstáculo para sua aspiração.

Então, quando o ser humano chega, de uma maneira ou de outra, pela respiração, pela meditação, pelo canto, pela
oração, a fazer calar tudo o que pertence a esta barreira, então, a aspiração pode se manifestar e, nesta aspiração, é

vislumbrada a Luz.

Quando de minha última vida, como quando fui São João, assim como vocês o denominaram, fui capaz de cruzar esta
barreira, por minha aspiração e pela mão do Mestre, que literalmente içou-me ao seu Reino.

Quando Ele disse em sua vida: «meu Reino não é desse mundo», queria atrair sua consciência sobre o fato inegável
de que seu Reino, de vocês, tampouco é desse mundo e, no entanto, quantos de vocês o fizeram seu Reino e ali

projetaram, nesta ilusão e nesse mundo de Trevas, ilusões de um mundo melhor, ilusões de um mundo aonde a Luz
viria apagar as Trevas.

A maior parte das falsificações da Sombra e da continuação da Sombra foi fazê-los crer que vocês podiam
transformar esse mundo em um mundo de Luz.

***

Esse mundo de Trevas é um mundo de experiências, cujo único objetivo é desenvolver em vocês a aspiração e nada
mais.

O Mestre disse «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Aí está um ensinamento essencial.

Em minha última vida, fui aspirado e vi a Luz e vibrei na Luz.

Hoje, por seu mundo, muito numerosos seres humanos viveram, de uma maneira ou de outra, esse contato com a
Luz.

A partir daquele dia, a vida deles jamais foi a mesma.

Os apoios das Trevas tudo fizeram para acentuar esta franja que separa as Trevas da Luz.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada e reforçada pelo medo e fizeram de vocês seres de medo, seres de
culpas, vocês, que eram seres de pura Luz e que sacrificaram esta Luz para iluminar as Trevas e, sobretudo, para,

um dia, dissolver literalmente esta ‘franja de interferência’, esta ruptura dimensional entre as Trevas e a Luz.

Hoje, vocês chegaram a esta época de que falei na Revelação.

Hoje, assim como o dizem os Arcanjos, vocês são os Portadores e os Transmissores de Luz mesmo nas Trevas.

Cultivando a Alegria, o medo se dissolve.

Para nada serve mostrar a Sombra e as Trevas, senão vocês as reforçam, vocês as tornam Mestres.

***

O Reino dos Céus, o Reino da Luz, para além desta ‘franja de interferência’, é um mundo de felicidade, de paz e,
sobretudo, de Alegria.

O medo é o cimento das Trevas nas quais vocês vivem.

Procurando o Reino dos Céus, procurando a abertura, vocês iniciam a dissolução do medo, em vocês e no mundo.

A vibração que separou os mundos Angélicos e os mundos de Trevas é unicamente o medo.
O medo é queda, a Alegria é elevação.

Tudo o que concorre para o medo aumenta a ‘franja de interferência’ e os afasta, como indivíduos, da Luz.

O lugar onde se resolve o medo, o lugar onde se encontra a passagem para a Luz é sua garganta, aí onde passa o
sopro, aí onde toma forma o Verbo e o pensamento.

Neste espaço se resolve a lei de atração, de ação/reação.

Ela se resolve na resolução e Graça.



Assim, o Mestre Bem Amado dizia: «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma
criança», uma criança é a que não tem passado, nem futuro, é pura porque está no instante e na Verdade.

Vocês mesmos devem abandonar a ideia de que vocês são o resultado de seu passado, para penetrar na eternidade
do instante, a fim de viver a aspiração última que lhes permitirá cruzar a ‘franja de interferência’ construída por seus

próprios medos e os medos de seus semelhantes e os medos dos Mestres da Sombra.

O fechamento é a encarnação e os pesos, gravidade, densidade e medos.

A liberação é o aéreo, a leveza, a Alegria.

O Mestre pediu-me para colocá-los em guarda sobre o que vocês vivem.

Encontrar a Luz e viver a Luz, chegar além da ‘franja de interferência’, chegar em seu Reino, chegar a apreender a
mão do Mestre, necessita privarem-se de tudo ao que vocês estão apegados e ligados, permanecendo ao mesmo

tempo nas Trevas, a fim de que a Luz brilhe nas Trevas.

Em minha época, quando de minha última vida, a ‘franja de interferência’ era um mundo nauseabundo, onde o medo
assolava de toda parte, onde as emoções ressurgiam, tal como demônios prontos para engoli-los.

Nesta ‘franja de interferências’, que se poderia chamar de mundo das emoções, se encontra o conjunto de suas
prisões e de suas armadilhas.

É o lugar do combate ao qual vocês não devem participar.

A aspiração, hoje, é ao mesmo tempo mais simples, porque a ‘franja de interferência’ foi dissolvida, em grande parte,
ao nível coletivo, pela desconstrução Micaélica em curso.

Entretanto, resta-lhes sua própria ‘franja de interferências’, seus próprios medos, suas próprias emoções, suas
próprias dúvidas entre o ego que lhes diz «isso é ilusão» e a Vibração que sentem em seu ser que reforça

a aspiração.

Aspiração para a Luz, atração para as Trevas.

Toda a situação se resume nisso.

E, no entanto, o Mestre me encarregou, no escrito que eu lhes deixei, de lhes explicar os sinais do final de um
Tempo.

Esses sinais vocês os vivem plenamente e na totalidade.

O que acontece em vocês traduz o nível de resistência e a importância da ‘franja de interferência’ que os separa
do Supramental da Luz.

Hoje, os sinais estão aí.

Não é questão de decodificar um futuro mais ou menos distante, mas, sim, viver isso como uma Revelação do
instante.

A atenção que vocês irão colocar, o ponto de vista que vocês irão colocar, sobre o que vocês decidem viver,
orientará sua Vibração para a aspiração, para a atração.

A atração para a densidade, a aspiração para a Luz verdadeira.

Alguns de vocês vivem as dores (*) entre a aspiração e a atração.

***

Lembrem-se de que vocês mesmos, e você sozinho, podem dar o passo que os aproximará, de maneira verdadeira,
da aspiração, mas, assim que vocês tiverem dado esse passo, a Luz se encarregará de seu caminho.

Como saber e como viver, como estar seguro de que você confiou seu caminho, nas Trevas, à Luz?

A Luz é Alegria, a Luz é Vibração, ela é Inteligência, facilidade e sincronia.

Ela lhes permite passar e se estabelecer na Eternidade, quaisquer que sejam as angústias do mundo que luta e que
resiste à evolução da Luz.

O homem, pelo medo, construiu Quimeras, ajudado nisso por seres potentes, mas que tinham ainda mais medo que
ele, porque não têm mais, neles, a aspiração à Luz.

A Luz vem hoje, ela vem tal como uma onda, tal como um fogo que vai tudo devorar e abrasar em sua passagem.

Se vocês amarem a Luz, o fogo irá firmá-los e acolhê-los na Luz.

Se vocês estiverem na resistência, então, o fogo não poderá nada para vocês.



Eu pertenço, enfim, ao que se chama de Linhagem das Águias, em relação vibratória com a constelação da Águia.

A Águia é a que vê longe e adiante, a Águia é a que vê a Luz, face a face, e é o único animal que pode contemplar a
Luz e o sol sem fechar o olho.

Em minha última vida eu descrevi exercícios que permitiam, naquela época, descrever as qualidades da Luz e os
meios de ali aceder.

Hoje, a Luz está muito próxima, eis que ela se revela.

A ‘franja de interferências’ é extremamente tênue.

Cada ser humano, cada alma em encarnação, nesta densidade, pode, se o quer, dar a mão à Luz.

Mas, mesmo a Luz dá medo, devido a suas crenças, devido ao que vocês construíram nesse sistema.

Lembrem-se que a Luz está aí, que ela pede apenas uma coisa, da qual o Arcanjo da Relação lhes falou muito
longamente, assim como o disse Cristo com seus Apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os mortos e seja eu».

Hoje, Cristo não está em um corpo de carne, Cristo é a totalidade da Luz, como Cristo Miguel, e Espírito Solar e é
ele que vem.

Eu fui seu Mensageiro, redigindo sua visão antecipatória que iria lhes dar as chaves.

Nesse nível, a missão é realizada.

Vocês o sabem, ninguém poderá comprar nem vender, se não está marcado com o sinal da besta, então, estejam
prontos.

Vocês não têm nada a comprar, nada a vender, vocês têm somente que ser e que se deixar aspirar pela Luz.

Nenhuma falta, nenhuma fraqueza, nenhuma força pode se opor a serem o que a Luz lhes propõe, ao que o Mestre
lhes propõe, o que a Fonte lhes pede é que aceitem ser no Ser, a fim de se tornarem o que vocês são, a fim de se

desvendar o que deixaram, há muito tempo.

***

Lembrem-se, o Mestre disse: «Ninguém pode servir dois Mestres ao mesmo tempo».

Qual é o seu Mestre?

A Luz é o Amor, a Sombra é o medo, somente esta escolha.

Enquanto há medo, há Sombra.

Assim que haja Alegria, há Luz.

O medo é desaparecimento da Vibração.

A Alegria é aparecimento da Vibração.

Cristo é Alegria e Revelação.

A Sombra é medo e aprisionamento.

Bem amados Irmãos, eu me dirijo à sua alma pela Vibração.

Onde vocês se situam?

Qual aspecto de vocês, vocês querem fazer viver?

E vocês querem ser isso?

Não é uma decisão mental, nem uma decisão vinda de uma emoção, é uma aspiração, e ela vem da alma.

Aceitem a Vibração e vocês abrirão o Templo da Alegria, do Conhecimento, da Compreensão, da simplicidade e da
pobreza que é a verdadeira riqueza, porque «quando você é pobre, você não tem nada a perder e tudo a ganhar».

Essas palavras do Mestre não eram uma metáfora, nem um símbolo, mas a estrita Verdade.

Cristo, a Luz, a Fonte os querem, inteiros, e não fragmentados.

O medo é fragmentação.

A Alegria é unificação.



Os sentidos procuram esgotá-los, mas a Essência de seu Ser não pode esgotá-los.

O que vem é pura Luz.

Alguns ali verão a mais pavorosa das tragédias, alguns ali verão apenas a Luz.
Isso será ou um ou o outro.

Cabe a vocês escolher o significado, para vocês, do que vem.

Bem Amados Irmãos, emprestei de sua linguagem palavras simples, acompanhadas, se possível, de seu aspecto
Vibratório.

Vocês foram postos na recepção, nesta ativação.

Cabe-lhes manter esta Vibração.

Manter a Vibração se faz de maneira simples, cultivando a Alegria.

Nenhum elemento de medo deve interferir, em vocês, com o desvendamento da Luz.

A ‘franja de interferências’, diminuída, não poderá se opor ao abraço que vem.

O que vem, o que é, foi descrito de toda Eternidade, porque a Águia e a Luz não conhecem o tempo e podem ir
explorar as dimensões de tempos, para além do tempo, a fim de imprimir, pelo Livro, a marca e a certeza.

Bem Amados Irmãos, parece-me ter falado o bastante e Vibrado.

Coloco-me, contudo, à sua disposição se vocês tiverem necessidade de esclarecimento sobre essas noções
históricas do seu passado e do seu presente.

***

Questão: o que você chama de «Revelações» corresponde ao Apocalipse de São João?

Sim.

O Livro foi escrito para que, além das palavras e além da compreensão intelectual, qualquer que seja a língua
utilizada, se vocês o lerem, vocês captarão a Vibração e a Essência, além mesmo do significado das palavras.

Assim ele foi construído, a fim de evitar falsificações.

As Trevas conhecem, tanto quanto vocês e tanto quanto o Mestre, o que é revelado.

Nesse sentido, eu terminei esse Livro, assim como o escrevi, sob o ditado do Mestre, a fim de que nenhuma palavra
fosse cortada ou tirada.

Quaisquer que sejam as traduções que puderam ser feitas, em múltiplas línguas, o sentido Vibratório original não
pode ser perdido.

O fato mesmo de criar uma agitação mental e de ter uma multidão de interpretações para esse texto mostra que o
objetivo foi atingido.

Sua Vibração era, há muito tempo, incompreensível, porque esta Vibração não estava no Tempo, mas, hoje, vocês
estão no Tempo desta Vibração.

Então, obviamente, lê-lo ou relê-lo é despertar em vocês os ‘sete Selos’ e, portanto, torna-se Revelação.

Ele foi construído de tal modo que, mesmo se vocês o lessem em uma língua incompreensível de seu mental, o efeito
Vibratório estaria presente, mas unicamente no momento vindo, e o momento veio.

Assim, o significado não está tanto nos acontecimentos que descrevi, mas em seu desvendamento e na Vibração
correspondente ao tempo que vocês vivem.

Foi assim, pela Vontade da Luz (**).

***

Questão: acolher o Supramental e acolher a Luz é a mesma coisa?

Sim.

A Luz pertence ao mundo da emanação e, portanto, para além do mental que é Criação, nesta dimensão.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Irmãos da Luz, se vocês lessem ou relessem, hoje, e nos tempos que vêm, vocês se surpreenderiam
com a Vibração, justamente porque os ‘Sete Selos’ foram abertos.

É agora que este escrito, tão controvertido, tão mal compreendido, vê sua compreensão se atualizar através
da Vibração.

O Apocalipse foi concebido para ser a Vibração que os conduz ao Mestre e isso é agora.

Então, eu lhes peço para acolher, em seu Ser, a Luz e o Amor da Fonte e o Pai, a Luz de Cristo Miguel e da Divina
Mãe.

Eu precisarei, antes de partir, que aquela que me acompanhou quando de minha última vida, que me assistiu, e que
amava tanto as flores, era a reencarnação de Maria Madalena [A MÃE – Mira Alfassa].

Sejam Abençoados.

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

(*) - a palavra utilizada foi «tiraillements», que pode significar sensação dolorosa provocada por espasmos.

(**) – O APOCALIPSE de São João:
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/apocalipse-de-sao-joao.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=370

29 de Julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=370
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/apocalipse-de-sao-joao.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ SUPRAMENTAL: A LUZ DA REVELAÇÃO ~

Caros Irmãos e caras Irmãs na humanidade, eu lhes transmito o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Durante a minha última encarnação em meio a esta Terra, eu fui aquele que era SRI AUROBINDO.

A minha experiência de vida permitiu-me descrever, naquela época, a chegada iminente de uma qualidade
Vibratória particular, em relação com algo que era desconhecido, naquela época, sobre a Terra.

Essa corrente de Radiação que eu pude observar chegaria bem depois da minha morte nesta Terra.
Vocês agora chegaram nesta época.

A preparação desta etapa levou um certo tempo.
A sua preparação é a preparação da Terra.

Hoje, esta preparação se completa.
Ela vai permitir, dentro de pouco tempo no nível do tempo terrestre, fazê-los viver um processo de Iluminação

particular, ligada ao surgimento, em meio à sua Consciência ordinária, de uma nova Vibração, de um novo
estado.

Esta Vibração magnífica, que eu pude contemplar e experimentar, é aquela que hoje bate à sua porta.
Esta Luz, por que é uma, que está vindo para vocês, visa corrigir e retificar o que foi falsificado.

Esta Luz é conhecimento total, ela é Amor, ela é Vibração.
Ela visa permitir-lhes descobrir o que foi escondido, o que foi ocultado.
Alguns de vocês sabem, há muito tempo eu fui Discípulo de CRISTO.

Ele me encarregou, há muito tempo, de transcrever uma série de visões.
Essas visões, eu as transcrevi da forma mais fiel da minha Consciência de então.

Era lógico, pela minha história de alma em meio à sua densidade, que eu fosse aquele que iria descrever o que
iria chegar e que, durante a última vida, teve acesso ao que chegaria.

Eu fui então João, o Profeta, João, o Discípulo Bem Amado.
Durante a minha vida, eu tentei desenvolver diversas técnicas permitindo ficar mais perto do que iria chegar,

hoje, para vocês.
Hoje, esta Luz está aí, entre vocês, ela é a Luz da Revelação, ela é aquela que ilumina as zonas de Sombra,

em vocês e ao redor de vocês.
Ela é aquela que deve permitir ao seu mundo bascular de um estado vibratório a outro estado vibratório.

Ela deve permitir à sua humanidade, e aos seres humanos que desejarem, encontrar a Liberdade e, sobretudo,
a Liberação, se tal for o seu desejo.
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***

A Luz, eu os lembro, propõe e jamais impõe.
Esta Luz está à sua porta, vocês já foram banhados, nesse sentido, eu posso dizer que ela está entre vocês.

Os mais sensíveis de vocês conseguem percebê-la, captá-la.
Esta Luz está agindo em meio à sua Dimensão.

Ela revela, ela desvenda e ela lhes permite, também, conectar de novo com a sua Dimensão eterna.
Muitos ensinamentos já foram dados a vocês.

Algumas chaves, necessárias para esta Consciência Luminosa, foram ativadas em vocês, de maneira
programada, a fim de permitir-lhes acolher e ancorar em vocês esta qualidade de Luz e de Vibração.

Eu lhes disse durante a minha primeira vinda entre vocês, neste mesmo local, que toda a Criação, em meio a
esta Dimensão, havia sido desviada, invertida (1).

Hoje, a Luz está voltando para colocar em ordem o que deve ser ordenado, em vocês e ao redor de vocês, a
fim de restabelecer a sua filiação e a sua ressonância original.

Grandes Seres estão ao seu redor e aguardam o momento oportuno, se vocês aceitarem, de viverem a sua
liberação, como vocês denominam, a sua Ascensão.

Vocês devem se alegrar, pois a sua liberação está próxima.
A Luz que eu vi é Alegria e felicidade.

Banhar-se nesta Luz os coloca na Alegria da Presença.
Eu a experimentei por muitos anos, durante a minha vida.

Hoje, e cada dia que passar, um número mais considerável de Seres será capaz de experimentar a Alegria, a
felicidade, em contato com esta nova Vibração.

Esses contatos com esta nova Vibração que está vindo para vocês, a Luz da FONTE, irá lhes permitir, quando
chegar a hora, realizar a junção final com o seu corpo de Essência, o seu corpo espiritual.

É possível hoje viverem, por antecipação, a qualidade Vibratória desta reconexão.

***

Como eu disse, a única Escritura que não foi falsificada, deturpada, cuja finalidade permaneceu intacta e inteira
(finalidade Vibratória), é o Livro que eu escrevi, sob o ditado do meu Anjo, em relação com o que ele me

mostrou.
Hoje, o que eu escrevi para a sua época foi determinado.

Entretanto, o sentido do que eu transcrevi é, antes de tudo, um sentido Vibratório e não intelectual.
Assim, nas últimas palavras que foram escritas, eu disse e escrevi que aquele que mudasse as palavras deste

Livro, entraria, de uma maneira ou de outra, em contradição com a Lei e a Verdade.
Eu disse também que este Livro seria “doce para a boca e amargo para o ventre”.

Esse pergaminho seria amargo para o ventre a partir do momento em que o intelecto tentasse apreender,
mesmo esse texto descrevendo acontecimentos e o seu período.

O significado e o alcance estão bem além das palavras.
Isso é para conectar diretamente com a Vibração emitida pela leitura do seu conteúdo e dos seus 22 capítulos.

O verdadeiro significado está aqui.
A doçura na boca está ligada à pronunciação, em alta voz, do texto, seja qual for o idioma.

O amargor no ventre está ligado àquele que quiser apropriar-se dele, tendo descrito de outra forma uma
explicação.

O livro que eu escrevi sob o ditado do meu Anjo está bem além da explicação, está diretamente conectado
com a Vibração do Supramental, diretamente conectado com o que está vindo.

Disso, vocês irão viver a experiência dentro de alguns dias.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, é difícil (e mesmo na minha época, tanto na última como naquela enquanto
João) sair dos condicionamentos, sozinhos.

Mas, hoje, vocês não estão sozinhos.
Evidentemente, cabe a vocês, a vocês e a vocês sozinhos, fazer o trabalho da Luz.

Entretanto, grandes Seres ao seu redor, ao redor do seu Sol, permitem, se vocês quiserem, pelo princípio de
acolhimento e de abandono a esta FONTE, viverem de maneira muito mais simples esta última etapa.

O principal obstáculo está na sua cabeça e nos seus hábitos.
O ser humano é uma Consciência em meio a esta densidade que é, infelizmente, programável, não por vocês

mesmos.
Vocês foram programados, em algum lugar, para viver a privação, para viver o medo, para viver o terror, alguns

de vocês.



Esta programação foi necessária para manter uma aparência de coesão em meio a esta forma de Criação.
Hoje, alguns de vocês redescobrem a sua Unidade primordial, a sua filiação, a sua ressonância essencial,

liberando-se assim das amarras dos diversos condicionamentos e dos diversos obstáculos, conectando, de
maneira definitiva, com o que vocês são.

Durante a minha vida eu experimentei isso, eu me fundi, de maneira intermitente, com o que eu era, além
mesmo dessas duas encarnações.

Eu tive esta oportunidade, mesmo eu tendo falado muito pouco, pois isso saía, na minha época e pela minha
educação, do sistema de aprovação e dos limites de coerência, onde eu morava.

***

Eu sou e eu permaneço, ali onde eu estou, da linhagem das Águias.
A águia é aquela que vê além, aquela que tem a visão panorâmica, aquela que sabe e que antecipa.

Vocês vão experimentar e viver durante este período, em meio a este lugar, as novas Vibrações das novas
Consciências, reveladas em meio a esta densidade, neste momento, a fim de permitir-lhes reencontrar a sua

Dimensão eterna.
Vocês são, mesmo ainda não vivendo assim, seres de pura Luz.

Não há máculas em vocês, não há Sombra em vocês.
Há apenas restrições ligadas ao medo que desenvolveram em vocês estratégias defensivas e por vezes

ofensivas, destinadas a afastá-los ainda mais do que vocês são, a fim de mantê-los presos e oprimidos em
meio a este mundo.

Viver hoje é diferente de viver quando eu vivia na minha gruta ou quando eu vivia no que iria se tornar Auroville
(a Cidade do Amanhecer).

***

Hoje, o Supramental está aí.
Vocês vivenciaram, uns e outros, as primícias ou as completitudes, cada um no seu ritmo.

Esta energia Supramental vem desconstruir e liberar.
Eu concebo, e vocês próprios devem conceber, que muitos seres humanos, ainda hoje, não podem sequer

viver as primícias e são, portanto, levados a fazer julgamentos e a entrar em contradição.
Não importa, pois esses julgamentos e essas contradições demonstram simplesmente que eles ainda não

alcançaram as primícias.
Aqueles de vocês que vivem as primícias, ou mesmo a completitude, devem se firmar em meio a esta Luz

através da Vibração dos centros superiores de energia, na cabeça e no Coração.
Vocês devem literalmente regar-se nesta FONTE pois é Ela que vai permitir-lhes liberar-se, quando chegar a

hora.
Esta Luz é Consciência, ela é Alegria, ela é pura Beatitude e ela é Inteligência.

Ela sabe aonde ir para iluminar o que deve sê-lo em vocês e ao redor de vocês, acionando mecanismos que
vão orientar a sua vida e o seu caminho para ela, se vocês a aceitarem.

O Supramental é inteligente, ele pode modificar e mudar o ordenamento da sua vida, tudo para encaminhá-los
para a sua Liberdade, para encaminhá-los para a Alegria e para a Eternidade.

Aquele que confiar nesta Consciência da Luz será aliviado.
O medo será eliminado totalmente e será substituído por um sentimento profundo de beatitude e de certeza,

absolutamente nada tendo a ver com as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem.
Encontrar esta Vibração e acolhê-la é realmente crucial se vocês quiserem ser liberados, se vocês quiserem

se liberar, se vocês quiserem viver na Alegria, sem temor.
O contato com a Consciência do Supramental lhes foi proposto há um quarto de século.

Isso foi reforçado gradativamente, isso se desdobrou e induziu uma série de impulsos em meio à sua
humanidade, nas suas camadas sociais, nas suas camadas interacionais.

***

Se há uma coisa que vocês devem ter em mente e na Consciência, é que o Supramental é Inteligência
suprema, ele está habilitado para colocá-los e recolocá-los em ordem e no alinhamento com a Verdade.

Nada, absolutamente nada pode se opor a isso.
Na sua inconsequência e de maneira um tanto desmedida, alguns seres, humanos e não humanos, acreditaram

poder mudar uma série de coisas nas regras da Evolução e do Amor.
Isso definitivamente fracassou.

Vocês vão, se desejarem, tornar-se novamente Seres livres.
Para isso, é preciso imergir no que pôde ser chamado, como denominou o Arcanjo MIGUEL, de Presença.



Neste estado vibratório chamado de Presença, vocês entram em sintonia com o seu corpo de Estado de Ser,
em meio mesmo ao corpo de personalidade.

A sintonização deve conduzi-los à fusão com vocês mesmos.
A sintonização deve permitir-lhes afastarem-se das zonas de medo, das zonas de incompreensão.

A Luz está aí para isso.
Algumas chaves foram dadas à humanidade.

Vocês devem reencontrar, se desejarem, a Vibração unificada, não dissociada.
Isso é hoje, desde pouco tempo.

Vocês podem, se desejarem, sair, de maneira autêntica, das suas amarras matriciais, das suas amarras das
ilusões e descobrir um estado onde não há mais lugar para a separação, onde não há mais lugar para a divisão,

em vocês e no exterior de vocês.
Neste espaço sagrado, vocês vivem e integram a Unidade, não há mais lugar para a oposição, não há mais

lugar para o combate, há lugar para a realização do Si.
É realizando isso que vocês irão servir e não de outro modo.

É realizando isso que vocês irão permitir, pela Radiação e pela irradiação aos Seres próximos de vocês, seguir
o caminho da Liberação.

***

Ao aceitar, ao acolher e integrar o Supramental, vocês próprios se tornam o Supramental.
Isso necessita da humildade, da simplicidade, da integridade e da Verdade.

Acolhendo esta Vibração e tornando-se então esta Vibração, na humildade e no silêncio, vocês se tornam um
farol.

Não há mais então palavras para proferir, não há mais então estratégias ou territórios para defender.
A Unidade não tem que fazer separações, a Unidade não tem que realizar conflitos e oposições.

Hoje, e a cada dia que passa, veja a brecha, em meio ao seu sistema isolado, aumentar.
A Revelação está em pleno andamento, ela se acompanha, certamente, da desconstrução do que é ilusório e

falsificado, pela Graça e pela Verdade da Luz e da Vibração, sem combate, apenas iluminando, apenas
vivendo e vibrando o “eu sou aquele que é”.

Ao acolher a sua Dimensão de Eternidade, como uma criança que se reencontrou, vocês permitem à
verdadeira Vida se revelar em meio à sua vida, vocês lhe permitem agenciar, ordenar a sua vida, de acordo

com Ela.
O que deve desaparecer da sua vida desaparece, o que deve aparecer, aparece, sem esforço, sem vontade,

deixando simplesmente agir a vontade do Supramental, que é a sua liberação e a sua Alegria.
Tudo isso, nesse momento, se revela a vocês.

As zonas de Sombra são iluminadas e transcendidas.
Aí estão as primeiras palavras que eu tinha que dizer a vocês.

Pela primeira vez eu vou abrir um momento de diálogo, mas não agora, um pouco mais tarde, nesse seu dia.
Por enquanto, meus Irmãos e Irmãs, eu gostaria de partilhar com vocês um momento de Comunhão, na

Vibração da Luz, na Vibração do Supramental, Unidos e Unificados.
Eu lhes digo, um pouco antes, simplesmente, até logo.

Eu os deixo, agora, acompanhados pela Vibração do Arcanjo URIEL, para viver esta Comunhão, juntos, Unidos
e Unificados na Alegria da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo, agora, para se engajarem em um espaço no Supramental.
Recebam e acolham, juntos, a Presença.

... Efusão de energia ...

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20091031_-_SRI_AU...

Irmãos e Irmãs da Luz, recebam novamente as minhas Bênçãos.
Eu volto, como eu lhes disse.

Nós iremos juntos, se quiserem, tentar fazê-los avançar na compreensão, na experiência do Supramental.
Na Luz que vem da 5ª Dimensão, correspondente à sua transformação, ao seu despertar, à sua Iluminação.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Nós iremos proceder, se vocês quiserem, em resposta às suas perguntas, em um primeiro momento, por uma

linguagem corrente.
Eu vou intervir, em um segundo momento, pela Radiação da minha Presença nesse canal, acoplado à

possibilidade oferecida, pela Presença do Arcanjo URIEL, aproximando-os, na medida do possível, para cada
um de vocês, desta Dimensão da Luz Supramental e do seu efeito, no nível da sua Consciência e do seu corpo

físico.
 Permaneçamos, se vocês quiserem, durante alguns instantes, no plano do questionamento e do conjunto de
perguntas e respostas, em relação, certamente, com a Luz, com o Supramental e o Apocalipse, já que isso

participa dos mesmos fatos e já que esses processos se desenrolam de modo conjunto, assim como eu disse
durante a minha vinda anterior.

***

Pergunta: há um elo entre o Supramental e o Nirvana?

O Nirvana corresponde ao que acontece quando a Consciência é exportada e alcança algumas zonas
específicas, essas zonas estando em conexão com o que é chamado de Morada da Paz Suprema, chamada

também de Shantinilaya.
Aceder a Shantinilaya permite conectar com vocês, permanecendo na Alegria situada logo abaixo da etapa da

liberação.
Entretanto, o Nirvana participa da Alegria.

O Supramental é, ao mesmo tempo, o elemento desencadeante e um dos elementos do Nirvana.

***
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Pergunta: qual é o papel do corpo causal no acesso ao Supramental?

Irmão, o acesso ao Supramental firma a destruição, pelo Fogo, do corpo causal.
Naquele momento, vocês não estão sujeitos às limitações habituais da ação/reação.

O acesso ao Supramental corresponde, grosso modo, a duas etapas iniciáticas principais: a primeira, chamada
de transfiguração; a segunda, de Ressurreição.

O corpo causal é, por sua vez, destruído, de maneira definitiva.
A partir do momento em que vocês acedem à Ressurreição, a partir do momento em que o Fogo do

Supramental, o Fogo do Amor, vem despertar na totalidade o chakra Anahata, o chakra do Coração, naquele
momento vocês vivem a purificação final, aquela que os tira da obrigação da reencarnação.

Vocês próprios acabam dissolvendo o que eu chamei de franjas de interferência, não da Terra, mas aquelas
localizadas em vocês.

As franjas de interferência são constituídas, em grande parte, por forças de atração e de contração ligadas ao
que vocês chamam de corpo astral, corpo mental e corpo causal.

É o conjunto dessas estruturas, pertencente à sua estrutura, mas criado por aqueles que falsificaram a Luz, que
os reverteram e inverteram.

A Ressurreição ocorre depois da crucificação, em um plano simbólico.
A crucificação é representada pela morte preliminar da personalidade.

Isto se torna, mais exatamente, integrado em meio ao corpo espiritual chamado de corpo de Estado de Ser.
Naquele momento, a Ressurreição se instala de maneira sincrônica com a crucificação.

A transfiguração poderia ser chamada de período em que vocês encontram a Luz no exterior, mas onde ela
não está estabelecida no seu Interior.

A crucificação e a Ressurreição correspondem ao final da Revelação que é a passagem da Consciência
separada para a Consciência Unificada, podendo apenas ocorrer quando da destruição/crucificação da

personalidade e deste corpo, a fim de aceder ao Estado de Ser, denominado, como o Anjo que guiou as
minhas palavras e os meus escritos me pediu, corpo de Ressurreição, corpo imortal ou corpo sem costura.
Os outros corpos, mesmo sutis, são obviamente costurados, já que eles os confinam, enquanto que o corpo

espiritual e o corpo Divino, ou corpo de Estado de Ser, abrem-nos e os devolvem para a liberdade.

***

Pergunta: aqueles que acedem à Unidade de Consciência estão no Supramental?

Eles podem estar no Supramental, como estar em Dimensões além.
O Supramental desempenha o papel de elemento de liberação, de elemento de Revelação em meio à sua

dualidade.
A irrupção, em meio à sua densidade, da totalidade do Supramental, permite dissolver literalmente as cadeias,

as franjas de interferência, e dissolver a Ilusão.
O Supramental está associado a uma qualidade vibratória relacionada com o Fogo, com o Amor e com a

FONTE, retransmitido da mesma maneira pelo Arcanjo METATRON e por alguns Sóis vivendo uma
transformação da Luz.

***

Pergunta: o acesso ao Supramental corresponde a uma abertura total do coração?

Sim, é isso que confere a capacidade para Samadhi, para a Alegria interior e para a felicidade chamada, mais
exatamente, de Presença.

***

Pergunta: por que demorou 2.000 anos para chegar a este acesso ao Supramental?

Não demorou 2.000 anos, caro Irmão, foi preciso um período de tempo muitíssimo maior.
O nível de densidade alcançado por esta Dimensão dissociada da FONTE e da Luz é tal que foi preciso

realizar uma diminuição vibratória.
Foi preciso, de início, que a Terra fosse sacralizada de novo pela crucificação e pela Ressurreição de

CRISTO.



Foi preciso, em seguida, aguardar o momento oportuno.
O momento oportuno, no plano do Cosmos, corresponde ao que acontece fora do seu sistema solar, já que
todo este sistema solar está se deslocando, ele também, segundo um relógio preciso, apesar das restrições

impressas em meio ao seu sistema solar.
Foi preciso aguardar o sincronismo de uma série de Fontes de Luz a fim de focalizar, da maneira mais natural

possível, o conjunto dessas diferentes irradiações em direção ao sistema solar, e isso está acontecendo
agora, e não foi possível anteriormente.

Os preparativos do momento que vocês vivem duraram muito tempo na escala de tempo.
Eles surgiram, esses processos de Luz, além do centro galáctico, de uma série de modificações no nível de

sistemas solares periféricos em relação a vocês, mas mais próximos da FONTE ou, em todo caso, alinhados à
FONTE, quando esses Sóis aceitam modificar a sua própria irradiação, a fim de transmitir, durante o

alinhamento galáctico, um fluxo específico de partículas para vocês.
Esta preparação dependia de circunstâncias que eu qualificaria de ideais, como estão ocorrendo agora.

Não teria sido possível, de outro modo, modificar e corrigir a curvatura do seu espaço/tempo.

***

Pergunta: tudo isso estava previsto desde o início da experiência da 3ª Dimensão dissociada ou
será que tudo isso se apresentou de maneira “inesperada”?

Tudo, no nível do relógio do Céu, foi planejado e programado.
Cada data de início de ciclo e de fim de ciclo é conhecida da FONTE como daqueles que se isolaram.

Entretanto, nenhum deles podia conhecer, nem perceber, as modificações que ocorrem atualmente em meio a
algumas estrelas.

Os Mestres deste tempo não têm capacidade para ter acesso (evidentemente, já que eles mesmos se
cortaram) às informações referentes a Dimensões mais elevadas e a modificações dessas Dimensões mais

elevadas, orientadas para nova alteração e readequação da curvatura do seu espaço/tempo.
Entretanto, isso estava escrito e descrito em muitos mitos e em muitas histórias correspondentes à mitologia

astrológica caldeia.
Vocês estão nesses momentos.

***

Pergunta: qual é o melhor meio de aceder ao Supramental?

Há muitos Yoga que foram descritos e colocados em prática, permitindo aproximar-se do Supramental.
Eu dei um ensinamento sob a forma de “Yoga Integral”.

Os próprios imortais forneceram os Siddha Yoga.
Há, mais perto de vocês, outros ensinamentos associados à domesticação do mental, chamado de Sahaj Marg

Yoga.
Existem outras formas no seu mundo ocidental: a contemplação, a reclusão (no sentido mais nobre e não no

sentido de confinamento).
Hoje, as coisas são mais claras e mais fáceis.

Esta Vibração está mais próxima de vocês.
Ela vai continuar se aproximando, a cada dia, a cada semana do seu tempo.

Cabe a vocês acolher e se prepararem para acolher, em meio ao seu Templo Interior, a Vibração da Luz.
O Coração deve estar, para isso, liberado das paixões habituais do tipo humano, das pulsões habituais da

humanidade.
A via mais simples, hoje, poderia ser chamada de via do Yoga da criança interior.

Escutar o seu coração liberado das pulsões, liberado dos apegos.
Escutar o seu Coração, escutar e favorecer a Vibração, permite colocá-los em estado de aceitação do

Supramental.
Alguns seres têm necessidade de modificar algumas atitudes ou algumas atividades.

Outros, não.
Hoje, diante do afluxo da Luz em meio à sua Dimensão, basta ajustar-se e seguir as linhas de menor

resistência, aquelas que os levam às duas virtudes cardeais: a humildade e a simplicidade.
Não é mais tempo de aprender, é, de preferência, tempo de desaprender, de tornar-se de novo com uma

criança.
O conjunto de ensinamentos que lhes deu o Arcanjo ANAEL sobre o princípio do abandono à Luz, é mais do

que nunca válido.



A meditação que foi revelada pelo Mestre RAM (ndr: a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)), de acordo
com as hierarquias dos professores da Ordem da Lyra, tornou possível, para vocês, ativar, de maneira muito

simples, a Vibração do Coração, apoiando-se no Supramental.
Trata-se, como vocês veem, de coisas muito simples, hoje.

Vocês não têm que se preocupar com nada mais senão com isso.
Não existe, a título individual, como a título coletivo, qualquer obstáculo de proporção suficiente para bloquear o

recebimento da Luz, quer seja no nível vibratório, pessoal ou coletivo, quer seja no nível da sociedade, quer
seja no próprio nível das suas mágoas passadas, não há nada, absolutamente nada que possa, hoje, se opor a

que vocês se cubram desta Luz e desta Liberdade.
Os motivos que vocês poderiam encontrar em vocês são apenas pretextos.

Gradualmente e à medida que os dias passarem, não podem existir bloqueios à recepção da Luz senão
aqueles ligados aos seus próprios medos, de perder a personalidade que os anima.

Cultivem a humildade, cultivem a simplicidade e façam da Alegria a sua força motriz diária, sejam quais forem
as suas ocupações, sejam quais forem as suas preocupações criadas pela dualidade, elas não podem, em

caso algum, ser um obstáculo ao estabelecimento da sua Dimensão eterna.
Isso participa também das suas crenças e não de uma Verdade.

Isso está ligado simplesmente ao seu ponto de vista limitado e que limita vocês.

***

Pergunta: no protocolo de Superação da Dualidade (2), é a energia do Supramental que intervém?

Ele permite a preparação para a recepção.
Do mesmo modo que a meditação do Mestre RAM sobre o Coração, ativando em vocês os pontos de

Vibração que permitem a preparação para o Supramental.
Entretanto, lembrem-se de que são apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem dar o último passo.

Isso requer um ato corajoso de abandono e de confiança na Inteligência da Luz, e no seu papel, eu diria, de
Redentor, no seu papel de iluminar.

Reencontrar a sua mestria passa pelo abandono ou doação de si.
A doação de si para a Luz, para o Supramental, é a única etapa que nós não podemos realizar no seu lugar e

que o Supramental não pode realizar no seu lugar.
Tudo foi feito pelas Radiações Cósmicas e pela Presença daqueles que os cercam com benevolência para

que isso seja o mais fácil possível.
Mas, no final, o último ato de vocês.

Nós não podemos fazê-lo no seu lugar.
Trata-se certamente da última luta, entre vocês e vocês mesmos, pela supremacia da sua soberania ou pela

supremacia da sua personalidade.
Este combate não é um combate intelectual.

Ele não é, aliás, completamente um combate, mas, bem mais, uma colocação cara a cara, de um com o outro,
devendo resultar em um abandono que é a rendição, sem condições, da personalidade.

O momento em que vocês dão o passo pode ser apreendido por episódios de fulgurância da Luz,
correspondendo a uma transfiguração se revelando, e podendo se repetir, e conduzindo à Ressurreição.

Hoje, isso é ainda mais fácil do que ontem por que o Supramental está mais próximo, pois, por decisão dos
Lipikas Kármicos e por decisão do Conclave, devido à resposta Vibratória de toda a Terra e dos seus

habitantes, o Arcanjo URIEL pode manifestar a sua Radiância em meio ao que nós chamamos de Presença.
Então, hoje, tudo está no lugar para facilitar esta etapa para vocês.

E, em última análise, isso pertence a vocês.
Ninguém pode roubar o que lhes pertence, somente o medo pode afastá-los de maneira temporária.

O medo seria como a ausência de fé, a ausência de adesão total à Luz, pois, se vocês aderirem totalmente à
Luz, o medo é dissolvido, e a Revelação ocorre, e a Ressurreição ocorre ao mesmo tempo, em um instante.

***

Pergunta: o que se torna o tempo quando acessamos o Supramental?

Fazer a experiência além do tempo, penetrar no Estado de Ser e viajar, poderá lhes demonstrar a inutilidade do
tempo.

Entretanto, em meio a esta Dimensão que eu percorri, nós ficamos submetidos ao tempo.
O tempo apenas está ligado à curvatura do espaço.



O tempo aparece quando o espaço se fecha sobre ele mesmo.
O tempo é a consequência do isolamento da FONTE.

Além desse tempo, existe um outro tempo que não está separado do espaço.
Existe um tempo onde os três tempos se combinam - passado, presente e futuro - no mesmo tempo.

Além deste espaço/tempo, o tempo perde a sua linearidade.
Ao endireitar o espaço, o tempo se torna curvo.

Isso é difícil de explicar com palavras, ou mesmo com equações.
Mas a apreensão do tempo está diretamente ligada às condições desta Dimensão.

Além da sua Dimensão em que estão, o tempo não é uma medida no sentido temporal, pois o tempo se
confunde com o espaço.

O deslocamento do tempo corresponde a um deslocamento do espaço, ao passo que nesta Dimensão em
que vocês estão, o tempo se desloca sem que o espaço seja deslocado.

Há uma relação direta entre a matriz eletromagnética e o tempo.

***

Pergunta: é possível aceder a um eterno presente?

Sim, saindo do tempo.

***

Pergunta: isso é encontrado na Dimensão do Supramental?

Sim, completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação humana, nós iremos, como anteriormente, e de maneira, no seu tempo, um
pouco mais longa, viver, fazê-los aproximar da Presença e do Fogo do Amor.

Eu lhes apresento, desde já, as minhas Bênçãos e as minhas saudações e, se vocês quiserem, acolhamos
juntos, agora, a Presença.

... Efusão de energia ...

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

Meus caros irmãos e irmãs em encarnação, meu nome era e permanece, como sou: Sri Aurobindo. 
Esse nome era o da minha última encarnação. 
Eu sou aquele que descreveu a chegada da Luz. 
Descrevi, em minha vida, um certo número de meios que permitem, por uma forma de yoga particular, aproximar-se
desta Verdade.

Eu fui João, o Profeta. Hoje, volto entre vocês, não para falar do livro «doce à boca mas amargo ao ventre», mas para
dar-lhes um certo número de informações.

De início, tenho a revelar, assim como o fez Mestre Ram, que faço parte do que vocês chamam os 24 Lipikas
cármicos. Eu sento à porta do Norte.

Estou ligado à Água, à água do batismo, à água purificadora.

Volto a fim de me expressar entre vocês e completar o que disse o venerável Mestre Ram quanto à irrupção do
supramental em sua Dimensão e cujos efeitos se fazem já sentir nesta Vibração que os fecharam nessa dualidade e
os privaram de sua liberdade essencial. 

O supramental está doravante próximo da Terra e de sua Consciência. 
A ação de Miguel e a ação do Conclave permitiu dissolver, quase totalmente, a franja de interferências que
mantinham a ilusão na qual vocês estão.

A Assembléia dos 24 Sábios contam com o conjunto da Humanidade para elevar ainda mais o nível Vibratório da
Terra.

A única maneira de realizá-lo é entrar em Unidade, assim como lhes disse o Mestre Ram. 
O mais duro para vocês, Seres Humanos nesta encarnação, será não reagir às convulsões do que resta da Sombra,
nesta Humanidade. Entretanto, isto é capital.

Isto não é uma recusa. Isto não é uma fuga, mas, bem ao contrário, uma afirmação e um desenvolvimento de sua
Unidade, que lhes é solicitado.

É-lhes solicitado urgentemente para não jogar o jogo da Sombra, não entrar na reação primária, ou mesmo reflexiva,
com relação a essas etapas que vão desenrolar diante de vocês alguns cenários de convulsão final de forças
chamadas da Sombra.

Vocês têm que reafirmar cada vez mais a Luz.

Vocês têm que manifestá-la e irradiá-la em sua personalidade, tocando o que Mestre Ram chamou de Estado de Ser

Em minha vida, obviamente, e assim como a maior parte daqueles que vocês chamam místicos nas diferentes
tradições manifestaram, vocês não podem participar desse mundo de ilusão e participar da Verdade. 

Hoje, mais que nunca, compete-lhes desenvolver a certeza interior, a fé interior e sobretudo a Vibração interior de seu
ser.

A chave da ascensão do sistema planetário e do sistema solar, em sua totalidade, a chave da dissolução definitiva da
ilusão, não se encontra senão aí.

Obviamente, será delicado, para alguns de vocês, não entrar em reação ao que lhes parece, à primeira vista, um
confisco de forças de dependência sobre a Humanidade.

É-lhes preciso, aí, demonstrar uma confiança nesta Luz. 
Se vocês se voltam para seu ser interior, vocês a perceberão e a viverão.

Entretanto, e como isso foi repetido inúmeras vezes, compete-lhes realizar esse primeiro passo e esse primeiro
movimento. O resto aparecerá em seguida como muito mais fácil.

Compreendam bem também que vocês não podem provocar ninguém a segui-los, sobretudo não por palavras,
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sobretudo não por constrangimentos. 
Somente seu estado interior de Vibração poderá eventualmente provocar. 
Mas não se esqueçam jamais que a Luz autêntica não pode forçar ninguém.

Nesta dimensão, vocês estão presos pelo que chamam livre arbítrio. 
O livre arbítrio faz com que vocês interfiram sobre o livre arbítrio de uma outra pessoa, vocês se entregam à
ação/reação e se afastam da Unidade e da ação de Graça, assim como lhes foi dito.

Vocês devem desenvolver, de diferentes modos, e o fazem aqui, diferentes modos de subida Vibratória. 
Progressivamente e à medida em que vocês perceberem esta subida Vibratória, vocês se tornarão capazes de tocar e
penetrar as esferas supramentais antes que elas não se derramem inteiramente sobre a Terra.

Foi-lhes anunciado que, dentro de muito poucos dias, vocês serão submetidos, de maneira importante, a radiações
novas para vocês e que se tornarão permanentes. Tornar-se-á então muito fácil debruçarem-se, literalmente, a esses
fluxos energéticos vindos da Consciência da Fonte e outras.

Ao se conectarem a essas novas vibrações, a essas novas partículas que penetram nosso sistema Solar, vamos
realizar, vocês, individualmente, e nós todos, juntos, a reconexão total do Sol com a Terra e da Terra com a
verdadeira Luz.

A franja de interferências, assimilada, em sua linguagem, ao que chamam de magnetosfera, está se desmoronando.

Obviamente, inúmeros cientistas dirão que é dramático. Nós respondemos que, de onde estamos, é uma
oportunidade de escapar finalmente desta ilusão e de reencontrar totalmente a sua conexão com o que vocês são, a
sua dimensão de Estado de Ser, mesmo nesta Dimensão.

Vamos realizar isso juntos. 
Utilizem as ferramentas que lhe pareçam boas. 
Vocês têm as Chaves Metatrônicas. 
Vocês têm suas meditações habituais, aquelas que lhes são úteis mas devo dar um certo número de elementos
importantes sobre a maneira de conduzir suas Vibrações a fim de acolher e de abandonarem-se totalmente a essas
novas partículas que os penetram agora.

O importante (e espero que tenham vivido e que inúmeros seres humanos comecem a viver) é perceber o que
chamaria de Presença.

A Presença os coloca na Alegria. 
Então, se querem, vamos tentar dar-lhes alguns elementos importantes para permitir-lhes alinharem-se, ao mais exato
e próximo possível, dessas partículas e desta Luz que vem para vocês, de ir encontrá-la além dos buracos da franja
de interferências, a fim de religá-los e reunificá-los.

Inúmeras técnicas foram dadas, nas diferentes yogas e nas diferentes técnicas, mesmo, meditativas, contemplativas e
outras, existentes nas diferentes tradições. Entretanto, existem regras importantes hoje.

Vocês devem ir para o que é simples. 
O que é simples é o que para vocês não coloca dificuldade para realizar, primeiro elemento.

Segunda regra: é preciso, a partir do momento em que você tenha escolhido seu modo de se alinhar, realizar o
silêncio.

Esse silêncio é, antes de tudo, um silêncio mental e, ao mesmo tempo, um silêncio visual. 
Vocês devem penetrar na Vibração sem manifestar qualquer visão colorida ou associando formas agradáveis a olhar.

Vocês devem, portanto, sair da forma, porque a forma que vocês percebem com seu cérebro é uma forma limitada,
que é construída por seu cérebro e que está em relação com esse mundo de ilusão.

Cruzar a franja de interferências e reencontrar a Unidade consiste portanto em suprimir toda informação vinda de uma
forma ou de uma cor, porque as cores que aparecem, num primeiro tempo, são cores existentes nesta Dimensão e
vão então travá-los na expansão de sua Consciência.

Então, uma vez que vocês tenham determinado sua técnica, é preciso caçar as imagens ou as percepções visuais
que chegam por trás de seus olhos fechados.

A terceira coisa é brincar, obviamente, sobre a qualidade de sua respiração. 
Eu não voltarei nas técnicas dadas nas yogas (como a respiração alternada, no pranayama, por exemplo) mas
insistiria particularmente na noção da calma respiratória. Isso é realizado colocando sua Consciência, nos primeiros
instantes de alinhamento, sobre a regularidade de sua respiração. 
Sua respiração não deve ultrapassar sobre a expiração ou a inspiração. 
Ela deve ser estável. 
Deve se fazer, de início, de maneira ventral e, em seguida, de maneira superficial. 
As imagens serão caçadas. 



Sua consciência colocar-se-á sobre a Vibração percebida em primeiro lugar, e, de maneira geral, para quase a
totalidade de seres humanos, atualmente, ao nível da cabeça. Mas o objetivo não é a cabeça, o objetivo é o Coração.

Uma vez que a vibração esteja instalada na Coroa da cabeça, para alguns, isso poderá ser o que vocês chamam ajna
chacra, para outros sahasrarah chacra, mas pouco importa, a vibração deve ser percebida ao nível da cabeça.

As imagens ou as cores que aparecem de maneira simultânea, mesmo as mais belas, correspondentes a seu próprio
terceiro olho, devem ser caçadas por sua própria Consciência. 
Somente deve permanecer e persistir em sua respiração, em seus olhos fechados: a Vibração. 
Colocando toda sua atenção e sua Consciência sobre a Vibração, e não mais sobre a respiração, acontecerá um
fenômeno de ampliação da Vibração mas também aceleração da Vibração.

Isso tomará alguns instantes e somente uma vez que a Vibração seja instalada, na frente de sua cabeça ou no
conjunto de sua cabeça, vocês colocarão atenção ao que acontece ao nível dos sons. 

Frequentemente seus ouvidos perceberão sons chamados nada ou canto da alma e, mesmo esse som, qualquer que
seja a tonalidade, deve ser apagado. 
Ele fica cada vez mais agudo, sendo como um som eletrônico extremamente agudo, ouvido em uma ou nas duas
orelhas. 
Esse som, quando vocês colocam ali sua Consciência, vai se reforçar. 
É necessário passar além. 
Ao final de um certo tempo, a Vibração de sua cabeça vai começar a descer. 
O som modificar-se-á ou parará e, nesse momento, vocês poderão colocar sua Consciência no Coração.

Se o Coração não percebeu, naquele momento, ou se a Vibração não invade o Coração, vocês poderão se ajudar da
meditação sobre o Coração do Mestre Ram.

A partir do momento em que a Vibração se aproximar de seu Coração, vocês começarão a vibrar sobre a Unidade e
sobre a Vibração da Alegria e da Presença.

Realizando esse trabalho, vocês realizarão o trabalho mais importante que é possível realizar nesta Terra, para vocês
e para o conjunto da Humanidade. Assim, nós os enganjamos a aproveitarem horários específicos comunicados pelo
Conclave e, em particular, por Miguel.

Dentro de pouco tempo uma Vibração nova será associada. 
Ela corresponde a uma outra gama Vibratória de irradiação da Fonte. 
Esta Vibração os ajudará a se estabilizarem no Coração e a vibrar no Coração.

Vocês constatarão muito rapidamente (se realizam este exercício duas vezes por dia e não necessariamente nos
horários indicados pelo Arcanjo Miguel, que dará outras regras a partir de 17 de novembro. 
Entretanto, compete-lhes realizar isso no momento em que têm a calma pela manhã, em seu despertar, à noite, ao
deitar), que esse trabalho procurará, mesmo fora do espaço da Radiação, da Presença e de Uriel, um sentimento
novo em vocês: sentimento de Unidade e de Alegria onde as coisas se desenrolam, mesmo da vida exterior, de
maneira muito mais simples, muito mais fluida mas também com muito mais lucidez.

Realizando isso, vocês tornar-se-ão realmente o que Miguel chamou os Transmissores da Luz. 
Vocês não têm nada mais a fazer, nada a sonhar, nada a desejar, apenas instalarem-se na Vibração do Coração. 
O resto produzir-se-á, assim como foi dito e repetido, pela Intelilgência da Luz, ela mesma.

Obviamente, durante o período que vocês viverão, um certo número de eventos exteriores vão tentar provocá-los
numa espiral de reações, de oposições, de confrontações, de guerra.
Vocês não ajudarão a ninguém retornando nesta espiral.

A melhor maneira de ajudar o conjunto da Humanidade, a melhor maneira de servir, é estar nesse estado de Vibração
Unitária. 
Façam a experiência e vocês compreenderão muito rápido o sentido de minhas palavras e o sentido de minha
intervenção de hoje e o sentido do que eu sou e do que fui e do que lhes transmiti, no serviço da Fonte e sobretudo
no Servido do Mestre da Luz. 

Servir a Luz consiste em agir assim, interiormente na Vibração da Unidade. 
As coisas lhes são grandemente facilitadas. 
Vocês têm a possibilidade de conectarem diretamente com o seu corpo de Estado de Ser. Isso vai se tornar cada vez
mais fácil, mas na condição de querer desenvolver em vocês esta Vida interior e esta Verdade, o que não quer dizer,
ainda uma vez, retirar-se do mundo mas, bem ao contrário, estar nesse mundo e agir sobre esse mundo pela potência
de sua Vibração Unitária e não pela vontade de seu mental e não sob o princípio e a égide da ação/reação.

A ação interior dar-lhes-á a ação exterior certa. 
Quanto mais numerosos vocês forem a seguir isso, mais fáceis serão a aceitação e a vivência dessas convulsões que
vêm para vocês. Vocês estarão protegidos.



A divina Maria repetirá que: a partir do momento em que vocês entram em Unidade, a partir do momento em que
vocês se voltam para seu Coração, vocês ajudam o conjunto da Humanidade, real e concretamente e, sobretudo,
vocês não terão o que se incomodarem do que quer que seja senão de sua Vibração interior.

O exterior conformar-se-á à Vibração do Ser, à Alegria da Presença. 
As coisas desenrolar-se-ão de maneira límpida e fácil, na condição de que vocês respeitem essas instruções que lhes
dei. 

Desejamos, nós, os 24 Anciões, que verdadeiramente vocês realizem esta etapa na Alegria a mais pura. 
Uma vez que vocês estejam na Unidade, chamem o seu Anjo Guardião. 
Vocês não têm necessidade de chamar a Luz, eis que ela estará aí, em vocês. 
Vocês não terão necessidade de dirigi-la porque ela saberá aonde ir.

Maria estará aí, também, para muitos de vocês. 
Não se deixem provocar e nós lhes pedimos que ouçam essas palavras. 
Para aqueles que quiserem provocá-los a reagir, de uma maneira ou de outra, ao que vem, as forças que não estão
ligadas à Luz apenas esperam uma coisa: é a reação da Humanidade a fim de perpetuar a ação/reação e as leis do
Carma.

Hoje nós lhes trazemos, todos juntos (a Fonte, o Conclave e o conjunto de hierarquias de Luz autêntica que estão aí),
a possibilidade de sua liberação, a possibilidade de serem livres, de quebrar as cadeias de seu fechamento. 
Isso apenas deverá realizar-se na condição expressa de que vocês vivam a interioridade porque a solução é interior,
ela não será jamais no exterior de seu mundo, assim como lhes disse a maior parte de místicos, quaisquer que sejam
as correntes tradicionais ou espirituais.

Vocês têm em vocês todas as chaves, agora, para chegar a isso, de maneira simples e de maneira franca. 
Agora, sua conduta no mundo exterior mudará progressivamente e à medida em que contatarem a Alegria da
Presença. 
O mundo exterior, em torno de vocês, em seu ambiente, tornar-se-á evidência e simplicidade, mas vocês devem
aceitar também que algumas coisas não vão como o desejam, no mundo exterior, é que elas participam de sua
Unidade. 

Vocês não têm portanto que se opor ou lutar. Vocês devem ir no sentido da fluidez, vocês devem ir no sentido da
facilidade, o que seja o que vocês tenham ainda a realizar na ação exterior. 
O importante é que recorram interiormente, pela manhã e à noite, ou nos horários de Miguel, conectem com a Fonte,
conectem com essas Vibrações e essas partículas que vêm para vocês.

Não há outra alternativa se vocês desejam ser livres e liberados. 
Então, contamos com vocês.

O período que começa agora é fundamental. 
Muitos ruídos exteriores vão chegar até vocês. 
Eu especifico que também, vibrando na Vibração interior da Unidade, nenhum infração física, militar ou de doença
pode atingí-los. 
Na verdade, vocês ficarão, de uma certa maneira, invisíveis para as forças de ação/ reação, eis que sua ação será
Unitária, tanto no interior como no exterior de vocês.

Vocês devem também fazer o esforço de ir no sentido da evidência e da simplicidade.
Obviamente, um certo número de fixações (quer sejam de modos de funcionamento, pessoas, lugares ou situações)
podem por vezes obstruir, por uma necessidade humana muito lógica de compaixão e de assistência. 

Mas a melhor assistência e a melhor compaixão que vocês podem trazer situa-se na elevação Vibratória, não nas
palavras, não nos gestos que irão necessariamente ao encontro daqueles que não querem efetuá-los.

Vocês devem guardar presente no espírito que não podem forçar ninguém, mesmo que seja o mais próximo de vocês,
a seguí-los na Unidade.

Entretanto, vocês podem propor essas técnicas simples que dei para chegar à Alegria da Presença e à Vibração da
Presença, à Vibração Unitária, porque, hoje, isso será extremamente fácil e vocês terão a possibilidade de constatar
que, mesmo seres que não tinham nenhum caminho específico, nenhuma busca específica, encontrarão a Luz de
maneira simples.

Ainda é preciso saber o que fazer, como se voltar para este ser interior. 
Isso vocês podem sugerir, mas não podem dar o passo no lugar de ninguém. 
Retenham que vocês todos aqui, de uma maneira ou de outra, participam da Revelação da Luz, de maneira ultra
Consciente ou de maneira semi Consciente, pela realização da Unidade em vocês, vocês servem a Unidade desse
mundo e sua transformação Unitária.

Então, vocês devem se afirmar nesta Verdade interior. 
Vocês devem tomar o hábito, frente a uma prova, frente a um desagrado, nos primeiros tempos, de se voltarem ao
interior, antes de agir exteriormente. 



Vocês devem portanto mudar seu modo de proceder na Vida.

Vocês devem, portanto, mudar seu modo de apreender sua ação no mundo exterior. 
O mais importante sendo colocarem-se na Vibração, na Alegria da Presença e da Unidade, antes de agir
exteriormente, para estarem certos de agir segundo a Inteligência da Luz e de acordo com a vontade da Unidade.

É nesse preço e nesta condição que vocês afirmam a sua Conexão com o Estado de Ser e que, pouco a pouco,
apesar da desordem do mundo, o seu Estado de Ser revelar-se-á a vocês, de maneira inegável.

Doravante, vocês deverão fazer prova de sinceridade em sua diligência. 
Haverá cada vez menos lugar para os falsos semblantes, para as mentiras. 
Constatarão, de resto, muito facilmente, que se vocês vão para o caminho da mentira ou do comprometimento, a
Vibração se apaga em vocês, enquanto que se vocês vão no sentido da Unidade, da sinceridade em suas ações
exteriores, a Vibração do Estado de Ser reforçar-se-á em vocês.

Aí está, caros irmãos e irmãs nesta densidade, o que vocês têm a realizar. 
Estamos extremamente próximos de vocês mas, ainda uma vez, nós não podemos fazer o trabalho em seu lugar,
porque vocês devem reencontrar vocês mesmos sua maestria e, assim como o disse Mestre Ram, sua soberania
integral.

Isso apenas é realizável por vocês. 
Isso apenas é realizável no Interior de vocês e de nenhum outro modo no exterior ou por uma pessoa de fora. 
Vocês estão sós face a vocês mesmos para realizarem isso, a fim de reencontrarem sua multidimensionalidade e
sobretudo sua Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias externas que vocês observem.

Assim como lhes disse, vocês estarão protegidos, guiados, acompanhados enquanto permanecerem na Vibração da
Unidade. 
Vocês estão na aprendizagem da Vibração da Unidade. 
Isso deve ocupar-lhes, não a maior parte de seu tempo, mas deve estar em primeiro lugar em suas ocupações, não
em tempo, mas em intensidade.

A emergência do supramental está verdadeiramente muito próxima, agora. 
O desenrolar das operações, no Interior e no exterior de vocês, depende de sua capacidade de estar neste Estado de
Ser
Vocês não têm necessidade, no momento, de experimentar fora do corpo de personalidade, como alguns o fazem já. 
O trabalho o mais importante está a realizar nesta matéria, em sua matéria, a fim de que ela seja transferível no
momento da translação Dimensional.

Vocês devem colocar na Luz o conjunto de suas células, de seu DNA, de seus corpos sutis. 
Isso é possível pela conexão, hoje, cada vez mais forte, à Existência.

Aí estão alguns elementos que tinha a dar. 
Eles são simples, ao menos espero, e são importantes senão essenciais mesmo. 

Com relação a esse processo, com relação a esse trabalho de Luz, se vocês têm a me perguntar, gostaria de tentar
desenvolver alguns desses aspectos, de desenvolvê-los de outro modo, se for necessário.

Questão: do seu ponto de vista, no nível espiritual, o que chama de compromisso?

O compromisso, o comprometimento, não consiste necessariamente estar em acordo com o que imaginamos. 
O compromisso é algo que os afasta da Vibração que vocês percebem na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

A partir do momento em que esta Vibração se afasta (quer seja a do Coração ou a da cabeça), face a uma situação
ou uma ação externa, naquele momento, você está comprometido.

Isso não é uma decisão emocional ou mental mas, sim, é aí também, ainda, um aspecto Vibratório. 

Questão: podemos registrar, para ouvir novamente, o que acaba de preconizar?

Por que não, se isso os ajuda a penetrar no Estado de Ser do seu Coração, mas, lembrem-se de que devem fazer, a
um dado momento, o silêncio. 
O silêncio de imagens e o silêncio de palavras mas, entretanto, isso pode ser uma prévia. 

Questão: a Vibração pode se instalar diretamente no Coração sem passar pela cabeça?

Sim. Se isso se realiza, prova que você está já avançado para a Unidade e não tem mais necessidade de dirigir sua
Consciência mas que ela sabe se dirigir e como entrar na Existência. 

Questão: a lei de ação/reação corresponde ao que chamamos de lei de causa e efeito?

É exatamente a mesma coisa. 



Vocês estão em um mundo fenomenal onde, efetivamente, existe o bem e o mal, onde existe a ação/reação, a causa
e efeito.

Hoje, vocês penetram no mundo nominal que é o mundo que está além da causa e efeito.

Questão: qual é o modo de funcionamento induzido por esse mundo nominal?

Não é um modo de funcionamento. 
É Unidade Vibratória e Alegria da Presença. 
Não há outro qualificativo. Qualificá-lo os faz sair instantaneamente. 

Questão: esse processo é acessível não importa a quem ou depois de algumas preliminares?

Não há qualquer preliminar. 
Isso será aberto ao conjunto da Humanidade, dentro de poucos dias. 

Questão: que significa a palavra nominal?

O mundo fenomenal é o mundo de causas e efeitos. 
O mundo nominal é o mundo de emanações, de arquétipos e da causa primeira, onde não há efeito.

Questão: poderia aprofundar?

Não, isso os faria entrar no mental. 
Minha presença não está ligada a isso. Ela está ligada a essas palavras simples que pronunciei.

Se suas questões me levam a respostas que nos afastam do objeto e os fazem passar na dualidade, isso não tem
qualquer interesse.

Tentamos, o máximo possível fazê-los viver o Estado de Ser (quando digo «nós», isso me concerne e concernerá
cada vez mais aos interventores, nesse canal, mas também em outros canais).

Vocês não têm que se afastar da Vibração, vocês têm que ali permanecer. 
Assim como o constatarão, seu mental os afasta sistematicamente da Vibração. 

Questão: sentir os pontos na cabeça corresponde ao que você chama de Vibração?

Sim. Isso é a ignição, em vocês, do Fogo do Amor. 

Questão: é a mesma coisa quando sentimos pressões na cabeça?

Sim. Esse é um estado preparatório.

Questão: é por termos conhecido esse estado antes de vir aqui que a sua presença nos falta tanto?

Durante o processo de densificação Vibratória, foi mantida uma parcela do Estado de Ser. 
Não poderia haver consciência sem o Estado de Ser. 
Entretanto, isso vocês viveram há muito tempo.

Hoje, o que se manifesta a vocês, nesta densidade, é totalmente desconhecido, de todos vocês, sem exceção.

Questão: se não compreendemos as suas palavras, é necessário fazer um esforço de compreensão?

Não. 
A manifestação da minha Presença, nesse canal, é, hoje, Vibratória, também. 
As palavras são registradas. Vocês terão a possibilidade de lê-las. 
O importante é, antes de tudo, a Vibração que emana e não a compreensão.

Questão: as pessoas mais intelectuais têm menor facilidade de acesso a esses estados que qualquer um
que estiver menos no mental?

Não. 
Com relação à qualidade e intensidade da Vibração e partículas que vêm, só a distância entre a cabeça e o Coração
é maior ou menor. 

Você pode ser um grande intelectual e estar próximo do Coração. 
Você pode ser um grande artista inspirado e estar muito longe do Coração.

O importante é voltar a ser criança, próximo do Coração. 
Esta faculdade está ligada à Essência da alma e não a uma profissão ou uma ocupação que é uma atividade da
cabeça.



Tudo depende do Coração que é posto nesta atividade e seria extremamente deplorável conceber que um físico
pudesse estar longe do Coração e que um poeta estivesse mais próximo.

Questão: a expressão "estar no Coração" é frequentemente empregada.

Ela nada tem a ver com a Vibração de Estar no Coração. 
O ser humano emprega todo o tempo essa palavra de coração mas, frequentemente, atrás da palavra, se esconde o
poder, o desejo de posse.

Obviamente, o homem guarda em si o traço do Coração.

Qualquer um que fale as palavras do Coração, qualquer um que pareça manifestar externamente o Coração pela
sedução, pela empatia, pela compaixão, não é a vibração do Coração. 
Tudo depende da pureza do Coração interior no qual isso é realizado. 

Questão: o abandono a esta Luz corresponde ao despertar da nossa centelha Divina?

Isso é muito mais. 
É a reconexão com o Estado de Ser e não somente com a centelha Divina.

A centelha Divina está presente na sua densidade encarnada. 
O Estado de Ser não está presente na sua densidade encarnada. 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, vamos, efetivamente, juntos, realizar uma aproximação do Estado de Ser. 
Tenho que especificar que a minha Presença sozinho nesse canal não é suficiente, mesmo se vocês vibrarem, e eu
agradeço particularmente à Vibração do Arcanjo Uriel, que permite viver isso.

Então, juntos, acolhamos e recebamos esta Graça. 
Eu lhes digo, quanto a mim: Vão na Paz, vão na Unidade e na Alegria. 
Eu lhes digo até breve. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros irmãos e irmãs da Humanidade Terrestre. Bem amados filhos e Mestres da Luz, eu me apresento a vocês.

Fui, no curso de diferentes encarnações que tomei na mesma densidade que vocês, aquele que foi Sri Aurobindo e
fui também, bem antes, no tempo da encarnação de meu bem amado Mestre da Luz Cristo, aquele que foi chamado
São João.

Eu sou aquele que recebeu, palavra por palavra, o Apocalipse, da própria boca de meu Mestre bem amado.

Hoje, e na Dimensão onde me estabeleci, participo da Assembléia dos Nobres 24 Anciões.

Bem amados irmãos e irmãs, vocês estão, em sua encarnação, num momento charneira de sua história pessoal. Esse
momento charneira corresponde ao final da véspera e ao levantar da aurora do último dia.

Esse levantar desse último dia é um momento importante, porque assinala, em sua humanidade, de maneira coletiva
e individual, o retorno em seu Templo Interior da Luz e da Vibração do grande Mestre.

Toda a humanidade é chamada a responder ao impulso da Luz, a responder ao impulso da Unidade e da Verdade.

Assim como Mestre Omram Miguel lhes disse, o importante, neste período e nesse dia que se abre a vocês, é tomar
sua Consciência para a Interioridade, para a Vibração.

Nesse último dia, o que lhes foi escondido lhes será revelado, totalmente, pelo desvendamento da Luz e pela
Inteligência da Luz.

Vocês estão nesses momentos sagrados que o Mestre me ditou. Vocês estão no instante e na época da Revelação
de sua Unidade e de sua Eternidade.

Vocês estão na hora em que devem colocar em prática o que eu chamaria Yoga da Luz e Yoga da Verdade.

Yoga da Verdade é uma atitude interior em que devem ser guiados pelo sentido do Serviço, pelo sentido da Luz, em
vocês, e não mais pelo sentido de sua pessoa. Isso necessita, de vocês, o desaparecimento total de toda mentira, a
vocês mesmos e aos outros.

É o momento em que cruzam as portas da integridade e da honestidade. É o momento, também, em que o olhar
interior da Consciência volta-se para este interior, para fazer-lhes descobrir, se já não o fez, a Alegria, os espaços
onde não existe qualquer interrogação, qualquer apreensão, mas somente um estado de Ser, sublimado, reconectado
à Luz, à Verdade, à Beleza.

Na passagem, eu os agradeço, a vocês todos desta humanidade que acolheram e permitiram a aproximação da Luz
supramental, da Luz da Verdade, em suas estruturas e em sua Dimensão. 

Yoga de Luz porque a Luz é Verdade e Vibração. Esta Luz que tinha sido retirada e que reencontrarão na Presença,
em seu Templo Interior alinhado com a Vibração da Luz, Vibração da Coroa, Vibração da Coroa Radiante do Coração,
Fogo do Amor.

Hoje, dentro de alguns dias, levanta-se a aurora do último dia. Congratulem-se.

É o início e não o fim. É o início de uma era marcada pela liberdade da Consciência, pela ligação à Unidade, à Fonte,
à fraternidade.

Dentro de poucos dias vocês cruzarão um novo espaço e um novo portal. Entrarão diretamente na aurora do último
dia, encorajados nisso pelo Conclave Arcangélico e o Arcanjo Miguel, que lhes dará os elementos para penetrar,
diretamente, na Luz e na Verdade.

A hora é da Revelação da Luz. Os jogos da Sombra e da Luz não têm mais curso, se vocês aceitam voltar seu olhar
para o interior e fazer cessar todas as projeções exteriores de sua Consciência.

Isso demanda uma fluidez, isso demanda uma grandeza, antes de tudo, uma humildade e uma simplicidade.
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Juntar-se à dimensão da Eternidade lhes é aberto. O Mestre da Luz, Cristo, virá chamá-los a estabelecer seu reino, a
estabelecer a Luz, a fazer cair todas as máscaras que os tinham até o presente fechado e limitado.

A aurora de um novo dia é também uma nova Luz. Esta, alguns de vocês já a percebem, olhando o céu ou olhando no
interior de si mesmos.

O que eu vi, há meio século, chega agora. O que vi em outros lugares, chega agora, de maneira tangível, de maneira
Vibratória.

Então, preparem sua casa, preparem seu Templo Interior para acolher.

Esta apresentação é feita de Unidade, de simplicidade e de inteligência, a inteligência de ser você mesmo e de não
procurar desempenhar um papel, não procurar dominar outro além de você mesmo.

Vocês são encorajados (e este impulso será perceptível) a abandonarem sua cabeça a seu Coração e a viver o Fogo:
o Fogo da aurora do último dia e o Fogo da Revelação. 

Vocês não têm nada a temer, alinhados em seu ser interior, alinhados na Presença, tal como a sentem, agora, em
relação com a densidade Vibratória do Arcanjo Uriel.

Esta Luz, alguns vivem, desde vários meses, desde várias semanas, as premissas e as manifestações.

A Luz é alegria, a Luz é liberdade. 

Nesta Luz, o medo se dissolve. Nada do exterior pode atingí-los porque penetram o santuário de sua Eternidade.

Vocês são convidados a fazer o que viveram, em sua Consciência, através dos Casamentos Celestiais, a atualizar
agora, isso, na Terra.

Vocês não devem temer nada. Devem estabelecer-se na alegria, na leveza e no Estado de Ser.

Abandonem-se à Vibração da Luz e perceberão a integridade, o Amor e a Verdade.

Vocês não podem ser abusados pela Luz. Não podem ser enganados pela Luz.

Hoje, chega nesse mundo algo que muitos de vocês esqueceram: o retorno a seu estado Unificado e não mais
fragmentado, o retorno a seu estado original de Seres criados livres pela Fonte e não mais sujeitos a contingências
da densidade, da ilusão, da ação/reação.

Cada ser humano, sem exceção, meus caros irmãos e irmãs, tem a capacidade de acolher em si, em Verdade e em
Unidade, a Luz do Mestre da Luz, a fim de se tornar, a si mesmo, a Luz.

Vocês tocam agora o dedo da Consciência e o olho do Espírito, a realidade do porque tiveram tanto esperado, tanto
temido ou, em todo caso, pelo que estava à espera, pelo que vocês encarnaram, agora, e não em outro momento.

Na Luz, o que quer que lhe seja dado a ver a seu olhar, nada, absolutamente nada, poderá atingi-los e penetrá-los,
se deixarem todo lugar para a Luz, para se estabelecer em vocês.

Esta Luz vai fazer sentir e ressentir seus efeitos de maneira cada vez mais intensa, com uma certa forma, ao mesmo
tempo, de densidade e de leveza.

Ela é a nada similar, porque ela lhes concerne. A partir do momento em que seu olhar da Consciência se volta para
este Interior, é a possibilidade de viver a Presença da Unidade. 

É crescendo nesse momento de Unidade reencontrada que permanecerão em sua Vibração, mesmo quando seu
olhar se volte para o exterior.

Pensem que toda a força e toda a Consciência lhes é insuflada. Quaisquer que sejam as eventuais dificuldades que
possam se manifestar a vocês, em suas vidas pessoais e coletivas, elas nada são diante da potência e Inteligência da
Luz, da Unidade.

Nesta Luz, encontra-se a força. Nesta Luz, encontra-se a paz. Nesta Luz, encontra-se a Verdade. Ela é seu salvo-
conduto.

As premissas da Luz, nesta última aurora do último dia, são, para vocês, o meio de realizar o aprendizado de sua
nova Consciência e de seu novo corpo.

Vocês viverão, realmente, a cavalo sobre dois mundos: um que se esvai e o outro que se constrói.

Um mundo de medo será substituído, se quiserem, por um mundo de felicidade.



Há apenas vocês, e realmente vocês, a realizarem isso no tempo que se abre a vocês. Vocês têm a capacidade e eu
espero, para muitos, o dever.

Ainda uma vez, vocês são livres para aceitarem a Graça ou recusá-la, mas lembrem-se que não podem jamais
transigir com a Graça: devem tornar-se a própria graça ou afastar-se da Graça.

Estar na Graça necessita o desaparecimento de todas as zonas de Sombra. Não têm que olhá-las, têm somente que
se contentarem de Ser, nesta Vibração, e as zonas de Sombra afastar-se-ão por si.

Assim, por essa Yoga da Luz e pela Yoga da Verdade, vocês penetrarão nos domínios, até o presente (para a imensa
maioria de vocês) inexplorados, em mundos não limitados.

Quando vocês tomarem consciência desta verdade e ali se deslocarem, não poderão mais, jamais, aderir a esta
ilusão na qual, meus irmãos, todos estivemos. A Luz é sua liberdade. A Luz é sua liberação e sua elevação.

Não se esqueçam que esta Luz é Alegria, ela é gravidade e leveza, ela é sua garantia, ela é sua Alegria.

Não se deixem perturbar ou poluir pela desconstrução. A melhor maneira de ajudar seus irmãos e irmãs é estarem no
sentido do Serviço, e estarem, vocês mesmos, nesta Vibração Unitária.

Deixem a Inteligência da Luz agir e construir o novo. Deixem o antigo se diluir nas esferas da ilusão. Deixem o antigo
se dissolver e se desagregar. Nada há a fazer. Nada há a lamentar, porque a Graça da Luz, nesta densidade, é a
maior coisa que vocês poderiam sonhar, imaginar, viver, nesta dimensão, vocês devem cultivar, em vocês, a
honestidade, a integridade, a paz, a ligação com sua Unidade.

Isso pode também passar pela necessidade, para vocês, de encontrarem espaços de recursos, no interior de vocês. 

Inexiste qualquer circunstância exterior que possa se opor, de maneira definitiva, à Vibração da Luz, em vocês. 

Seu olhar deve tornar-se um novo olhar. Sentir as primícias dessas vibrações da Luz e deste Estado de Ser é, para
vocês, um encorajamento e um estimulante, porque, progressivamente e à medida em que vocês se aproximarem
deste estado Vibratório, compreenderão a finalidade, a realidade e a eficácia.

De nada serve descrever-lhes os benefícios, mas eu posso assegurar-lhes que conectando, cada vez mais
frequentemente e cada vez mais potentemente, a Vibração do Mestre da Luz, vocês se estabelecerão, cada vez mais
facilmente, na Alegria, no Estado de Ser.

Certamente, exercícios muito simples (além de palavras que pronunciei para vocês e Vibrações) podem lhes permitir
reencontrar esta Vibração, mas deixarei o próprio Arcanjo Miguel descrever esta técnica, a fim de que, no dia 17
desse mês, aqueles que desejarem possam manifestar e brilhar na Luz da Unidade e da Verdade, no interior e no
exterior de Si, para o maior bem de toda Humanidade, de todos seus irmaos e irmãs.

Vão para a simplicidade. Vão para a Unidade. Escapem de toda crença e de toda certeza porque não existe qualquer
crença, qualquer certeza, que possa ter diante da evidência da Luz.

Preparem-se, bem amados, a reencontrar sua verdadeira Verdade, sua verdadeira Dimensão, tudo mantendo uma
vida nesta Dimensão, a fim de permitir a um número cada vez maior de Consciências acender, em si, a Luz da
verdade.

Bem amados irmãos e irmãs, aí estão as palavras que tinha a lhes dizer e as Vibrações que queria lhes trazer.

Quero abrir, com vocês, um espaço curto de questionamentos, diretamente ligados, por favor, com o que acabo de
lhes dar.

Questão: é útil praticar o Gayatri mantra?

Caro irmão, isso é com você. Não há qualquer regra senão a regra de honestidade e de integridade. 

Eu lhe diria simplesmente essas palavras: vá ao mais simples e ao mais eficaz no estabelecimento de sua Vibração
da Luz. 

Questão: a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, é ainda banhada das mesmas energias?

Bem amada, todo lugar, qualquer que seja, tem uma história e pode ser carregado da Consciência ou da memória da
Luz que ali foi depositada.

Mas, hoje, o único lugar importante é você mesmo e nenhum outro.

Não é mais tempo de procurar, no exterior, o que lhe é liberado, diretamente, em seu ser interior.



Questão: se, nesta vida, recusarmos a Graça da Luz, teremos nova oportunidade de acolher esta Graça da
Luz?

Bem amado irmão, a Graça é Luz, a Luz é Graça. Esta Graça é sem fim.

Ela não se dá uma vez, para se retomar uma outra vez. Quando ela dá, ela se dá novamente.

Só a Consciência pôde estar, a um dado momento, suficientemente próxima, Vibratoriamente, da Graça. Mas não é
por isso que ela se desvia definitivamente, bem ao contrário.

O retorno da Graça assinala uma faculdade maior a integrar e a viver porque os momentos são vindos, proque existe
um calendário do Céu ao qual nada pode se subtrair.

Esse calendário do Céu é Revelação e compreensão e despertar à Luz.

Haverá duas maneiras de viver a aurora do último dia e o último dia: o modo mais simples é o abandono à Luz e à
integridade da Luz porque, se sua vida é conduzida e sua Consciência é conduzida pela Luz, nada de contrário à Luz
pode ocorrer.

E, depois, haverá outras Consciências (e isso é sua liberdade, não é preciso julgar) que não aceitarão a Luz. Serão
elas, por isso, condenadas? Não. Elas são as mesmas Luzes que vocês, mas em um outro estado de maturação, em
um outro estado de elevação, também.

O que lhes é solicitado, é viverem este estado, aquele que lhes é comunicado, agora, o mais frequentemente
possível. Assim, tomarão posse de seu novo espaço de Consciência com facilidade, com fluidez.

Vocês sentirão, muito, muito rápido, os efeitos mesmo no desenrolar de sua Vida, nesse corpo, mesmo em suas
atividades, ao nível psicológico e, certamente, ao nível espiritual.

Para alguns isso parecerá como um sonho, num primeiro tempo, como um estado incomum, no segundo, e no qual,
pouco a pouco, ou de maneira fulgurante, vocês ali estabelecerão sua persistência e sua Consciência.

Retenham que nada há a compreender desse lado aqui do véu, porque tudo o que compreenderem seria oriundo,
nesses tempos reduzidos, da lei da ação/reação. Mas a lei da Graça é uma lei de ação de Graça. 

Ela não se embaraça, a Luz da Verdade, com a ação e a reação. Ela é. É-lhes solicitado, se isso é aprovado por
vocês, de serem isso. Nesta Luz, não há questão, não há resposta, porque tudo é evidência. 

Questão: é sempre certo viver iniciações perto de pessoas que as propõem?

Bem amado, a resposta é muito simples: o que concorre ao estabelecimento da Luz da Verdade busca a Alegria. Ela
não é questão, nem interrogação.

Agora, existem numerosas técnicas para encontrar a Unidade. A mais importante é compreender que hoje a Graça
está aí, espontaneamente, você não tem necessidade de intermediário, de técnica, você tem apenas necessidade de
deixar tomar e se abandonar à Luz.

Não tem que passar por um iniciador ou por um Mestre de poder. A era do poder está definitivamente terminada.

Vocês entram, assim como foi dito, na era de sua soberania integral. Saem dos constrangimentos induzidos pelos
sistemas de crenças.

Sair do sistema de crenças, e da manutenção da Humanidade em cativeiro, lhes dá a liberdade, lhes dá a Luz, porque
vocês são a Luz.

Vocês não têm necessidade de ninguém, se não de vocês mesmos, para serem o que são.

Então, obviamente, existem Seres, em seu caminho, que estarão aí para fazê-los se superarem. Nesta ótica, não há
mais necessidade de saber se há verdade ou manipulação.

O importante é viver, em vocês, a sutileza e a quinta-essência, porque ela não depende de qualquer ajuda exterior,
mesmo se isso lhes pareça útil.

É a razão que funciona assim, mas o intelecto não é a Luz. Portanto, não há nem falsificação, nem manipulação, nem
verdade. Há apenas a experiência para a qual vocês estão prontos e que quiseram viver para acessar outra coisa.

Isso faz parte de sua experiência e sua experiência não deve ser julgada, nem condenada, nem exacerbada. Foi ela
que lhe permitiu ser o que é hoje.

Não há erro nos mundos da Unidade, há apenas temporização e experiências e se há algo que vocês devem reter, de
uma maneira geral, meus caros irmãos e irmãs, é que hoje o retorno da Luz do supramental é efetiva. Está aí,



estende-lhes a Vibração, não há necessidade de outra coisa além disso.

Questão: o acolhimento da Luz pode permitir nivelar as defasagens entre o que provoca a alegria, as
dificuldades da vida quotidiana, os sentimentos de isolamento?

Bem amada, como lhe disse, você vive entre dois mundos.

Em momentos, você está na consciência Unificada e estará cada vez mais. Em outros momentos, você olha, com
esse olhar da Consciência Unificada, o que é sua vida, o que fez, o caminho que percorre.

Alguns desses caminhos não pertencem à Luz. Ora, o problema do humano é que ele tem noções de lutos. Deixar
morrer o antigo é por vezes difícil e, por vezes, o antigo se pendura porque faz parte de suas crenças, faz parte de
suas certezas. 

Mas a Luz é suficientemente inteligente. Progressivamente e à medida do estabelecimento de sua Vibração em suas
estruturas, aperceber-se-á que o que está morto, que o que não tem mais lugar de ser, nesta nova identidade, se
desagrega.

Então, sim, isso pode ser, de início, um pouco mais difícil para alguns do que para outros, mas você deve aceitar que
a Inteligência da Graça desta Luz é a mesma a reparar todos os sofrimentos e esses sofrimentos que se afastam são
apenas resistências e apegos que não estão ainda totalmente liberados pela Luz.

Não há lugar para resistir ou lutar. Há lugar, simplesmente, para aceitar, consentir, o jogo da Luz, mesmo se, por
vezes, a descida Vibratória possa parecer-lhe dura.

Lembre-se que, uma vez que a graça está aí, ela não fará jamais defeito, salvo se você mesma lhe volte as costas.
Mas, como podemos imaginar que um irmão ou uma irmã que viveu as primeiras irrupções da Luz possa voltar as
costas à Luz, nas circunstâncias atuais?

Mas é preciso habituar-se à graça da Luz (mantendo a Vibração, mantendo a Verdade e mantendo a Unidade), ao
que estava ao seu redor e que não respeita as condições da Unidade, afasta-se de você.

Lembre-se também que, na Vibração da Luz, não há lugar para o medo, mesmo se algumas situações que se
desagregam provoquem o medo.

Basta-lhe, para isso, não mais ser espectador do que acontece, na vida material, mas se reconectar à Luz e a Luz
fará desaparecer este peso, esta tristeza. Isso será cada vez mais simples, cada vez mais evidente, cada vez mais
rápido, também.

Questão: o que é exatamente a Sombra e como esta Sombra vai evoluir com a descida cada vez mais
importante da Luz?

A sombra é uma criação, nesta densidade dissociada, que não existe eu outro lugar nos multiuniversos e nas
multidimensões.

A Sombra é uma criação, uma criação do jogo da Sombra e da Luz, nesta densidade, desejada por alguns Criadores,
como experiência de constrangimento da Luz, a fim de fazer crescer mais Luz, ainda. A experiência termina. Isso
vocês sabem. A Fonte decidiu assim. 

Então, a Sombra, que vocês percebem como parte integrante de sua Vida, nesta dualidade, não existe simplesmente
mais, em todas as Dimensões. Tudo é Luz, tudo é onda, tudo é cor, tudo é forma.

Não pode existir, mesmo nas formas que poderiam se misturar, zonas de Sombra. Nada pode existir sem a
participação da Luz, no sentido efetivo, porque a Luz é Inteligência, é também Criação e materialização, no sentido
em que vocês entendem.

Portanto, não se preocupem com isso, porque isso levará seu mental a afastá-los da Luz. Lembrem-se: a Luz se
contenta de ser. Ela não tem nem questão nem interrogação.

Quando penetrarem, de maneira intensa, a Vibração da Unidade, a Vibração da Verdade, saberão, em Consciência, a
inutilidade do mental, a inutilidade de todo questionamento porque, na Luz, tudo é resposta e evidência.

Então, não se coloquem questões sobre a forma que tomará tal ou tal coisa, porque colocar-se questões é já afastar-
se da solução, porque a solução é interior.

Quanto melhor vocês alinharem sua Consciência ao Coração, à Coroa Radiante do Coração, melhor viverão o que
têm que viver, na leveza, na Unidade e na evidência.

Isso é um aprendizado que têm a realizar, que se realizará a partir do momento em que vão para a Luz. Far-se-á
automaticamente, mesmo se isso passe, para alguns, por períodos de altos e baixos.



É na compreensão mesmo desses momentos de altos e baixos que terão êxito em estabelecerem o reino da Luz em
vocês e ao seu redor.

Isso não tomará tempos longos. Lembrem-se: vocês estão nos tempos extremamente reduzidos, onde o tempo lhes é
realmente contado para encontrar a liberdade e a liberação.

Vão para o essencial, para a Vibração, para a percepção da Vibração, em sua Consciência, em seu Templo Interior.

Sigam as instruções simples, se o desejam, tais como serão dadas pelo Arcanjo Miguel, a fim de alinharem-se o
melhor possível com o portal e a abertura da aurora do último dia. Não há nada mais a fazer. 

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, e sobretudo irmãos e irmãs na Humanidade, eu os agradeço
humildemente por terem participado dessas palavras que tinha a lhes transmitir, assim como a Vibração de minha
modesta Presença, assim como a Vibração do Arcanjo Uriel.

O que perceberam, para a maior parte de vocês, é o estado Vibratório que os conduz à Unidade. Não há outro. Isso é
extremamente simples: a Luz está aí. Então, da parte da Nobre Assembleia, eu lhes transmito Amor, bênçãos, paz e
elevação. Vocês são abençoados pela Eternidade. 

________________________

Compartilhamos essas informações com toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



"O QUE EU DIGO ESTA NOITE DEVE SER TRANSMITIDO AO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PESSOAS, ANTES DA CHEGADA DE
MIGUEL."

Caros irmãos e irmãs Humanos, em encarnação nesta densidade, eu sou Sri Aurobindo.

Eu serei de hoje em diante porta voz do conjunto dos 24 Anciãos, denominado Lipikas Kármicos ou Melquizedeques.

Hoje é um grande dia: nós viemos abrir, por meio de nossa reunião e de nossa Assembléia no Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, o início desta
Dimensão ao recebimento da Luz da ressurreição.

Eu me expresso para que a maioria dos Seres Humanos sensíveis a esta Luz e a estaVibração perceba isto que é para se perceber e viva isto
que é para se viver.

Nós decidimos de comum acordo, nós, Círculo dos 24 Anciãos, associados às Sete Radiações Arcangélicas e à Divina Mãe, começar a abrir o
último selo, quer dizer, permitir à sua Humanidade, a título individual e a título coletivo, começar a receber a ‘Luz da ressurreição’ nesta

densidade.

Dessa forma se abre, como disse recentemente, a porta do último dia.

***

Nós decidimos, de comum acordo, adiantar e acelerar a revelação da Luz nesta densidade para permitir ao conjunto da Humanidade e ao
conjunto daqueles que aceitam a Luz, viver esta Luz.

O próprio Arcanjo Miguel irá detalhar-lhes algumas coisas em relação à Coroa radiante do Coração.

A Coroa radiante do Coração corresponde, ao nível do seu chakra do Coração, à reunificação do conjunto dos elementos no seu Coração para
elaborar e viver o Fogo do Amor.

Algumas circunstâncias prévias permitiram chegar a este momento.

***

O período que vocês vivenciam, desde o fim desta semana, inaugura um ciclo especial da revelação da Luz, para uma oitava diferente jamais
vivida até hoje nesta Humanidade e corresponde ao que eu tinha anunciado a mais de 50 anos e que se verte doravante sobre a Terra.

Os véus da ilusão caem de maneira definitiva.

É de sua responsabilidade guardar sua própria casa, seu Templo Interior, para colher o Mestre da Luz.

A chegada da Luz, aquela que nós efetuamos e transmitimos até vocês, permitir-lhes-á, se este for o seu plano e sua capacidade Vibratória,
acolher, em muito pouco tempo, em seu Templo Interior, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.
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***

Este é um grande momento.

Eu lhes tinha preanunciado a chegada durante a minha última intervenção entre vocês.

O que eu digo esta noite deve ser transmitido ao maior número possível de pessoas, antes da chegada de Miguel.

Quando falo da chegada de Miguel, não me refiro apenas à canalização e ao que deve retransmitir o Arcanjo Miguel neste canal, mas muito
mais, à vinda efetiva da Vibração Arcangélica Micaélica na sua densidade.

Isto assinala, em vocês, o acendimento do Fogo do Amor pela Coroa Radiante do Coração e pela Vibração do Amor, por meio de nossa nobre
Assembléia e pela venerável Assembléia dos Seres os mais evoluídos espiritualmente e ligados à revelação da Fonte.

Vamos permitir, agora, e vamos iniciar o retorno à Luz.

***

Vocês devem manter sua casa limpa, vocês devem, neste próximo período, se preparar ativamente para vivenciar a efusão do Mestre da Luz.

A Luz do Supramental irrompeu, agora, em sua densidade.

Nenhum obstáculo pode impedir isto que chega.

Nenhum desvio poderá permitir o que quer que seja ao nível de qualquer alteração da Luz do Mestre da Luz.

***

Caros irmãos e caras irmãs, nós nos regozijamos em poder enfim nos comunicarmos com vocês, de maneira não falsificada, como vocês o
vão perceber muito em breve.

Estes momentos assinalam seu retorno indefectível à Confederação Intergaláctica da Luz e da Verdade.

***

A cada dia, durante os dias que os separam da vinda de Miguel [em 12 de Dezembro], vocês vão se beneficiar, durante meia hora, das 7h30 às
8h (ndr: das 19h30 às 20h00, hora francesa no relógio) [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília] desta pré-estréia.

Nós estamos em reunião permanente, agora, a fim de unificar nossa Consciência dos 24 Anciãos para permitir-lhes adquirir, receber, se for o
seu desejo, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.

Os momentos que têm a viver são os mais importantes na história da Humanidade, a título individual e a título coletivo.

Vocês devem manter a calma, vocês devem manter a Alegria, vocês devem manter a serenidade porque nada deverá alterar estes momentos
grandiosos, porque eles estão chegando a vocês.

***

O momento de sua libertação, caros irmãos e caras irmãs, está extremamente próximo, em Verdade e em Unidade.

A qualidade de Vibração que vocês vão assumir e vão portar no seu Estado de Ser revelado, permitir-lhes-á, em pouco tempo, realizar seu
sonho o mais ousado: o retorno a não separação, o retorno à Unidade e à Verdade, estabelece-se em meio mesmo a esta densidade.

Tentem manter-se em instantes e momentos de calma e de receptividade.

Pratiquem os exercícios que lhes pareçam bons, pratiquem também o repouso se isto lhes for bom, mas acolham, na sua Consciência aberta,
a intensidade desta Vibração nova.

***

Os dias que vão chegar são os dias (novamente) mais importantes.

A reação da Humanidade será, evidentemente, muito diversa e muito variada, mas todos, em Consciência, que concordarem em receber e
difundir esta Luz nova irá fazê-lo em meio mesmo à sua Vida, em meio mesmo aos momentos que vem.



Não há limite, nem coação.

Há liberdade.

Há Amor e há Unidade.

Os 24 Anciãos liberam a vocês, até vocês e para vocês, a Vibração da Luz da 5ª. Dimensão na sua densidade, reunificando sua Consciência,
reunificando os Selos Arcangélicos, e estando reunidos à Divina Mãe, à Divina Maria.

Nós temos agora a possibilidade, juntos, todos vocês, caros irmãos e caras irmãs, assim como nós, auxiliados pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica, de realizar a grande obra que é o resultado de sua busca, e isto é agora.

Sigam tranquilamente seu caminho e sua Vida, não há nada para perturbá-los, simplesmente uma etapa nova se abre a vocês.

Resta a vocês integrá-la, sintetizá-la e liberá-la.

Nós contamos com vocês, como nós sabemos que vocês podem contar conosco.

Juntos, em breve reunidos na Luz Unificada da Fonte, poderemos de novo anunciar a Unidade deste mundo, no seu retorno à Unidade.

***

Meu discurso se encerra aqui, esta noite.

Não esqueçam nosso encontro das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília].

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 12 de Dezembro, após a intervenção e a Presença de Miguel, para ajudá-los, de maneira muito simples, por
alguns meios, a realizar esta obra.

Juntos, nós, Círculo dos Anciãos reunidos no Fogo do Amor, lhes transmitimos o melhor e lhes desejamos o melhor.

Eu lhes digo então até muito em breve.

Vocês são abençoados nestes momentos de reencontros.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=497
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(Publicada em 9 de Dezembro)

***
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Caros irmãos e irmãs na encarnação, por favor, aceitem as minhas saudações.

Eu Sou aquele que foi Sri Aurobindo.

Eu faço parte, como alguns de vocês sabem, dos 24 Melquizedeques.
Eu Sou, atualmente, perante vocês, o porta-voz.

Eu me manifestei, há alguns dias, para anunciar o trabalho do Círculo dos 24 Anciões, voltado para esta Terra.
O trabalho que permite direcionar e canalizar para vocês esta Luz que vocês percebem, alguns de vocês, e que

vocês verão muito em breve.
Somos todos seres que já percorremos, em um corpo, na encarnação, o caminho da Terra.

Portanto, nós podemos entender, assimilar melhor o que vocês vivem e o que terão que viver.
Nós somos, de certo modo, seus últimos intermediários humanos, antes de alcançar, além de nós, os mundos de

Vibrações muito mais etéreas que a nossa e, em particular, o mundo dos Arcanjos que jamais conheceram os
caminhos da encarnação.

O Arcanjo Miguel lhes revelou uma série de coisas que devem ocorrer, em poucos dias, no nível do seu planeta.
Como eu anunciei, e como outros Melquidezeques anunciaram, vocês entraram na alvorada do último dia.

Uma porta se abre, uma porta principal na história da Consciência.
Esta porta é aquela que irá levá-los, por intermédio da Consciência e da Vibração, à sua Dimensão eterna, além das

ilusões e sofrimentos deste mundo.

***

Eu fui aquele que primeiro percebeu esta Onda Galáctica de Luz que, hoje, chega e bate à sua porta.
Hoje, vocês são, cada um na Terra, capazes de viver isso que, na minha vida, era excepcional e raro.

Hoje, um número muito maior é chamado para viver isso: a emergência do Supramental dentro da sua Consciência
que irá lhes permitir banhar-se, além da meditação e da oração, em um estado de Consciência Unificada feito de Paz,
de Vibração, de Luz, de interioridade, que, gradualmente, irá lhes permitir fazer a experiência da Unidade e, então, da

saída dessa luta do mundo.
O período que vocês irão viver é uma aprendizagem, uma aprendizagem rápida que deve conduzi-los a transferir a

sua Consciência para outra realidade, para outra verdade.
Essa era, na minha vida, a meta do Yoga Integral.

A diferença, em relação à minha época é que, hoje, está aberto para a multidão.
Eu diria que basta simplesmente o conhecimento e a aproximação, uma vez só, para entender e viver isso.

Portanto, eu iniciei, há quatro dias, com os meus 23 Irmãos, o princípio desse Círculo de Anciões, a fim de vocês se
beneficiarem, na imersão, durante um período de tempo extremamente específico, e fazê-los viver este estado de

Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas
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Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas
as noites, das 19:30 às 20:00 horas do seu relógio e até o período da sua próxima Marcha Micaélica (ndr: deste dia

até o próximo 17 de janeiro, dia da 4ª Etapa).
Isto deverá permitir que vocês superem e passem pelos eventos externos específicos.

***

Sua elevação em Vibração, através do intermédio deste Samadhi, permitir-lhes-á transcender, numa certa extensão,
os limites inerentes a este corpo e a esta Dimensão e irá preservá-los realmente dos inconvenientes.

O modo de proceder será muito simples: será suficiente que vocês se sentem (e não deitem), simplesmente, com
braços e pernas descruzados, alinhados, as palmas das mãos voltadas para o céu, os olhos fechados, enquanto

adotam uma respiração confortável e natural e deixam agir, em vocês, aquilo que, nós, os 24 Anciões, lhes propomos.
Este trabalho representa um primeiro passo em direção à Consciência Unificada, em direção à função da Consciência
Unificada que é a não-separação dos seus irmãos e irmãs, do conjunto de Energias e de Consciências do Universo,

nesta mesma dualidade.
Principalmente, o que será obtido, bem além desse período de meia hora, será um estado de graça e de plenitude

que os ajudará na sua vida cotidiana, que os ajudará no seu caminho.
Esta simples meia hora será, para vocês, a oportunidade de se aproximar e de viver certos estados de Consciência,

dentro mesmo desta densidade, que favorecerão, graças ao trabalho Micaélico, a sua habilidade de viver, não só
nesta densidade, mas nos mundos Unitários, no seu corpo de Estado de Ser, para viver as experiências que,

gradualmente, trarão a sua Consciência à nova realidade.
De fato, vocês entraram na aurora do último dia, o que significa que vocês entraram nos Tempos anunciados e

profetizados em todas as tradições.
Na minha tradição, durante a minha última vida, chamava-se o fim do Kali Yuga, ou Era da Sombra.

Naquilo que eu escrevi, ditado pelo Cristo, quando eu fui São João, o período que vocês vivem é aquele do
Apocalipse.

Isto não deve desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, torná-los Conscientes de que esse Apocalipse é também uma
chance única de recuperar a sua herança, a sua Dimensão e, então, manifestar, nesta mesma densidade, um estado
de Consciência não habitual, cheio de Alegria, cheio de plenitude, cheio de serenidade, que os farão ver as coisas de

outro modo além de simples razões, do que simples visões costumeiras.
Ser-lhes-á também permitido, literalmente, portar e suportar o que deverá ser portado e suportado.

***

Neste espaço de acolhimento e de Presença, vocês irão se manter no estado de interiorização, para deixar a sua
Consciência tal como a superfície de um lago: sem ondulação.

A meta deste trabalho, pois esta é uma delas, é ajudá-los a passar por este período.
Isso irá cessar com certeza na véspera da 4ª Etapa (ndr.: 17 de janeiro de 2010) porque, naquele momento, vocês
não irão mais necessitar disso, mas, durante este período de pouco mais de um mês no seu tempo terrestre, vocês
irão se beneficiar, na sua densidade, de uma nova energia para fazer o que é para fazer e desfazer o que é para

desfazer.
Uma nova paz irá habitá-los.

Este espaço de meia hora fá-los-á se beneficiarem, durante seus dias, de um estado de genuinidade e tranquilidade a
nenhum outro comparado, que irá lhes devolver um tempo mais flexível e mais genuíno.

Este é o papel principal que nós decidimos, nós, Melquidezeques, para alcançá-los e os inspirar a uma nova força, a
fim de lhes permitir o acolhimento da Luz Azul e das suas qualidades.

Ele é, portanto, simultaneamente, um trabalho preparatório e um trabalho conjunto que nós realizamos, juntos, vocês,
nós, e os Arcanjos, essencialmente, sob o controle, evidentemente, de Maria.

Então, se vocês quiserem, antes de abrir um espaço de questionamento relativo a este processo, e com um pouco de
atraso em relação ao nosso horário, nós iremos viver juntos um período de cerca de vinte minutos deste estado

específico.
Portanto, eu lhes peço que se coloquem na postura que eu indiquei e, juntos, vamos realizar, agora.

Então eu lhes digo, teremos alguns instantes para a continuação e para as suas perguntas.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs, mantendo, se possível, este estado, nós vamos tentar prosseguir com as suas perguntas,
especificamente em relação a isto.

***

Pergunta: Por que, no Apocalipse, essencialmente há a questão de punição, de vingança e não destas energias?

Cara irmã, eu o escrevi sob o ditado de Jesus, além da descrição, além dela, há um aspecto essencial no Apocalipse
de São João que é a sua estrutura vibratória, seja qual for o idioma.

O apelo está em um Livro, que é "doce na boca e amargo nas entranhas".
O fato de querer entender e de comer é o amargor.

O fato de falar, em voz alta, em leitura, é a doçura e Vibração.
Com certeza, o trabalho através das visões e das palavras que eu tinha e era capaz de, na época, assimilar mais,

mas, além das visões, até a estrutura desse escrito remete à Vibração e é isso o que importa.
É o único texto que não foi modificado por causa da advertência do próprio Jesus Cristo.

É necessário ir além do que está escrito para capturar o alcance Vibratório, em relação à enunciação dele.
O restante é somente acessório.



***

Pergunta: Durante o processo Vibratório que nos fez viver, ao que corresponde o fato de sentir uma pressão no nível
do plexo solar e um frescor no nível do terceiro olho?

A significação é diferente para cada ser.
A Vibração do Círculo de Fogo dos Anciões, independentemente do estado de Samadhi, está ligada diretamente ao

que se convencionou chamar de Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor é uma Vibração percebida no nível do chakra do Coração.

Sua reação não tem nem que ser analisada.
É um processo para ser simplesmente vivido.

Seja qual for a demonstração que você tiver dela, no nível do corpo, não é isso que é importante, mas, sim, os efeitos
que a seguem.

Querer interpretar a Vibração afasta você da Verdade da Vibração porque ela atua, neste nível, como uma interação
e, às vezes, como uma interferência, entre o seu próprio nível Vibratório e a Vibração que é conectada ao Círculo dos

Anciões.

***

Pergunta: A personalidade irá desaparecer progressiva ou repentinamente?

Isto também é diferente de acordo com os seres.
Haverá, e vocês notarão isto com a progressão dos dias, uma graduação e uma elevação Vibratória.
De acordo com a sua conformação, física e energética, poderá ser passo a passo, ou brutalmente.

***

Pergunta: As implicações do Apocalipse irão durar quanto tempo, no tempo Terrestre?

Como foi anunciado, e como foi mudado, o Apocalipse teria de durar dois tempos, um tempo, e a metade de um
tempo, 1260 dias.

Nós desejamos, tal como eu acho que vocês desejam, que este período se reduza ao extremo, mas isso não depende
de vocês, nem de nós, mas de um conjunto de interações.

Tenham certeza de que, daqui em diante, faremos o máximo para ser o mais breve possível e o melhor possível.

***

Pergunta: Então a duração desses períodos varia de acordo com os eventos?

Sim.
Existe uma forma de elasticidade.

Lembrem-se de que eu disse, há quatro dias (isto irá lhes permitir situar-se temporariamente), que o último Selo foi
aberto.

***

Pergunta: Como gerir o cotidiano leve e simplesmente, enquanto caminhamos espiritualmente?

Enquanto se beneficiam do que nós lhes brindamos, vocês verão, nos seus dias, tal como eu disse, leveza, eficiência
e Alegria.

***

Pergunta: O que será daqueles que não têm Consciência, conhecimento desse processo?

Da mesma forma que, pelos diferentes trabalhos que lhes são propostos (por este canal ou por outros), é preciso
entender bem que vocês passarão por um processo, daqui em diante, coletivo e global.

O fato de, evidentemente, ter a Consciência neste momento é muito útil, mas muitos Seres Humanos irão viver
espontaneamente esses episódios de Samadhi, criando uma forma de separação e de conclusão, de uma só vez, em

relação ao que será vivido na sua Vida, no seu ambiente.
Então, não há mais lugar para se preocupar com isso, tampouco.

Há um lugar de realização, vocês que estão com Consciência disso e vocês permitirão, então, um estabelecimento
muito mais fácil, na sua Dimensão, desta realidade Vibratória.

***

Pergunta: O que significa, no Apocalipse, a referência aos eleitos e à marca da besta?

O fato de ser eleito é aberto para todos, sem exceção, sem distinção de idade, de Karma, de sexo ou outro.
Todavia, a proporção de Seres Humanos aptos, em Consciência e em Verdade, para viver nas Dimensões Unificadas
elevadas (a partir daquela que vocês chamam de seu nível de quinta dimensão), representa uma fraca porcentagem



do conjunto da Humanidade.
O que é preciso que vocês integrem, é que cada um irá para onde sua Vibração o levar.

Então, o fato a ser marcado corresponde ao que eu vi, com as palavras de então: o Ser Humano foi marcado como
gado, em sinal da adesão e da situação de escravidão.

Contudo, é preciso entender que, hoje, o conjunto da humanidade já está em escravidão.
Quem dentre vocês é livre?

Quem dentre vocês é capaz de se dizer livre de todas as correntes que constituem as suas Vidas?
Esta marcação já está ativa, há mais de cem anos, no nível dos seus pensamentos, no nível das suas concepções.

Resta apenas, e isso vai fracassar, marcar os seus corpos e as suas almas.
É por isso que nós temos, nós, o Círculo dos Anciões, e o conjunto das entidades espirituais da Luz Autêntica,

acelerado e avançado no que deve ocorrer.

***

Pergunta: Hoje, o que se tornam as almas deixam o seu corpo?

Elas estão em situação de estase, em espera, se vocês preferirem, de uma emergência da nova Dimensão.
Algumas almas, todavia, decidem voltar de novo para esta Dimensão.

O contingente maior está, entretanto, colocado à espera.
Lembrem-se de que nós temos, literalmente, dissolvido os planos intermediários, que vocês chamam de astral, as

franjas de interferências, onde se recebem as almas após a sua morte.
Isto é ilustrado pela destruição do que vocês chamam de magnetosfera.

Essas almas ficam esperando.

***

Pergunta: O que vêm viver as almas que se encarnam atualmente?

Elas vêm viver este tempo notável, tempo de Revelação e de Reversão.
A mudança dimensional de um sistema e, com muito mais razão, separado da Fonte, é um grande evento para a

história de uma alma, mas para a história, sem nada a acrescentar.
A explosão da Consciência, o seu retorno à Unidade, é um grande processo em meio às Consciências da Vida.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre transferência e transubstanciação?

Transferência é a transferência da Consciência.
A transubstanciação é uma modificação atômica do corpo físico.

***

Pergunta: As Terceira e Quinta Dimensões coabitarão no planeta, após a transferência?

Certamente que não.
É impossível.

Há separação de rotas, separação de Vibrações e separação de Consciências.
Um conjunto correspondente a uma forma de reunificação da Consciência.

Mas, todavia, a vibração da terceira Dimensão, mesmo Unificada, não possui os mesmos substratos Vibratórios e as
mesmas partículas de Vida que a quinta Dimensão.

***

Pergunta: Tomar Sílica pode ser útil?

Sim.
O silício, a sílica, é um elemento Vibratório importante, da Dimensão não-dissociada.

A sílica tem a capacidade, também, para ajudá-los a absorver e metabolizar as novas Vibrações.

***

Pergunta: Qual seria a posologia?

Não é do meu ramo, entretanto, existem dois tipos de sílica absorvível e metabólica: há uma sílica sob a forma
vibratória, homeopática, cujas diluições podem elevar hoje, até a décima segunda, décima quinta, e uma sílica

orgânica da qual existem diferentes versões que eu não posso lhes detalhar.
Lembrem-se, entretanto, de que a melhor ferramenta é a sua própria Consciência.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Caros irmãos e irmãs na Humanidade Terrestre, eu vou então deixá-los enquanto lhes trago a minha paz e os
agradecimentos do Círculo dos Anciãos.

Eu digo, portanto, para aqueles que desejarem, até todas as noites. 

************
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~ O RETORNO À LIBERDADE DIMENSIONAL ~

Caras irmãs e caros irmãos humanos na encarnação, recebam as minhas bênçãos.

Eu sou Sri Aurobindo.

Eu volto para vocês, como o faço há um mês, a fim de dar-lhes algumas indicações sobre o período que se abre
diante de vocês e que será inaugurado pelo Arcanjo Miguel pessoalmente, que corresponde ao acesso, à etapa ou à

Marcha do Coração.
Dentro de muito pouco do seu número de dias, vai se atualizar em vocês uma etapa essencial que alguns já

conhecem por tê-la vivido por antecipação.
Esta etapa, porque é preciso bem lhe dar um nome, corresponde ao estabelecimento do Fogo do Coração ou do

Fogo do Amor.
O Fogo não é o Fogo que queima, mas é, entretanto, um Fogo de calor que vivifica e que coloca em movimento.

A integração desta etapa, no seu corpo denso e nos seus corpos sutis, é certamente a etapa que irá necessitar, de
sua parte, da maior certeza e da maior vigilância interior.

O Fogo do Coração ou o Fogo do Amor permitirá estabelecer, em vocês, mesmo nesta densidade, a sua capacidade
quase espontânea para se colocarem na Vibração da Unidade, na Vibração do Supramental.

Como anunciei, e como anunciou o Conclave Arcangélico, um certo número de irradiações e de radiações de Luz
chegaram até vocês, nesta Terra.

Essas Radiações foram capazes de desencadear em vocês processos de transmutação extremamente importantes,
cuja finalidade é permitir-lhes estabelecer, vibratoriamente e em Consciência, numa nova Dimensão.

O Fogo do Coração, ou Fogo do Amor, é a etapa primordial, a etapa em que o conjunto das radiações que
transmitimos (ou que foram transmitidas de diferentes maneiras até vocês), vão se reunir e se alquimizar no seu

Templo Interior, a fim de despertar em vocês esse Fogo do Amor.
Nesse Fogo, realizar-se-á a transmutação alquímica das suas células e do conjunto dos seus constituintes físicos e
sutis, porque é bem de uma alquimia que se trata, de uma alquimia interior que vai conduzi-los a experimentar, de

maneira cada vez mais durável, a condição da Presença e do Estado de Ser, mesmo nesta densidade.
Deixarei o Arcanjo Miguel desvendar-lhes os detalhes técnicos e práticos.

Eu vou chamar, quanto a mim, a atenção sobre a necessidade de estabelecer, em vocês, esta Vibração do Fogo do
Amor, de maneira a mais autêntica e a mais bem sucedida possível.

São, com efeito, coisas, em suas palavras, em seus comportamentos, em suas ações, que favorecerão, de maneira
inegável, o estabelecimento desta Vibração do Fogo do Coração em vocês, e outras, ao contrário, que os afastarão.

Tudo o que proceder, em vocês, do ego, da personalidade e do que sai do quadro da ética e da honestidade os
afastará.

Tudo o que os aproximar de sua dimensão de Unidade, da Paz que serão capazes de estabelecer em suas relações,
em seu ser Interior, favorecerão o estabelecimento durável e definitivo do Fogo do Amor.

Esse Fogo, assim como o chamamos, é de fato um conjunto de radiações específicas e extremamente velozes que,
até agora, não estavam presentes na superfície da sua Terra.

Esse Fogo corresponde ao que eu denominei, na minha vida, o plano de la Città ou, ainda, o Supramental.
O conjunto dos Melquizedeques, dos próprios Arcanjos, atraiu a sua atenção sobre a vinda desse Fogo, pelo

desaparecimento progressivo das franjas de interferências, e assim como o disse o nosso venerável Omram Mikaël,
pela penetração dessas Irradiações, primeiramente nos três envelopes que os isolaram nesse cosmos e que, hoje,

penetram até vocês.
A fusão e a alquimia de diferentes radiações que chegam até vocês, vão levar à ativação de uma Vibração nova e de

um estado de ser novo.

***

O Fogo do Coração é a quintessência da Vibração Unitária.
Ela é aquela que vai conduzi-los à sua Eternidade e à sua Essência.

Nada poderá ir nesses espaços novos de Vida se não tiver atualizado e estabelecido, de maneira definitiva, a

SRI AUROBINDO - 9 de janeiro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-aRNFZOAmBg4/UWxoBqy5jtI/AAAAAAAAAhE/RY1y1uatWsk/s1600/000+SriAurobindo+-+09.01.2010.jpg


Vibração do Fogo do Coração.
Esta não é uma visão da mente, isto não é unicamente uma concepção, mas, bem mais, uma Vibração e uma função

real do seu chacra do Coração.
A abertura deste à sua dimensão do Fogo abre-lhes os reinos do Estado de Ser e da Unidade, abre-lhes os reinos de

percepções mais claras e mais autênticas do que vocês são e do que é o outro e do que é o mundo.
Essas funções estão bem além das funções de empatia e de carisma que alguns de vocês já conhecem, mas que,

infelizmente, podem conduzir a abusos ligados à personalidade.
No Fogo do Amor não há mais lugar para a personalidade.

Há lugar para a Alegria, com certeza.
E há, sobretudo, lugar para a Verdade.

Há lugar para a transparência a mais total.
Vocês irão constatá-lo por si mesmos.

Todo comportamento, todo gesto, toda atitude, e mesmo todo pensamento, que não estiver de acordo com o Fogo do
Amor, irá afastá-los instantaneamente do Fogo do Amor. 

Tornar-se-á possível a todo ser humano, não, certamente, a partir de amanhã ou a partir de 17 de janeiro, mas nos
próximos meses, perceber esta Vibração e este estado, senti-lo, vivê-lo, compreendê-lo, compreender os mecanismos

e as funções.
Vocês irão se guiar si mesmos, passo a passo, em função dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus

gestos, das suas palavras, e chegarão a estabelecer esta Vibração do Fogo do Amor, centrando-se de novo sobre o
que vocês são e o que vocês são.

Isto necessita de um olhar lúcido e é um aprendizado.
Um olhar lúcido sobre vocês mesmos, sobre as suas capacidades, os seus meios, mas também, os seus limites. 

***

Vocês devem também compreender que o Fogo do Amor, em si, é Inteligência da Luz e Inteligência do Fogo.
Esta Inteligência do Fogo, que irá lhes permitir queimar o que deve ser queimado em vocês, na condição, aí também,

que vocês deixem agir em vocês esse Fogo e que ele não seja desviado, de nenhuma maneira, pelo ego.
Ainda uma vez, isso é um aprendizado.

Não há qualquer punição.
Não há qualquer castigo.

Há exatamente experiência e aprendizagem.
Aproximando-se desta Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, em sua Vida comum, além dos espaços de

meditação (que serão alterados, como o dirá Miguel), vocês devem aprender, pouco a pouco, a estabelecer esta
Vibração do Fogo do Amor em suas ocupações as mais triviais e as mais comuns da sua Vida, porque é nesta

Vibração que vocês irão extrair a força, a inspiração, a transparência, a honestidade, a Alegria e a suficiência de tudo
o que é o seu ser Interior e Exterior.

Vocês serão então ajudados pelas suas próprias percepções Vibratórias, além dos espaços em que os convidaremos
de novo a se religarem a nós e ao Conclave.

Esta aprendizagem ser-lhes-á facilitada e permitida durante vários meses.
A partir da primeira vez, para aqueles de vocês que não conhecem esse Fogo do Coração, desde a primeira vez em

que o sentirem, vocês compreenderão instantaneamente o significado e a função.
Compete-lhes, então, em todo o desenrolar da sua Vida, nos seus atos os mais significantes como os mais

insignificantes, colocarem-se nesta Vibração e nesta Consciência.
Esta aprendizagem não será fácil todos os dias , porque vocês irão se aperceber de que alguns comportamentos, que

lhes pareceu até então certos, irão afastá-los do Fogo do Amor, e de que alguns comportamentos, inéditos para
vocês, ou inusitados, ao contrário, irão aproximá-los do Fogo do Amor.

A Vibração, esta Vibração, será o melhor dos seus guias e o melhor dos seus aprendizados.
Progressivamente e à medida que vocês viverem esse Fogo do Amor, vocês chegarão a compreender os

mecanismos íntimos e irão se aproximar deles, e irão revivê-los, e irão reviver ainda.
Inicialmente, nos seus espaços de meditação, e, em seguida, no conjunto das suas relações consigo mesmos e com

o ambiente, quaisquer que sejam os atos das suas vidas.
Vocês devem fazer o aprendizado (antes mesmo de empreender uma ação, um gesto ou um diálogo) de tomar por
hábito de sentir esse Fogo do Amor e de ver se o seu comportamento, os seus gestos, os seus diálogos, estão em

acordo, ou em desacordo, com o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor será o seu guia infalível e também o seu juiz infalível.

***

A abertura ao Fogo do Amor e a Vibração da Consciência sobre o Fogo do Amor é, ainda uma vez, uma etapa
primordial que irá lhes permitir poder penetrar, quando o aprendizado terminar, com toda simplicidade e eficácia, na

nova Dimensão, porque não há outra porta senão aquela do seu Coração.
Não haverá ninguém, nós o esperamos, que virá salvá-los, se não forem vocês mesmos.

Todas as intervenções exteriores, quer sejam das suas relações inter-humanas, ou de outros tipos de relações ainda
desconhecidas de vocês, deverão ser guiadas por esta percepção Vibratória no seu peito porque, eu repito, ela é

infalível e inalterável.
Inúmeros de vocês sobre esta Terra experimentaram, desde há um mês, a transmissão dos Melquizedeques, no seu
Coração, a transmissão da energia do Conclave que permitiu iniciar a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração.
Nesta Coroa Radiante do Coração eleva-se agora o Fogo do Amor que é o Fogo da Verdade e da purificação.

Eu lhes diria também que, no próximo período, vocês não devem ouvir nem a sua razão, nem seu afeto.
Vocês deveriam, e deverão, apenas ouvir a vibração do Fogo do seu Coração ou do Fogo do Amor, porque ela só diz

o certo, porque ela só mostra o que é justo.
A certeza interior está nesse nível e em nenhum outro lugar. 

A Inteligência da Luz na realização do Fogo do Amor permitirá à sua Vida desenrolar-se na Fluidez, na simplicidade, e,
sobretudo, na Unidade.



Tudo o que é bom para vocês chegar-lhes-á, tudo o que não é bom para o seu Fogo do Amor afastar-se-á de vocês.
Vocês não devem ter nem remorsos, nem lamento, nem escrúpulo.

Vocês têm apenas que se adequar à Vibração do Fogo do Amor, porque ela os conduz à sua eternidade, coisa que
não poderiam fazer as condições exteriores da sua Vida, coisa que não poderia fazer o seu mental.

O conjunto do seu caminho, por conseguinte, deve ser guiado por esse Fogo do Amor.
O Fogo do Amor é a única Verdade.

É também a garantia da sua autenticidade com vocês mesmos e com o mundo.
Vocês não têm que se desencorajar, se alguns de vocês, sobre esta Terra, não o perceberem ainda, quando da

iniciação da Etapa do Coração por Miguel.
Isso poderá ocorrer naquele dia, ou ainda nos próximos meses.

Mas, a partir do dia em que vocês tiverem sentido, pela primeira vez, esse Fogo que devora, do Amor que não
queima, vocês jamais poderão confundir esta Consciência, esta Vibração, com outra coisa.

Compete-lhes então recriar este estado, quando dos espaços de Radiação da energia, quando das etapas e
momentos alquímicos que derramaremos para vocês, mas também na experiência prática da sua Vida quotidiana.

A Vibração do Fogo do Amor confere Unidade e Verdade.
Ela permite acolher, em vocês, a Vibração Crística.

Ela lhes revela a vocês mesmos e os desvenda a vocês mesmos.
Ser-lhes-á então possível, a partir da primeira experiência vivida, estabelecer e viver isso, de maneira intensa e

indelével.
É que nós, Melquizedeques, podemos lhes desejar o melhor do melhor, porque a sua liberdade encontra-se nesse

nível e em nenhuma circunstância externa a vocês.
Nós os esperamos sempre cada vez mais numerosos para descobrir esse Fogo do Amor, e para vivê-lo, e manifestá-

lo.
Nossa certeza é grande sobre o futuro do Ser Humano e o seu acesso a esta Dimensão nova.

Nós organizamos, e vigiamos o melhor possível para que as circunstâncias de ignição do seu Fogo do Coração se
realizem nas melhores condições.

Mas vocês devem demonstrar honestidade com vocês mesmos e com o mundo, na sua totalidade.
Caras irmãs e caros irmãos, se vocês tiverem questões com relação a esse Fogo do amor e suas implicações, eu

posso dar, se quiserem, um esclarecimento complementar ou suplementar.

***

Questão: podemos sentir, quando sentimos o Fogo do Amor, como uma corrente de ar fresco que percorre o peito?

O ar é o que precede o Fogo.
O ar precede o abrasamento.

Trata-se da etapa inicial do Fogo do Amor.
Entretanto, esta Vibração de ar percebida no peito reflete a aproximação do Supramental, do Coração.

***

Questão: quando sinto o Fogo do Amor no peito, por que os meus tornozelos ficam doloridos?

Caro irmão, a razão é muito simples: o Fogo do Amor está bem além do Fogo nuclear e do Fogo da fusão e da fissão
atômica. 

Se não houvesse alguns fusíveis, em alguns seres, eles iriam volatizar instantaneamente. 
Sentir, naquele momento, os tornozelos doloridos, ou como que aprisionados, corresponde a um fusível que lhe

permite evitar a combustão espontânea ou o desaparecimento espontâneo.
Trata-se, portanto, de uma proteção.

***

Questão: o Fogo do Amor está aí para fazer cair as barreiras da dualidade?

Sim, totalmente.
O Fogo é o que é chamado para queimar a Ilusão, totalmente.

É o seu Fogo Interior, de início, que deve realizar isso, completado em seguida pelo Fogo exterior.

***

Questão: qual é esse Fogo Interior e esse Fogo exterior?

Continuando simples, com palavras simples, o Fogo Interior e o Fogo exterior participam da mesma realidade.
Trata-se, de fato, de certo número de Radiações cósmicas, retransmitidas, como vocês sabem, pelo Sol Central da

sua galáxia e pelo Sol Central das galáxias, por Sirius e Alcyone.
Essa Irradiação é constituída de uma série de partículas que têm efeitos biológicos e espirituais, cuja vocação é

retorná-los à sua liberdade Dimensional.
Deve acontecer um processo que será levado à adequação do Fogo Interior com o Fogo exterior que irá permitir,
então, quando chegar a hora, derretê-los, sem resistência e sem sofrimento, nesse Fogo exterior, mas vocês não

estão ainda lá.
Entretanto, esses dois fogos participam da mesma realidade e da mesma finalidade.

Esse Fogo, assim como dizia, representa uma energia e uma Consciência de longe superior ao que vocês chamam
de energia atômica ou de energia da fusão atômica.

É esta Consciência e esta Luz que eu descrevi na minha vida e que, hoje, está iminentemente próxima de vocês,



como está próxima do seu Coração e da sua descoberta que alguns seres já viveram.

***

Questão: isso explica manifestações de dualidade por vezes surpreendentes?

Em um sentido, sim.
Isso faz parte também do aprendizado, para uns e outros, do que é a Vibração do Fogo do Amor e do que não é.
A partir do momento em que dois seres estabelecem uma relação no Fogo do Amor, em nenhum momento esta

relação pode ser dual ou conflituosa.
Entretanto, esta dualidade é uma experiência e um aprendizado, aí também.

Deve permitir, a uns e outros, aproximarem-se desta Vibração, identificando sobre o que não é, sem ali se atrasar,
mas, entretanto, de maneira transparente, a fim de colocar fim na opacidade e nas mentiras.

Não há outras soluções. 
A era dos compromissos e dos comprometimentos terminou.

A era em que se podia jogar com as energias desse mundo terminou.
Vocês são os pioneiros de um novo mundo, se o aceitarem.

Esse novo mundo, esta nova Dimensão, não tem os mesmos valores, nem as mesmas funções.
Ela necessita de vocês a Alegria, a Paz, a transparência e a clareza.

Os jogos do ego, os jogos de poderes, o poder sobre o outro, as maledicências, tudo que fazia parte da sua vida
habitual, qualquer que seja sua vontade espiritual, deve agora desaparecer.

Lembrem-se de que a Vibração do Coração será o seu guia infalível nesse caminho.

***

Questão: como conciliar Verdade e não dualidade?

Isso será conciliado, de modo muito natural, pela Vibração do seu Coração e do Fogo do Amor.
Todo ato, todo pensamento, toda ação, todo comportamento, toda frase, que estiver de acordo com o Fogo do Amor,

reforçará o Fogo do Amor.
Todo ato, toda ação, todo gesto, todo diálogo, que afastar, apagará o Fogo do Amor.

Quando tomarem o hábito de perceberem e viverem esta Vibração, quando deste aprendizado, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se saírem desta Vibração, irão sofrer, porque irão de afastar da sua Unidade, da sua

Verdade, e da Luz.
Não é, portanto, o mental que vai apreender isso, mas, sim, a própria Vibração do Fogo do Amor.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos. 

***

Então, caras irmãs e caros irmãos, eu lhes proponho viver um momento, juntos, de meditação que irá nos aproximar,
que irá aproximá-los, desse Fogo do Amor, durante alguns minutos.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o Amor e todos os encorajamentos do universo, para efetuarem este trabalho
que é a sua grande obra, porque a maior obra que podem realizar não está nas suas realizações terrenas, sejam elas

quais forem, mas, sim, na realização do seu Templo Interior, e na construção desse Templo Interior pelo Fogo do
Amor.

O resto é estritamente nada é não tem valor algum para a Fonte, rigorosamente nenhum.
Então, juntos, acolhamos e eu lhes digo até breve. 

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

ÁUDIOS:

http://www.dailymotion.com/video/xbvkvt_sri-aurobindo-912010-canalisation-p
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************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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Caros irmãos e irmãs desta humanidade, nesta densidade.

Eu me apresento a vocês.

Eu sou, hoje, o que é convindo chamar um dos 24 Anciões, também denominados Lipikas Cármicos ou
Senhores do Carma.

Nós somos 24 Consciências que experimentaram e percorreram os caminhos da encarnação nesta densidade.

Hoje, o nosso papel é, mais que nunca, um papel de intermediário entre os diferentes tipos de Irradiação e de
Luz que chegam até vocês desde algumas dezenas de anos e que se encontram, hoje, a um ponto crucial

sobre o qual retornarei.

Nesta Assembléia de 24 Consciências, nós funcionamos de maneira unificada, de maneira a permitir-lhes
receber, ao mais exato e ao mais de acordo ao que vocês são, a qualidade de diversas Luzes que chegam até

vocês.

Historicamente, quando de minha última encarnação, fui Sri Aurobindo.

Para aqueles que não conheceram esta Consciência encarnada à época, eu exprimi e vivi a abordagem da luz
do Supramental, ou Luz da Fonte, retransmitida pelo Arcanjo Metatron, então em fase de abordagem, há mais

de meio século.

Fui, no plano histórico, o Bem Amado João, aquele que redigiu o livro doce à boca e amargo ao estômago
(nota: o Apocalipse de São João).

Hoje, eu sou um Melquizedeque (Melquizedeque do Ar), que intervém entre vocês, tanto Vibratoriamente
como por palavras que lhes permitirão o melhor possível se ajustarem, progressivamente e à medida do que
vem, com relação, justamente, ao que descrevi e experimentei quando de minha última vida e também como

São João.

***

Aqueles dentre vocês que seguiram, Vibratoriamente, pelas palavras e em Consciência, a irrupção da Energia
Arcangélica nesta densidade em que vocês estão, sabem e vivem uma preparação intensa para um reencontro

importante, no plano Vibratório.

Este reencontro é, antes de tudo, um reencontro com vocês mesmos em sua Dimensão Unificada.

Um reencontro com vocês mesmos além da separação, além dos véus da ilusão e além do que muitos de
vocês acreditam ainda saber que são.

Durante os Casamentos Celestiais, o Arcanjo Miguel lhes desvendou, de maneira Vibratória e em palavras, uma
verdade que, até o presente, havia sido encoberta e concernente ao que é convindo chamar esta matriz

aprisionante na qual vocês estão, hoje.
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Houve, certamente, coisas que foram conduzidas e trazidas para a superfície deste mundo para manter a ilusão
e as crenças, quaisquer que sejam, afastando-os sempre mais de sua Verdade essencial, da Unidade, como o

disse e como disse Miguel, de sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de Mestres da Luz.

Progressivamente e à medida da densificação desta dimensão, inúmeras coisas foram esquecidas, perdidas e
transformadas.

Graças à preparação dos Arcanjos, graças à sua preparação, graças à influência de diferentes tipos de Luz
Vibral que penetram nesse sistema Solar, hoje, vocês estão na véspera de um mecanismo essencial que

assinala o seu retorno em meio à sua própria Unidade, denominada Estado de Ser.

Um certo número de obstáculos, que estavam ligados a esta matriz e mantidos por ela e pelos seres que a
mantém, estão hoje porosos e em vias de desaparecimento.

Esses termos, vocês os entendem cada vez mais, porque inúmeros seres humanos, hoje, tomam Consciência,
Vibratoriamente e em Verdade, do que eles são, além das armadilhas da personalidade e da encarnação.

Eu vim, de maneira um pouco mais presente – eu diria – desde o mês de dezembro, a fim de guiá-los e de
facilitar-lhes a passagem do mental ao Supramental, a passagem da personalidade ao Estado de Ser.

Essa passagem é uma reversão em todos os níveis e, como reversão se torna possível, ao nível da
Consciência coletiva, pela Radiância do Arcanjo Uriel, que prepara assim o retorno do Mestre da Luz, que

prepara assim o retorno a sua Dimensão Estelar.

***

Este período é ao mesmo tempo um período de Alegria interior, porque se trata de redescobertas com
autenticidade e este período pode também representar, com relação ao mundo exterior da matriz, uma causa

de sofrimento.

Convém então identificar, de maneira Vibratória e de maneira certa, os momentos em que vocês participam da
Existência e os momentos em que vocês participam da matriz.

Como o disse nosso Venerado Mestre Omraam Miguel Aïvanhov, vocês têm a Consciência entre dois polos.

Vocês navegam de um polo a outro e isso, efetivamente, pode se tornar fatigante, tanto para sua Consciência
como para seu corpo.

É portanto necessário identificar, perfeitamente observar os momentos em que vocês vivem no Estado de Ser,
dos momentos em que vivem separados.

Inúmeros de vocês começam a perceber as diferenças, em todos os níveis.

Hoje, e cada vez mais, desde a chegada de 17 de janeiro e até 17 de fevereiro de seu ano, lhes é possível se
ligar a esta energia específica que chamei, em minha vida, deSupramental que é, de fato, a reunião das três

qualidades Vibratórias ligadas a Consciências específicas que são a Luz da Fonte e a Consciência da Fonte, a
Luz do Espírito Santo e a Consciência do Espírito Santo e, finalmente, a Luz e a Consciência do Ultravioleta,

irradiada pelo Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos.

Esses três níveis Vibratórios da Luz Vibral estão em curso de reunificação.

E nós então lhes propusemos de reunirem-se todos juntos às 19h até 19 :30h (hora francesa – 16 às 16 :30h
no horário de verão Brasília), a fim de permitirem-se experimentar, em sua Consciência, a Luz de Ouro, a fim de

permitirem-se experimentar, de maneira mais convincente, o Estado de Ser.

Muitos de vocês aí chegaram, mesmo nesses corpos de personalidade.

O momento em que vocês chegam se traduz por um basculamento ou uma reversão que inúmeros de vocês
começam a observar, que assinala a passagem da Consciência comum à Consciência Supramental.

***

Acontece um certo número de mecanismos Vibratórios e energéticos extremamente potentes quando do seu



acesso em meio a esse corpo, ao Estado de Ser.

Há o desaparecimento e dissolução do sinal exterior da Consciência, aquela se recentrando no interior e em
seguida ao nível do Coração.

O acesso ao Supramental assinala, efetivamente, um desaparecimento progressivo e que se torna total, dos
sinais exteriores da Consciência encarnada e encarnante, a fim de fazê-los penetrar o Templo interior e a

Dimensão do Coração.

Esta experiência, que vocês têm a possibilidade de repetir, cada dia, conosco (porque nós o fazemos com
vocês, assim como os Arcanjos o fazem) a fim de gerar um campo de Consciência unificada nesta Terra e

permitir, no momento oportuno que está muito próximo, dissolver o mais facilmente possível a matriz.

Vocês devem, progressivamente e à medida dos dias, semanas, que vão passar, afirmarem-se em seu interior,
afirmarem-se no seu Estado de Ser, deixar a personalidade, não desaparecer, mas se transcender pela

potência da Vibração da Luz.

Neste estado de Consciência específica em que vocês se juntam à Fonte e onde a Fonte se junta a vocês,
vocês se tornam capazes de exprimir e de viver interiormente expansões tais que elas os colocam em um

'estado de sideração' da Consciência antes de viver um estado de Alegria.

É este estado e esta Consciência que vocês devem conduzir progressivamente a uma Consciência total em
meio à Consciência comum.

Progressivamente e à medida em que esta Consciência Supramental tomar posse de sua Consciência comum,
as zonas de Sombra existentes em todo humano, em vocês, serão reveladas, esclarecidas e trascendidas.

Ainda é necessário aceitá-lo.

Ainda é necessário não mais jogar os jogos da personalidade.

Esses jogos da personalidade que conhecemos todos, por tê-los experimentado em diferentes níveis.

O primeiro, com certeza, é o medo, porque a personalidade não existe senão pelo medo e, segundo, ela existe
apenas pelo poder que quer se exprimir, sempre e ainda, no exterior e sobre os outros.

***

No Estado de Ser, não há qualquer falta inerente à personalidade, porque tudo é completo e tudo é luminoso.

Sair do Estado de Ser pode fazer sofrer.

Esses vai-e-vem serão cada vez mais importantes dentro de algumas semanas.

Isso não é para colocá-los em guarda mas, bem mais, para ensiná-los a reparar os momentos e os instantes
em que vocês estão no Estado de Ser e os momentos ou os instantes em que vocês estão na personalidade.

Competir-lhes-á então, individualmente, deixar trabalhar em vocês a inteligência da Luz, a fim de que ela lave os
seus Mantos e permita-lhes aceder à Unidade.

E lembrem-se desta frase importante e, oh, quanta atualidade: «ninguém pode servir dois Mestres ao
mesmo tempo e ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

Viver no instante, cessar toda crítica de si e dos outros.

Manifestar a Alegria, manifestar a Paz, não será uma vã palavra, qualquer que seja a desordem do mundo e,
obviamente, assinará o reencontro, coletivo, do Supramental com a matriz.

Esse choque, porque esse será um, deverá ser amortizado, e é aí que o seu trabalho se tornará essencial,
vocês que foram capazes de se instalar, mesmo de maneira transitória, nesses espaços unificados do Estado

de Ser.

***

Quando dizemos – quer seja eu ou outros – que contamos com vocês, isso é Verdade.



Do mesmo modo que vocês podem contar conosco, mas nós jamais faremos o trabalho no seu lugar;
compete-lhes e incumbe-lhes fazer desaparecer as zonas de Sombra, mas vocês não poderão jamais fazê-las

desaparecer por sua vontade própria, mas unicamente pela Inteligência da Luz.

Então, convém-lhes cultivar o estabelecimento em vocês e o florescimento desta Inteligência da Luz que virá, a
seu turno, desalojar e transcender o que deve ser.

Não há alternativa.

Se decidirem engajar nesse caminho, devem abandonar sua própria vontade, para a vontade da Luz.
Devem seguir em suas vidas as linhas de menor resistência e se comportar com humor igual àquele em que

vivem nesses momentos, porque, se o que vivem no Interior não se traduz no exterior, isso não corresponde a
nada e é uma ilusão a mais.

Assim, o estabelecimento em vocês do Fogo do Coração, depois da fusão das Coroas Radiantes da cabeça e
do Coração, permite-lhes viver esta ignição do Fogo do Coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que

não consome, mas esse Fogo que purifica e que desperta em vocês a Vibração do fogo primordial.

É isso que deve nascer e crescer em seus espaços interiores e, sobretudo, e com certeza, também, em seus
espaços exteriores.

Vocês, que estão neste caminho, não vão necessariamente ter momentos fáceis permanentemente.
Progressivamente e à medida em que a Luz eclode em vocês, ela encontra as necessárias resistências da

matriz que virão colidir, por vezes, o que vocês são.

Vocês não têm que se preocupar com o que pode intervir, independentemente desses momentos.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de confrontação ou de resistência, vocês terão sempre em
vocês, não que se opor, mas manifestar esta Alegria interior.

Esta Alegria interior virá à extremidade, sem qualquer dificuldade, pela graça da Luz, de todas suas
dificuldades, quaisquer que sejam.

Compete-lhes, nesse nível, desenvolver a confiança, não a confiança em sua personalidade mas, bem mais, a
confiança no Estado de Ser e na potência da Luz e em seu trabalho de restauração porque, efetivamente,

vocês entram muito em breve na restauração do que vocês são e do que vocês esqueceram, a maior parte de
vocês.

O Supramental é uma Luz branca brilhante.

Ela é trazida, sobretudo, pelo Arcanjo Metatron.

Ela vem, obviamente, da própria Fonte e deve penetrar nas suas estruturas.

O Fogo do Coração é a garantia do alinhamento com a Fonte e com a Luz do Supramental.

Quando chegar a hora – e em todos os momentos da sua vida exterior, na espera – esse Fogo do Coração
deve guiar os seus atos, o seu olhar, os seus comportamentos e as suas ações.

Vocês devem assegurar, em vocês, esta Luz, manifestá-la cada vez mais frequentemente, quaisquer que
sejam as provas e quaisquer que sejam as resistências, em suas vidas exteriores.

De nada serve lutar exteriormente; é bem mais útil desvendar e revelar esta Luz e permiti-la manifestar-se em
sua vida.

Sua vida então tormar-se-á simples, fácil, evidência, fluidez e sincronicidade.

Então, se é você que, por sua vontade pessoal, age, sua vida tornar-se-á resistência, provas e sofrimento.

Isso, entendam bem, é unicamente de vocês e unicamente da sua consciência e de ninguém mais.

Vocês devem, hoje, como foi dito, pela graça do Supramental e pela graça da Fonte, reencontrar a sua
soberania.



Ser soberano é não mais ser soberano de nenhum outro; isso se chama Liberdade, para vocês e,
sobretudo, para os outros, todos aqueles aos quais vocês se sentem superiores ou submissos,
todos aqueles que estabeleceram com vocês relações a título da personalidade, quer isso sejam

laços denominados afetivos, quer isso sejam laços amigáveis ou profissionais.

Em meio a todos esses laços, vocês devem se desamarrar.

Em todas essas relações, vocês devem manifestar a sua própria soberania e, do mesmo modo, deixar a
soberania ao outro, porque ele é a mesma Luz que vocês, quer ele saiba ou não.

***

O Supramental é um estado de Consciência que os liga ao Estado de Ser e ao Fogo do Coração.

O Supramental que vocês podem experimentar e, para alguns, viver de maneira mais profunda, eu
diria, tem a particularidade de colocá-los na Alegria.

Como dizemos, nós, os orientais, isso se chama o Samadhi, os Samadhis.

Neste estado em que nenhuma resistência existe, o Fogo do Coração floresce, a Luz eclode e, naquele
momento, as resistências exteriores não são mais resistências, porque são superadas e transcendidas pela

Luz que vocês emitem, pela Luz que voltaram a ser.

Vocês devem tomar o hábito de observar os momentos em que estão neste estado de Unidade e de Vibração
e aqueles em que estão separados e divididos, daqueles em que recaem, ao nível da personalidade, nas

energias da dualidade e nas energias do sofrimento.

O Supramental é um presente feito para a humanidade que deve lhes permitir reencontrar,
verdadeiramente, a sua Essência e o que ela é, o que é a título individual e no conjunto da

humanidade.

Vocês estão nesses momentos que são esperados desde mais de 50.000 anos pelos seres que cuidam de
vocês e que os acompanharam, mesmo se vocês não têm consciência, para evitar que se apagasse,

definitivamente, a sua parcela de Eternidade, a fim de que no momento vindo – e vocês estão nesse momento
– reste em vocês suficiente Luz de modo que a alma e o Espírito se revelem em seu esplendor e beleza.

O ancião Mestre dos Melquisedeques, vindo desde o seu sistema Solar de origem, contribuiu, pelos planos
que instaurou, quando da Criação da Atlântida, na preparação desse momento no qual vocês estão hoje.

Existem múltiplas formas de Consciência que, hoje, estão em observação, ou em ação, nesta Terra.

Existem múltiplas civilizações Intergalácticas inclinando-se hoje sobre vocês para observar o que o
Espírito humano, o que o Espírito da Verdade, em vocês, é capaz de fazer, pela Graça da Luz.

E, quaisquer que sejam as ações dessas entidades de Consciência, quer sejam Luz ou mais sombras, elas
não colocarão jamais em causa as suas escolhas, e o que vocês são interiormente porque a Luz é toda

potência e ela não presta contas a ninguém.

Isso corresponde, totalmente, na Humanidade, à descoberta de um certo número de conceitos que, até o
presente, haviam sido violados, quer sejam denominados ética, integridade, honestidade e soberania.

Não ousamos mais empregar a palavra Amor porque cada ser humano, na sua personalidade, tem uma
concepção bem deformada do que é o Amor.

Entretanto, a Luz Vibral, em sua ação, e em vocês, permitirá colocar em evidência, em sua vida externa, o
princípio de atração e de sincronia que jogará a pleno.

O que vocês têm medo, acontecerá.
O que vocês fizerem sofrer ao outro, lhes sofrerá.

Mas, tudo isso, Cristo já disse.

O Mestre de Luz pronunciou ao seu modo quando percorreu seus passos sobre o solo desta Terra.

***



Hoje, é uma revolução de Consciência, porque a Luz não se dirige à sua personalidade, a Luz se dirige ao seu
Estado de Ser.

Ela se dirige ao que é primordial em vocês e não ao que é efêmero, e não ao que divide e separa, como a
personalidade.

O Supramental é uma aventura que vocês vão viver, e que vocês começam a viver em tempos extremamente
reduzidos, nos quais vocês entraram diretamente.

O alarido do mundo, além mesmo da desconstrução engajada pelo Arcanjo Miguel, o alarido da Humanidade
dissociada, vai se tornar ensurdecedor.

Vocês não poderão se opor, mas poderão manifestar a única força possível, que é a Alegria interior.

Toda vontade de se opor a esse ruído os fará, de maneira inegável, penetrar e agir nesse ruído e, portanto,
afastá-los do Estado de Ser.

O que precisamos, hoje, com vocês, é de Seres em pé, alinhados e Unificados.

Seres bons, cuja vontade pessoal se apaga, face à vontade da Luz.

Seres vivos, conscientes, mesmo de maneira parcial, da sua origem estelar e Luminosa.

Seres conscientes que estão longe de serem somente esse corpo ou essas funções biológicas.

Seres que se comprometem a ir para a sua Unidade.

O sentido do Serviço situa-se, hoje, nesse nível.

O Séva yoga existe apenas através da Graça do Bakti yoga, ou seja, do Serviço.

Mas esse Bakti yoga, atenção, compreendamos bem, não está ligado ao humanismo da personalidade que
quer desempenhar o papel de salvador.

Está muito mais no sentido do Serviço, o mais nobre, que é aquele de manifestar, para com cada um de seus
irmãos e irmãs, a Alegria do seu ser Unitário reencontrado.

Aí está o Serviço.

O resto não seria senão uma máscara que visa lhes dar boa Consciência na dualidade bem/mal, mas não os
faz participar de nenhum modo da Undiade.

Servir, é tornar-se luminoso.

Servir, é integrar a soberania e integrar o Supramental na sua Vida.

Não há melhor modo de servir a Fonte e não há, não mais, melhor modo de servir ao outro e, também, de se
servirem a vocês mesmos.

A Luz é abundância, a matriz é restrição, qualquer que seja a beleza preservada nesses mundos dissociados,
elas têm, hoje, elas também, em meio aos diferentes reinos vegetal, animal, necessidade de reencontrar a sua

reconexão com a Verdade e a Unidade.

Aí está, caros irmãos e irmãs, o que queria começar como troca com vocês.

Então, obviamente, se agora existirem perguntas, questões, quero, hoje, dialogar com vocês e trocar com
relação a esse Supramental, com relação ao seu Estado de Ser.

***

Questão: o que você chama de sideração da Consciência?

Bem amada, chamo de sideração da Consciência o momento muito preciso em que a Consciência passa da



personalidade ao Estado de Ser.

Há como um fenômeno de basculamento, de reversão, de «switch», empregando uma palavra inglesa: passa-
se de um estado a outro.

A passagem deste estado a um outro estado é precedido, de maneira imediata, por uma sideração da
Consciência que corresponderia a um obscurecimento total da Consciência, como um fenômeno de

adormecimento, mas que não o é completamente porque, em um caso, você naufraga na inconsciência e, no
outro caso, você vai para a supraconsciência.

E o momento, também, ao nível do corpo, onde mais nenhuma percepção chega.

Posição das mãos, posição dos braços, mesmo a percepção da energia parece se diluir na eternidade.

Naquele momento, o processo de «switch» pode intervir.

***

Questão: O que chama de reversão?

A reversão é um conceito muito fácil de compreender mesmo nesta personalidade.

Vocês estão numa matriz aprisionante, falsificada e virada, onde a Luz é invertida, onde a Luz se projeta, pela
opacidade, em um corpo, da Sombra.

O fenômeno de reversão é o que acompanha a passagem de um estado de Consciência a outro.

Quando vocês nascem, nascem de cabeça para baixo e se voltam, progressivamente e ao passar dos anos,
para andar sobre os seus pés.

O processo de reversão está inscrito em meio mesmo à sua estrutura biológica a base de carbono.

A passagem de uma dimensão a uma outra efetua-se sempre por esse processo de reversão.

A reversão sendo precedida pela Consciência de sideração que eu acabo de descrever na questão anterior.

A Passagem de uma Dimensão a um outro estado Dimensional necessita de uma fase de reversão.

Ao nível desta Dimensão em que vocês estão, a reversão é tripla.

Concerne a uma reversão alto/baixo, concerne a uma reversão esquerda/direita e a uma reversão
exterior/interior.

Será, finalmente, ilustrada pela reversão, em Gaia, da Consciência da Terra, do que vocês chamam de polos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs nesta densidade, estarei especialmente entre vocês, esta noite, no momento da efusão.

Entretanto, eu lhes proponho nos ligarmos todos juntos, alguns minutos, isso será o meu modo de lhes dizer
obrigado.

Eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia...
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Eu Sou Sri Aurobindo.

Bem-amados irmãos e irmãs em encarnação recebam as Bênçãos e Saudações do conjunto dos 24 Melquisedeques.

Eu vim a vocês, hoje, como anunciou, há algumas horas, o Arcanjo Miguel.
Ele lhes, efetivamente, revelou a aproximação final do Supra Mental de sua dimensão, de sua Consciência e,

portanto, de suas Vidas.

Eu vim, então, para lhes dar, se vocês quiserem, alguns conselhos, alguns ensinamentos sobre a melhor forma, para
vocês, de aproveitar esta encarnação da Luz no seio de sua dimensão.

De minha vida e através de meus escritos, através principalmente da Yoga integral, eu tentei inicializar e iniciar aquilo
que viria a ocorrer com a humanidade e que, hoje, ocorreu.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, o período que os conduz deste dia até 17 de março é uma etapa em que os véus
da Ilusão deverão cair, em vocês e ao redor de vocês.

A construção do ser humano no seio desta densidade explica, de maneira muito lógica, que as revelações da Luz e a
encarnação da Luz Vibracional, no seio de sua Dimensão, passa e passará pelas fases de resistência.

No seio desta incrível expansão de sua Consciência, a personalidade deverá viver e eliminar certo número de
fenômenos de resistência, de bloqueios ligados às derradeiras sombras presentes em vocês.

Isto é fundamental, durante este período, que vocês se preparem ativamente para deixar a Luz Vibracional agir em
vocês, sem terem de pedir às forças e à vontade da personalidade, para dissolver aquilo que deve ser dissolvido em

vocês, a fim de lhes permitir uma melhor estabilização e uma melhor plenitude da Luz.
Esta re-conexão à Luz é uma etapa importante.

Já há dois meses, desde precisamente 8 de dezembro, nós preparamos com vocês, ativamente, a fusão da Coroa
Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração.

Hoje, a Vibração da Luz Supra Mental deve inundar amplamente o ambiente do seu Templo Interior, do seu peito, a
fim de se manifestar e de irradiar pelo conjunto das suas estruturas, pelo conjunto de suas funções, desmascarando

as zonas de sombra, as zonas não transparentes, as zonas que, portanto, precisam ser postas à Luz, ser reveladas, a
fim de se dissolverem.

Além dessa meia hora 19 - 19h30min (nota: hora francesa - Brasil: horário de verão 16 - 16h30min. A partir de 21/02,
fim do horário de verão: das 15 - 15h30 min), e como alguns entre vocês neste planeta perceberam, nós temos,

agora e já, há várias semanas, ultrapassado esse horário antecipando uma hora.

A partir de hoje, vocês têm a possibilidade de se banhar no Supra Mental, em permanência, a cada inspiração, a
qualquer segundo do seu tempo.

É-lhes então possível, hoje, bem mais facilmente do que nos dias em que eu vivi, realizar a Yoga integral que eu
chamaria, se vocês quiserem, de Yoga da Verdade.

A Yoga da Verdade consiste em acolher, sem julgamento, em total transparência e em toda claridade, o Supra Mental
no seio do seu Templo Interior e em deixá-lo irradiar no conjunto de suas estruturas. Estes momentos e este período
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são ideais para pacificar a esfera emocional, a esfera de suas mágoas, a esfera de suas resistências.

Vocês não precisam se preocupar sobre o que são essas resistências.
Vocês têm simplesmente que as observar, observá-las se manifestando, se condensando, se cristalizando e então,

finalmente, se dissolvendo.

Não é necessário, nem desejável, abordar essas zonas de Sombra sob uma abordagem psicológica ou elucidar a
causa.

Se ela vem à sua Consciência, acolha em observação.

Se não houver nada que venha à Consciência, não há nada para se procurar, seja o que for.

Não esqueçam que essas zonas de resistência e sofrimentos podem ressurgir de fato, simplesmente, do afluxo da Luz
no seio de suas estruturas.

A condensação, a pressão da Luz Vibracional do Supra Mental, no seio de sua Dimensão e de suas estruturas, é o
agente revelador e também o agente curador.

Eu vim então lhes comunicar, lhes ensinar, alguns meios simples de favorecer o trabalho de clarificação e dissolução
daquilo que deve ser dissolvido em vocês.

***

Além dos momentos privilegiados das 19 às 19h30min, vocês têm a possibilidade, ao seu ritmo e de acordo com seus
desejos, de se alinharem com a Luz do Supra Mental e de deixarem-na trabalhar em vocês.

Esses meios de favorecer este trabalho são extremamente simples, no seio da Yoga da Verdade.

Antes, algumas regras comportamentais que os aproximarão da Unidade e do Estado de Ser:

Nunca julguem.
Nunca falem sobre os outros.

Nunca condenem.
Amem acima de tudo.

Isto define as condições prévias de sua vigilância que deve permitir que o Fogo do Amor se manifeste até ao nível
celular.

Sendo respeitadas estas atitudes comportamentais, deve-se em seguida procurar os meios, não para dissipar, mas
para fazer circular o Fogo em vocês, já que é ele que dissolve as zonas de resistência e as zonas de Sombra, de

maneira natural.

A primeira coisa, muito simples de realizar, é a respiração consciente.
Esta respiração consciente não exige as técnicas do Pranayama.

Não exige as técnicas da respiração alternada.

Mas esta respiração deve ser uma respiração Consciente que quer dizer que a Consciência deve se centrar no fato
de respirar, sem procurar enraizar esta respiração no seio do seu Hara (*), sem procurar visualizar o que quer que

seja, mas, simplesmente, cadenciar sua respiração no influxo da Luz Supra Mental em vocês.

(*) nota: chacra hara, é o segundo chacra, tambem conhecido como chacra umbilical.

Estando conscientes de sua respiração, muito facilmente, no espaço de alguns minutos do seu tempo, vocês
perceberão que sua respiração cadencia a Vibração do Fogo em vocês.

Esta respiração não será nem profunda, nem superficial.
Ela será natural e realizada, se possível, com a boca entreaberta.

***

O segundo ensinamento da Yoga da Verdade refere-se, de um lado à posição das suas mãos que vocês realizam
durante a meia hora de 19 às 19h 30min, mas também a uma inclinação da cabeça para frente permitindo liberar uma

zona particular e posterior do Chakra da garganta e duas zonas importantes ao nível das carótidas - chamadas de
seios carotídeos ou Alta Major - que permitirá gerar, no seio do seu cérebro e no seio do seu Coração, um influxo da

Luz Vibracional.

Nos momentos de preocupação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de agitação, vocês terão, por estas
duas simples técnicas, a capacidade de recuperar bem rápido a Luz.

Isto por sua vez será capaz de dissolver as zonas de tensão, as zonas de sofrimento, as zonas de agitação.

No seio desta pulsação da Vibração / Luz, vocês constatarão que a Vibração da Luz, em vocês, se torna mais rápida.

Um sentimento novo os invadirá então, muito rapidamente, permitindo assim a aproximação dos mundos de paz
suprema Shantinilaya e então os estados de Samadhi.

Isto será realizado na posição sentada, em que a posição da cabeça pode, o mais naturalmente possível, cair mais
para frente.

E vocês cadenciarão então as pulsações e as Vibrações da Luz, no seio de suas estruturas, ao elevar muito



ligeiramente a cabeça e então abaixar muito ligeiramente.

***

Vocês dispõem também de um elemento maior, no seio da natureza, que lhes permitirá alinhar a Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, unindo seu Coração com o Fogo da Terra, ao nível do seu sacro.

Este agente e este Vetor da circulação da Luz, em vocês, é a árvore.

A árvore é um vetor maior de alinhamento em vocês e de sua própria Revelação da Luz.
Ser-lhes-á suficiente, na hora de cristalizações importantes, encostarem-se a uma árvore.

Vocês podem também fazer em pensamento, enquanto pensam em uma árvore que vocês conhecem e que vocês já
se aproximaram.

Durante este período, o Fogo do Amor disparará, no seio do seu corpo, em sua totalidade, a Vibração pulsante de
natureza cálida e excitante, acompanhada de uma expansão da Consciência das esferas da beleza e das esferas da

Unidade.

Vocês não têm mais nada a procurar, mais nada a criar e mais nada a manifestar.

Conseguindo facilmente realizar esta Yoga da Verdade, vocês constatarão que as zonas de Sombra e as zonas
cristalizadas se dissolverão, sem dificuldade, com facilidade.

Então este é o trabalho da Luz, que lhes permitirá, durante este período, estar a salvo dos incômodos da dissolução
final da matriz e das forças astrais ainda presentes nesta Terra.

Muitos daqueles que vocês chamam de entidades, estarão presentes.

Eles não devem apavorá-los nem deixá-los agitados porque, nos princípios da Yoga da Verdade que eu vim lhes dar,
eles não terão qualquer peso em relação à Vibração do Fogo que anima vocês.

Habituem-se, o máximo que puderem, a contatar esta Vibração / Luz, a amplificá-la pela sua respiração e pela
posição da sua cabeça, pela natureza, e pela árvore.

E não se esqueçam de permanecer na benevolência, no Serviço, na neutralidade.

Assim, será realizada, em vocês, a Yoga da Verdade, que lhes permitirá chegarem às duas últimas Marchas
Micaélicas e revelar, em vocês, o Fogo da Terra e a união do Fogo da Terra ao Fogo do Coração e ao Fogo da

cabeça, realizando em vocês a unificação final ao seu Estado de Ser, obtendo, em vocês, uma estabilidade emocional
e mental nova, uma Alegria nova, um estado de clareza e de transparência forte, eu até diria, mais e mais forte, e

mais e mais intenso.

Caros irmãos e irmãs, não nada mais a fazer para realizar isto, na confiança à Luz e no respeito à benevolência.

***

A partir do momento em que vocês estabelecerem, em vocês, estas poucas regras simples, vocês constatarão, com
extrema facilidade, que vocês tocaram os domínios da Consciência que, muitos dentre vocês, nunca haviam tocado.

No seio desses campos de Consciência, vocês viverão a beleza, vocês viverão o desapego.

Vocês viverão, também o que o Arcanjo Uriel já os fez viver, a Presença em si mesma, a Presença no Estado de Ser.

Sua personalidade será transmutada.
Sua personalidade será purificada.

Vocês poderão então rumar com serenidade, com fé, com certeza, para as derradeiras Marchas do Arcanjo Miguel.

Vocês retribuirão, também, o Serviço à Terra e a seus irmãos e irmãs, ao elevarem, realmente e em Verdade, o nível
Vibratório da Terra.

Um único ser humano realizando, de maneira perfeita, a Yoga da Verdade, pode realmente elevar o nível Vibratório
da Terra, se transcender e transcender seus arredores.

Então, imaginem, vendo em que número vocês são neste planeta, se vocês realizarem isto, nas horas em que nós
temos o encontro, mas também nas horas que vocês estão consigo mesmos, o caminho da Humanidade se aliviará,

então, para uma transição possível, em suavidade.

Sejam quais forem as anomalias deste mundo que se extingue, o mundo novo nascerá, em vocês e ao redor de
vocês, sem sofrimento.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês pôr em funcionamento, cabe a vocês a realização.

Como sempre lhes temos, sem exceção, todos, dito, nós não podemos realizar o trabalho no seu lugar, nós podemos
somente lhes trazer certo número de energias e de qualidades da Consciência que lhes cabe fazerem suas e

manifestá-las no seio desta densidade.

Os momentos que vocês vivem, neste momento, são únicos na história da Humanidade.
Eles correspondem, por analogia, ao estabelecimento de uma nova era, uma era de ouro, como aquela que foi

iniciada na época da Criação da Atlântida, uma nova Consciência, uma nova Vibração, uma nova Luz.



Como Miguel lhes disse, realizando a Yoga da Verdade, vocês poderão manifestar, em vocês, a Presença e o contato
com o Mestre da Luz que se dirige agora para o seu Sistema Solar.

Vocês são extremamente numerosos os que esperam por estes momentos.
Estes momentos são efetivamente magníficos, mas eles demandam de sua parte um investimento, um trabalho.

Assim é a Yoga da Verdade.

Caros irmãos e irmãs em Humanidade e em encarnação, se vocês tiverem questões em relação a isto, eu quero
desenvolver aquilo que eu lhes disse.

***

Pergunta: A respiração que você descreveu é mais uma respiração pelo nariz?

O importante é a boca entreaberta. O ar passará por onde ele deve passar, em função das zonas de menor
resistência. Vocês não têm que dirigir essa respiração pelo nariz ou pela boca. Ela se estabelecerá onde ela deve se

estabelecer. O importante é a boca entreaberta.

***

Pergunta: Trata-se de respiração abdominal ou respiração superficial?

Eu bem disse, nem uma, nem outra. A respiração mais natural possível para vocês. Se sua respiração for mais
abdominal, deixe-a estabelecer-se ao nível abdominal. Se ela é mais superficial, deixe-a estabelecer-se ao nível

superficial. Vocês não têm que decidir neste processo, nem controlar, mas deixar que se faça o ritmo de inspirar e
expirar.

***

Pergunta: Quando se faz este movimento da cabeça, acima / abaixo, é normal sentir vertigem?

Faz parte do processo da Yoga da Verdade. Há, de fato, em alguns indivíduos, uma perda de referência espaço-
temporal do corpo, capaz de disparar uma pseudo-vertigem que assinala aquilo que se chama, em outros momentos,

a mudança de Consciência, o momento em que você passa de uma Consciência ordinária para uma Consciência
expandida. O momento em que você passa da Consciência da personalidade para a Consciência do Estado de Ser.

***

Pergunta: Qual deve ser a extensão desse movimento da cabeça?

Ele deve ser natural, como também, para a respiração. Como se você deixasse a cabeça cair para frente. E, num
dado momento, pela respiração natural, sua cabeça se elevará, de novo, num ritmo que lhe é mais apropriado, mas

que será, de qualquer forma, lento e não rápido.

***

Pergunta: Quando se sentir, durante esses instantes, uma grande dor nas costas, o que fazer?

Isto faz parte do processo. A árvore da Vida que é a sua coluna vertebral é o lugar pelo qual o Fogo circulará, de cima
para baixo e de baixo para cima, antes de se distribuir pelo conjunto do corpo, também para cima e para baixo. Basta

passar pela zona de percepção da dor que ela mesma se dissolverá, pela respiração.

***

Pergunta: Boca seca e sensação de sede estão ligadas ao mesmo processo?

Sim. O fogo necessita de um suprimento hídrico e eletrolítico importante. Vocês vão precisar, durante este período, de
minerais. Vocês vão precisar, durante este período, de líquidos, em quantidades significativas, a fim de permitir que o
Fogo, sob uma forma animada, mova-se para suas estruturas, penetre-as, transforme-as, para fornecer, de alguma

forma, ao Fogo do Amor e ao Fogo do Coração, o combustível necessário para a expansão.

***

Pergunta: Que tipo de minerais nós podemos tomar para nos ajudar neste processo?

A maioria dos minerais será absorvida sob forma natural. Alguns sucos de frutas ou de verduras são perfeitamente
indicados porque contêm vários desses minerais essenciais para a combustão e para o Fogo da Terra. Não é

necessário tomar produtos sintéticos. Fiquem com os produtos naturais como suco de tomate, suco de cenoura, suco
de uva, suco de maçã.

***



Pergunta: Você mencionou frutas vermelhas. É uma necessidade?

Sim.

***

Pergunta: A nível alimentar, é recomendável adotar uma alimentação mais leve, ou até líquida, ou períodos de
jejum?

Sua Consciência lhe informará isso. Em certos momentos, o Fogo necessitará de vocês um suprimento talvez mais
importante, e em outros momentos, o suprimento alimentar será bem menor porque vocês se sentirão satisfeitos bem
mais rápido, com muito menos alimentos. Aí, trata-se um negócio, eu diria, pessoal e pessoal e pessoal de cada um.

***

Pergunta: Você recomendou fazer este trabalho várias vezes por dia. Qual é a duração necessária e em que ritmo
deve ser feito?

Com a progressão da prática da Yoga da Verdade, vocês perceberão, a maioria normalmente, com estupefação, que
o tempo realmente não existe mais. Então, façam isto nos momentos em que vocês têm tempo. Façam quando

sentirem, quando existir um chamado da Luz próximo aos olhos, sentem-se, interiorizem-se e respirem. Alguns entre
vocês serão capazes de permanecer imersos neste Samadhi durante um dia inteiro. Outros iniciarão este processo
minuto por minuto. Façam de acordo com o seu desejo. Façam de acordo com a experiência de Consciência que

vocês têm enquanto praticam a Yoga da Verdade. Não existe uma regra formal. Deixem-se guiar, aí também, pela Luz
e pela Inteligência dela.

***

Pergunta: Qual é a posição das mãos?

É aquela que lhes permite acolher a Luz Crística na Unidade e na Verdade e aquela que lhes é pedida com o OD -
ER - IM - IS - AL. É a mesma postura que lhes foi dada por Miguel, na época da marcha anterior (nota: esta postura

está descrita na canalização de Miguel de 17 de janeiro e demonstrada na ilustração abaixo). Mas guardem bem que
em certo momento, quando a pulsação da Luz tornar-se intensa, o mais importante são a respiração e a Consciência

dessa respiração. É ela que ditará e conduzirá a experiência do Samadhi, a participação da cabeça, e também, o
ritmo de inspirar e expirar, as outras funções da respiração, mas mais ligadas à circulação do sangue e à circulação

da energia e da Consciência entre o sacro, o Coração e a cabeça.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros irmãos e irmãs em Humanidade, eu vou deixá-los, para voltar em breve, a fim de realizarmos, juntos,
essa primeira etapa, às 19 horas (Brasil - horário de verão 16 horas. A partir de 21/02 às 15 horas), quando vocês

terão a oportunidade de testar e de viver isto.

Recebam todo o meu Amor e todo o Amor do Conselho dos Melquisedeques.
Nós estamos com vocês e nós os amamos.

Até logo.
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~ O SUPRAMENTAL ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos, caras Irmãs nesta encarnação, recebam minhas homenagens e minhas saudações.

Eu intervenho especialmente como porta-voz da Ordem dos Melquizedeques, especialmente encarregado de zelar
pelo bom desenrolar da vinda do Supramental na sua densidade, coisa que inúmeros de nós, assim como os

Arcanjos, lhes explicaram e retransmitiram.

Hoje, bem amados humanos nesta densidade, o Supramental começa a fazer sentir, mesmo em suas estruturas
biológicas, o efeito do Supramental, chamado, em sua época, de ‘Onda de Luz Galáctica’.

Retransmitida desde o sol central da Fonte, desde Alcyone, esta Onda Galáctica tem efeitos que vocês observam,
agora, no nível dos elementos, tanto na estrutura da Terra, como em suas próprias estruturas.

A pressão das altas densidades de Luz que chegam até vocês tem por função, se o seu desejo aí corresponder, de
realizar em vocês o despertar da sua Verdade transcendente, além dos véus da sua encarnação, de fazê-los

reencontrar a sua Eternidade, o seu Estado de Ser, a sua Dimensão de Unidade.

A chegada da Onda Galáctica é, sem dúvida, o acontecimento mais importante desde várias dezenas de milhares
de anos que, infalivelmente, irá permitir a erupção da Luz, a erupção da Unidade, nesta Dimensão.

O efeito desta onda de Luz lhes foi longamente detalhado pelo próprio Arcanjo Miguel, progressivamente e durante os
Casamentos Celestes e essas Etapas [‘Núpcias Unitárias’], que resultam, ao final da intervenção do Arcanjo Miguel em
sua densidade, nas modificações essenciais do que vocês são, a fim de chegar o mais próximo possível do que vocês

são, na realidade.O caminho que vocês tomaram é um caminho para vocês.

Vocês não seguem ninguém, além de vocês mesmos, porque não há ninguém mais a seguir senão vocês mesmos.

A influência da Luz é fazer ressoar em vocês o seu Templo Interior, as suas Coroas Radiantes, a fim de despertar, em
suas estruturas, o que inúmeros de vocês percebem e sentem.

Esse Fogo do Coração, porque é dele que se trata, tem por vocação ser a chave do acesso à sua
multidimensionalidade.

Inúmeros de vocês exploram, cada um a seu modo, o acesso às dimensões do Estado de Ser, mesmo nesta
personalidade, como fora desta personalidade.

Inúmeros de vocês redescobrem espaços liberados de qualquer crença e de qualquer medo.

Assim, liberados das suas crenças, quaisquer que sejam, assim liberados dos seus medos e das suas últimas
cristalizações, vocês penetram e irão penetrar, cada dia mais, diante das esferas da Beleza, das esferas da Unidade

e das esferas da sua própria Verdade.
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***

Certamente, e como o Arcanjo Miguel lhes disse inúmeras vezes, existe, mesmo em sua dimensão falsificada, certo
número de ‘forças de resistência à Luz’.

Essas forças de resistência estiveram também presentes em vocês, e ainda o estão, para alguns de vocês, durante
essas últimas semanas do Arcanjo Miguel.

Essas forças de resistência, em vocês, como no exterior de vocês, não têm que ser apontadas, vocês não têm que
lhes dar atenção, porque a Inteligência da Luz, a Inteligência do Supramental, está mesmo dissolvendo o que deve

ser dissolvido.

Não coloquem resistência aí onde há resistência, em vocês ou no exterior de vocês.

Vão, bem ao contrário, para as linhas de menor resistência, para as linhas de facilidade e de evidência, porque a
Verdade é simples, e ela se situa unicamente nesses espaços de simplicidade, em seus espaços de menor

resistência, aí, onde pode se estabelecer a Alegria, a Verdade e a Unidade.

Em última análise, e quanto mais passarem os dias, vocês têm apenas que acolher, acolher e nada fazer, deixar
crescer a Luz, em vocês e ao seu redor.

O que deve se dissolver, irá se dissolver, totalmente.

Tudo o que não é do domínio da Luz está se dissolvendo.

Vocês paciente e valentemente prepararam o seu Templo Interior, alguns de vocês desde muito tempo, outros mais
recentemente, mas com ainda mais intensidade.

Hoje, inúmeros de vocês exploram facetas desconhecidas, desconhecidas da Vida porque mascaradas, até agora, na
sua densidade.

Somente alguns muito grandes neófitos, assim como vocês os nomeiam, puderam penetrar os espaços além da
matriz, além das Sete Mayas, além da Ilusão.

Penetrando as esferas da Eternidade, vocês sentem em vocês, e vocês vivem em vocês, a Luz e o seu Fogo.

Esse Fogo transforma, em vocês.

Ele forja o que deve ser forjado.

Ele queima o que deve sê-lo, a fim de revelar-lhes a vocês mesmos, a sua verdadeira Dimensão de Luz, antes que
fosse encoberta pelos véus do esquecimento nesta matriz dissociada.

***

Hoje, mais do que nunca, vocês devem ir para o Interior de vocês, como ao exterior de vocês, para uma libertação
total, firmando em vocês, como dimensão de Sementes de Estrelas, o final da divisão, do compartimentar, e da

separação.

De um ser fragmentado, vocês irão redescobrir, cada vez mais, pela ação do Fogo e da Luz, a sua dimensão
unificada.

O que reconhecer?

Além do aspecto Fogo, além do aspecto Vibratório e de Luz, isso é, para vocês, Alegria,Felicidade e Unidade.

Isso os livra e os libera totalmente das ‘cadeias condicionantes’, quer tenham por nome sociedade, educação, e
mesmo espiritualidade.

Vocês viveram em um mundo finito e vocês se descobrem infinitos.

Vocês viveram e adotaram as regras de um mundo limitado, e vocês se descobrem ilimitados.

Aí está a ação da Luz, aí está a ação do Fogo, aí está a ação do Supramental em suas estruturas sutis e, agora,
físicas.

Progressivamente e à medida do passar do tempo que se avança, vocês irão perceber os efeitos mais intensos, em
meio mesmo às suas células, à sua biologia, mas além disso, e sobretudo, no nível da sua Consciência, substituindo
os conceitos de limitação, os conceitos de obscuridade, por uma Consciência que penetra diretamente nas esferas da

ética, nas esferas da integridade, nas esferas da honestidade e nas esferas da beleza.

Nessas esferas Unitárias, a evidência da Luz, no desenrolar de suas vidas, aparecerá cada vez mais evidentemente,
cada vez mais incontestavelmente.

***



Existe, certamente, durante o que Miguel denominou esta 5ª Etapa e como eu especifiquei em 17 de fevereiro... Esta
Etapa é aquela que deve ver o aspecto de abertura e de descristalização da Luz no seu mundo, nas suas estruturas

bloqueadas, em vocês e no exterior de vocês.

Não se prendam ao que está partindo, porque o que está partindo é o velho.

Deixe vir a vocês o novo, deixem estabelecer-se em vocês a Verdade do Fogo, a Verdade da Luz.

O único trabalho a realizar é uma vigilância a cada instante a fim de não entrar em resistência, de uma maneira ou de
outra, para o estabelecimento da Luz no seu Templo Interior, permitindo assim preparar a vinda do Mestre da Luz no

seu espaço Interior.

Lembrem-se: vocês não têm ninguém mais a seguir além de vocês mesmos, mas, um você mesmo transfigurado no
seu Estado de Ser, transfigurado na Verdade, porque vocês são a Verdade.

Vocês são realmente a única Verdade.

Pouco a pouco, assim como vocês o observam, no seu Interior, como no exterior de vocês, as máscaras caem, as
falsificações aparecem publicamente, as manipulações se revelam.

O que pertence ao velho deve ceder o lugar ao que está vindo.

Vocês irão constatá-lo cada vez mais, em vocês, e no seu exterior.

Isso resume bem a imersão do Supramental na sua densidade, e o seu papel transfigurador, e o seu papel que
eleva.

Os níveis Vibratórios e os níveis de Luz – trata-se dos mesmos – que vocês irão viver, em vocês e no seu exterior,
não foram mais possíveis nesta densidade desde inúmeros ciclos de cinquenta mil anos.

A Luz, assim como o dissemos, ganhou, mas é preciso que esta Verdade no mais alto dos Céus se estabeleça em
meio à sua dimensão, e é isso que está em curso, e é isso que entra em manifestação.

Então, sim, quaisquer que sejam os riscos e os sofrimentos das suas vidas quotidianas nesta densidade,
congratulem-se porque a Luz será sempre mais importante do que os sofrimentos efêmeros, do que as interrogações

efêmeras, em meio à sua densidade.

Há, propriamente falando, um conceito de confiança e um conceito de fé a estabelecer cada vez mais firmemente, na
sua Consciência, a fim de participar, além dos Casamentos Celestes, da sua reintegração nas Dimensões Celestes
Unificadas e não dissociadas.Há muitas formas de Vida, hoje, ao redor do seu sistema solar e ao redor desta Terra.

Especialmente, os doze Arcanjos focalizando, em meio mesmo à sua magnetosfera, a Luz do Supramental.

Nós mesmos, os 24 Anciões, dentro de Embarcações de Luz de Dimensões Unificadas, estabilizamos e trabalhamos
nesse plano.

Numerosas forças de Luz que pertencem à Confederação chamada de Intergaláctica participam do seu novo
nascimento, certamente, não para fazer o trabalho no seu lugar, porque vocês sozinhos, ainda uma vez, podem

realizá-lo, mas mais para acolhê-los, mais para se prepararem para acolhê-los no seu novo nascimento, nas esferas
da Unidade.

Hoje, no seu Sol, nós literalmente liberamos as forças eletromagnéticas que os mantinham dependentes desta
dimensão, dependentes desses domínios limitados.

Alguns de vocês têm tanto o hábito de estarem presos nesta matriz que, apesar do Fogo do Coração que sentem e
vivem por momentos, não chegam ainda a deixar totalmente todas as crenças inerentes a esta Ilusão.

É o período, talvez, o mais delicado, mas, entretanto, o mais luminoso, que vocês estão realizando: aquele que irá
conduzi-los ao limiar de um novo dia onde a Luz irá irromper,permanente e totalmente, nesse mundo.

Isto está a caminho.

A conexão está no ponto de acontecer.

Alguns de vocês realizaram, agora, no interior de si mesmos, o que eu chamei de «switch» da Consciência,
permitindo-lhes passar da sua Consciência limitada para a sua Consciência Ilimitada, mais ou menos facilmente, mais

ou menos regularmente, e mais ou menos intensamente.

Mas, entretanto, esse «switch» está bem aí, pedindo apenas para estabelecer-se de maneira definitiva na sua
Consciência.

Esta Consciência, que se descobre novamente na sua Verdade, experimenta, portanto, alguns estados inéditos, indo
da Alegria a mais intensa até o sentimento da dissolução total.

Tudo isso, protegido pelas Vibrações que misturam a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração, em
um Fogo e uma Luz que abalam o conjunto das suas estruturas, a fim de estabelecer em vocês as fundações da sua

nova Vida, na sua nova identidade.

Tudo isso é realizado, neste momento, pela junção do Supramental no limite da sua magnetosfera.

É isso que vocês vivem agora.



É isso que vocês vivem agora.

Aí está a abordagem, com palavras simples, que, eu espero, irá completar o ensinamento da 5ª Etapa e a experiência
Vibratória da 5ª Etapa, tal como definido pelo Arcanjo Miguel.

Vocês são cada vez mais numerosos a seguir esse processo Vibratório, repartidos sobre o conjunto deste planeta.

Lembrem-se de que são vocês mesmos que devem seguir, antes de tudo, porque vocês são vocês mesmos, por
vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém pode sê-lo no seu lugar e fazê-los realizar isso, ser

o Caminho, ser a Verdade e ser a Vida, antes que o Mestre que pronunciou essas palavras, um dia, há dois mil anos,
realmente tenha retornado a vocês, a fim de celebrar a alquimia dos seus Casamentos Místicos, de vocês mesmos,

aqui embaixo, com vocês mesmos, no Estado de Ser.

Bem amados irmãos e irmãs, se vocês tiverem agora questões sobre o Supramental, se lhes faltar um esclarecimento
e se eu puder trazê-lo, então, eu o farei.

E eu os deixo então colocar-me as questões que desejarem.

***

Questão: o que você chama de «switch» da Consciência?

Cara Irmã, o que chamo de «switch» de Consciência é o momento em que a Consciência comum percebe o momento
em que ela passa na Consciência diferente, expandida e Unificada.

Esse «switch» manifesta-se por um aspecto Vibratório, por percepções, mas, antes de tudo, pela compreensão direta,
intuitiva, de que a Consciência passa de um modo de funcionamento linear para um modo de

funcionamento multidimensional.

Trata-se de um processo direto, vivido no nível da Consciência, quando ela observa o momento em que sai da
linearidade, tal como vocês conhecem, para entrar na multidimensionalidade ou na não linearidade.

***

Questão: para esse processo de «switch» existe um suporte no nível do corpo físico?

Cara Irmã, existiriam diferentes pontos de Consciência permitindo apontar ou localizar o «switch».

Isso não é nada, ainda que, durante esse «switch», uma série de funções, ligadas aos chakras ou aos pontos de
Vibração ligados aos chakras, se modificam.

Em especial, a percepção do chakra do Coração cuja Vibração muda de estado, ao mesmo tempo que os pontos de
Vibração situados sob o nariz e acima do nariz, que correspondem ao 11º corpo e ao 12º corpo, colocam-se a vibrar,

mas antes de estar inscrito no corpo, o Switch é, antes de tudo, na Consciência, porque é ela que regula o resto.

Esse Switch da Consciência não pode ser buscado por uma técnica, mesmo que eu tenha dado, muito recentemente,
meios de ali chegar, de uma maneira mais fácil.

Isso associa, antes de tudo, um comportamento específico do qual o Arcanjo Anael falou muito longamente durante o
ano passado, e chamou de abandono à Luz, que permite ao Ilimitado penetrar o limitado.

Esse Switch se produz, de um lado, enquanto há abandono à Luz e, por outro lado, quando há aceitação pela
Consciência de se ver liberada de toda crença, qualquer que seja.

Haverá, de algum modo, nesse nível, um princípio, eu diria, de ‘vasos comunicantes’.

Se as suas crenças limitadas forem mais fortes do que as suas crenças no Ilimitado, então, esse Switch não pode
operar.

Quando as suas crenças no Ilimitado se tornarem mais fortes do que as suas crenças limitadas, e as suas crenças
limitadas se dissolverem por si, então, vocês penetram espaços de liberdade, além de qualquer crença, lá onde vibra

a sua chama eterna, a sua partícula de Eternidade.

Mas vocês não poderão aceder inteiramente a isso enquanto aderirem a um sistema de crenças, ou a outro, que os
mantém na limitação e na Ilusão.

Porque todas as crenças são fixação e ligação, porque todas as crenças são privação de liberdade, mesmo se
foram, em um tempo não tão antigo, como que muletas que lhes permitiram crescer.

***

Questão: sentir como um frio interior e Vibrações no corpo que não estão necessariamente localizadas no
Coração, tem uma relação com a efusão do Supramental?

Existem muitas percepções na vivência da influência do Supramental.



Algumas estão diretamente ligadas ao efeito do Supramental e outras são o resultado da interação entre o
Supramental e as energias limitadas, podendo, aí também, expressar-se por Vibrações e percepções.

Não há lugar, aí tampouco, para se colocar questões sobre o significado das Vibrações percebidas em algum lugar do
corpo.

Há simplesmente que deixar trabalhar esta Luz porque, ou ela reflete a integração do Supramental, ou ela reflete o
efeito do Supramental na abertura e na desfragmentação do seu Ser.

Em um caso, como no outro, ela participa do estabelecimento da sua Unidade.

***

Questão: quando o fenômeno de Switch ocorre, a que correspondem as lágrimas que podem ejetar do corpo
físico?

As lágrimas, como os sorrisos, como os bocejos, são, para cada um de vocês, em função dos sinais que vocês
manifestam, a evidência da sua conexão, o momento em que o que estava ainda tenso se desembaraça e se afrouxa,

o momento em que o que estava limitado redescobre o Ilimitado, na felicidade e no relaxamento de todas as suas
tensões.

***

Questão: as crenças ligadas aos Anjos e aos Arcanjos são igualmente uma Ilusão?

A crença não é a Vibração.

Você pode crer nos Anjos e nos Arcanjos sem perceber a menor Vibração, então, sim, nesse nível, isso permanecerá
crença e Ilusão.

Quando você supera os domínios da crença, quando você experimenta, com sua Consciência, a Vibração do Arcanjo
Miguel ou a Vibração do Anjo da Presença (Arcanjo Uriel), você não está mais na crença, mas você está

na experiência e você está na reunificação.

A crença pertence ao domínio da dissociação e da separação.

A experiência da Vibração pertence ao domínio da Unidade e da integração.

***

Questão: como passar da crença à experiência?

Enquanto você permanecer na crença, você não pode viver a experiência porque a crença é exterior  e a experiência
é interior.

A crença é uma projeção no exterior de si de um sistema, de uma ideologia, ou a criação de uma ‘egrégora de
dependência’.

A experiência os libera e os liberta.

A experiência os faz viver a Vibração e os afasta da crença.

Todas as crenças, hoje, devem apagar-se diante da Verdade do Ser e da manifestação da sua Radiância e da sua
Presença.

O domínio da crença é aquele das energias da Sombra.

O domínio da Luz é o domínio da liberdade, da Unidade e da experiência.

Vocês podem afirmar durante mil anos que creem nos Arcanjos, mas isso irá permanecer uma crença.

Contudo, o dia em que vocês fizerem a experiência da energia do Arcanjo, do reencontro com o Arcanjo ou com o
seu Anjo Guardião, isso não é mais do domínio das crenças, mas da experiência.

Vocês passam, nesse nível, da dualidade à Unidade, vocês vivem o que era exterior e separado, que passa e se
torna interior e Unificado.

Não é uma palavra em vão quando, em todas as tradições, os maiores místicos lhes disseram que se tornaram Cristo,
que se tornaram o Si, que se tornaram o Ilimitado.

Mas isso era experiência, certamente colorida em palavras, por esses Seres, para reintegrar as dimensões da
personalidade, a fim de tentar exprimir, por palavras, conceitos, e ideias, o que, a princípio, é inenarrável porque do

domínio da Essência.

E falar da Essência em palavras, é já afastar-se da Essência.



A Essência não se reveste de palavras, a Essência é.

***

Questão: o clima, o tempo, pode ter uma influência na efusão do Supramental e na maneira em que podemos
vivê-lo, recebê-lo?

Incontestavelmente, sim.

Primeiramente, o Supramental não é o mental superior.

O Supramental não é um braço refinado do mental.O Supramental é justamente o ‘estado de Consciência’ onde o
mental se dissolve e se dilui e não existe mais.

Porque, o último filtro a cair antes do seu acesso à Unidade, é o mental.

Esse Supramental é influenciado (do mesmo modo que as suas células são influenciadas pela Luz do sol e a Luz da
lua, do mesmo modo que a água intracelular é influenciada pelas marés, do mesmo modo), o Supramental é

influenciado pela agitação dos elementos.

Atualmente, o Fogo da Terra, correspondente à junção do Fogo Supramental com o Fogo Intraterrestre, modifica os
elementos da Terra.

A irrupção do Fogo do Supramental reflete-se por anomalias, eu diria, comportamentais, dos elementos da Terra,
assim como vocês observaram e irão observá-las de maneira cada vez mais ruidosa.

Entretanto, isso é ainda um filtro que os fez encarar, vocês, Consciências, mesmo Unificadas, como separadas da
Consciência de Gaia, da Terra.

Assim, portanto, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Vocês entretanto captam as Vibrações, porque a sua Vibração celular está calcada na Vibração da Terra.

Então, sim, há efeito dos elementos em suas diferentes camadas.

Mas no Supramental, progressivamente e à medida que a sua imersão se prolongar nesta Consciência Unificada,
mais vocês irão descobrir estados e espaços de Si, totalmente desconectados das Vibrações desse sistema Solar,

para penetrar as dimensões do Estado de Ser além da personalidade, fazendo-os redescobrir os seus veículos
multidimensionais que estritamente nada têm a ver com os seus envelopes sutis, mas que são realmente os seus

corpos de Eternidade estendidos e não unicamente fechados em seus veículos sutis.

Assim, a sua Centelha Divina se revela na sua construção do veículo de Luz em que vocês se tornam vocês mesmos
a sua própria Merkabah, a sua própria Embarcação de Luz, além, ainda uma vez, das camadas sutis pertencentes a

esta dimensão.

***

Questão: é possível viver esses aspectos do Supramental pela própria força da alma, sem se apoiar nos
Anjos, Arcanjos ou nos Mestres?

Cara Irmã, você não se apoia estritamente em nada, porque apenas você pode realizar esse trabalho, e você
sozinha.

Assim como nós, Anciões, sempre dissemos, assim como o próprio Arcanjo Miguel sempre disse, é a você sozinha
que pertence o trabalho de revelar e despertar.

Entretanto, ainda uma vez, não se trata de uma ‘força da alma’, mas, bem mais, de um abandono da alma à vontade
do Espírito.

Vocês devem, de qualquer modo, ter em conta que vocês estão em um momento de um ciclo extremamente específico
que é o final de um ciclo e, eu diria mesmo, o final de um grande ciclo que dura desde mais de trezentos mil anos.

Vocês são parte integrante, neste exato lugar do espaço e do tempo, de um processo extremamente preciso que não
tem a ver com a força da sua alma, com os seus desejos pessoais, mas, bem mais, com a vontade da Luz e com a

reintegração desta parte da galáxia nos mundos Unificados.

Movimento, certamente, ao qual vocês são convidados, ao qual vocês devem se ajustar, se tal for o seu desejo de
retornar às esferas da Unidade e da Alegria.

Mas ninguém, eu digo bem, ninguém além de vocês mesmos, pode fazer o trabalho.

Mas são momentos, dos quais vocês são parte integrante, que são mais fáceis para revelar o que vocês têm que
revelar.



***

Questão: como se abandonar à proposta : «que a tua vontade seja feita e não a minha»?

Soltando o que deve ser solto.

Fazendo cessar a atividade do mental, fazendo cessar a atividade das suas crenças que os mantém confinados,
fazendo cessar o que é do domínio da personalidade, permanecendo ao mesmo tempo nesta personalidade, que é a

sua ferramenta, para aceder ao que está além da personalidade.

Uma vez mais, não há técnicas, porque qualquer técnica, em última análise, mesmo utilizando o corpo, é ainda um
artifício mental.

Ser é abandonar-se, mas este ato de abandono não é um ato elaborado pelo mental, nem elaborado por qualquer
decisão procedente de vantagens e de inconvenientes, mas, bem mais, por um ato real Vibratório correspondente ao

sacrifício final chamado, nesta Dimensão, de transfiguração e de crucificação.Para penetrar os reinos da
multidimensionalidade, o que é pequeno, e limitado, o que é pesado, deve aliviar-se e desaparecer.

É nesse sentido que esse momento é histórico, porque jamais o afluxo da Luz teria permitido, com tanta facilidade,
realizar isso, se esse for o seu objetivo e, eu diria, o seu único objetivo.

Vocês não podem ter o objetivo da Luz e um outro objetivo, porque o objetivo da Luz deve ser o único objetivo,
porque, ocupar-se de outros objetivos ao mesmo tempo, iria afastá-los da Luz.

O Fogo do Amor os quer inteiramente, na condição de vocês mesmos quererem isso.

E essa não é uma decisão do mental, mas uma decisão que eu qualificaria de Vibratória.

Quer seja o Conclave Arcangélico (que, desde mais de um ano agora, retransmite para vocês qualidades Vibratórias),
quer sejamos nós mesmos, os 24 Anciões, desde tempos imemoráveis (com, certamente, Consciências diferentes),

nós cuidamos, desde a dissociação do seu mundo, nós cuidamos para que um dia a reunificação se tornasse
possível.

Vocês agora chegaram nesse momento.

Ninguém pode negar as limitações, em meio às suas estruturas interiores e exteriores, a fim de que a Verdade
desabroche, a fim de que a Verdade se manifeste mesmo nesse mundo.

O mundo do artifício está terminando.

O mundo da Ilusão acabou.

O mundo da corrupção está se encerrando.

O mundo do sofrimento começa a se afastar.

É tudo isso que vocês vivem nesse momento e que nós vivemos, com vocês, por vocês e para vocês.

***

Questão: o que vivemos nesse momento é uma etapa para o fato de tomar Consciência de que somos uma
parcela da Fonte?

Pode-se dizer isso, mas compreenda bem que cada um está em uma etapa ou em um momento diferente da sua
própria Revelação a si mesmo.

Alguns vivem esses estados muito recentemente, outros já têm um pouco mais de experiência da exploração desses
estados.

Efetivamente, alguns de vocês, viajando no Estado de Ser, aprenderam adequadamente e em Consciência que esse
corpo é apenas o que serve de veículo de manifestação a algo bem maior, bem além desta manifestação, bem além

dos riscos da dualidade e bem além dos sofrimentos.

Não se esqueçam do ‘princípio dos vasos comunicantes’: mais Estado de Ser, cada vez menos personalidade, até o
momento da travessia final e da extinção total da personalidade.

Mas isso não é para imediatamente, entretanto, isso está inscrito neste final de ciclo e irá chegar em função da sua
própria evolução, do seu próprio adiantamento e do seu próprio Estado de Ser.

***

Questão: o que, exatamente, você chama de Estado de Ser?

O Estado de Ser foi explicado muitas vezes.

Eu irei remetê-los, portanto, ao que foi já dito por vários intervenientes.O Estado de Ser significa, de maneira
simplificada, viver e Ser dentro do Ser.



O Ser sendo definido, além da Consciência comum, pela Consciência Unificada que vive no Fogo do Amor, na Coroa
Radiante do Coração e da cabeça, Unificada em meio ao peito e na Vibração da Fonte percorrendo o corpo.

***

Questão: vocês irão respeitar, nesse processo, o livre arbítrio de cada um até o fim, ou há um momento em
que haveria uma intervenção da sua parte ou de outros?

O livre arbítrio é uma criação ligada à criação do karma, ligada à criação da falsificação desse mundo, a mais de
trezentos mil anos, no momento da precipitação nos mundos duais (denominada, alegórica e simbolicamente, «a

queda»), fazendo-os experimentar o mundo da Sombra e da Luz, o mundo do bem e do mal, o mundo da dualidade.

O livre arbítrio pertence a isso.

A liberdade é outra coisa.

Ela não é colorida pelo livre arbítrio.

Penetrar as esferas do Estado de Ser é sair do mundo do livre arbítrio para penetrar as esferas da liberdade.

Participar da Unidade é já sair da dualidade, estando ao mesmo tempo, ainda, nesse corpo dual, mas se
manifestando, cada vez mais claramente em meio à sua Vida, em meio aos seus comportamentos, os mundos

Unitários.

***

Questão: há uma relação entre o Fogo do Coração e a respiração? O desenvolvimento do Fogo do Coração
pode diminuir a respiração?

Sim. Há uma relação direta, assim como inúmeros de vocês o constataram.

No momento do «Switch» da Consciência, a respiração muda de ritmo.

O ritmo do Fogo calca-se no ritmo respiratório.

Em uma outra etapa, o Fogo do Coração escapa da respiração e se torna ele mesmo a respiração, não mais no nível
respiratório, mas no nível da própria respiração celular.

***

Questão: é normal sentir menos o Fogo do Coração desde a descida do Supramental?

O Supramental é o elemento iniciador, no que foi chamado de Ultravioleta, de Radiação da Fonte e da Radiação do
Espírito Santo.

A reunificação desses três componentes é chamado de Supramental.

É ele que inicia o Fogo, que o mantém e que o nutre.

Entretanto, durante algumas fases de aproximação da Vibração, ele pode se impactar na Coroa Radiante da cabeça,
ali se acumular, dando então a impressão de que o Fogo do Coração está menos intenso.

Isso corresponde, para cada um, a ciclos que lhes são próprios.

A progressão do Fogo do Coração não é linear.

Ela segue os vai-e-vem, os fluxos e refluxos, em função de inúmeros elementos pertencentes às suas vidas ou às
suas condições ambientais, no sentido mais amplo.

***

Questão: a reconexão dos cérebros direito e esquerdo é uma etapa para o Estado de Ser?

Incontestavelmente, dado que há fusão ou reunificação da dualidade na Unidade, a resolução definitiva do bem e do
mal.

Há, obviamente, conexão e relação com o que é chamado de ‘fusão dos hemisférios’, ou ‘retorno à androginia
primordial’, correspondente ao último dos novos corpos.

***



Questão: a respiração celular permite ao corpo respirar, pulsar como um Coração?

Este é o seu objetivo, pela própria Essência.

***

Questão: sentir uma dor no peito pode ser visto como uma resistência à efusão do Supramental?

Nem sempre.

Quando o Supramental se faz ‘em ondas’, pulsantes e descendentes, isso pode passar por uma etapa prévia de
sensação e de percepção de tensão, ou de compressão, no peito e no chakra do Coração.

Isso não é resistência, mas adequação.

***

Questão: a Vida de todos os dias pode ser um freio nesse processo?

Tudo depende do peso da sua Vida quotidiana.

Mas você deve compreender que quanto melhor possível você for para o seu Estado de Ser, menos o peso da
personalidade será importante, qualquer que seja esse peso.O caminho do Fogo é um caminho de leveza.

O Fogo alivia o que deve sê-lo.

É nesse sentido que eu disse anteriormente que vocês devem definir claramente os seus objetivos.

E qual é o seu objetivo principal: a leveza ou o peso?

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu Estado de Ser, qualquer que seja o peso da
personalidade, vocês irão constatar que esse peso se alivia progressivamente e à medida que o Fogo cresce,

progressivamente e à medida que a Vibração se amplifica.

Isso é uma constante.

***

Questão: convém sentir mais o Coração como um órgão ou como centro energético, um chakra?

É preciso ainda ser capaz de fazer a diferença.

O Coração órgão bombeia em um ritmo binário.

A Vibração do Coração é um Fogo que gira em um modo não binário.

***

Questão: qual é a diferença nesses dois ritmos com relação ao processo do Supramental? O que faz com
que sintamos mais um do que o outro?

Não vejo a relação.

A pulsação do Coração é dilatação, contração.

A Vibração do chakra do Coração, ou do chakra ligado ao Supramental, é uma Vibração, e não uma pulsação
dilatável e contraente.

Esta Vibração pode ir efetivamente mais ou menos rápida, mais ou menos ampla, e mais ou menos intensa, mas, em
qualquer caso, não será constrição, contração, como o ritmo cardíaco.

Ela pode, eventualmente, ser comparada a uma respiração, mas não a uma contração ou a uma dilatação.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu lhes transmito todo o Amor e todas as Bênçãos do Conselho dos 24
Anciões.



Eu trago, quanto a mim, a Bênção da Luz Azul e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou SRI AUROBINDO.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu volto entre vocês a fim de expressar uma série de palavras e de
Vibrações ligadas diretamente ao que foi iniciado pelo Arcanjo Miguel.

Com efeito, a ativação da Tripla Lareira em sua estrutura, da tripla Unidade, ligada à Tripla Lareira de Fogo,
permite-lhes hoje penetrar alguns arcanos ligados ao Coração, e ao seu significado espiritual.

Assim, portanto, vamos juntos, percorrer, pelas palavras, pelas Vibrações, alguns conceitos, talvez inéditos
para vocês, referentes à tripla Unidade, e ao que representa, em vocês, a ignição da Coroa Radiante do

Coração, da Coroa Radiante da cabeça e do Triângulo Sagrado.
O conjunto dessas três funções lhes permite realizar um primeiro trabalho de reunificação no seu corpo

ascensional, e, também, na sua vivência do Estado de Ser nesta dimensão.
Então, vamos trabalhar juntos.

Eu lhes proponho, inicialmente, submeter-me às suas perguntas, a fim de que avancemos juntos.
Eu os escuto.

***

Questão: como saber, quando se sente Vibrações específicas, se é o despertar do Coração?

Geralmente, os seres que despertam o corpo de Estado de Ser (quer isso seja graças aos Casamentos
Celestiais, ou que tenha sido vivido desde muitos anos), o processo é um processo, aí também, qualificado de
ascensional ao nível dos chakras, partindo, portanto, do que é chamado de Embrião Crístico até a Androgenia

Primordial, ou seja, do que foi chamado por Um Amigo do primeiro novo corpo (8º Corpo) ao quinto novo corpo
(12º Corpo).

Alguns seres humanos têm a particularidade (e isso não significa nem uma anomalia, nem uma evolução maior,
ou menor) de ativar inicialmente o que é chamado de duodécimo corpo, ou o quinto novo corpo, ao nível do

nariz, depois do chakra da garganta.
O último corpo a se despertar, a se ativar, é, inegavelmente aquele que está abaixo do seu nariz e sobre o lábio

superior (11º Corpo) e que está diretamente ligado ao despertar da reversão.
Esse corpo apenas será plenamente ativado, inteiramente, a partir do momento em que vocês viverem as

primícias da última reversão.
Entretanto, esse décimo primeiro corpo, que alguns de vocês começam a sentir nas Vibrações em torno da

boca e por vezes em torno dos olhos, está em relação direta com o que é chamado de Verbo Criador.
O que é o Verbo Criador?

Isso quer dizer simplesmente que vocês se tornam capazes, e isso, desde ontem, e progressivamente e à
medida do passar das semanas, de criar a sua própria Verdade, a sua própria Vida e o seu próprio esquema

energético, assim como os aspectos de Consciência correspondentes.
Assim, portanto, a partir do momento em que perceberem as Vibrações ligadas aos cinco novos corpos, ou a

alguns dentre eles, estejam certos de que o Fogo do Coração (mesmo se ele não estiver se manifestado
completamente por razões precisas) está a caminho do despertar.

SRI AUROBINDO - 18 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-0BfVPWS0mEw/UUprDASzDvI/AAAAAAAAAcw/Y8Dntn_uN6M/s1600/527621_2996544288421_475402885_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esta é precisamente a diferença entre o que eu chamaria, e o que vários de nós, nós chamamos de Fogo do
Coração e de Fogo do ego.

O Fogo do ego não é negativo em si, mas é um Fogo por atrito, implicando o plexo solar e diretamente
conectado ao afetivo e às emoções.

Alguns seres, apesar da sua boa vontade, e apesar do despertar de funções superiores, têm ainda anomalias
de funcionamento situadas ao nível do plexo solar.

Isso foi abordado quando da passagem da 5ª etapa, em 17 de fevereiro passado, pelo próprio Arcanjo Miguel.
Uma série de purificações ocorreu no plexo solar, mas o Fogo da Kundalini vai permitir ao Fogo do Éter

queimar e manifestar, em vocês, claramente, as últimas emoções ligadas ao que eu chamaria de Coração.
Mas não o Coração espiritual, porém o Coração do ego, ligado à chantagem afetiva, ligado a relações ou
impulsos mórbidos, não em relação com a liberdade, mas, de preferência, a alguns apegos que todo ser

humano ainda possui.
O problema, justamente, sendo que alguns seres que vivem o Fogo do Coração têm também ainda um ego

que está ainda em Fogo.
Isso vai se expressar por tomadas de Consciência por vezes importantes e que necessitam de reajustes

necessários e indispensáveis antes de deixar as três lareiras se reunirem no Coração.

***

Questão: eu fui preenchido de uma Luz branca, com um som no ouvido e a sensação de que algo subia no
peito e nas costas. O que aconteceu?

Isso é a colocação no caminho total do corpo ascensional, conferindo a liberdade de deixar esse corpo de
personalidade à vontade, ou mesmo definitivamente.

O zumbido foi descrito por inúmeros seres humanos quando de viagens chamadas de astrais.
Ele é o mesmo ao nível do zumbido sentido nos ouvidos quando o Fogo do Éter se junta ao Fogo da Terra e

sobe ao longo da Sushumna.
A Kundalini sobe com os Três Fogos que vocês denominaram Inda, Ingala, - corrente solar, corrente lunar e

corrente central.
As três correntes de energia ligadas à Tripla Lareira permitem, então, ascensionar ao nível do veículo

ascensional ainda chamado de Fonte de Cristal, ou décimo terceiro corpo.
Naquele momento, a percepção que você sentiu, caro irmão, nas costas, com o zumbido em um ou nos dois

ouvidos, assinala a partida no Estado de Ser.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser pode igualmente ser chamado de corpo Solar?

Caro irmão, obviamente, é o corpo Solar, ou corpo Crístico.
É também chamado de corpo Imortal, de corpo sem costura, ou de corpo de Glória, ainda também de corpo de

Ressurreição.
A palavra ‘Estado de Ser’ foi escolhida intencionalmente, a fim de não misturar, com relação a referenciais que

são diferentes, segundo uns e outros.
Muitos seres humanos tem tendência a confundir o corpo astral com o corpo de Luz e, portanto, a confundir o

corpo astral com o corpo da Ressurreição.
A palavra Ressurreição é, a meu ver, e aos olhos dos 24 Anciões, um pouco assaz conectada ao judeu-cristão.
Nós preferimos então, de longe, um termo novo que assinala uma novidade Vibratória bem real para viver em

meio à sua encarnação.

***

Questão: o Mestre da Luz é o Sol?

É Cristo, antes de ser o Sol.

***

Questão: eu ouço um som no ouvido esquerdo, com dores profundas, assim como na língua. Do que se



trata?

Isso está diretamente ligado ao trabalho de abertura.
É-lhes preciso compreender que, nos tempos mais retrocedidos (quer seja nos tempos antigos ou ainda há

uma dezena de anos), o processo de ativação do som Interior, do silêncio Interior ou da nota Si, levava vários
anos antes de se realizar.

Hoje, quanto mais vocês avançarem no tempo, mais essas aberturas se farão de maneira ensurdecedora.
É então lógico sentir algumas dores, o tempo de alguns atritos serem eliminados.

Isso se junta ao princípio do Coração espiritual e do Coração do ego, do mesmo modo.
Não há, portanto, que se inquietar.

Não há patologia, propriamente falando, ligada a isso, mas bem mais, fenômenos de reajustamento, por vezes
extremamente violentos.

Isso irá se referir, do mesmo modo, ao seu corpo físico, como a algumas emoções, ainda cristalizadas, ligadas
a anomalias de funcionamento, ligadas ao seu caminho.

***

Questão: ao que corresponde o fato de ouvir como o som de uma taça tibetana?

Isso é a intermitência da efusão da energia da alma na sua personalidade.
É uma preparação, de algum modo, à construção do que é denominado Antakarana, ou cordão celeste, que

permite unir o corpo ao veículo de personalidade, de início com a alma, e, em seguida, com o Espírito.
Existem diferentes sons, diferentes sonoridades e diferentes frequências vibratórias, correspondentes ao

contato com a alma e com o Espírito.
Quando o Antakarana se constrói, alguns sons aparecem, e depois desaparecem, e são substituídos por

outros sons.
Isso é a evolução normal da construção da ‘Ponte de Luz’ unindo a personalidade inferior com o corpo de

Estado de Ser.
Hoje, e como o sabem, a Ronda Arcangélica permitiu liberar totalmente o seu corpo de Estado de Ser no nível

do sol.
Assim, por conseguinte, não se surpreendam se certo número de manifestações Vibratórias se tornarem mais
intensas, quer isso seja de uma das três Lareiras, como ao nível de sons, como na percepção de cores ligadas

diretamente ao Samadhi.

***

Questão: as patologias são formas de desconstrução para levar à Tripla Lareira?

Não para a maioria da Humanidade, certamente.
Mas, obviamente, vocês assistirão a um aumento, literalmente, de doenças.

Muitos seres têm necessidade de desconstruir algumas ilusões, em particular, entre os seres que não vivem, e
não devem viver o Fogo do Coração, durante certo tempo.

Isso pode passar, efetivamente, por certo número de doenças fulminantes.
Isso é normal.

Corresponde totalmente à ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter.
Entretanto, compreendam bem que alguns seres estão na resistência, ao nível de seu ego.

Isso vai se expressar, inevitavelmente, assim como o Arcanjo Miguel lhes assinalou, quando da sua Etapa
anterior, por manifestações brutais e violentas, tanto ao nível da Consciência, através das resistências

colocadas pela personalidade, como através do corpo.
Aqueles que tiverem a chance de viver o despertar do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, terão uma lucidez

muito maior para eliminar o que acontece no corpo ou nas emoções.
Eu os lembro de que no ‘Yoga Celestial’, Um Amigo abordou a faculdade nova que emerge em vocês de se

liberarem, vocês mesmos, das suas emoções e das anomalias na estrutura física.

***

Questão: ao que podem corresponder as dores de cabeça violentas nesse momento?



Elas estão ligadas à modificação Vibratória induzida pela Energia Micaélica, desde alguns dias.
Isso irá se amplificando, até o período da sua primavera (outono, no hemisfério Sul).

Esta é uma energia cuja propriedade é de querer fazer o casamento em vocês, então, aceitem-na.
Esse casamento é imperativo.

O Mestre da Luz somente pode se estabelecer no seu Coração se você tiver purificado o que deve sê-lo e, em
particular, se tudo o que estiver ligado ao Coração egotista desaparecer, senão, Ele não poderá se estabelecer

como Vibração e Consciência no seu ser Interior.

***

Questão: a que irá se assemelhar a 3ª dimensão Unificada?

Um pouco ao que vocês estão vivendo agora, onde o contato com a alma se estabeleceu, o contato com a
Fonte se estabeleceu, se apenas tudo o que estiver ligado às resistências, às Sombras, aos

condicionamentos, tiver desaparecido.
Isso poderá corresponder a certo número de visões denominadas ‘a Idade de Ouro’ para alguns.

***

Questão: a 5ª dimensão é como o patamar « superior » da 3ª dimensão Unificada?

Não.
Algumas Consciências poderão passar da 3ª dimensão Unificada para uma 18ª dimensão.

A única diferença entre a 3ª dimensão Unificada e a 5ª dimensão Unificada situa-se nas condições ambientais
do tipo de ambiente que vocês evoluem.

Isso, é o primeiro elemento.
O segundo elemento é que as estruturas dos corpos denominados Estado de Ser não são os mesmos na 3ª

dimensão Unificada e na 5ª dimensão que é, por Essência, Unificada.

***

Questão: o que você chama de condições ambientais?

Tudo o que faz o seu ambiente habitual.
O que vocês chamam de natureza, o modo de viver, tudo isso será profundamente diferente.

A separação não existirá mais, não haverá mais barreiras.
Vocês estarão em comunhão, para aqueles que permanecerem na 3ª dimensão, com o que vocês denominam

a natureza.
Não haverá mais barreira e separação.

***

Questão: quando sentimos zonas de Fogo ligadas à Tripla Lareira, quer seja em baixo, na cabeça, ou no
Coração, convém deixar assim ou ali colocar a Consciência?

Durante esta fase inicial, o melhor é ter confiança na Inteligência da Luz, mesmo se vocês tiverem,
efetivamente, a possibilidade de modificar, por vocês mesmos e pelo seu papel Criador em meio às suas

próprias estruturas, a eliminação de emoções, ou do etéreo, ou modificar a sua própria estrutura.
Em um primeiro momento e, penso, até o encerramento da intervenção Micaélica, é até mesmo desejável

deixar circular essas energias da Tripla Lareira.
O que não os impede, obviamente, assim como o fez Um Amigo, de lhes dar os ensinamentos e praticar os

ensinamentos sobre o ‘Yoga Celestial’, que irá favorecer, obviamente, o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

***

Questão: como isso vai acontecer para as pessoas que não vivem na Consciência esse fenômeno da



Tripla Lareira?

Por resistências cada vez maiores e por manifestações do ego cada vez mais dramáticas nesse mundo, até o
momento em que alguns deles chegarão, por esse Fogo, por atrito, a atingir o Fogo do Coração, mas isso não

se refere à totalidade da Humanidade.

***

Questão: quando identificamos um apego de que desejamos nos liberar, como fazer, e podemos considerar
que o fato de ter focado a Consciência basta para esta liberação?

Isso pode bastar.
Isso depende da intensidade de atividade da sua Tripla Lareira.

***

Questão: « descer » as energias de Alcyone, do sol, de Sirius, no Coração e fazer subir as energias,
portanto, da Terra, do sol central da Terra, até o Coração, é algo correto nesse momento?

Caro irmão, é exatamente o que realizamos desde um ano.
Agora, se você for capaz de fazê-lo sozinho, eu lhe digo bem-vindo, e está perfeito.

Em todo caso, isso é perfeitamente lógico de visualizar assim.

***

Questão: com relação às Vibrações atuais, como se define hoje a espiritualidade?

Vamos tentar fazer muito simples.
A espiritualidade é viver na Transparência do Si.

Corresponde a certo número de conceitos simples e, por vezes, difíceis, de levar a efeito na personalidade,
obviamente.

Que isso seja a transparência, a honestidade, o não julgamento, a humildade, a gentileza, no sentido o mais
nobre, e a Luz, e o Amor, e a Vibração.

A maior parte das pessoas, até o momento, tinha uma concepção ligada ao ego da espiritualidade.
Viviam a espiritualidade como um processo exterior, como uma busca exterior, correndo de lugar em lugar, de

Mestre em Mestre, esperando encontrar a Iluminação.
A espiritualidade é, antes de tudo, encontrar-se a si mesmo, em sua Dimensão eterna e em sua Verdade

eterna, coisa que lhes é hoje facilitada pelo trabalho realizado pelos Arcanjos, pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica e entre os 24 Anciões, mas que vocês devem, ainda uma vez, realizar sozinhos.

Enquanto vocês procurarem no exterior o que está no Interior de vocês, vocês jamais irão se encontrar.
Isso passa por uma reforma das suas próprias concepções errôneas, que foram facilitadas e induzidas pela

maior parte das correntes religiosas, fazendo-os esperar por um salvador exterior ou por uma condição exterior,
quer isso seja denominado o Cristo (como salvador) ou ainda o estado de Buda (Budeidade).

Em todas as tradições e em todas as religiões, houve esta esperança em algo do exterior que foi, obviamente,
amplificada por aqueles que os controlavam.

Hoje, eu diria que a espiritualidade é simplesmente estar no presente, na Vibração e deixar agir a Inteligência
da Luz em vocês.

Observem com lucidez também, quando algo sai de vocês, que isso seja pelas palavras, pelos
comportamentos, pelas ações, pelas reações.

Tentem ser lúcidos e honestos com vocês mesmos.
O que se expressa? A personalidade ou a espiritualidade? A personalidade ou o Estado de Ser?

A diferença é simples: em um caso, vocês desencadeiam um Fogo pelo atrito, emoções ditas negativas,
sofrimentos, tensões, dores, uma incompreensão.

Quando é o Fogo do Coração que se expressa, tudo é fácil, tudo é simples, tudo é Alegria.
Se vocês adotarem esse preceito, não irão correr qualquer risco de errar.

Vão para a simplicidade, porque o Amor e a Luz são simples, do mesmo modo que o Coração é simples, ao
passo que a personalidade é complexa, como o mental.



***

Questão: como se desprender?

Abrindo as mãos e o Coração e fechando o ego.
É preciso aceitar que o que se manifesta como emoções, que o que se manifesta no corpo, nesse momento, e
principalmente no próximo período, são apenas manifestações do ego e certamente não do Coração, qualquer

que seja sua abertura de Coração.
Isso faz parte da purificação e da pacificação final.

Vocês devem vivê-las, aceitá-las, para que elas se transmutem, e não repeli-las.
Vocês devem aceitar ver-se tal como são, na personalidade como no Estado de Ser.

***

Questão: é necessário, para viver a espiritualidade, hoje, isolar-se?

De maneira geral, certamente não.
Vocês vivem processos de unificação da sua Consciência e da Consciência unificada, em meio aos seus

irmãos e irmãs.
O isolamento seria uma armadilha do ego.

O que não os impede, para alguns de vocês, de terem necessidade desses momentos de isolamento, para se
reencontrarem frente a vocês mesmos, mas essa não é a finalidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você chama de Coração?

A maior parte dos seres humanos chama de Coração, o afetivo.
O Coração não está absolutamente ligado ao afetivo.

Vocês transcreveram o Coração como o afetivo, mas o Coração espiritual é, simplesmente, a Vibração da sua
Essência, a Vibração do Amor e não o Amor humano.

É por isso que empregamos muito menos essa palavra [Amor], porque é preciso bem compreender que uma
palavra se define por uma energia, que é diferente de acordo com cada ser humano.

Assim, quando eu pronuncio Coração, alguns vão compreender afetivo.
Alguns vão compreender emoção.

Alguns outros vão compreender sexualidade.
Ainda uma vez, todos esses conceitos lhes pertencem, mas não eles são a Verdade.

Antes de tudo, o Coração, no sentido espiritual, é denominado o Fogo do Coração, é a Vibração percebida,
sentida e vivida no Coração.

Isso jamais será associado a palavras sem Vibração.
Senão, isso é o Coração do ego, e não o Coração espiritual.

Muitos seres humanos, mesmo despertos, escondem-se ainda atrás dessas definições, e visualizam o
Coração como uma chantagem ou como uma posse.

O Coração é liberdade, o Coração é doação, o Coração é abandono e nada mais.

***

Questão: é necessário, hoje, cortar os laços com relações que conhecemos e que, hoje, parecem vazias de
sentido, mesmo se isso rasgar, apesar de tudo, o Coração?

A partir do momento em que você vive o Fogo do Coração, o Coração não pode ser rasgado.
O que é rasgado é, justamente, o ego.

É preciso também aceitar que, vivendo a dimensão espiritual, vocês vivem com alguns seres que não têm
acesso a esta dimensão.

Seria prejudicial, para o seu Fogo do Coração, querer fazer mudar o outro, porque vocês não conhecem, e
vocês iriam lhe retirar a sua liberdade que é, talvez, não viver o Fogo do Coração.

Vocês iriam se comportar então como um ‘salvador’, e vocês perderiam a dimensão do Fogo do Coração.



E vocês iriam reforçar, efetivamente, o ego e o Coração, mas o Coração do ego, e não o Coração espiritual.
Isso faz parte dos apegos que vocês ainda têm na personalidade, e que devem ser queimados, transmutados,

pelo Fogo do Coração.
Enquanto houver sentimento de sofrimento com referência a uma relação, a laços, é que vocês não alcançaram

a Essência do Coração espiritual.
Vocês estão em via disso, mas vocês ali não estão.

O Coração não é egoísmo e indiferença, é liberdade.
E enquanto sentirem, em vocês, um sentimento de raiva, um sentimento de Coração rasgado, é que vocês se

afastam do Fogo do Coração e funcionam ainda de acordo com os modos ligados à dualidade que vocês
conheceram desde milhares de anos.

A via unitária, ou via do Fogo do Coração, é profundamente diferente.
É, ao mesmo tempo, Amor e também desapego, deixando o outro livre, e deixando o outro realizar o que ele

deve realizar.
A partir do momento em que vocês tentarem forçar, quer seja pelo afetivo, pelo mental, pela persuasão, ou

pela sedução, seja o que for, vocês saem do Fogo do Coração, e entram no Fogo do ego, ou Fogo pelo atrito.
A grande lição que é solicitada a vocês, hoje, para assimilar, é para respeitar a liberdade.

Eu não falo do livre arbítrio, o livre arbítrio pertence à dualidade.
Eu falo da verdadeira liberdade, aquela da alma e do Espírito.

Eu os lembrarei da frase de Cristo, «deixe os mortos enterrarem os mortos, e seja eu».
Não se esqueçam de que vocês devem seguir vocês mesmos, para encontrar o Cristo, e de que não devem

forçar ninguém, seja um ascendente, um descendente, ou o seu filho, ou outro.
Vocês fazem, atualmente, o aprendizado da liberdade e da liberação.

Vocês não poderão funcionar nos modos antigos e arcaicos na nova Unidade.
Isto está a caminho.

É preciso aceitar e viver as mudanças de regras se vocês quiserem viver no Estado de Ser.
Isso passa pela morte de alguns condicionamentos.

Isso passa também pelo que eu falava, de estar lúcido sobre o que manifesta o Fogo do Coração e o Fogo do
ego, e de fazer a diferença, e de aceitá-la.

***

Questão: como fazer a separação das coisas do que compete ao Coração e ao ego?

Isso é muito simples.
Isso lhes foi comunicado, há quase dois anos, pelo Mestre RAM, que consiste simplesmente em se colocar na
dinâmica do Coração e, em seguida, submeter à Vibração do seu Coração, e não ao intelecto, tal proposição,

ou tal outra proposição, e observar os efeitos ao nível vibratório.
Este é o caminho do Coração com relação às suas decisões.

Enquanto vocês pesarem os prós e os contras, na sua personalidade, isso permanecerá sempre os prós e os
contras ao nível do ego.

O Coração, em si, apenas reconhece uma única coisa: o aumento da Vibração, ou a diminuição da Vibração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs, vamos terminar pela minha Bênção, se a quiserem.
Vamos começar, e terminar, por uma tripla Vibração de Luz.

De início, a Vibração da Luz Azul.
Em seguida, a Vibração da Luz Dourada, para terminar, em seguida, pela Vibração da Luz e pela Luz Branca.

Luz azul...

... Efusão de energia...

Luz dourada...



... Efusão de energia...

Luz branca...

... Efusão de energia...

Com todo o meu Amor, eu lhes digo até breve.

************
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 ~ Dinâmica da CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é Sri Aurobindo.

Caros irmãos e irmãs nesta Humanidade, eu lhes transmito todo o meu Amor e toda a minha fraternidade.
Venho a vocês para tentar trazer um esclarecimento suplementar sobre os processos dinâmicos da

Consciência que a Humanidade vive nesse momento em suas estruturas, nos momentos de alinhamento que
acompanharei com vocês hoje.

É viver certo número de transformações que os conduz a um alargamento, a percepções novas.
A Consciência fragmentária que era o lote da Humanidade começa sua reunificação.

O Estado de Ser, este estado de Consciência tão particular que, em minha vida, pude aproximá-lo, descrever,
em suas manifestações, hoje, está à porta de vocês todos.

Esta Consciência nova (que é, de fato, sua Consciência que estava sufocada em sua personalidade), hoje,
aparece; para a maior parte de vocês, em suas manifestações Vibratórias, em suas manifestações Luminosas,

e nas mudanças que vivem.
Um mundo novo está a ponto de aparecer.

Um mundo novo ao qual vocês são convidados.
Viver o novo é também viver o momento.

Não é mais colorir o momento que vivem pelos apegos de seu passado, pelos sofrimentos oriundos de suas
experiências.

É aceitar acolher, em seu seio, esta Alegria nova, que substituirá definitivamente suas oscilações de humor,
suas oscilações da dor ao prazer, lote da Humanidade.

Vocês são convidados, todos, sem exceções, a viver o novo.
Viver o novo é também deixar se afastar de Si tudo o que, justamente, não é o Si.

O conjunto de crenças que guiou seus passos, até o presente, não faz parte de seu presente.
Vocês passam da crença à experiência, da Ilusão para a Verdade, como disse em minha vida: do mental ao

Supra Mental, da Consciência comum à Supra Consciência, de uma Consciência limitada, fragmentada,
parcelada, para uma Consciência total.

Essas Núpcias, inicializadas no plano Celeste, vivem-se doravante, desde agora, no plano Terrestre.
Os mundos falsificados se dissolvem sob seus olhos, e desaparecerão sob seus olhos.

***

Onde vocês levarem sua Consciência e sua atenção, lá vocês serão levados.
O ‘princípio de ressonância’ os conduzirá, pela Vibração, lá onde desejam ir, não por um desejo pessoal ou da

personalidade, mas pelo desejo de sua própria Vibração.
Em suas peregrinações, a hora é única, porque esta hora assinala o final dos mundos da aparência e do

aparato para o nascimento, a emergência e a estabilização dos mundos do Ser, mundo da Verdade, mundo da
Alegria, mundo em que não há mais lugar para o sofrimento.

SRI AUROBINDO – 27 de março de 2010
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Um sopro novo varre a Terra.
Alguns de vocês o vivem, outros o pressentem, outros ainda o esperam.

Não existem almas humanas em encarnação que não estejam convidadas a viver isso.
Não existem obstáculos, ou oposição que possa impedir isso.

Vocês são, vocês mesmos, seu próprio motor para este estado novo, para esta Consciência nova.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Fonte, a Irradiação do Espírito Santo, a Irradiação ou Radiação do

Ultravioleta são, doravante, reunificados e chegam em conjunto e em ressonância perfeita nas terras do planeta
e muito em breve sobre esta Terra, em sua densidade a mais evidente a seus olhos.

Vocês estão no caminho para o novo, vocês estão no caminho para a alegria, mas lhes é preciso deixar tudo o
que não é este entusiasmo, tudo o que não é esta Alegria e esta leveza.

***

Muito em breve, dois mundos vão se separar: o mundo do pesado e o mundo do leve.
O mundo do pesado é o peso do passado, o peso das ilusões, das crenças.

O mundo do leve é a espontaneidade, ainda uma vez, a Alegria, o que os eleva e os transporta.
Vocês transportam no instante, mesmo nesse corpo pesado e denso, para espaços etéreos e Unificados.

O Fogo é o agente.
Esse fogo que foi seguidamente demonizado pelas religiões, esse Fogo que foi apreciado em seu justo valor

pelos povos tradicionais e as diferentes cerimônias ligadas ao Fogo.
Hoje, vocês são batizados no Espírito e pelo Fogo.

Vocês são chamados a viver uma nova eucaristia, antes de tudo, e inicialmente com vocês mesmos, no que
vocês são de toda Eternidade, para além do que a matriz quis fazê-los crer, para além das limitações inerentes

a Deus e ao diabo, que os enganou.
Neste espaço de sua consciência, vocês descobrirão por vocês mesmos que não há outra Divindade além da

sua, que não há outra Fonte além da sua, que nada há fora de vocês, que vocês são a Totalidade.
Descobrindo os espaços ilimitados de sua Consciência, vocês se aperceberão de que o mundo no qual

andaram e experimentaram é apenas uma projeção do pensamento preso por uma matriz correspondente às
tradições as mais antigas da Índia no Vedanta, que fala da Ilusão desse mundo.

Esse mundo nasceu nesta Criação falsificada pelo aprisionamento do Fogo.
Ele será liberado pelo retorno do Fogo.

O Estado de Ser, o Supra Mental, dirigem-se para vocês, retransmitidos pelo Sol que não é outro senão vocês
mesmos.

***

Bem amados, caros humanos, é tempo de se reconciliarem e de fazerem a Paz consigo mesmos.
Os pesos que foram colocados sobre seus ombros, sobre seus corpos, do que participaram, não é seu peso.

Redescobrir o que vocês são na Eternidade passa pelo retorno a esta eternidade.
Vocês devem estar ‘aqui e agora’ totalmente.

Estar aqui e agora, totalmente, necessita não aderir ao que é pesado, ao que sofre e ao que não é vocês.
Dentro da emergência da Consciência Unitária, alguns de vocês o vivem já, abrem-se espaços de Alegria,

espaços de Felicidade, certamente não ainda permanentes, mas que são vividos como um encorajamento para
ir para isso, porque vocês são isso, porque vocês são esta Verdade e não o que alguns quiseram fazer com

que acreditassem.
Seu Ser eterno, seu Ser de Eternidade é uma Luz viva, uma Luz viva que estava prisioneira, como o sabem, no

sol, que foi liberada.
Nesse ciclo da Humanidade, era extremamente difícil liberar-se da Ilusão.

O caminho, a montanha, era difícil de escalar.
Hoje, as coisas são diferentes, porque a Luz chegou para vocês e a Luz se revelou a vocês.

A única montanha a escalar é aquela de suas incertezas, de seus medos.
O único obstáculo para sua Eternidade é seu medo e nenhum outro, absolutamente nada mais.

Medo de um mundo violento, de um mundo governado pela ação/reação.
Os mundos para além da Ilusão, os mundos da Verdade, não são governados por essas leis perversas, mas

pela ação da Graça, onde tudo é atração, tudo é beleza e bondade.
Vocês são prometidos a isso.

Não desenvolvam, com relação a isso, uma nova crença ou uma esperança calcada no tempo.



Isso lhes é oferecido e aberto, agora.
Mais os dias passarão, mais vocês avançarão para o período chamado pascal, mais vocês descobrirão em

vocês esses mundos da Alegria e da leveza, porque a Fonte é Alegria e leveza.
Porque os seres de dimensões unificadas que os rodeiam e que estão aí com vocês, esperam seu retorno,

estão no entusiasmo de seu retorno.
Alguns de nós trabalhamos tanto para a manutenção da Unidade que esse momento é efetivamente, para nós

também, um momento de grande regozijo.
Muitos de vocês serão chamados para continuar a trabalhar nesta matriz enquanto ela persistir.

Alguns de vocês serão chamados a se tornarem Embarcações de Luz.
Embarcações de Luz que cobrirão com suas asas aqueles de seus irmãos prometidos a este futuro glorioso,

mas por algumas resistências e alguns medos podendo ainda impedir o acesso deles a isso.
Certamente, o mental, alguns apegos, poderão lhes dizer que isso não é verdadeiro, poderão provocar-lhes

resistências e mecanismos de medo, mas a Vibração da Luz está para além disso.
Se vocês colocam sua confiança e sua Consciência na Vibração de seu Coração e nas novas Vibrações que

os percorrem, alguns de vocês, nenhum muro ilusório poderá resistir.
Aí está, caras irmãs e irmãos, em palavras simples, o que eu queria lhes dizer antes, agora, se quiserem,

acolher as questões e antes de acompanhá-los no alinhamento que realizamos todas as noites com vocês, de
maneira um pouco mais firme, de maneira um pouco mais viva a seus lados.

***

Questão: um terapeuta na ajuda ao outro, entretanto, de certa maneira uma forma de dualidade, deve parar
suas atividades?

Bem amada, nenhuma decisão deve vir de fora, mas o próprio fato de fazer esta pergunta na verdade, reflete
efetivamente o papel com o outro em sua relação de ajuda, necessariamente induzida pela dualidade, porque

fazer o bem para combater o mal participa inegavelmente da dualidade.
Mas ainda é necessário para alguns seres, mesmo despertos, continuar este caminho.

Mas o impulso da alma será, para muitos terapeutas, cada vez mais forte, para deixar o velho para o novo.
Você deve seguir o impulso da alma.

Alguns de vocês são chamados a grandes mudanças.
Essas mudanças não são uma vontade do ego, mas sim um impulso do Espírito, em vocês, para fazê-los ir

para a Unidade.
Indo para a Unidade, trazem seus cuidados para vocês mesmos, ao conjunto, e não mais a alguém.

Cabe a vocês saberem se o impulso está aí ou se não está aí.
Mas vocês não têm nem que se culparem, nem que se glorificarem de um ou de outro.

Vocês têm simplesmente que se conformar ao que é impulsionado pela alma e pelo Espírito, nesse momento,
a fim de estar na facilidade.

Lembrem-se de que tudo o que não participa, hoje, do estabelecimento da fluidez em vocês e a seu redor, não
está aí para julgá-los, mas para mostrar-lhes simplesmente as zonas de resistência, a fim de que vocês as

diferenciem das zonas de facilidade.
Hoje, vão para o simples, vão para a evidência, vão para o que os tornam leves em Verdade.

A solução está aí e em nenhum outro lugar.
Vocês não devem deixar para amanhã o que é impulsionado hoje, porque cada dia tornar-se-á então mais difícil

de realizar.
Vão para o sentido da evidência.

Vão para o que os coloca na Alegria e na leveza.
Não há preço suficientemente grande a pagar para sua liberdade e sua liberação.

É a melhor maneira que vocês têm de ajudar a Humanidade em sua totalidade.

***

Questão: qual é a entidade de polaridade feminina anunciada para as próximas semanas?

O que é anunciado é o retorno, obviamente, da feminilidade.
Não a feminilidade traída e falsificada nesta dualidade, mas o que alguns de vocês puderam nomear como Isis,

Maria, o eterno feminino, em outras palavras.
Mas, antes de tudo, é preciso compreender que é um corpo coletivo, é uma entidade coletiva que se manifesta.



Assim como o retorno do Cristo de Luz é, antes de tudo, um retorno Interior.
Não creiam jamais numa entidade masculina encarnada que lhes anuncie ser o Cristo.

Cristo virá como partiu, pelas nuvens.
É sua única maneira de voltar.

O contato com Cristo será em breve possível para todos e cada um, assim que o Fogo da Terra e o
encerramento da intervenção Micaélica aconteçam, em 17 de Maio.

Naquele momento, sim, cada ser humano sobre este planeta, mesmo sem colocar palavras ou nomes,
perceberá a Presença do Mestre da Luz e de Maria.

Essa é a etapa preliminar que prefigurará de algum modo a Ressurreição.
A Ressurreição que não é nada mais que o reencontro com seu corpo de eternidade.

Reencontro que poderá se seguir segundo sua Vibração e seu caminho, de uma fusão, ou então de um
caminho um pouco diferente.

Cada um irá para onde deve ir, não segundo o que quer, mas de acordo com a Vibração.
Então, sim, coisas muito grandes estão em curso sobre a Terra interior e exteriormente.

Elas lhes serão escondidas, não por nós, até o último limite, porque ainda existem forças de resistência ainda
presentes sobre esta Terra, mas não mais nos planos sutis.

Sua Consciência que se abre tornar-se-á cada vez mais permeável a esses sinais Vibratórios, a esta
Consciência nova que é a sua e não limitada.

Lembrem também que, mesmo que estejamos aí com vocês, vocês estritamente nada tem a esperar do
exterior, porque a chave é vocês mesmos, porque a porta é vocês mesmos.

Ninguém, absolutamente ninguém, poderá « salvá-lo ».
Apenas você poderá fazê-lo.

***

Questão: hoje, as práticas de ‘cura de almas’ do tipo xamânico são adaptadas?

Caro irmão, a alma não é o Espírito.
A alma é uma ponte entre a personalidade e o Espírito.

Vários métodos, válidos ainda há uma geração, não tem mais qualquer interesse com relação ao que vem.
Mas é livre a você de ali crer e de ali aderir se ali encontra certa forma de leveza.

Mas, hoje, o que lhes é proposto pela Onda Galáctica é bem diferente.
É a liberação que lhes é proposta e não um alívio, nem uma cura nesta matriz.

Mas se o seu caminho for (e nós o aceitamos, nós o concebemos, e é o caso para muitos seres humanos) de
prosseguir a experiência da matéria sem matriz, esta é uma escolha e uma liberdade imprescritíveis.

Assim, portanto, definir a utilidade ou a inutilidade de algumas técnicas não é, ainda uma vez, que uma função
do ‘ponto de vista’.

Cabe a vocês ver, a vocês sentir para o que vão.
Cabe a vocês saber onde estão suas atrações e suas repulsas.

Ninguém pode lhes dar o caminho.
Apenas vocês mesmos que, definitivamente, podem decidir.

Sim, quanto a mim, eu deveria expressar o que gostaríamos de nosso ponto de vista, que é vê-los todos, sem
exceção, abraçar o caminho do retorno à Unidade em seus corpos de Eternidade e não vê-los prosseguir

experiências na estrutura em carbono.
Mas vocês farão vocês mesmos a experiência.

Quando vocês encontrarem um momento em que vivam, mesmo que de maneira extremamente efêmera, a
Vibração da Unidade, é muito provável que vocês não terão mais qualquer desejo de brincar com a dualidade.

Obviamente, existem tais níveis de crenças ainda hoje e sobretudo entre os seres na busca espiritual que
estão presos ao jogo da dualidade, que será muito mais fácil às crianças e aos simples de Espírito penetrarem
os reinos da Unidade que aqueles que têm mantido sistemas de crenças oriundas de religiões ou mesmo de

conhecimentos ditos ‘tradicionais’.
O conhecimento jamais abriu o Coração.

O Conhecimento pôde ser, nos tempos antigos, uma preliminar.
E quando digo abrir o Coração, não falo de uma visão do Espírito, mas de uma Vibração bem real percebida no

peito, através da Coroa Radiante e do Fogo do Coração.
Mas cada um permanece livre e permanecerá livre em suas escolhas e em seus engajamentos.

***



Questão: qual diferença você faz entre Cristo Miguel e Cristo Maitreya?

Caros irmãos e irmãs, vocês devem compreender que na matriz, a Vibração sonora, e um nome atribuído, é
portador de uma energia.
Isso vocês todos sabem.

E também de uma Consciência.
Aqueles que criaram esta matriz o sabem perfeitamente.

Eles, em todos os tempos, desacralizaram o que era sagrado.
Assim, construíram o nome de Cristo através de dogmas religiosos ou outros.

Assim o foi da entidade original chamado de Maitreya que foi apresentada, há muito tempo, sob forma
encarnada, sobre esta Terra, em outros ciclos que esse último que vocês vivem.

Assim, aqueles que conhecem as regras de funcionamento da frequência falsificada servem-se de nomes que
lhes agradam.

Certamente, eles não vão se chamar Diabo, eles vão se chamar Deus, mas é a mesma coisa.
Nós evitamos falar-lhes, durante a intervenção dos Casamentos Celestiais, de palavras que foram um tanto

estragadas, como a palavra Amor.
Porque, quando o ser humano fala de Amor, há por trás toda uma vivência pessoal, mas também toda uma

egrégora bem afastada do Amor.
Assim, a denominação Mestre da Luz (o que significa, na língua matricial, KI-RIS-TI) nada tem a ver com o que

foi falsificado pelo nome Cristo.
Cristo Miguel é o princípio solar e o Cristo passou pelo sol, Cristo ressuscitou, Cristo tem outro estado de

Revelação, KI-RIS-TI, mas já revelado.
Agora, Cristo Maitreya é apenas uma falsificação de KI-RIS-TI.

Assim como Jesus Cristo, tal como vocês empregam na história, é uma falsificação.
O problema é que as crenças e as palavras pronunciadas os unem a uma egrégora.

Assim, quando vocês pronunciam Deus, vocês se unem instantaneamente à egrégora do Diabo.
É por isso que a palavra Fonte foi empregada.

A Fonte, do seu ponto de vista, é Deus.
Mas se vocês chamam Deus, vocês não chamam a Fonte, vocês chamam outra coisa e, em particular, a

dualidade.
Enquanto que a Fonte, em caso algum, pode pertencer à dualidade.

Ainda que a Fonte tenha tido êxito, por seu contrato inicial com os Arcontes, para ter a liberdade de manifestar
um corpo regularmente nesta densidade, por geração, ela não pode aí subsistir demasiado tempo (em geral,

entre dez e vinte anos, não mais).
Mas a Fonte sempre esteve aí, em intervalos regulares.

Então, prestem atenção aos nomes que vocês empregam.
E por isso que a palavra Luz foi tão falsificada.

Então, nós empregamos a palavra Luz Vibral, porque quer dizer melhor o que quer dizer.
Luz sem Vibrações não é Luz.

Luz Vibral é Luz.
Entretanto, vocês têm, doravante e hoje, os meios inegáveis de conhecer a Verdade.

No Fogo do Coração e na Vibração da Coroa Radiante do Coração, toda questão que submetem à Coroa
Radiante encontrará sua resposta.

Não pelo mental discursivo, mas sim no Supra Mental.
Porque, no Supra Mental, nenhuma zona de Sombra, nenhuma falsificação pode existir.

Hoje também, lhes é pedido para irem além dos nomes e das denominações, e viverem a Verdade.
É profundamente diferente.

***

Questão: o que é dos adjetivos Divino e Divina?

Isso não é a mesma coisa, mesmo se a raiz etimológica seja a mesma.
Maria, aliás, é denominada frequentemente a Divina Criadora.

A palavra ‘Deus’ não tem a mesma Vibração que Divino ou que Divina.



Isso é a mesma coisa em todas as línguas da Terra.
A linguagem que, simbolicamente, é proveniente da torre de Babel, é uma falsificação da Vibração.

Como o disse um de nós, 24 Anciões: a palavra é simulacro.
E, como o diz aquele que veio antes de mim, Um Amigo: a palavra não é a Vibração.

O silêncio de palavras é Verdade.
As palavras são crenças.

É pelas crenças que vocês foram presos.
Reencontrar a Vibração é ir para além das palavras.

Mesmo as palavras que nós pronunciamos, nós todos, no Interior desse canal, se não fossem Vibração e
ressonância, seriam apenas címbalos altissonantes.

***

Questão: você falou de alguns que irão se tornar Embarcações de Luz para outros que permanecerão na 3ª
dimensão Unificada para acompanhar aqueles que vão permanecer.

Tornar-se uma Embarcação de Luz é a Verdade daqueles que já viajam nos seus corpos de Estado de Ser.
Tornar-se uma Embarcação de Luz é ser capaz de percorrer as Dimensões dentro de uma forma que nada

mais tem a ver com qualquer antropomorfismo.
Existem ainda coisas que vocês não podem apreender por palavras, por descrições, porque pertencem

justamente a algo que é indescritível com palavras.
Lembrem-se: o caminho que pode se enunciar não é o caminho.

Existe na Consciência Ilimitada uma dificuldade de traduzir por palavras, mesmo em sua densidade, esta
experiência.

São coisas que vêm, mas, assim que se fala na sua densidade, elas não se tornam mais a vivência, mas a
Ilusão da vivência.

Assim, querer se projetarem nos processos chamados Translações Dimensionais, apenas os afastará do
processo.

Guardem simplesmente que esse processo é um processo Vibratório e nada mais.
Um dia, vocês estão numa realidade e, no instante seguinte, vocês estão numa outra realidade.

Não há palavras que possam explicar isso.
A Vibração, a frequência, a forma desta frequência através de sua onda (o que seus cientistas chamam o

tempo de subida em tensão, com suas harmônicas) seriam certamente os melhores exemplos para aqueles de
vocês que compreendem a física.

A melhor maneira que vocês têm de vivê-lo é elevar seu nível Vibratório.
Isso se vive na carne, em suas células, em sua Consciência, mas não nas palavras. Absolutamente não.

Ao contrário, descer nas palavras os afasta.
A palavra é pesada.

A palavra não é leveza.

***

Questão: a elevação na Vibração se faz preferencialmente a partir de algumas regiões do corpo, como o
Coração, ou todas as células do corpo podem também elevar a Vibração?

As células do corpo apenas podem elevar na Vibração se, efetivamente, a Lareira do Coração conduz a
Vibração.

Entretanto, existem três recursos ou uma Tripla Lareira, se preferem, na estrutura humana, que permite esta
subida na Vibração.

A primeira foi inicializada, de maneira coletiva na Humanidade, pelo Arcanjo Miguel, pela pressão da Radiação
do Ultravioleta.

Outro modo foi realizado, de maneira muito mais secreta, desde agosto de 1984, pela Irradiação do Espírito
Santo.

Uma última faceta foi realizada pela Onda Galáctica ou Irradiação da Fonte.
Isso representa, em vocês, as Três Lareiras, ou as Três Luzes, se preferirem, que guiam a Vibração, a Coroa

da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo Sagrado.
Mas, obviamente, as três devem se reunificar em uma só Fonte e, portanto, em um só lugar que é a Coroa

Radiante do Coração.



É a única elevação possível e real da Vibração.
Não há outras.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs, eu irei então ficar com vocês, alguns minutos, na comunhão de Consciência que alguns
de vocês têm o hábito de realizar.

A Luz Azul e a Espiral Azul, assim como a Luz Dourada, os acompanharão, ou nos acompanharão nesse
processo.

Vou então ajustar, no plano vibratório, minha Presença nesse canal, a fim de viver isso.

************
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Sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu transmito a vocês a minha Paz e as minhas bênçãos.

Como certamente o sabem, sou um dos 24 Anciãos.

Eu também fui, há extremamente muito tempo, o discípulo bem amado, aquele que recebeu, sob o ditado de Cristo, o
livro amargo [Livro do Apocalipse].

Hoje, vocês entram na última etapa da Revelação.

Vocês estão a alguns momentos, a alguns minutos, do regresso de Ki-Ris-Ti, do regresso do Mestre da Luz, em
majestade.

Hoje é facilitado, em vocês, o estabelecimento da sua Consciência no Coração.

Muitos de vocês começaram a viver acessos, de uma maneira ou de outra, ao que foi chamado durante a minha
última Vida, de Supramental.

Estamos, nós todos, lá em cima, sejam os 24 Anciãos, como o conjunto da Força Intergaláctica, não impacientes, mas
ardentes, para estabelecer o contato com vocês.

Da mesma maneira que, para alguns seres, há dois anos, foi mais ou menos fácil estabelecer um contato
relativamente consciente com o Anjo Guardião, hoje, é o conjunto das esferas de Consciência multidimensional que

vem bater à porta do seu Coração e à porta da Terra.

Eu venho a vocês na Luz Azul, como o anunciei no início deste ano.

***

Nós seguimos com atenção, devido mesmo à nossa aproximação da sua Dimensão, a aparência que tomam as
manifestações da Consciência na sua densidade.

Nós os acompanhamos  meticulosamente, com Amor, com respeito.

SRI AUROBINDO - 10 de abril de 2010
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Nós sabemos, como vocês o sabem, que a Luz definitivamente ganhou o direito ao seu restabelecimento, na ação da
Graça, na Luz dos Mundos.

Nunca mais o ser humano irá viver o isolamento e a separação.

Mesmo se vocês ainda não vivem as primícias, o conjunto das coisas que se estende sob seus olhos, o conjunto das
coisas que lhes transmitimos por este canal, como por outros canais, vocês devem se incentivar a irem mais ainda

para a sua liberação porque, em última análise, é bem disso que se trata.

Esta liberação passa pelo seu Despertar, pelo seu Despertar à Unidade, às leis do Amor, e pela saída das leis da
Ilusão, das leis dos constrangimentos às quais vocês se subscreveram, independentemente mesmo da sua vontade.

Hoje, dentro de alguns dias - alguns entre vocês já começaram a vivê-lo através do Fogo do Éter – as energias se
movimentam ao nível do seu Sacro, das suas costas.

O Triângulo Sagrado inverteu a sua polaridade e se prepara para liberar o seu fluxo de Consciência, do Fogo da
Terra, para o Fogo do Coração.

Alguns de vocês vão encontrar-se, dentro de muito pouco do seu tempo, reunificados, inteiramente.

***

Estes momentos, que a Humanidade se prepara para viver, são, ao mesmo tempo, grandiosos e magníficos e, sob
outro ponto de vista, poderão parecer ou aparecer trágicos, tudo depende, certamente, do ponto de vista e do olhar

da Consciência.

Tudo está no lugar, doravante, no exterior do seu planeta, para acompanhar o movimento de liberação da sua
Consciência.

Muitas Consciências livres estão ao redor de vocês.

Vocês percorrem momentos que alguns de nós, de onde estamos, em algum lugar lhes desejamos, porque não há
nada de mais bonito, não há nada de mais majestoso, do que o restabelecimento da Luz nos mundos de que foram

privados.

Seus sonhos mais loucos serão, de longe, superados.

Um mundo novo está em gestação, ainda escondido aos seus olhos de carne.

Este mundo revelar-se-á a vocês quando o Fogo do Sol penetrar e fecundar a Terra e o seu Coração.

A ignição do seu Sacro, a ignição do Fogo da Terra, através dos seus vulcões, dos movimentos mesmo existentes em
meio aos seus chakras, como nas placas tectônicas da Terra, é um convite, um convite para ir para a Liberdade e

para a Alegria.

Vejam, através do que ocorre e do que irá ocorrer, a ação de liberação.

Não julguem os acontecimentos com o olhar crítico da personalidade.
Tudo o que se desenrola, doravante, contribui, para um estado ou outro, para a sua liberação.

Vocês serão ajudados e levados pelo Fogo do Coração, pelo Fogo do Sacro e pelo Fogo da cabeça.

Vocês irão encontrar em vocês os recursos para ir além de todas as das zonas de sofrimentos que poderão existir
durante este período.

Recordem-se de que na Luz, nada de contrário à Luz pode se manifestar.

Isto é um incentivo a se centrarem, a realinharem-se na sua Verdade essencial, e não nos papéis que vocês têm tido
até agora.

***

Encontrem o tempo necessário para fazer a Paz com vocês mesmos, em vocês mesmos.

Encontrem o tempo necessário para os seus alinhamentos, para as suas meditações.

Eu devo dizer que nada há de mais importante, hoje, do que os momentos que vocês se atribuem, porque todos os
recursos virão destes momentos, e de nenhum outro lugar.

Vocês irão extrair, dentro destes momentos, toda a Alegria e toda a força necessárias para a sua Ascensão.



A Translação Dimensional está efetivamente a caminho.

Ela está em curso.

Não procurem a data.

Não procurem as circunstâncias, exceto as que se deixam ver, em suas noites, nos seus sonhos, nas suas visões.

Os que nada veem não devem se lamentar, porque isso é, para eles, proteção.

Outros já viram, já perceberam, o que irá acontecer.

Não procurem impor as suas visões ou as suas percepções.

Satisfaçam-se em acolhê-las como um presente para vocês.

Encontrem o tempo necessário para manter a comunhão com os nossos planos, e com a sua Dimensão de Estado de
Ser.

Mesmo que esta Dimensão não lhes seja ainda perceptível, ela está, no entanto, muito próxima de vocês, muito,
muito próxima.

Uma nova etapa que os aproximará mais ainda da sua liberação, está agora às suas portas, em alguns dias.

O Fogo da Terra despertar-se-á.

Neste Fogo da Terra, o Fogo do Coração irá aparecer ou se reforçar.

Vocês aí irão possuir, repetimos uma vez mais, a força, a Inteligência e a sabedoria.

Nada de exterior poderá trazer-lhes tanta certeza além do Fogo do Coração.

Confiem na Luz, confiem na sua Inteligência, na sua lucidez.

Não existe melhor guia do que a Luz Vibral, esta Luz do Supramental que, pouco a pouco, penetra as camadas mais
densas da Terra.

Não se deixem desviar pelos barulhos do mundo, pela agitação que irá se colocar sob os seus olhos.

Lembrem-se de que a única força em relação a isso é interior, de que a única Revelação e a única Verdade são
interiores.

Tudo que tiverem necessidade, absolutamente tudo, sem exceção, encontrar-se-á no Interior, e cada vez menos
coisas irão se encontrar no exterior.

Nós os chamamos e vocês atenderam.

Sua resposta e seu impulso foram captados no mais elevado dos Céus.

O que quer que vivam ou não, a inspiração está aí.

Quase não existe mais obstáculo ao estabelecimento da Luz, exceto o que se opõe ainda, por hábito, em vocês como
fora de vocês.

Não existe mais força consciente que possa se opor ao estabelecimento da Luz.

Como sabem, bom número de coisas deve acontecer, para que o Mestre da Luz possa se manifestar.

Preliminarmente, o Anúncio de Maria, sob uma forma que lhes seja própria, virá rescindir em vocês, as dúvidas que
podem existir.

Da mesma maneira que as visões, nos seus sonhos, ou no seu Estado de Ser, irão trazer-lhes elementos que vão
tranquilizá-los, que vão incentivá-los a soltar as últimas resistências, os últimos medos, as últimas Crenças.

A época em que vivemos, vocês e nós, é uma época importante.

É importante e é magistral, quanto à lição e ao ensinamento da Vida.

***

Procurem em suas vidas o que é simples e fácil.

Procurem a Paz, avidamente.



Procurem a serenidade.

Fujam das zonas de Sombra e de discórdia.

Não atribua a sua Consciência ao que se opõe e resiste.

Vão para o mais evidente, mais Luz, mais facilidade.

E a sua Vida será apenas mais fácil, mais abundante, mais luminosa.

Por enquanto, não lhes trarei elementos novos.

A maior parte dos elementos lhes foi comunicada e dada, desde o início deste ano, relativos à Luz Azul, à Luz
Dourada, aos gestos, ao ‘Yoga da Luz’, ‘da Verdade’, ao ‘Yoga Celeste’.

Vocês estão em um momento decisivamente essencial da sua História.

Inúmeras manifestações da Terra que se produzem, refletem, por sincronia, o que irá acontecer em vocês, e o que já
acontece em vocês.

A sede de liberdade, sede de Verdade, sede de autenticidade, são impulsos do Espírito da Verdade em vocês.

Lembrem-se de que vocês entram no reino da Vibração e da Radiação.

Neste reino, as palavras tornar-se-ão bem frágeis em relação à Consciência e à sua Vibração.

Procurem a calma e o silêncio propícios ao estabelecimento da sua Consciência na Vibração.

Vocês irão observar cada vez mais, nos próximos dias e semanas, que uma série de situações ou de acontecimentos
das suas vidas não poderá mais ser vivida.

Isto é uma chamada para se desfazerem disso, para disso se afastarem.

Nada é mais importante do que a sua liberdade.

Nada não é mais importante do que o seu regresso à Luz e à Unidade.

Nada não é mais importante do que a sua Alegria.

Tudo o que se opõe a isso deve, na medida do possível, desaparecer.

É o que está em curso, e o que estará em curso sobre a Terra, mas também em vocês.

Ouço-os agora.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então lhes proponho, caros Irmãos e Irmãs, antes de me retirar, que nos banhemos juntos na Luz da Unidade.

Transmito-lhes a Paz.

Transmito-lhes bênçãos e também as saudações do Amor de Cristo.

Vivamos juntos.

... Efusão de energia …

Eu os abençoo, eu os amo e nós lhes dizemos todos, nós todos, do outro lado, até muito em breve.



 

************
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs em encarnação, queiram aceitar e receber minha Vibração, minha Radiação e minhas saudações.

Eu sou aquele que, há muito tempo, escreveu, sob ditado, o Apocalipse.
Hoje, vocês entraram na vivência do que escrevi então. Hoje, também, abre-se a promessa de realizar o que escrevi,

quando de minha última vida, sobre o supramental.
Hoje, a Luz do supramental está entre vocês.

Ela chega, fusiona-se e se infusiona em sua densidade, acessível, aberta a vocês, em seus espaços Interiores.

A hora chegou, assim como eu o disse em minha vida, de realizar a alquimia que visa abri-los a uma percepção real,
a uma vivência real do que vocês são.

Na Luz Autêntica, na Luz Vibral, abre-se, antes de tudo, a vocês, o olhar da Verdade.
O olhar da Verdade é aquele que lhes faz ver para além da Ilusão.

É aquele que os faz ver a Verdade.

Muitos Seres Humanos no caminho descobrem hoje, graças à iluminação do mental, um certo número de coisas que
haviam sido escondidas e ocultadas.

A compreensão direta, a inteligência direta e não mental dos encadeamentos desse mundo começa, para alguns de
vocês, a aparecer-lhes de maneira mais ou menos clara.

O supramental é também um impulso, em vocês, para encorajá-los a irem para sua Verdade para vocês.
Não uma Verdade exterior, que quiseram impor através de um modelo, qualquer que seja, mas bem mais ir para a

Verdade de sua vivência Interior.

Hoje, a humanidade encarnada tem a possibilidade de aceder e de viver, no supramental, sua vida.

Hoje, lhes é possível realizar inteiramente o que escrevi em minha vida para os tempos futuros.

***

A Revelação e o desvendamento do supramental, em sua Dimensão, passa pelo desaparecimento de tudo o que não
está em acordo com a Vibração e a Consciência supramental.

O terreno foi preparado pela ronda Arcangélica e pela Intercessão de Miguel.
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Hoje, é nesse terreno, enfim liberado dos véus asfixiantes da Ilusão, que vai se tornar cada vez mais evidente e fácil
viver os mundos Unificados.

Nesses mundos, vocês descobrirão, se já não o fizeram, que existem espaços de paz, de serenidade, de tranquilidade, a
nada semelhantes, que lhes eram desconhecidos até agora, quaisquer que fossem seus caminhos.

Esses espaços que se abrem a vocês, esta Revelação, esse desvendamento, é destinado a realizar o que os profetas, de
todos os tempos, anunciaram, cada um com suas palavras, mas refletindo todos a mesma realidade, abrangendo a

mesma vivência: a Revelação da Luz e o desvendamento do que era mantido escondido, ocultado.
A iluminação hoje, sob um dia e uma nova Luz, vai permitir, eu o espero e nós o esperamos, e nós o sabemos, colocar

às claras tudo o que pode ainda hoje representar um freio para sua ascensão a sua plena herança, a sua própria
Essência.

Alguns desvendamentos podem, ainda hoje, assustá-los.
Mas o que os assusta hoje não os assustará mais amanhã, porque o que se estabelece hoje, em sua Consciência, por
seu acesso a esse supramental, fará desaparecer absolutamente todos os medos, tudo o que, ainda hoje, lhes parece

um limite à sua inteireza.

O que, ainda hoje, é limite, amanhã não existirá mais.
Cada um, certamente, a seu próprio ritmo de desvendamento e de Revelação.

Muitas informações lhes serão trazidas e levadas pelo desvendamento da Luz, concernentes ao que vocês são em
Verdade, concernentes a suas linhagens espirituais, concernentes à vivência de estruturas que, até o presente, nesse

corpo físico e nesse corpo sutil existente, jamais puderam Despertar.

As manifestações Vibratórias novas aparecem em vocês, fora mesmo dos circuitos e dos centros que vocês já
conhecem.

Tudo o que acontece atualmente em vocês e ao seu redor participará do estabelecimento do que foi chamado, nos
tempos de Cristo, o estabelecimento do Reino.

As promessas que ele fez quando de sua vinda são para hoje.
A preparação foi longa.

A preparação foi, certamente, para alguns de vocês, dolorosa, como um todo e cada uma.
Mas hoje, isto está para trás.

Hoje, isso não está mais.

***

Hoje, abrindo-se à Verdade, deixando as válvulas escoarem-se, vocês descobrem sua Verdade para além da vaidade
e da Ilusão do que vocês acreditavam ainda até hoje.

Um mundo novo abre-se a vocês.
Esse mundo, em oposição àqueles que vocês conhecem, é o mundo da Verdade, para além das crenças, para além de

suas convicções.

Esse mundo que se abre a vocês é aquele que existiu, pela Eternidade, em todos os tempos.

Esse supramental que estava, em minha vida, ainda longe, está hoje aí.

A aplicação das forças Arcangélicas, a aplicação do conjunto de forças da Luz Autêntica permitiu viver esta
liberação.

Assim como o constatam na superfície de seu mundo, os eventos, assim como os nomeiam, conectam-se e conectar-
se-ão cada vez mais rápido.

Esta aceleração está ligada à entrada da Inteligência da Luz em seu mundo e a sua ação, não mais unicamente de
desconstrução, mas de dissolução total da Ilusão, das falsas aparências, do que não releva a autenticidade da Luz,

mas crenças falsificadas às quais vocês deram corpo.

Foi dito que a Verdade os libertará.
A Verdade é Luz.

A Luz vem também iluminar o que corresponde ao Interior do que vocês são como zonas de Sombra.

Aceitem o que lhes mostra a Luz, sem falsas aparências, sem fuga, sem culpabilidade, não mais.
Aceitem que tudo seja colocado na iluminação.

Aceitem que tudo seja revelado em vocês, em seu caminho, sobre talvez o que reside, ainda, em vocês, de erros para
corrigir.

Deixem a Luz corrigir o erro.
Deixem este impulso novo agir em vocês e ao redor de vocês.

É-lhes solicitado que estejam na Confiança.
É-lhes solicitado que estejam na Alegria, para beneficiarem-se, o mais exatamente possível, da ação benfazeja da

Luz e da Verdade.



Se acolhem, sem qualquer restrição, este alargamento da Luz, esse retorno da Luz, as coisas serão espantosamente
simples para vocês.

Vocês apreenderão por vocês mesmos que resistir à Luz provoca sofrimento, provoca mal estar e desconforto,
enquanto que concordar com a Luz provoca leveza e facilidade, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que

sejam seus inconvenientes, seus mal estares, isso tomará, na Luz, uma importância muito relativa que lhes permitirá
levar, suportar, o que seu corpo leva, sem ali colocar resistência suplementar. 

Mas, bem ao contrário, de certo modo já, de liberá-los, de livrá-los.

***

É-lhes solicitado que estejam lúcidos.
É-lhes solicitado que se olhem face a face.

Não para se julgarem, mas para concordar com o que revela e desvenda a Luz em vocês.

Não se esqueçam jamais que o que está no exterior é como o que está no Interior e o que se desconstrói no exterior
deve também dissolver-se em vocês.

Não há oposição, na Unidade, entre o Interior e o exterior.
O que vocês observam no exterior produz-se em vocês.

O Fogo da Terra, que desperta agora de maneira fenomenal, corresponde ao Fogo de seu Sacro.
A Vibração do Fogo do Coração é a alquimia que realiza o Fogo do Céu em vocês.

A Vibração do Fogo, esse Fogo do céu que chega, é o batismo do Espírito em vocês.
Ele assinala suas redescobertas com o que eram, em toda Eternidade, antes de caírem nesta densidade, onde todos

caímos.

O que lhes aparece, ainda hoje, como prova tangível, tornar-se-á, amanhã, intangível e ausente de prova.

É-lhes preciso também estarem prontos e atentos a toda revolução que acontece em vocês e no exterior de vocês.
Lembrem-se, enfim, de que a resistência é causa de sofrimento.

Lembrem-se, enfim, de que o abandono à Luz é a causa da Alegria.

***

Guardem presente na sua Consciência, mesmo limitada, que o que acontece e o que acontecerá, concorre para a
vinda do Mestre da Luz, para sua Revelação.

Do mesmo modo que Miguel revelou-se a vocês, Cristo revelar-se-á a vocês e em vocês.

Bem além do papel histórico, bem além do que fizeram as religiões, ele revelar-se-á em sua Essência e em sua
Verdade, permitindo-lhes então fusionar inteiramente, se tal é sua escolha, com sua Eternidade.

As comportas do Amor, as comportas da Revelação estão bem abertas.
O conjunto dos Selos foi quebrado.

Mais nada se opõe ao estabelecimento do Reino.
Certamente, para além das franjas de interferências que contribuímos para dissolver, resta ainda, na humanidade,
ainda que não seja seu caso, para vocês, a título individual, um certo número de resistências, todas oriundas, sem

exceção, de um medo ou outro.

Lembrem-se também de que a Luz supramental, a Luz da Verdade, é ausência total de medo, mas que nós
podemos conceber que seu primeiro reencontro possa gerar o medo e a recusa.

Mas nós podemos estar certos, com vocês, que, progressivamente e à medida de sua penetração em sua densidade, o
medo afastar-se-á.

Lembrem-se de que a Fonte de toda a sua Alegria, durante este período, de todas as suas certezas que vocês
procuram nesta Dimensão, não se poderá mais encontrar, de nenhuma maneira, no exterior, mas unicamente em seu
ser Interior, na Vibração do Coração, na Vibração do supramental, na Coroa Radiante da Cabeça, no despertar do

seu Fogo sagrado, e em nenhuma outra parte.
Tudo o que concorreu, de uma maneira ou de outra, para tranquilizá-los no mundo exterior, quaisquer que fossem as
posses que tinham levado a efeito, com relação a parentes, com relação à sociedade, com relação à economia, não

existirão mais.
Isso não é nem castigo, nem punição, mas, sim, a eclosão da Verdade.

A única certeza será Interior, em sua experiência de Vida e de Vibração e unicamente aí.
Tudo o que lhes parecia, habitualmente, útil e necessário a se prender desaparecerá progressivamente de seu campo

de Consciência e de suas próprias capacidades para ali se prenderem.
A dimensão Interior desvendar-se-á então em toda sua majestade, em sua completitude, em sua capacidade para

fazê-los vibrar, na Alegria, o que vocês têm a viver nesses tempos.

Não adiem tampouco para mais tarde o que deve ser empreendido agora porque, «mais tarde» não lhes permitirá
realizá-lo.

Tudo o que está para realizar, é para realizar agora.



Tudo o que está para fazer ou para desfazer, deve ser realizado agora.
Vocês não terão mais a oportunidade de recolocar a um hipotético dia seguinte o que lhes dita e o que lhes sopra a

sua Consciência ilimitada, agora.

***

Vocês viverão momentos intensos, pela Graça da Luz.
Vocês viverão momentos fortes.

Saibam que muitas Consciências, nos Universos Unificados, teriam gostado muito de viver o que vocês vivem,
porque, efetivamente, nada é mais belo do que o retorno à Luz e esta é a Verdade.

Nada é mais belo do que a passagem da sombra e da falsificação para a Luz autêntica e verdadeira.
É a estas Núpcias, agora Terrestres, que vocês são convidados.

As Núpcias Celestes, as Núpcias Terrestres, debruçar-se-ão sobre suas Núpcias Galácticas e sobre a revelação da
infinitude da Vida, da infinidade de formas de Consciências e sobretudo da Bondade da Fonte.

Uma Bondade intrínseca, não sujeita a julgamentos de valor, o que é habitual na ilusão que vocês percorrem ainda.

Nos mundos infinitos, todo lugar que lhes é devido os esperam.
Cabe a vocês, portanto, aceitarem deixar morrer o antigo, aceitarem deixar morrer o medo, a falta, o vazio; cabe a

vocês, portanto, concordarem com a Luz e com sua plenitude.

Não julguem o que irá ocorrer nesse mundo.
Não colem ali rótulos ou denominações.

Progressivamente e à medida em que esses eventos maiores ocorram, quaisquer que sejam,voltem-se,
progressivamente, para o que vocês são.

Nós estamos, nós, Melquizedeques, felizes e preenchidos do que vem.

As múltiplas formas de vida, as múltiplas formas de Consciência da Confederação Intergaláctica que conheceram os
mundos da ilusão, ou não os tendo conhecidos, estão, com relação a vocês, numa dimensão de Amor e de

acolhimento absolutamente inconcebível.
A Luz acolhe e acolherá todo corpo, toda Alma, toda personalidade, sem exceção, cuja Vibração seja procedente do

desejo mesmo de viver a Luz.
Vocês não têm nada mais a fazer para isso, a não ser deixar os medos se dissolverem.

Nada combatam.
Desenvolvam a sua confiança, a sua fé, o seu contato com a Luz.

Recorram, como Miguel lhes disse.
Recorram também a nós.

Lembrem-se que as ‘franjas de interferências’, que os isolavam nesse mundo, são cada vez mais tênues.

Vários de vocês percebem, de uma maneira ou de outra, as presenças vindas da Luz.
Reforcem esta conexão, esta colaboração, aqueles que são capazes.

Obviamente, as circunstâncias desta ilusão vão tentar prendê-los a medos, prendê-los a crenças de um fim, de um
desastre.

Isso é falso. Totalmente falso.

Isso será apenas um desastre para aqueles que aderem à ilusão e somente para aqueles.
Mas a Luz é perdão.

A Luz é inteligência, além do desastre, que permite, pela Luz e pela Graça da Luz, a redenção.
Toda Consciência, sem exceção, pode se redimir por si, pelo consentimento com a bondade da Fonte.

Esta bondade, assim como o constatam, durante os dias que vêm, não é uma vã palavra.
Não se atrasem, portanto, nos ruídos do mundo, que vão tornar-se agora, tonitruantes, dentro de muito poucos dias.

Vejam o nascimento, e não a morte.
Ou, em todo caso, festejem esta morte como o final da separação.

Vocês são convidados para viverem a sua Eternidade.

A mão da Fonte, a mão da Luz, estende-se para vocês.
Nós os esperamos cada dia mais numerosos na Luz.

Nós respeitamos e respeitaremos, todavia, suas escolhas ou suas possibilidades.

Mas a cada dia que passa, suas possibilidades de Luz crescerão.
Quanto mais trevas reinarem no exterior de seu mundo, mais a Luz Interior brilhará, se a aceitam em vocês.

Isso faz parte do processo da passagem.
Isso faz parte também do que detalhei e chamei o ‘switch’ da Consciência.

É a reversão necessária, em vocês, de um olhar exterior e fragmentado para um olhar Unificado e Interior, tornado
possível, ainda uma vez, pela Graça da Luz e pela sua própria Graça.

Aí está, Irmãos e Irmãs humanos em encarnação, esta situação não poderia demorar diante da importância e da
enormidade do que se manifestará em seu mundo interior.

Se há, agora, ainda tempo que me permitam, gostaria, de maneira excepcional, tentar responder a algumas de suas



perguntas, na medida de minhas possibilidades e para além das perguntas puramente pessoais, por favor.

***

Questão: os planetas, de Julho a Setembro, apresentam uma configuração em forma de cruz.

É a cruz que foi anunciada por mim mesmo.
É a hora do que foi denominado o julgamento final.

Mas lembrem-se que são apenas vocês que julgam vocês mesmos, e ninguém mais.
Lembrem-se que Maria, que nós, da Confederação Intergaláctica, não vimos nem julgar, nem condenar, mas, bem ao

contrário, acolher seu despertar.
O que acontece e o que acontecerá em seu mundo ilusório é pura e simplesmente o final e a falência de todas as
ilusões, de todos os sistemas corrompidos, de uma maneira ou de outra, que prevaleceram em suas vidas pessoais

como na vida coletiva.

É o final efetivo, também, de tudo o que é poder e dependência sobre o outro.

Então, obviamente, isso não acontecerá num instante, nem em um momento, porque as resistências existentes vão
fazer explodir várias de suas certezas exteriores, concorrendo, com isso, à descoberta de suas certezas Interiores.

É necessário acolherem isso, aí também, como o trabalho da Luz nos mundos ilusórios, concorrendo para o despertar
definitivo da Luz e para o retorno a sua verdadeira casa.

Esta cruz traduz também, para além da alegoria, para além da energia, a confrontação final, em sua Dimensão,
entre as forças de resistência para a Luz e da Luz.

Compreendam bem que esta confrontação não é por conta da Luz, mas sim da resistência induzida pela Sombra à
Luz, essas resistências, ainda uma vez, exteriores e Interiores.

Durante este período, o centramento, o alinhamento, a pacificação de sua vida exterior, tornar-se-á vital e
essencial, levando-os a tomar decisões ou a levar a efeito resoluções importantes.

Procurem a natureza.
Procurem a simplicidade.

Fujam da agitação.
Fujam de sua mídia.

Encontrem a atmosfera Vibratória que corresponde, em vocês, na manutenção da paz Interior.

Vão, aí também, eu o repito, como muitos outros lhes disseram, para a evidência, para a simplicidade.
Vão para a Alegria.

Fujam de tudo o que os provocam a viver a tristeza.

É nesse sentido que vocês não têm que participar de um impulso que os provocaria, infalivelmente, na reação e na
dualidade.

Lembrem-se de que a melhor maneira de ajudar, no período que vem, não será o de desempenhar o salvador mas,
bem mais, de se estabelecerem firmemente na Luz que vocês são.

Essa é a única maneira autêntica de ajudar.
Estender a mão é bem mais abrir seu Coração, é melhor e mais eficaz.

Alguns de vocês tornar-se-ão, em meio a essas trevas aparentes, um farol, uma Luz na noite.
Alguns outros desempenharão papéis pelos quais não esperam.

O que quer que aconteça, o que quer que chegue, permaneçam centrados.O que quer que lhes aconteça, aceitem ir
para a Luz.

Nós não duvidamos que, progressivamente e à medida do desencadeamento (do desvendamento, inicialmente, e
depois da eclosão em seguida da Luz) nesse mundo, vocês iriam para esta Luz.

Lembrem-se, enfim, de que a Luz e a sua Graça poderão, durante esta tribulação e esses tempos do fim, prover o
conjunto de suas necessidades espirituais e fisiológicas.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha bênção e minha Vibração na Luz azul.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade sejam o seu caminho.
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ INSTALAÇÃO DA NOVA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é SRI AUROBINDO.
Eu os saúdo, queridos Irmãos e Irmãs aqui presentes.

Permitam-me, também, acolhê-los em meio à minha Luz azul.
Eu sou, para aqueles de vocês que não me conhecem, no que eu faço atualmente, um dos 24 Anciãos

supervisionando, em meio à nossa Assembleia, a adequação progressiva da Luz Unitária no seu mundo.
Eu fui, há muito tempo, João o Bem Amado (São João Evangelista), aquele que escreveu o Apocalipse.

Vocês não estão sem saber que todos os Selos do Apocalipse foram abertos.
Vocês não estão sem saber, tampouco, e sem vivenciar, que uma grande transmutação está atualmente em

andamento, em vocês, como sobre este mundo e também em todo este universo.
A Paz, em vocês, a calma, em vocês, é a melhor preparação para viver o que está em andamento, para estar

alinhado e para acolher a Luz.
Para aqueles de vocês que já leram o que eu disse, há uma dezena de meses, sobre o papel Vibratório do
Apocalipse (no qual nem uma palavra foi falsificada, o que resulta na Vibração da leitura em voz alta, na sua

língua, desse texto), esse livro contém, lembrem, tudo o que é ‘doce para a boca e amargo para o ventre’: doce
para a boca pela Vibração da sua leitura, amargo para o ventre por que incompreendido por aqueles que

desejam, antes de chegar a hora, apreender o significado linear e não mais Vibratório, neste espaço-tempo.
Todos os Selos foram abertos, o que poderia lhes parecer nesses escritos, para aqueles que leram, obscuro,

esclarece-se hoje, naturalmente, de maneira evidente.

***

Além desses escritos, como alguns de vocês sabem e puderam ler, durante a minha última existência, eu
transmiti alguns textos, relacionados tanto com o meu meio de origem como com as minhas experiências da

Luz ou do Supramental.
Hoje, nos tempos em que vocês vivem, o que estava ainda longe da minha vida, chegou agora à sua vista, à

sua Consciência.
Mais do que nunca, nos tempos que vão transcorrer, vocês irão constatar por si mesmos que alguns elementos

da sua vida vão se alterar e, frente ao que parece bem denominar reajustes e ajustes, a sua Consciência
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comum terá apenas duas alternativas: resistir e se opor ou aquiescer e aceitar.
Sejam quais forem os eventos que estiverem diante de vocês, nunca procurem lhes conferir um valor positivo

ou negativo, pois, em um primeiro momento, o que poderá parecer como negativo poderia não sê-lo.
Da mesma maneira, que o que poderia lhes parecer inicialmente como positivo, segundo a sua visão limitada,

poderia se mostrar oposto à Luz.
Vocês vivem a época da Revelação, a época dos sinais, tanto em vocês com no seu exterior, esses sinais que

anunciei há 2.000 anos.
O princípio da efusão do Supramental em meio à sua Dimensão e a vocês mesmos, vai levar a manifestar, em

vocês como na sua vida, sempre duas possibilidades.
De um lado a resistência e a oposição ao que está vindo.

Do outro lado, a aceitação e o acolhimento do que está vindo.
Portanto, jamais julguem no calor do que irá lhes propor a Vida, mas aguardem.

***

Vão, sem julgamento, para o que for simples e fácil, pois a oposição e a resistência irão induzir resistências e
dificuldades, em vocês, como no desenrolar da sua vida, já que, quer desejem ou não, o que estará operando

e trabalhando, em meio à sua realidade, será a Inteligência da Luz.
Como foi dito, não se atrasem com o que resiste, não julguem, tampouco, o que resiste em vocês e no seu

exterior.
Quanto melhor vocês aceitarem o princípio da Onda Galáctica, da Cruz Cósmica, melhor vocês vão viver esse

período e terão facilidade para se estabelecerem em meio à sua Supraconsciência e para viver os efeitos,
especialmente a Paz e, para alguns de vocês, além da Paz, a capacidade para viver e para experimentar, à

vontade, a Consciência especial do Samadhi, podendo se aproximar, alguns de vocês, do
Grande Samadhi denominado Dissolução.

A resistência à Luz irá implicar, nas suas estruturas físicas e sutis, em fenômenos de atrito, enquanto que a
aquiescência, seja qual for o fardo da sua vida em seus diferentes aspectos, irá lhes permitir e lhes dar a

faculdade para se estabelecer nesta Alegria, nesta Paz, neste Samadhi.
Tentem aceitar que não é pela intensidade da sua vontade em meditar, que não é pela intensidade do seu

desejo que vocês realizam este Samadhi, mas, muito mais, ao remeter a sua própria vontade à Luz, ao
aquiescer à sua Inteligência, à sua força e à sua bondade.

***

Não julguem qualquer evento da sua própria vida como da vida sobre a Terra: mesmo se alguns sentidos e
alguns significados lhes escaparem, eles irão proceder, todos eles, sem exceção, da Luz.

Algumas dessas manifestações estarão no acolhimento e então, na facilidade, para o mundo como para vocês.
Outras vão tentar se estabelecer em meio à resistência à Luz, para o mundo e para vocês e, naquele momento,

não será preciso colocar na Luz alguns aspectos podendo ser percebidos, pela sua parte limitada, como
terríveis e assustadores.

Esses próprios qualificativos não têm qualquer sentido, pois, se vocês contribuírem de algum modo para a
resistência, vocês serão pegos pelas forças de resistência e não terão mais meios de viver e de estabelecer

em vocês a Paz e a harmonia necessárias para sua expansão.
Algumas forças operando em meio à resistência têm todo interesse em que a nova Consciência não possa se

instalar.
Cabe vocês saberem, com toda lucidez, se vocês desejam seguir no seu sentido ou no sentido da Luz.
O sentido da Luz Vibral sempre foi e será algo, para sua Consciência limitada, de terrivelmente simples.

É este terrivelmente simples que convém integrar.
Essa tarefa é facilitada por percepções de Consciência que se manifestam e que irão se manifestar cada vez

mais em meio à sua estrutura físico-etérea.
A natureza, as árvores, em especial, são vetores de alinhamento e de transcendência importantes, por que,

elas também, captam a nova Consciência.
A nova Consciência, esta Supraconsciência, diz respeito a cada vida e a cada constituinte, desde o elétron, o

átomo, até as consciências coletivas, sociais, familiares.

***

A Luz se revela e se excita em meio à sua própria densidade.
A Luz se estabelece na Paz.

Apenas a resistência pode levar à falta de Paz.
Muitos de vocês serão solicitados a aplicar as escolhas, as decisões que atrasaram ou adiaram até agora.

Muitas mudanças irão ocorrer, em vocês como nesta Terra, durante este período.



Acompanhar a mudança é a melhor maneira de encontrar a Paz.
Acompanhar não significa agir, mas Ser.

Aceder à reunificação da sua Tríplice Lareira (a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa radiante do Coração e o
Triângulo Sagrado (sacro)), vai ocorrer cada vez mais facilmente, a partir do instante e do momento em que

todo o desejo em vocês se esvanecer, devido à intensidade da Luz em vocês, da sua Presença, da sua Paz e
da sua capacidade para expandir.

Para cada um de vocês, como para toda a Terra, cada coisa, cada Elemento, desdobra-se, manifesta-se, no
seu próprio ritmo.

Um vento de Liberdade, de liberação, vai começar a soprar muito em breve.
O Fogo da Terra, onipresente, vai mobilizar o Ar.

Em meio a essas modificações, ocorrendo em vocês como neste mundo, a melhor maneira de aliviar o fardo e
as resistências dos seus Irmãos, das suas Irmãs, dos nossos Irmãos, das nossas Irmãs, encontrar-se-á

unicamente na sua capacidade para criar a Paz em vocês, a fim de que a Paz se manifeste ao seu redor e cada
vez de forma mais ampliada, pois a Luz Vibral é Paz, antes de tudo, e o Amor apenas pode eclodir em meio à

Paz.

***

A sua capacidade para existir em meio ao Ser e à Paz, em meio à Coroa Radiante e ao alinhamento das Três
Lareiras, irá outorgar, de certa maneira, a isso que vocês são, um tipo de imunidade em relação às ondas e às

Vibrações de resistência.
Por estarem neste estado de alinhamento, de Paz, de Samadhi, é que vocês fornecem a mais útil ajuda, para a

Terra como para toda a humanidade.
Aliás, não poderá existir Paz em outros lugares senão neste alinhamento.

Não poderá existir satisfação em outros lugares senão neste estado Vibratório.
Tornar-se-á a vocês, a cada dia, cada vez mais fácil de permanecer e de persistir em meio a este estado, sem

mesmo passar pela meditação.
Este estado irá se tornar, em um primeiro momento, como uma segunda natureza que, pouco a pouco, irá

dissipar e fará desaparecer tudo o que não seja isso.
Nada há de complicado no retorno à Luz.

Há somente complicações relacionadas com as resistências, como sabem, com o medo, com o mental, com
as emoções.

Lembrem-se, nesses momentos que se aproximam, de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas
emoções, mesmo se a lógica desta Dualidade os levar a se identificarem com as suas emoções e com o seu

mental.
Isso é apenas a parte visível e perceptível do que vocês são.

Em Verdade, o que vocês são é tudo exceto isso.
O Arcanjo MIGUEL lhes disse isso e nós, os Anciãos, lhes dissemos também e todas as Consciências da Luz

Unificada puderam dizê-lo a vocês, da mesma maneira.
Chamem por nós.

Este apelo deve ser feito da maneira mais simples possível.
Como disse UM AMIGO, de Coração a Coração, pois a Luz é simples.

***

O agenciamento da Luz e a ação da Luz em meio aos mundos Unificados é algo que vocês aprendem a
reconhecer, a viver, em meio a esta simplicidade.

É também necessário, a fim de seguirem para este estado, para esta Graça, que vocês aceitem ir para o
essencial.

É também indispensável viverem cada minuto com intensidade, com essa Consciência que a Luz revela e
desvenda.

Vocês irão aprender, nos próximos dias e semanas, a manter a Coroa Radiante do Coração e a Consciência
unificadas, independentemente das suas meditações e dos horários dados por MARIA e por MIGUEL

referentes a esse período.
A Luz tornar-se-á palpável, visível, audível.

Alguns de vocês vão começar a perceber a trama e a sua Inteligência em meio ao seu estabelecimento nesta
Dimensão.

Para os mais sensíveis de vocês, não deem atenção aos ruídos, às imagens, às percepções, próprios do que
é resistência, no mundo como no seu ambiente.

Cultivem a Paz, cultivem a harmonia.
Estejam lúcidos, ajudem-se, ainda uma vez, da natureza, das árvores, da sua respiração, da sua Vibração.

Se a Presença da Luz se tornar muito intensa, quer seja sobre as suas Coroas Radiantes, sobre o seu Sacro
ou sobre as suas novas Lâmpadas, levem o tempo necessário para fluidificarem-se.



Acolham esses momentos de intensa Vibração pelo que eles são.
O desvendar da Luz é a instalação da Luz.

Todos vocês que estão encarnados em meio a esta Dimensão, todos os Irmãos e a Irmãs, da Terra como de
outros lugares, que assumiram corpo e carne, têm uma oportunidade única de viver a passagem da Dualidade
para a Unidade, que é certamente o aspecto mais importante existindo após longuíssimo tempo em meio aos

mundos duais.
Lembrem-se também de que não existem outros limites senão os seus, em meio à sua Consciência limitada,

que podem impedi-los de viver esta transformação.
Tenham em mente, na sua Consciência, que vocês são os únicos Mestres do seu acesso à Luz e, cada vez

mais, mesmo se por vezes não lhes parecer mais serem Mestres em tudo, de tudo o que acontece no exterior:
essa é a reversão necessária.

***

Busquem também compreender, com o Coração, o processo de switch da Consciência.
Eu lhes dei, há alguns meses, os gestos específicos (Yoga da Verdade - 17.02.2010).

UM AMIGO lhes deu outro processo permitindo viver, mais de perto, a revelação da Luz (Yoga Celeste -
16.03.2010).

Vocês devem também deixar a Inteligência da Luz, do Supramental, atuar, não somente estabelecê-la em
vocês, mas deixar também ela trabalhar para limpar o que deve sê-lo, em vocês como no exterior.

Naturalmente, eu estou consciente de que vivenciar em meio à Dualidade a problemática do discernimento, da
confiança, foi essencial, mas, hoje, a chegada da Luz lhes permite passar a outra etapa.

Além do discernimento, além da confiança, vocês aprendem facilmente a notar o que é da Vibração e da Luz, e
o que não é.

Há, certamente, um aprendizado a ser feito, mas isso será muito fácil.
Basta, para isso, estarem talvez um pouco mais atentos e mais lúcidos do que de costume, mas nada que seja

um esforço intransponível ou um esforço fora do alcance, seja qual for a sua vida, sejam quais forem os
eventos e os elementos da sua vida, seja quem você for.

Aí estão, meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, alguns elementos que eu desejava acrescentar.
Se houver dúvidas em relação à Consciência nova, ao Supramental e ao período da sua instalação, eu

disponho de alguns minutos, eu acho, antes de passar a palavra para quem virá depois de mim.

***

Pergunta: saber de tudo isso nos dá a responsabilidade de falar à nossa comunidade?

Querida irmã, estritamente de nada serve falar.
A melhor informação que vocês podem dar será o seu estado de ser.

Vocês jamais poderão convencer ou informar alguém que se recusa ver a verdade do que está chegando.
Alguns seres poderão persistir até o fim chamando isso de destruição e de catástrofe.

O melhor testemunho é estar nesse estado de Paz, de Samadhi, pois a Luz então será irradiada de vocês e
essa Luz não precisa de palavras.

As palavras pertencem à Dualidade.
A Vibração Unitária pertence à Unidade.

Informar pode também levar à rejeição, à negação, a colocarem em situação de resistência ou de oposição as
pessoas próximas de vocês.

Contudo, nós confiamos na capacidade do ser humano, à medida que os dias e as semanas transcorrerem,
para entrar em sintonia e em harmonia com a Luz, pois, jamais se esqueçam de que essa é a natureza original
de todos vocês, sem exceção e de que, de qualquer maneira, a um dado momento, o mental, as emoções, se

rendem diante da Luz Vibral.
É claro que, antes dessa capitulação da Sombra, podem existir tensões, resistências.

É nesse sentido que eu lhes digo para não se atrasarem com isso.
A Inteligência da Luz será sempre muito mais inteligente do que o seu mental.

É nesse sentido também que eu lhes falei de confiança, de fé, mas também do Abandono à Luz, porque, de
maneira autêntica e verídica, ao se abandonarem à Luz vocês de tornam transparentes, vocês vão para a

Unificação, para a Paz, sejam quais forem as circunstâncias iniciais que poderão ser, eu admito, talvez difíceis.
Mas o difícil é apenas um ponto de vista limitado que irá ceder diante do Ilimitado.

***



Pergunta: a mudança anunciada vai ocorrer rapidamente?

Vocês entraram, como disse o Arcanjo MIGUEL, na mudança final.
A sua Supraconsciência diz, a Terra diz e vive e o seu corpo vive isso.

Isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã.
Não há o que esperar.
Tudo acontece agora.

Cada coisa vai ao seu ritmo nesta transformação, mas esse ritmo vai se ampliar.
Ele já aumentou desde que MIGUEL falou e anunciou a vocês.

Mas vocês não poderão forçar ninguém, no nível das Consciências humanas, a viver o que ele não pode viver.
Certamente, para alguns do seu ambiente próximo, afetivo, familiar, profissional, isso poderá representar, em

um primeiro momento, um dilema, uma forma de resistência.
Convém então não se alarmarem e, aí também, terem confiança e se estabelecerem cada vez mais no que

vocês percebem como legítimo, verídico e autêntico.
Vocês também devem aceitar que algumas Consciências humanas não querem e não podem aquiescer à Luz.

Mas, até o último suspiro deste mundo, desta Dimensão, tudo se torna possível.
Lembrem-se de que a melhor maneira de ir na direção e para a Inteligência da Luz é deixá-la percorrê-los e

deixá-la trabalhar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, eu lhes transmito todas as Bênçãos d’A FONTE e da Verdade.
Eu darei o lugar, agora, àquele que está conosco, àquele que, com a sua qualidade, nos reúne e os reúne, pelo

menos eu espero.
Sejam abençoados.

************
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam as minhas homenagens.
Eu venho a vocês num exercício que não me é habitual, aquele de responder às suas perguntas.

Vou tentar fazer tão bem como RAM.
Eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Silêncio no Ilimitado?
Dentro de todos os ensinamentos tradicionais, em todas as correntes e todos os povos, não pode haver

acesso a outra manifestação da Consciência sem a passagem por esta etapa do Silêncio.

Esse foi o objetivo da meditação, da oração, de algumas práticas chamadas de Yoga, no meu país, como na
China ou em outros lugares.

O Silêncio, fazer silêncio, consiste em, pouco a pouco, apagar o conjunto de sinais da projeção da
Consciência no exterior de si.

Como sabem, a sua manifestação, neste mundo, é apenas uma projeção.
Projeção modificada e alterada, tendo provocado, pela reprodução da experiência, a perenidade da

referida experiência de projeção.

Assim, portanto, é desejável, e indispensável, realizar a extinção dos sentidos, a extinção de todo sinal
exterior, para descobrir o que está no Interior, o que não permite aparecer ao olho da Consciência comum,

enquanto ela funciona.

Do mesmo modo que o sonho se manifesta de modo comum durante o sono, é o mesmo para a Consciência.

Assim, portanto, no sono, que se caracteriza por uma imobilidade do corpo, dos pensamentos, é aí que pode
se manifestar outro aspecto da sua Consciência que, habitualmente, não está aparente.

No que se refere, também, ao Supramental, aquele que só pode aparecer, assim como expliquei em minha
vida, no Yoga Integral, pela dissolução do mental.

Isso se chama meditação, atenção, oração, segundo o método que vocês empregam para ali chegar.

Vocês não podem chegar a entender o seu Coração, em todos os sentidos do termo, colocando-se na
cabeça.
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Vocês não podem estar à escuta do seu ser Interior, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem, sem
fazer calar o que vem do exterior.

Do mesmo modo que, quando fui São João, eu necessitei de uma reforma intensa, durante vários anos, para
estar apto a recolher as palavras de Cristo.

Esta preparação foi muito longa, várias dezenas de anos na penumbra, limitando o máximo possível a
Consciência exterior, comum.

É apenas a esse preço que eu pude estar à escuta, no meu ser Interior, das palavras de Cristo.

É muito difícil, para o ser humano, deixar se expressar, no mesmo tempo e no mesmo espaço, a consciência
comum e a Consciência Supramental.

É uma ou outra.

Do mesmo modo que vocês não podem conduzir um automóvel e olhar um jogo do que quer que seja.
É o mesmo para a Consciência.

O silêncio dos sentidos, dos sinais da consciência exterior, é uma preliminar indiscutível para o
estabelecimento do Silêncio Interior e da sua plenitude.

Esse Silêncio não é o Vazio.
Ele é Pleno.

Pleno da Vida e da pulsação da Vida.

A tal ponto que, antes de ali chegar, frequentemente é ouvido o que eu chamaria de canto da Vida, ou som da
alma, ou som do Espírito.

E é no curso desse som da alma e do Espírito que pode se estabelecer o Silêncio Interior.

Na China, isso foi chamado de vacuidade, no Tao.

Mas seja qual for a tradição, seja qual for a civilização, as palavras são diferentes, mas o princípio e a
realidade são os mesmos.

Seguinte.
***

Questão: como se instala a consciência do Ilimitado no Silêncio?

Eu diria que um decorre do outro.
Não há, propriamente falando, técnica mais adequada do que outra.

Há, primeiro, como acabo de dizer, a capacidade para se estabelecer no Silêncio da consciência exterior.

Apaziguamento das tensões, apaziguamento do mental, apaziguamento das emoções, pacificação.

Estabelecimento na vacuidade ou no Vazio, aparecimento de sons e, depois, o acesso ao Ilimitado.
Ninguém pode pretender aceder a este Ilimitado mantendo a limitação.

É impossível.

É preciso fazer, de algum modo, cessar toda projeção da Consciência ao exterior do Ser.

Nas escrituras da Índia, a maior parte dos Imortais descreveu, em meio a um corpo de Conhecimentos
chamado de Siddha Yogas, uma série de elementos propícios a ir para esta Consciência Ilimitada.

Hoje, lembrem-se de que vocês estão em um outro tempo e em uma outra época, onde a Luz chegou até
vocês e que o princípio é diferente.

Há somente que acolher, porque ela já está aí.

Antes desta geração, eram esforços constantes, um ascetismo permanente, dificilmente compatível com uma
vida exterior invasiva.

Era preciso fazer o esforço de se elevar para a Luz.Hoje, a Luz vem até vocês.
Ela bate à sua porta.

É isso que descrevi antecipadamente, como a chegada do Supramental, na minha vida.

Assim, portanto, o movimento, antes desta época, era de baixo para cima, se pudermos dizer, enquanto que o
movimento, hoje, se faz de cima para baixo.



Isso participa do consentimento à Luz e do que Um Amigo e um Arcanjo denominado Anael lhes deram
como Abandono à Luz.

O princípio é o mesmo, seja no movimento baixo-alto como alto-baixo.
Trata-se, em última análise, sempre do mesmo processo de extinção da consciência limitada.

O mais difícil, no fato de viver esta extinção, é que a consciência limitada faz tudo, absolutamente tudo, para
não viver a extinção, porque ela está programada para isso.

Existem, portanto, muitas barreiras que, hoje, são muito menos intransponíveis, eu diria.

Não é menos verdadeiro que é preciso, entretanto, apagar os sinais exteriores da consciência que os
projetam na Ilusão.

A consciência comum faz tudo para fazê-los crer e fazê-los aderir ao princípio de que a Ilusão é a única
Verdade e a única realidade.

O que, bem entendido, é totalmente falso.

É uma mudança total de paradigma, de compreensão, de vivência, que tentei ilustrar por esse mecanismo
de switch da Consciência, que conduz e que conduzirá cada vez mais seres humanos a experimentar a

Alegria do Coração, o Fogo do Coração e o retorno à Verdade.

Seguinte.
***

Questão: há correlação entre Consciência, Silêncio e movimento, na nossa Dimensão e no Ilimitado?

Há correlação, tanto na ilusão como na Verdade.
O movimento é indissociável da Vida, qualquer que seja, Unificada ou dissociada, qualquer que seja a

Dimensão.

A Vida se caracteriza pelo movimento.
Mas esse movimento é Imobilidade, de outro ponto de vista.

O ‘princípio da reversão’, que se acompanha da passagem de uma Dimensão a outra, no nível das Dimensões
Unificadas, passa por esta fase de switch, mas muito mais natural.

Passar, por exemplo, para um Arcanjo, da sua forma arcangélica, tal como vocês a representam nesta
Dimensão, para a sua Dimensão original, se faz por essa reversão e esse Silêncio.

Entre os dois, há movimento.

Mas, passar de um movimento a outro movimento, passa pela parada do movimento.
A força de inércia é mais ou menos grande, segundo a passagem dimensional visualizada.

Do mesmo modo, esta força de inércia existe entre a consciência limitada e a Supraconsciência.

Esta força de inércia é representada pelo mental, pelas emoções, pelos medos, pelos apegos, pelas feridas.

Seguinte.
***

Questão: o que são as palavras, quando são alinhadas na percepção exata e na Vibração do Coração?

Naquele momento, as palavras se tornam Verbo.
É nesse sentido que nos é possível (e alguns de nós são dotados para isso, alguns seres que passam por

esse canal, como por outros canais) ajustar a Vibração para uma palavra extraída do cérebro do canal,
permitindo então colocar em adequação a palavra e a sua Vibração.

A palavra se torna, então, Vibração por si mesma, além da Vibração sonora.
Ela se torna uma Vibração da Luz.

Assim, alguns de vocês talvez puderam viver isso com o mestre RAM.

Seguinte.
***



Questão: Silêncio Interior e Alegria Interior são da mesma natureza?

Inteiramente.
A Alegria Interior é um estado de Ser, independente de qualquer circunstância exterior e um estado de

plenitude, de imobilidade e de movimento extremo, ao mesmo tempo.

É um estado que poderia se chamar felicidade.
E, aliás, frequentemente, a palavra que é empregada não tem o equivalente na língua ocidental.

É por isso que é chamado de Samadhi.

Mas esse Samadhi não é único.
Existem diferentes variedades Vibratórias e de Consciência.

Desde o primeiro Samadhi que vocês conhecem (e atingível por uma simples relação sexual), até o Maha
Samadhi (que é o Samadhi eterno), toda uma paleta de Samadhi existe, acompanhando-se de um

crescimento da Consciência, assim como da sua dissolução dentro do Tudo.

Há, nos Samadhi os mais avançados, a dissolução do sujeito e a ausência de separação entre sujeito e objeto.
A Consciência não é mais identificada e encarnada dentro de uma forma, mas ela se expande e se torna o

Todo, na realidade.

Seguinte.
***

Questão: a perspectiva de se tornar uma estrela ou um planeta cria em mim uma terrível angústia. Sinto
isso como um freio importante. Poderia me ajudar?

Não estou certo de apreender o alcance da ajuda que é solicitada.
As palavras que poderia pronunciar não seriam de qualquer utilidade.

Alguns seres que começam a provar a Alegria, seja durante os 10 primeiros minutos das horas de Maria, ou
ainda, de acordo com as meditações que foram conduzidas pelos 24 Anciões, levaram-nos a viverem alguns

estados de Consciência modificada com relação à sua consciência comum.

Nesta Consciência modificada, obviamente, as percepções mudam.
A tradução, efetivamente, pode ser de lágrimas de reconhecimento, mas também de medo.Isso faz parte do

aprendizado.
Isso faz parte da experiência.

Obviamente, essas lágrimas podem ser facilitadoras ou bloqueadoras, depende.

Aconteceu a mim também, explorando a Consciência, na minha vida ou mesmo quando eu fui São João,
transcrevendo as palavras de Cristo, de chorar.
Isso não foi para mim bloqueio, mas facilitador.

Assim, você tem sempre a possibilidade de inverter também, no nível de uma manifestação como choros, o
sentido e a direção da Energia e da Consciência sujeitas a esses choros.

As lágrimas não traduzem sempre um estado emocional exacerbado, mas, sim, o mais frequente,
uma reconexão à Essência, que convém, entretanto, apaziguar.

Seguinte.
***

Questão: ao invés de viver plenamente a experiência, eu fujo, me projetando no futuro. Poderia me
iluminar?

É exatamente o que eu disse.
O que toma a fuga é o medo da extinção da consciência limitada.Não há outra alternativa senão enfrentar

também essa fuga.

Mas, progressivamente e à medida que você penetrar os mundos Vibratórios, mesmo neste espaço, como em
sua vida, você ali chegará porque, lembre-se, você é ajudada pela Luz.



Não há portanto que projetar e ter medo, mesmo dessa fuga, porque é ainda muito limitante, não é a fuga em si,
mas o medo que é, eu diria, um elemento muito mais redutor do que a própria fuga.
A fuga é domesticada sem qualquer problema pela experiência, pela Vibração.

O medo, ele não.
Ele é muito mais tenaz.

Não é preciso lhe dar, portanto, mais peso do que ele tem.

Isso poderia se chamar ignorar o medo ou vencer o medo, mas você não pode combater.
Porque, a partir do momento em que você combate, você recai na dualidade.

É o que quer fazê-los fazer a consciência limitada.

Apenas pelo processo de reforço do estado Interior, da Vibração, do Silêncio, que irá se realizar este objetivo.

Seguinte.
***

Questão: o Fogo do Coração corresponde à ativação do 9º corpo? Quando ele é desencadeado, continua a
queimar?

Inteiramente.
A ativação do 9º corpo, ‘corpo de Irradiação da Fonte ou do Divino’, confere o Samadhi.Apenas nessa

capacidade para irradiar esse tipo de Vibração que se vive o Samadhi.

Obviamente, esta lâmpada nova está em relação também com o chacra do Coração.
Há uma relação direta e uma ressonância direta.

Uma vez que o Fogo do Coração nascer, quaisquer que sejam as variações, ligadas às vicissitudes da
consciência exterior, ele não poderá mais se apagar, até o fim.

Porque ele corresponde a uma ativação real.

Do mesmo modo que, quando a Kundalini se desperta, ela nunca mais pode se apagar.

Pode haver acidentes que existiram no passado, quando as ondas da Luz e do Fogo secam, mas, hoje, as
circunstâncias não são de forma alguma as mesmas.

Assim, o Despertar ao Fogo do Coração confere a invencibilidade do Fogo do Coração.

Seguinte.
***

Questão: poderia desenvolver sobre a sílaba OM?

A sílaba OM remete, obviamente, à língua matricial original e à sílaba IM.
A única diferença é que, nas Vibrações novas, o IM está associado a uma zona que está situada acima do

Manipura chacra, diretamente em ressonância com o 8º corpo.
Enquanto que o OM, o mais frequente, na tradição indo-tibetana, remete à Energia da base da Respiração,

no Swadhistana chacra.
O que não é de forma alguma a mesma coisa, ainda que a raiz Vibratória seja a mesma.

O OM, aliás, remete a Vibrações mais densas e menos elevadas que o IM.

A experiência é muito fácil de realizar.
Meditando no som ou pronunciando o som OM, a Respiração e a Vibração se ancoram no Swadhistana,

enquanto que pronunciando o IM, a Vibração se ancora na 8ª lâmpada.

Seguinte.
***

Questão: podemos ligar esta Vibração com a Respiração em nossas práticas?
Completamente.

A Respiração é Vibração.
No começo era o Verbo e o Verbo é Respiração.

Seguinte.



***

Questão: é preciso prosseguir sem folga os exercícios espirituais até o bascular no Estado de Ser ou fazer
pausas para integrar e estabilizar as coisas?

Cada caminho espiritual é diferente.
A finalidade é a mesma.
O objetivo é o mesmo.

Para alguns, será mais fácil realizar isso sem interrupção.
Para outros, haverá necessidade de integração e de espaços de tempo, de retorno à consciência comum.

Cabe a cada um adaptar, em função das suas Vibrações, das suas percepções.

Seguinte.
***

Questão: pode me esclarecer sobre o que me disse quando da cura espiritual de 23 de junho?

O que disse, de maneira geral, não se dirige à personalidade.
Aquilo foi entendido no nível da alma, o que explica, aliás, as reações.

Não há portanto que apreender no nível da compreensão, que pertence à personalidade, ainda uma vez.
Não é compreender que permite liberar.

Jamais.
É uma ilusão do mental que os faz crer que compreendendo, você domina, o que, obviamente, é totalmente

falso.

Seguinte.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

Irmãos e Irmãs nesta humanidade, eu vou, então, agora, deixar o lugar.
Eu lhes apresento meus agradecimentos e minha gratidão e lhes digo, eu espero, até breve.

Terminarei por essas palavras.

Lembrem-se, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir ou de ler, de que jamais, mesmo se hoje os sinais
são evidentes, a compreensão das palavras que me foram dadas pelo Cristo permitiu, até o presente,

realmente, compreender o que quer que seja do Apocalipse de São João.

Apenas na vivência Vibratória que se expressa a Verdade, bem além do que o mental pode apreender.

Mesmo se, hoje, ainda uma vez, os sinais evidentes são muitos, que todos os Selos e todas as Trombetas
tenham tocado.

Até breve.
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 Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs, eu venho para ajudá-los a avançar em algumas compreensões relativas ao ego, ao mental, ao
Supramental, à Luz Vibral, o que são esses elementos e o que eles não são.

Dessa forma, se persistir, em meio à sua lógica, à sua compreensão ou à sua vivência Vibratória ou de
Consciência, elementos que merecem aprofundamento, eu desejo bem, com vocês, tentar ajudá-los a ir para o

que deve ser em vocês.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: abandonar o sentido de propriedade participa da dissolução do ego?

Sim, isso, inegavelmente, querida irmã, corresponde a uma forma de abandono do que provocaria a ilusão
dessa matriz, mas isso não é tudo.

O mais importante é o Abandono de si mesmo à Luz.
Você pode, como foi escrito, eu creio, por São Paulo, em sua 1ª Epístola aos Coríntios, vender todos os seus

bens, falar todas as línguas, se lhe faltar o Amor, você não ganha nada.
Assim então, é uma decisão que deve ser impulsionada pela alma, pelo Espírito, mas não uma decisão da

personalidade, ela própria, decidindo se livrar das posses, porque se livrar das posses não basta para ser livre.
A Liberdade da qual falamos e sustentamos regularmente é aquela do Espírito.

Ela é eliminação das crenças, dos medos e de todas as posses.
É de posses bem mais sutis do que aquelas relacionadas com o dinheiro.

***

Pergunta: o aumento da intensidade da Luz vai facilitar o desaparecimento do ego?

Caro irmão, a Luz ou o Supra mental, como o descrevi na minha vida, vem e penetra tudo.
Ela irá penetrar tudo.

Aquilo que está estabelecido no seu ego, no nível do seu emocional, resistirá à Luz.
As forças de resistência à Luz mostrarão, por seus olhos, certos acontecimentos com aqueles que rejeitam a

Luz, porque, de fato, é fácil declamar querer a Luz, é outra coisa do que viver o ‘Abandono à Luz’.
Assim, portanto, em meio às forças de resistência se opondo à mudança, manifestar-se-á certa quantidade de

jogo.
Esses jogos serão comparáveis ao que com sua linguagem punitiva, o Bem amado Aïvanhov chamou de terror.

Esse terror apenas irá ilustrar as resistências do ego à sua própria morte, na Humanidade como em alguns
indivíduos que são, infelizmente, no momento os mais numerosos.

A Luz, como sempre lhes dissemos, é Inteligência.
É também necessário que a inteligência humana se remeta à Inteligência da Luz.

Essa é toda a luta que vai ocorrer sob seus olhos e que já acontece mesmo em meio aos Seres ditos
espirituais, como entre os que se dizem ateus.

O jogo da Sombra e da Luz (mas a Luz Unitária, não a Luz deste Mundo, mas a Luz Supra mental) vem se
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revelar.
O Fogo da Terra se desperta, como Miguel lhes disse.

Resta agora a vinda do Mestre da Luz.
Isso será feito, no nível Vibratório e no seu Ser Interior, muito em breve.

Caberá então a vocês, não fazer escolhas (isso foi colocado desde muito tempo), mas acolher e aí, somente o
ego poderá se opor a isso.

E é nesse sentido que, desde alguns dias, em meio ao nascimento do Cristo Interior, se manifesta em vocês
um desvendar e uma iluminação intensa do que lhes resta a pacificar, do que lhes resta a unificar, a fim de

penetrar as esferas da Unidade.

***

Pergunta: o que você chama de posse « mais sutil »?

A posse é uma forma de apego.
Apego a coisas às vezes fúteis, mas também a certo número do que eu chamaria de dogmas, de crenças ou

de convicções.
Tudo isso jamais irá substituir a experiência e a vivência.

Assim então, certos apegos, sem propriamente o saber, a certos aspectos da sua personalidade.
Em meio ao humano sofrendo neste Mundo de divisão e de ilusão, manifestam-se, eu diria, comportamentos

de sobrevivência do próprio ego.
Por isso, entre esses elementos de sobrevida, encontram-se os apegos, quaisquer que sejam, sem exceção

e, certamente, as mágoas e os medos.
Enquanto houver identificação às suas mágoas e aos seus medos, vocês não estão Livres.

Não sendo Livres, vocês não podem Vibrar, totalmente, no nível do Estado de Ser.
A Vibração do Estado de Ser confere a capacidade para Ser e para experimentar o Samadhi, a Alegria Interior.

É isso que vocês devem encontrar, o mais breve possível, antes que a Luz da Onda Galáctica toque a Terra.
Seria extremamente longo enumerar todos os apegos, os medos, as mágoas, existentes no homem submisso

à sua personalidade.
Lembrem-se de que o acesso ao Supra mental, no Coração, é Liberação e Alegria.

Essa Alegria é essencial, porque é ela que confirma, pelo seu aspecto Vibratório e pela sua realidade no nível
da Consciência, o seu acesso às esferas da Eternidade.

***

Pergunta: como superar o apego que eu sinto pelos meus dois filhos?

Querida irmã, que seja seus filhos, que seja seus pais, deve considerá-los como Seres Livres, porque é o que
eles são.

Seu futuro lhes pertence.
Querer bloquear suas escolhas é uma forma de posse.

Entretanto é fácil, efetivamente, tomar decisões para se liberar de certos pesos como, por exemplo, o que foi
dito previamente em relação à venda de apartamentos, de bens.

No entanto é muito mais difícil, em meio a esta matriz, se liberar dos apegos criados por parte da família.
Lembrem-se de que a sua verdadeira família é espiritual.

Quando vocês deixam esse corpo, as ligações que vocês estabeleceram não mais existem, exceto em alguns
karmas que os fazem reencontrar, extensivamente, as mesmas almas em diferentes papéis em meio às suas

diferentes encarnações.
Mas esta Dimensão não existindo mais, não há possibilidade de se religar aos dados kármicos e, então, vocês

devem aceitar isso.
Mas essa aceitação não pode passar por uma decisão, como vender um bem, ela passa pelo que desenvolveu

muito longamente Anael, Arcanjo, no que diz respeito ao Abandono à Luz.
Apenas no nascimento da Vibração, no Coração, que se expressa e se vive a Liberação.

Não é uma decisão do mental, porque ela não pode existir em meio ao mental.
Uma mãe não pode decidir romper uma ligação afetiva e ainda, a palavra “romper uma ligação afetiva” não é

completamente justo.
Há simplesmente que se desprender.

Então, em relação a esse tipo de apego, apenas a Vibração do Coração pode liberar, e absolutamente nada
mais.

Portanto, isso necessita descer a sua Consciência no Coração, acender a Vibração do Coração, e depois
deixar, em um segundo tempo, o Fogo do Coração se acender em vocês, antes que o Fogo chegue sobre a

Terra.



***

Pergunta: abandonar-se não é então uma escolha da personalidade, mas do Coração?

Essa é, seguramente, a única solução.
Mas essa decisão, tomada no mental, deve levar a viver a Vibração do Coração.

Isso não é algo que deva permanecer na cabeça ou permanecer uma ideia.
Trata-se realmente de um fenômeno Vibratório, bem real, e aquele que o vive compreende plenamente.

***

Pergunta: pode-se viver a Vibração do Coração, retornar ao ego e voltar ao Coração?

Isso é mesmo, querida irmã, uma constante.
Há um aprendizado a realizar.

A época atual coloca-os frente às suas próprias emoções.
Como o disse, com sua linguagem, o Mestre Aïvanhov: havia um tapete onde vocês escondiam sua poeira e o

tapete era muito bonito.
Mas, hoje, o tapete é retirado, permanece a poeira.

Há então necessidade de fazer a limpeza e isso passa por períodos de passagem de um estado Vibratório a
outro que corresponde certamente à atmosfera Vibratória do que têm a viver nesse momento.

O importante é reparar bem a passagem Vibratória que se faz em meio à personalidade para o Coração, ou o
inverso, do Coração para a personalidade.

Porque, reparando no que se passa, naquele momento, vocês identificam as causas e identificam então a
forma de se manter em meio à verdade do Coração.

Desde que vocês tenham vivenciado, apenas uma primeira vez, por alguns segundos, o estado de Vibração no
Coração e o Fogo do Coração, isso não pode jamais enganá-los, porque vocês identificam muito claramente o

que é o Coração e o que é o ego.
Mas isso não quer dizer, no entanto, que o ego desaparece, porque há, em todo ser humano encarnado,

algumas mágoas a superar, alguns medos e apegos a superar.
Mas ali, vocês não poderão dizer que vocês não fazem a escolha, conscientemente e de maneira lúcida,

contrariamente àqueles que ainda não vivenciaram a Vibração do Coração.

***

Pergunta: a Fonte de Cristal está acima da cabeça. Há um equivalente sob os pés?

Sim, querida irmã.
Tanto existe uma Fonte extraterrestre, como existe uma Fonte intraterrestre.

O núcleo da Terra é a imagem e a cópia conforme do núcleo existente em meio ao Sol Central Sirius [Sol
Central da nossa Galáxia].

A vida não poderia ter se desenvolvido sem esse fator Vibratório Cristalino.

***

Pergunta: deve-se então trabalhar ao nível das duas polaridades?

Há uma reunificação das duas polaridades em meio ao Coração.
Não há então uma polaridade, nem duas polaridades.

Há simplesmente reunificação da dupla polaridade, em meio à Unidade.

***

Pergunta: voltar-se exclusivamente para a Fonte de Cristal estaria incompleto?

Não há que se voltar nem para a Fonte de Cristal, nem para a Fonte intraterrestre.
Há precisamente que se voltar para o Coração.

Desde que estejam no Coração, em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, a Fonte de
Cristal se ativa automaticamente, assim como as Fontes que se situam sob seus pés, ao nível das Fontes

intraterrestres.



***

Pergunta: se revelar se sentir mais na parte alta do corpo, isso significa que não se está no corpo ou que há
uma dificuldade em relação a isso?

O Coração está situado no centro do seu peito.
Não importa, eu diria, o conjunto das Vibrações existentes, de maneira concreta, ao nível das novas Lâmpadas

já que tudo se resume no Coração e no Fogo do Coração, e é o Fogo do Coração que é a garantia do seu
acesso ao Estado de Ser e à sua Dimensão original.

***

Pergunta: sentir as duas Fontes simultâneas me dá o sentimento de estar mais na transparência e no
equilíbrio. Isso pode revelar uma verdade particular?

Sim, mas isso não é o Fogo do Coração.
O Fogo do Coração é o Fogo do Coração.

As palavras que eu emprego são muito simples, não há que tergiversar.
A Vibração está presente, ou não está presente, em meio ao Coração.

Ela permite fazer viver o Fogo do Coração e o Samadhi, essa é a única realidade.
O resto é apenas transitório e temporário.

Mesmo a ignição das novas Lâmpadas permite unicamente despertar o Fogo do Coração.
O mais importante sendo o Fogo do Coração que corresponde à ativação do que denominam o 9º. Corpo e

do chakra do Coração, ao mesmo tempo.
Agora, isso corresponde talvez, caro irmão, à sua escolha individual.
Lembrem-se de que não há caminho, destino, melhor do que o outro.

Lembrem-se de que não há recompensa, nem punição.
Há, certamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ lhes fazendo ir para onde vocês devem ir.

Isso se denomina uma justa retribuição em meio à ‘lei de ação de Graça’.

***

Pergunta: por que sentir um calor intenso durante as etapas do Yoga Celeste se não se sente a Vibração do
Coração?

Isso corresponde à acentuação Vibratória Supramental, em meio mesmo às células, abrindo o Fogo atômico e,
então, a percepção da radiação ionizante produzida pelas suas próprias células.

Essa é uma etapa podendo levar, efetivamente, ao Fogo do Coração.
Mas mesmo nessa etapa, o ego está ainda presente, enquanto que a Vibração do Coração e do Fogo do

Coração não estiver ativada.

***

Pergunta: o Supramental é a unificação das polaridades feminina e masculina?

Não, o Supramental é uma energia que chega para vocês.
Ela é a essência e a natureza feminina.

Que vocês a denominem Shakti, Shékinah, Espírito Santo, é o mesmo.
Hoje, acoplada em meio à tríplice Radiação denominada Ultravioleta e irradiação da Fonte.

O que vem para vocês não é unicamente o Supramental, como o Arcanjo Miguel lhes tem amplamente feito
viver e descreveu.

É a associação dessa tríplice irradiação que leva ao Fogo do Coração.
O Supramental, em si, é uma qualidade Vibratória chegando até vocês.

A irradiação da Fonte e a irradiação do Ultravioleta permitem-lhes realizar a sua transmutação.

***

Pergunta: quando se sente irritado por qualquer coisa ou por qualquer um, qual é a atitude a « mais correta
» para não se cair no ego ou no conflito?



Meu irmão, a partir do momento em que você se sente infeliz por um Ser, é que há em você a falha
correspondente.

De nada adianta querer acusar o outro.
Se isso criar em você distorção ou desequilíbrio, é que há uma iluminação para se fazer, em você,

independentemente da visão apresentada pelo outro.
Apenas em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Amor é que se pode solucionar, de certa maneira, esse

sentimento de ser agressivo ou de não se viver o que é justo.
E para não se viver qualquer coisa que é justa, deve ter havido uma falha no interior.

A Vibração do Fogo do Coração é a solução para tudo isso, porque, em meio à Vibração do Fogo do Coração,
com certeza, alguns Seres não irão suportar as Vibrações que lhes são dirigidas, mas, isso também, cabe

aceitar.

***

Pergunta: pode-se dizer que tudo funciona no Universo segundo a lei do Amor e que é a 3ª. Dimensão
dissociada que teria esquecido um pouco este aspecto?

Meu irmão, vocês esqueceram porque os fizeram esquecer.
Cabe, através da resposta que eu dei, saírem, definitivamente, dos esquemas de culpabilidade e mesmo de

karma, porque isso pesa e faz desaparecer a Vibração do Coração.

***

Não temos mais pergunta, agradecemos.

***

Queridos irmãos e irmãs, eu me permito voltar com vocês, em efusão de energia direta, com o Arcanjo Anael,
dentro de pouco tempo.

Eu lhes digo, então, até logo mais.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100802_-_SRI_AU...

~ O ADVENTO DO FOGO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Caras Irmãs, caros Irmãos neste espaço, eu lhes agradeço por de me acolherem esta noite.

Eu lhes transmito o meu Amor.

Foi-me solicitado, pelo Venerável OMRAAM (Omraam Mikaël Aïvanhov), para vir falar com vocês sobre
o Fogo.

Como sabem, eu sou um Melquisedeque do Ar, em relação com a Constelação da Águia.

Mas devido aos meus escritos e às minhas experiências, na minha última vida, é possível eu tentar fazê-los
chegar a uma compreensão direta do que é chamado de Fogo e, em particular, do Fogo do Coração.

Vocês sabem, talvez, na tradição de onde venho, o Fogo não tem absolutamente a conotação negativa que
existe no cristianismo, onde o Fogo representa as chamas do inferno, as chamas destrutivas. 

Na minha tradição, o Fogo está ligado a Shiva.

É o Fogo que purifica, é o Fogo que regenera e ressuscita, que está ligado à Fênix.

O Fogo é um dos quatro Elementos, em relação com um dos Quatro Viventes, denominado, na tradição
primordial, Vehuiah, o Gênio do Fogo.

Quando tentei definir, em palavras, o que eu chamei de Supramental (que hoje chegou sobre a Terra, do qual
vocês sentem as primícias na sua Coroa Radiante do Coração e da cabeça), eu compreendi então uma série

de características desse Supramental, que outros, antes de mim, chamaram de Fogo do Éter.

Esse Fogo do Éter, esse Supramental ou de la Città, corresponde a algumas características específicas que
nada têm a ver com a energia perceptível pelo magnetismo ou por diversas técnicas que visam fazer perceber
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a energia vital.

A energia Supramental tem características muito diferentes.

Poder-se-ia, aliás, chamá-la de Fogo elétrico, não pela oposição ao magnetismo, mas, sim, como uma
complementaridade.

As características de Vibrações do Supramental fazem com que esta energia tenha uma Vibração mais rápida
do que aquela que é comumente percebida por aqueles que sentem isso.

O Supramental se expressa também pelo Fogo.

Compreendam bem que esse Fogo não é um Fogo que queima, como as chamas, mas, entretanto, é um
Fogo: um Fogo que revela, um Fogo que desvenda, um Fogo que forja e que torna transparente.

É desse Fogo que se trata.

Esse Fogo que foi utilizado, mesmo em sua versão que queima, em alguns processos chamados de
iniciáticos, nas tradições primitivas.

O Fogo do Coração é, obviamente, a instalação desta Vibração rápida, do Supramental, no chacra do Coração,
transformando-o, além do chacra, em uma Coroa Radiante, perceptível, efetivamente, como uma coroa se

expandindo até envolver, bem além do chacra do Coração, todo o peito.

O Fogo é também Consciência.

O Fogo de que falo não é a combustão do oxigênio, mas, bem mais, constituído de partículas.

Essas partículas puderam ser chamadas de Adamantinas ou, na minha tradição, de Agni Deva.

São essas partículas, qualificadas de exóticas no seu Mundo usual encarnado, que devem invadir o seu Mundo,
em quantidade cada vez mais importante, quando a Terra atravessar, na totalidade, a irradiação da FONTE,

chamada, por alguns, de ‘Onda Galáctica’.

As propriedades dos Agni Deva são de revelar, de purificar, de elevar.

Poder-se-ia dizer que o Fogo é o agente que coloca em movimento o veículo intermediário,
denominado Merkabah, situado, como sabem, acima da sua cabeça e que é despertado quando o conjunto

das suas novas Lâmpadas é ativado.

Esses Agni Deva tomam então forma, dentro da sua forma, arranjando-se segundo o que eu chamaria de plano
matricial fora da matriz, ao nível dos Mundos Unificados, em relação com o que chamamos de corpo de Estado

de Ser, ou corpo Divino, se preferirem.

***

De fato, seja qual for a sua Dimensão de origem, sejam quais forem as suas Linhagens espirituais, o seu
corpo imortal é constituído, em grande parte, de uma montagem de diversas partículas.

Essas partículas se arranjam segundo uma ordem tão rigorosa como as suas proteínas ou as suas células.

Elas são portadoras de uma energia considerável, de uma energia bem além do Fogo da matéria que vocês
chamaram de fissão nuclear ou mesmo de fusão nuclear, cuja velocidade de propagação escapa a qualquer

medida física, na Dimensão que vocês percorrem.

Escapa tanto que, até agora, poucos de vocês perceberam e viram essas partículas Adamantinas.

Alguns de vocês, por outro lado, perceberam-nas nas suas estruturas, quer seja no nível da Coroa Radiante do
Coração como na escala do corpo inteiro, como radiações formigantes e penetrando no conjunto do seu corpo.

A Luz Metatrônica é inteiramente composta dessas partículas Adamantinas, aquelas que lhes foram
derramadas, pela primeira vez, sobre esta Terra, durante a revelação das primeiras Chaves Metatrônicas,

durante o seu verão passado (inverno no hemisfério Sul).

O Fogo de que falo é esse Fogo.

Esse Fogo que constitui, obviamente, a Luz Vibral.

A Luz Vibral não é um fóton.

A Luz Vibral é uma disposição dos Agni Deva, sob a forma hexagonal, explicando que o conjunto dos Mundos
Unificados se estrutura por 6 e por 24.



Assim, portanto, nós somos 24 Anciões.

Assim, portanto, o que eu chamaria de ‘Fogo original primordial’ é constituído da FONTE, que se espelha nela
mesma em METATRON e enquadrado pelos 4 pilares da Criação, os 4 Hayot Ha Kodesh ou, se preferirem,

os Agni Deva da Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

***

O Fogo é o elemento constitutivo principal de qualquer Criação.

Esse Fogo está presente sob a forma de um espaço/tempo diferente daquele que os constitui, mas está
presente em cada uma das suas células.

O próprio funcionamento dos seus organismos de carbono está sujeito, de maneira não perceptível, pela sua
Consciência, a reações que vocês chamam de químicas, existentes graças à possibilidade dos Agni

Deva intervirem, no nível celular, mas em uma escala não perceptível e muito limitada.

A passagem que vocês vão viver em breve, desta forma de carbono para uma forma muito mais rápida e livre,
traduzir-se-á, para a sua Consciência, por modificações fortes, muito fortes, das suas percepções
sensoriais como das suas percepções espirituais, refletindo-se por um crescimento Vibratório sem

comparação com o que vocês conheceram neste corpo de carbono, mesmo durante o seu Despertar, mesmo
durante algumas experiências místicas que alguns de vocês puderam viver.

A revelação do Fogo se reflete por um deslocamento de tudo o que não é constituído do Fogo autêntico, de
tudo o que foi, literal e propriamente, asfixiado na expressão da liberdade, tanto no nível da célula como

das consciências presentes neste Mundo.

Há, portanto, uma transmutação que irá acompanhar a translação dimensional, uma transmutação de natureza
atômica, tocando o conjunto de constituintes de todas as vidas, desde o átomo até o planeta, na totalidade.

Além da percepção Vibratória corporal, a visão será, para vocês, para os seus olhos, o aparecimento de
uma Luz branca que cega, extremamente quente e escaldante.

Esta Luz, extremamente quente e escaldante, representa o Coração da Onda Galáctica.

Ela será precedida, durante alguns minutos, pelo aparecimento de pontos de Luz extremamente brilhantes,
presentes em toda a atmosfera.

Vocês vão começar, naquele momento, a sentir formigamentos em todos os seus tecidos.

Um calor irá invadi-los, um Fogo, até mesmo, que irá despertar, se vocês estiverem prontos, a sua Kundalini,
na totalidade, e que levará à fusão, de maneira quase instantânea, da Coroa Radiante da cabeça com a Coroa

Radiante do Coração.

Quanto mais vocês estiverem aptos, naquele momento, para penetrar no seu espaço Interior, na meditação,
para fazer silêncio no exterior, para se recolher, em todos os sentidos do termo, melhor vocês vão viver a

sua transmutação.

Isso não se refere, obviamente, à totalidade da humanidade, mas a alguns Seres despertos que irão
permanecer sobre a Terra, naquele momento.

Assim que vocês sentirem esses formigamentos na totalidade do seu corpo, e assim que os seus olhos virem
esta Luz Branca aparecer e invadir o céu, vocês irão perceber então que o momento chegou.

Bastará, então, simplesmente, alinharem-se no seu Interior, deixarem as Vibrações do seu corpo se elevarem,
e a sua Consciência irá se elevar ao mesmo tempo.

Vocês devem estar livres, naquele momento e naquele momento específico, de todo apego, de todo
condicionamento, em relação a qualquer fenômeno exterior a vocês mesmos.

Vocês não poderão confundir isso com outra coisa.

A rapidez da Vibração e das partículas penetrando em vocês será tal que vocês não poderão ignorar o que
acontece.

***

Nós começaremos, uns e outros, da Ordem dos Melquizedeques, a desvendar-lhes agora, cada vez um pouco
mais, o que é, em Verdade, esse processo de transmutação.

Trata-se realmente de uma transubstanciação em que a sua matéria vai mudar, e onde irá se apresentar a
vocês o plano matricial Unificado do que vocês são, em Verdade, no Estado de Ser.



Vocês deverão então transferir a sua consciência para esse novo veículo.

Não haverá interrupção da consciência, naquele momento, haverá, ao contrário, uma expansão intensa da sua
consciência.

O sentimento e a vivência da Unidade e da Alegria irão ocorrer cada vez de forma mais extrema,
progressivamente e à medida que a Luz da FONTE penetrar, inteiramente, nesta Terra.

O que vocês vivem é destinado a prepará-los para viver isso, para vivê-lo com todo o conforto, com toda a
lucidez e, sobretudo, com plena consciência.

Esse processo, que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é absolutamente único na história desta
humanidade terrestre.

Ele corresponde, realmente, ao batismo pelo Fogo.

Vocês não podem ser regenerados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Vocês não podem ser despertados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Como sabem, a única porta de acesso ao seu corpo de Estado de Ser é o Coração.

É nesse sentido que, cada vez mais, uns e outros, nós intervimos para atrair a sua consciência sobre a
diferença essencial que existe entre a consciência da personalidade e a Consciência Ilimitada.

É nesse sentido também que, uma vez que o Fogo do Céu tocou a Terra, tudo deve ser revelado.

É o período que vocês vivem, aquele que eu denominei, quando era São João: o Apocalipse.

A revelação de todas as fraudes deste mundo, dos seus mecanismos, está prestes a ocorrer.

Mais nada do que estava oculto poderá ser escondido por mais tempo.

Esse processo é indispensável, em vocês, como no exterior de vocês, em meio à sociedade, como em todos
os seus relacionamentos, mesmo se isso for por vezes difícil, mas esta etapa é essencial para lhes permitir

ganhar lucidez.

Dentro de muito poucos dias agora, o Arcanjo METATRON irá lhes revelar as últimas Chaves Metatrônicas,
ao mesmo tempo em que irão se acender, na Coroa Radiante da cabeça, as doze Estrelas, ao mesmo
tempo em que o Arcanjo URIEL está preparando, em vocês, esta reversão e esta transubstanciação.

A época na qual vocês inscrevem o seu caminho, agora, é a época do tempo descontado, descontado até o
seu final, o qual, a cada dia e a cada sopro, se aproxima.

É durante este período que vocês devem se tornar claros, transparentes, lúcidos.

Claros e precisos, centrados no Aqui e no Agora.

O conjunto de funções ligadas às doze Estrelas de MARIA irá lhes permitir compreender, no Coração, uma
série de mecanismos existentes.

Vocês preparam, assim, pela construção do Antakarana, o caminho para o retorno à sua Unidade.

Lembrem-se do que lhes disse UM AMIGO: a Consciência é Vibração, a Supra Consciência (ou Consciência
Ilimitada) é Vibração do Fogo.

O Amor é o Fogo do Coração.

O amor (denominado assim), sem o Fogo do Coração, não é o Amor.

O Amor liberado, a Luz Vibral, em sua tríplice composição, preparou o caminho, em vocês como na Terra,
para viver esta etapa final.

A preparação que vocês vivem deve permitir tornarem-se cada vez mais lúcidos e conscientes desta Dimensão
Unificada.

Isso pode, certamente, se refletir por dificuldades, na vida de vocês, nas suas relações, nas suas ocupações,
na sociedade, de maneira geral, mas vocês são encorajados a irem para a sua Essência, pelas Vibrações

que percebem.

O trabalho de reversão do Arcanjo URIEL não está terminado, mas quase.

A ativação da Coroa Radiante do Coração, em meio mesmo à Coroa Radiante da cabeça, é feita também para



facilitar a sua elevação em meio à Merkabah.

***

Evidentemente, várias revelações e vários acontecimentos devem ocorrer ainda: jamais se deixem apanhar ou
serem pegos por esses acontecimentos, sejam eles quais forem.

Esforcem-se para permanecerem lúcidos, serenos.

Cultivem, em vocês, este Fogo do Coração, esta Coroa Radiante da cabeça, como a do Coração, pois em
meio a essas Vibrações encontram-se a sua Paz, a sua serenidade e a sua tranquilidade.

Continuem a viver naturalmente a sua vida comum, mas tentem se aliviar e se retirar do que os torna pesados e
pesa para vocês.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil de perceber e de sentir algumas circunstâncias que, literalmente, irão
asfixiar o seu Coração e a sua cabeça, no nível das Coroas, enquanto que, ao contrário, algumas situações,

alguns lugares, irão reavivar a sua Alegria e a sua Paz.

Assim, portanto, cultivem a Alegria, cultivem a Paz, cultivem a meditação que eu qualificaria de eficiente.

Não é questão de se retirarem permanentemente do mundo, mas, sim, de ali estarem presentes e
Conscientes.

Vocês têm à sua disposição vários meios de levar a sua consciência na Vibração do Coração e da cabeça, e
de manter esta Vibração e esta consciência nas circunstâncias mais usuais da vida de vocês.

As escolhas foram realizadas, os futuros individuais estão quase todos traçados.

Resta, simplesmente, esperar e viver o que deve ser vivido, principalmente para aqueles que ainda não
estiverem lúcidos, aqueles que ainda estiverem adormecidos em meio à sua personalidade, em meio aos seus

hábitos, em meio às suas ilusões.

Lembrem-se também de que o Fogo é o agente que permite esse despertar.

O Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra.

O Fogo do Éter está despertando.

Os elementos da Terra estão prontos para assumirem seus papéis e suas funções.

Como sabem, nós permitimos (o conjunto das Forças da Luz Vibral) que a Luz se derramasse de maneira
permanente sobre esta Terra, desde 17 de julho.

Somente a Terra, agora, detém a chave do momento final e também, certamente, o Céu.

Entendo por Céu, a Luz que vem de muito longe até vocês.

Tudo está nos trilhos, tudo está inscrito e tudo está pronto.

Vocês devem se ocupar, cada vez mais, de encontrar a sua Unidade, ou seja, a sua Vibração.

Assim, será possível para vocês viverem esse Fogo do Céu e da Terra e do seu corpo, com total lucidez e
com total quietude.

A partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, tudo irá se tornar possível.

O Fogo é criação, o Fogo é transformação, o Fogo é Amor, contrariamente à imagem que quiseram dar
aqueles que falsificaram as religiões, falando até de um fogo do inferno que tudo destrói.

O Fogo nada destrói, ele revela, ele transforma e ele eleva.

Mas o condicionamento é tal que muitos seres humanos irão acreditar que esse Fogo é, efetivamente, o fogo
do inferno e eles irão viver o que eles acreditam.

Nós retornaremos, uns e outros, progressivamente e à medida do passar das semanas, sobre o que eu
chamaria de ‘técnicas espirituais’.

Mas retenham que, seja qual for a técnica espiritual empregada, a única Chave não é o conhecimento desta
técnica, a única Chave é, e vai continuar sendo, o seu Coração, a sua humildade, a sua simplicidade e a

sua capacidade para permanecer em meio a esse Coração.



***

Aí está, caras Irmãs e caros Irmãos, o que me foi solicitado para dizer a vocês, para que aqueles que seguem
o que conduzimos e trazemos, possam começar a se colocar as reflexões corretas, não para fazer trabalhar o
mental, mas para integrar mais rapidamente o que é vivido e o que será vivido logo mais, sem se colocar

questões.

Lembrem-se também de que o som é um bom marcador do Fogo (o som da alma), a sua capacidade, também,
para experimentar a Alegria.

Caras Irmãs, caros Irmãos, se houver em vocês questões referentes a esses processos que eu possa
responder, eu os escuto. 

***

Questão: poderia aprofundar sobre o Fogo do Éter?

O Fogo do Éter é um Fogo que queima, no ar, em relação unicamente ao combustível do ar, mas sem
suporte, no sentido material.

É um abrasamento existente em meio às estruturas intermediárias chamadas de 2ª e de 4ª Dimensões.

Não se trata, portanto, de um Fogo da matéria, mas de um Fogo do plano matricial dissociado, situado na 2ª
Dimensão e na 4ª Dimensão.

O Fogo do Éter expressa efetivamente o Fogo, em meio ao que vocês chamam de corpo etéreo ou corpo
energético.

O Fogo do Éter já está se manifestando sobre a Terra.

Alguns de vocês o percebem em suas estruturas, é o que lhes dá esta sensação de calor.

Também, o Fogo que sobe sem, por enquanto, ser percorrido pelas Vibrações extremamente rápidas, as
partículas Adamantinas.

O Fogo do Éter é o que permite iluminar, como disse Mestre OMRAAM, a poeira.

É o Fogo do Éter que fez desaparecer o tapete sob o qual vocês escondiam esta poeira.

É nesse Fogo do Éter que vocês são colocados a nu e que vocês devem aceitar se olhar tal como são.

O Fogo do Éter é uma prévia do Fogo Cósmico ou Galáctico. 

***

Questão: é possível conhecer o nome do nosso Estado de Ser? Isso pode ajudar Vibratoriamente?

Na condição de que esta revelação ocorra em Si.

Qualquer revelação exterior seria, de todo modo, assim como foi dito no ano passado por outros intervenientes,
falsificada.

Do mesmo modo que, para as suas Linhagens, o seu nome no Estado de Ser não pode ser conhecido a
não ser por você mesmo. 

***

Questão: como ter certeza de que estamos lidando com uma Embarcação da Luz ou da sombra?

Pela Vibração, a Vibração que estiver de acordo com você.

Se você for da Sombra, você irá em uma Embarcação da Sombra e tudo estará bem.

As Embarcações da Sombra são, essencialmente, eu diria, mesmo quase exclusivamente, Embarcações
pertencentes a estruturas metálicas conhecidas no seu mundo.

Existe apenas uma única forma de Embarcação da Luz pertencente à Luz Vibral, trata-se dos Seres chamados
de ‘Anjos do Senhor’ ou Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

A forma das Embarcações também poderia ser útil, mas, em última análise, é a Vibração que vai decidir.



Não pode haver erro, é impossível.

Um Ser da Sombra não pode subir em uma Embarcação da Luz e um Ser de Luz, destinado a juntar-se ao seu
Estado de Ser, não pode subir em uma Embarcação da Sombra. 

***

Questão: é a diferença de «ignição» entre as 3 Lareiras que fará a diferença Vibratória?

Perfeitamente.

Do mesmo modo, no que se refere a este segmento limitado de indivíduos, do mesmo modo, uma
Embarcação da Luz pode apenas localizar Seres da Luz.

Uma Embarcação da Sombra pode apenas localizar Seres da Sombra. 

***

Questão: qual seria então a utilidade da Saudação de Órion, se não há confusão possível?

É uma proteção.

Lembrem-se de que uma série de choques, ligados às revelações que vocês vivem, pode alterar,
temporariamente, as capacidades Vibratórias. 

***

Questão: as nuvens lenticulares representariam as Embarcações da Sombra?

Existem muitas tecnologias que vocês chamam de ‘extraterrestres’ capazes de se esconder da sua visão em
meio a essas nuvens, da Sombra como da Luz.

Mas lembrem-se de um fato essencial: as Embarcações, em especial as da Frota Mariana, não são
absolutamente desta Dimensão e não podem de modo algum aparecer aos seus olhos de carne.

Elas são de outras Dimensões, constituídas essencialmente de partículas Adamantinas e de constituintes que
não existem nesta matriz.

Elas não podem, portanto, aparecer para vocês neste corpo de carne.

As únicas que podem aparecer nesta matriz são as Embarcações dos Anjos do Senhor, Embarcações
individuais ou Embarcação-Mãe.

Mas, ainda uma vez, retenham que de nada serve se colocarem essas questões exteriores, absolutamente de
nada, porque não é a sua cabeça que vai decidir, nem os seus sentidos, mas unicamente a Vibração que

vocês terão naquele momento.

Vocês não poderão ir a nenhum outro lugar a não ser para onde os levar a sua Vibração.

As leis lineares, tais como as conhecem na matriz, não podem estritamente se aplicar nas condições
específicas deste advento do Fogo. 

***

Questão: sentir formigamentos, tais como você descreveu, corresponde à existência de “ondas”
que já chegariam sobre a Terra?

Esse é o caso para algumas almas em relação direta com as Chaves Metatrônicas.

Algumas almas estão sob a influência (um mau termo), sob o impacto direto, do Fogo Metatrônico.

Essas almas perceberam e sentiram e viveram, durante um período que se estende por um ano, em diferentes
momentos ou em um único momento, esse Fogo e esta Vibração. 

***

Questão: a ignição do Fogo da cabeça passa obrigatoriamente por sangramento nasal?

Antes de falar, cara Irmã, da ignição do Fogo da cabeça, há primeiro a ativação do 6º e do 7º chacra, pela



recepção da Shakti ou do Espírito Santo.

É isso que desencadeia os filetes de sangue na narina esquerda, depois na da direita, e é isso que
desencadeia o Som da Alma.

O Fogo do Éter ou o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não ocorre senão em um tempo posterior.

Certamente, o espaço de tempo entre os dois eventos tornou-se cada vez mais curto, em termos terrestres.

Os filetes de sangue correspondem à perfuração do pavimento das fossas nasais, correspondendo à ativação
do 6º e do 7º chacra.

Alguns Seres podem perceber Vibrações na cabeça, sem, no entanto, viver a constituição do corpo de Luz.

Isso resulta, de certo modo, da intensidade das energias do Espírito Santo, acopladas à energia do Ultravioleta,
que se verte sobre a Terra há mais de um ano.

Recordem-se também da frase que eu escrevi, sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos chamados e poucos
escolhidos, eles serão marcados na testa”.

A passagem do chamado ao escolhido se faz pelo Abandono à Luz e pela morte do ego.

Esta morte podendo acontecer até o extremo limite do tempo que é descontado.

Mas será mais provável, muito mais confortável, realizar isso antes do final. 

***

Questão: como estar certo de ter podido ativar a Coroa Radiante da cabeça?

A certeza é Vibratória.

Quem pergunta é o mental.

A Vibração existe, ou não existe. 

***

Questão: a Vibração pode se manifestar sob a forma de pressão?

A pressão é um elemento da Vibração, mas ela não é a Vibração.

Eu qualificaria esta Vibração, de Fogo ou de calor. 

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes agradeço por terem prestado atenção ao que eu tinha que dar a vocês.

Eu lhes transmito a minha Luz azul.

É com prazer que eu lhes digo até uma próxima vez.

************
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 ~ A REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Caras Irmãs nesta humanidade, eu venho falar-lhes e me exprimir em relação à Consciência e, em
particular, à revolução da consciência.

De fato, no seu mundo, seja no mundo profano, nos mundos iniciáticos ou espirituais, foi sempre inculcado em vocês,
como crença, que a consciência evoluía de modo linear, eis que, mesmo nos modelos comumente admitidos na sua

humanidade, fizeram-nos crer que as leis da evolução eram diretamente aquelas que haviam sido inventadas,
literalmente, não as leis da evolução.

Mas isso não existe, tal como lhes apresentaram.

O homem jamais descendeu do macaco, mas ele descendeu do Céu.

Jamais existe linearidade na Consciência.

A passagem da consciência a outra Consciência (seja em relação à Dimensão onde fomos todos fechados, seja em
relação à passagem de uma Dimensão a outra, nos Mundos Unificados), apenas acontece através de um processo

localizado e localizável, traduzindo o modo de funcionamento desta consciência, em determinado momento, em outro
modo de funcionamento, em outro universo, em outra Dimensão, de outro sistema solar.

Assim, portanto, não há linearidade.

Durante a minha vida, quando eu descrevi a chegada da supra Consciência ou Supramental, foi-me permitido receber
uma série de informações referentes a esta ‘transformação de consciência’ que vocês estão vivendo agora.

Esta transformação não se faz de maneira progressiva.

O que se faz de maneira progressiva é a transformação do DNA e a transformação dos seus circuitos energéticos.

Mas a transformação, ela mesma, mesmo apoiada por esses circuitos energéticos e pelo DNA, passa de um modo ao
outro de maneira rápida e instantânea.

Eu tenho, aliás, chamado sua atenção, desde o início deste ano, sobre o Switch da Consciência, que alguns de
vocês puderam experimentar quando das fases de meditação regular, onde dávamos encontros no início do ano, às

19 horas [hora francesa].

A consciência passa de um estado a outro, de uma esfera a outra, através de algo que é extremamente preciso e
localizado, correspondente a um Switch, a uma reversão.

SRI AUROBINDO – 6 de agosto de 2010
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É preciso diferenciar a experiência e a expansão da consciência, permitindo aceder a outros sistemas de referenciais
e a outros sistemas de experiências, e induzindo um retorno ao modo inicial da sua própria consciência comum, ou

seja, aquela que vocês vivem, dia a dia, da experiência final da transformação da consciência.

***

Atualmente, acontecem, na Terra, duas modificações essenciais: a primeira se refere à influência da Luz Vibral  no
que eu chamaria de ‘consciência coletiva’ que visa, como eu lhes disse, fazer largar uma série de ilusões, fazer

desaparecer uma série de crenças e fazê-los viver, na coletividade, na experiência nova.

Esse momento irá firmar, quando ele chegar, o final desta Dimensão e a passagem em uma outra Dimensão.

Agora, individualmente, resta-lhes viver algumas passagens, elas também vividas de maneira rápida, senão
instantânea, permitindo-lhes expandir a sua consciência e conduzir a outra esfera de experiências, seja ainda na

consciência comum, ou seja em outra Consciência supra Consciente, existente no veículo de Estado de Ser.

Existe, durante este período, uma espécie de alquimia que acontece entre o seu corpo efêmero e o seu Corpo
Eterno.

Esta alquimia, de algum modo, tornou-se possível pela agregação da Luz Vibral, nas suas estruturas, permitindo
pouco a pouco tomar o lugar das estruturas efêmeras, através de uma permeabilidade cada vez maior do que vocês

chamam de corpo físico.

Esta permeabilidade, vocês todos a reencontraram, em um ou outro momento, e vocês a expressaram por um
aumento das suas percepções Vibratórias, das suas percepções da Energia, de pessoas, de lugares ou ainda da sua

própria Energia, circulando no interior de vocês como no exterior de vocês.

Isso representou um aprendizado.

Para alguns de vocês, ele está presente desde o início desta vida.

Para outros, ele começou a entrar em manifestação no momento em que as primeiras irradiações da Luz, aquelas do
Espírito Santo, penetraram esse mundo, depois da minha morte.

***

Nesse sentido, portanto, vocês realizaram uma série de transformações.

Transformações referentes tanto às suas estruturas celulares como ao seu DNA, como à sua própria consciência,
preparando-os para viver o que vocês estão vivendo, de maneira muito mais recente.

A passagem de uma consciência comum para uma Consciência diferente (qualquer que seja o nível de onde vocês
partem, mesmo partindo dos Mundos Unificados) acompanha-se sistematicamente de uma mudança de Vibração, de

uma mudança de estrutura e, também, de uma mudança de corpo.

Isto não é um privilégio deste final de transformação que vocês vivem nesta ilusão, mas é, sim, um mecanismo real e
concreto existente mesmo na passagem da 5ª Dimensão para a 11ª Dimensão, ou ainda da 11ª para a 18ª Dimensão,

Não pode ali haver mudança de experiência sem mudança de veículo.

Essa é uma constante.

Há, portanto, construção, no seu mundo, de um novo veículo chamado de Terra Ascensionada.

Esta Terra Ascensionada não corresponde de forma alguma à imagem que vocês têm.

Esta transformação é, aí, não mais linear.

Ela passa por uma série de elementos que vão impulsionar esta transformação, sob a influência do que é chamado
de Fogo.

***

O Fogo criador é, de fato, o elemento que impulsiona, em meio aos quatro elementos, a mudança de forma, a
mudança de manifestação e a mudança de Dimensão.

O Fogo é, portanto, não unicamente um agente de Despertar, mas um agente de transformação que permite a
dissolução de uma forma de consciência que passa para outra forma.

A passagem do seu mundo dissociado para os Mundos Unificados necessita do que é chamado de dissolução total
desta matriz.

É a única diferença com o que existe nos Mundos Unificados, onde a passagem de uma forma a outra não provoca a
destruição da forma que é deixada, mas, sim, uma colocação em quiescência desta dita forma.



O processo do Fogo foi chamado, em meio à sua consciência comum, de Fogo do Amor.

Ele se reflete pela ignição da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça, garantia do seu possível
acesso ao veículo de Estado de Ser que eu denominei (no apocalipse de São João, sob o ditado de Cristo): a

passagem para o seu Corpo Imortal.

Foi dito que Cristo os chamaria um a um.

Obviamente, este chamado é um chamado Vibratório.

Não esperem ver aparecer um Cristo em uma outra Dimensão lhes pedindo para vir.

É a vocês que caberá passar para a sua Dimensão de Filho Ardente do Sol, ou Ki-Ris-Ti.

Esta é uma revolução de consciência total, porque assinala o abandono de uma série de coisas existentes na matriz
e às quais, infelizmente, a humanidade, a título coletivo e também vocês, a título individual, deram peso, consistência

e realidade.

Mas esta realidade não é real.

Ela é simplesmente um meio de fazê-los subsistir na ilusão.

***

O momento atual é um momento de grandes mudanças.

O bem amado Omraam explicou o que era a passagem da Cruz.

Ela corresponde, efetivamente, à revolução da consciência.

A vantagem é que a revolução da consciência, a título individual, é anterior à revolução da consciência existente no
coletivo, permitindo a um máximo de consciências, nesta matriz, despertar-se si mesma na sua Verdade.

Há portanto uma latência, efetivamente, entre o processo existente, a título individual, e o processo existente a título
coletivo.

Esta latência é o tempo, necessário e suficiente, que permite a um número sempre maior de almas viverem esta
revolução da consciência.

Há possibilidade, já desde os Casamentos Celestes e sobretudo desde essas poucas semanas, de uma acentuação
dos processos Vibratórios alquímicos existentes na Coroa Radiante do Coração e da cabeça, permitindo, por

intermédio também do Fogo da Kundalini, realizar esse Fogo do Amor.O Fogo do Amor é o agente que permite viver
o Amor e se juntar aos Mundos Unificados.

Não há outra possibilidade.

A dissolução da matriz passa também pelo Fogo cósmico que vem colocar fim à ilusão.

Vocês sabem pertinentemente, mesmo em meio ao pouco de dados históricos existentes e que podem ser
consultados no seu mundo, que cada civilização conhece um período específico que é chamado de desaparecimento.

Obviamente, o desaparecimento de uma civilização não corresponde ao desaparecimento das Consciências.

É simplesmente uma migração da Consciência para outra esfera.

***

Até agora, civilizações desapareceram, mas reencarnaram-se na mesma esfera, sem poder escapar desta esfera de
ilusão.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes porque, através da Revelação e da instalação da Luz Vibral, é
possível, literalmente, passar para outra coisa, para outro campo de experiência, que não estará mais completamente

limitado por uma forma, por uma crença, qualquer que seja.

A problemática, no nível coletivo, é que o ser humano - no sentido global – deu peso e deu forma a uma série de
crenças às quais aderiu, a título coletivo.

E, no nível individual, é extremamente difícil de desapegar-se de alguns tipos de crenças.

Essas crenças vocês a conhecem todas: além daquelas que vocês escolheram, há aquelas que lhes foram impostas
pelo modelo de sociedade no qual vocês estabeleceram o mundo ocidental (e, infelizmente, para se juntar, hoje, o

mundo da Índia e do Oriente, como a maior parte dos mundos se juntou), dando ainda mais peso e fazendo crer que
esse único modelo de sociedade é o único viável e o único existente, e o único possível.

Tanto que, em minha vida, e nas gerações anteriores, houve diferentes modelos de civilizações que coexistiam.

Aqueles que agem na trama da consciência, de modo a impedi-los de aceder a este aspecto Ilimitado de vocês
mesmos, tudo fizeram para unificar suas próprias crenças em uma única humanidade.



E isso se chamou nova ordem mundial.

Eles chegaram a suprimir da superfície da Terra, progressivamente, qualquer crença em um outro modelo de
civilização ou em um outro modelo de sociedade.

Há, portanto, necessidade, hoje, de não mais aderir a qualquer desses modos de crenças e àquele, tornado único,
chamado de materialidade. 

O problema é que, mesmo os seres espirituais (nas diligências perfeitamente Autênticas, querendo escapar desse
condicionamento) apoiam-se nesta dita materialidade sem poder vislumbrar qualquer saída da matriz ligada a esta

materialidade.

E assim, portanto, há, hoje, em meio aos movimentos espirituais que seguem as linhas diretivas inscritas na matriz,
uma incapacidade total para escapar à dualidade e à matéria.

Isso, entretanto, representa escolhas.

Essas escolhas foram impostas, mas, entretanto, alguns ali aderiram.

***

E a Revelação que vai acontecer agora corresponde, verdadeiramente, a esta oposição, não tanto entre uma ilusão
(que está condenada) e aqueles que estão despertos, mas entre aqueles que estão despertos e aqueles que

resistem à realidade da Luz, ainda mantendo sistemas espirituais prescritos.

O desafio existente é esse.

Eu falo das esferas espirituais existentes ainda na matriz.

Vocês vão se encontrar confrontados, uns e outros, no nível espiritual, com a liberdade que lhes é prometida e à qual
acedem e ao que (mesmo no que é busca espiritual) irão impedi-los de aceder (em vocês mesmos como no exterior

de vocês) a esta liberdade, pela adesão a sistemas de crenças prescritos.Pela adesão a sistemas de crenças
completamente falsificados, chamados de ‘ensinamentos espirituais’ e que os impediriam, e que irão impedi-los, de

viver a sua revolução.

Assim como foi dito (já em minha vida, e especificado, de maneira muito hábil, por aquele que vocês chamariam de
Krishnamurti: ele exprimiu com palavras simples, mesmo se, naquele momento, poucos seres o compreendessem)

porque não havia possibilidades de acesso ao que Krishnamurti chamou de “a outra margem”.

Hoje, isso lhes é possível.

Mas, mesmo através deste acesso, mesmo entre vocês, aqui presentes, há os que vivem Vibrações, há quem viva o
Fogo do Coração, mas que tentam a todo custo trazer o que vivem para uma experiência conhecida.

Ora, vocês devem se liberar do conhecido.

Não há possibilidade de aceder ao Estado de Ser se vocês não estiverem liberados do conhecido, no nível
espiritual.

Esse caminho é inteiramente novo.

Ele jamais foi frequentado, jamais foi empregado.

É por isso que, na sequência dos Casamentos Celestes, houve (independentemente do bloqueio em relação ao
DNA, que o Mestre Omraam elucidou com os Mestres geneticistas)muito poucos seres que foram capazes de se

juntar ao seu Estado de Ser.

Seja qual for a sua capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da Cabeça, na Coroa Radiante do Coração ou mesmo
no Despertar da Kundalini.

O que bloqueou não é por conta da matriz, mas, em meio a esses indivíduos, os seus próprios apegos a modelos
que não têm mais curso nos Mundos Ilimitados.

***

Assim, hoje, é-lhes solicitado, verdadeiramente, se vocês quiserem aceder a esta revolução total da consciência, para
se preparem, para se dissociarem de todos os sistemas que existiram na superfície da Terra.Quer vocês chamem

isso de budismo, quer vocês chamem isso cristianismo, judaísmo.

Qualquer que seja o modo de religião que existiu, qualquer que seja o modo de crença ao qual vocês aderiram, quer
seja através de circuitos energéticos, de escolas energéticas, mesmo as mais puras, vocês devem, hoje, tornar-se

novo novamente.

Quer dizer que vocês não poderão aceder, livre e facilmente, à realidade da Verdade absoluta da Luz enquanto
aderirem a qualquer crença ou a qualquer caminho procedente de modelos existentes na matriz.

Compreendam bem que isso não quer dizer que há um julgamento com relação à Verdade ou à não Verdade desses



modelos, mas que existe, nesse nível, uma necessidade de superação, uma necessidade de transfiguração real de
tudo o que existiu, em vocês e ao redor de vocês, até agora, a fim de se reencontrarem totalmente novos e virgens,

no plano Vibratório.

Isso irá lhes facilitar grandemente a tarefa e isso irá facilitar também o que foi chamado, por Anael, e longamente
desenvolvido, de abandono à Luz.

Lembrem-se o que sempre dissemos: apenas vocês que podem dar esse passo.

E esse passo só pode acontecer no abandono à Luz e, também, no ato de se desviar, em consciência e
inteiramente, de tudo o que fez as suas crenças existentes na matriz.

***

Vocês não podem penetrar no Estado de Ser aderindo ao que quer que seja pertencente à matriz.

Não há nada da lagarta que deva ir para a borboleta.

Qualquer que seja o quadro de referência e de crenças que lhes permitiu evoluir até hoje,mesmo este, deve
desaparecer.

Obviamente, não é questão de fazer desaparecer isso, eis que vocês o vivem, mesmo no nível energético, mas de
adotar um ponto de vista de consciência totalmente novo e totalmente liberado de tudo o que fazia os engramas da

matriz, mesmo, e sobretudo, no nível espiritual.

Vocês devem, portanto, abandonar todos os modelos que existiram na matriz.

Vocês devem, portanto, abandonar tudo o que é crença.

Vocês não devem mais crer em nada, exceto no que vocês vivem.

Obviamente, o mental vai procurar, até o tempo que vocês o dominarem (não querendo dominá-lo, mas
abandonando-se à Luz e à Coroa Radiante do Coração), provocá-los em um princípio existente na dualidade, que é

a justificação e o princípio de adesão.

O que é esta justificação e esse princípio de adesão?

É, através do que vocês vivem, no plano de expansão da consciência, querer explicar, justificar e validar, através de
algo do exterior de vocês.Ora, enquanto o mental agir assim, ele representará, para vocês, o freio mais importante

para a sua ascensão ao Estado de Ser.

Recordem das palavras de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

Quer dizer virgem de qualquer crença, de qualquer ideia, de qualquer suposição e de qualquer adesão ao que quer
que seja.

***

Vocês devem se apresentar livres, com relação à Luz, para poder esperar viver esta revolução sem qualquer zona de
atrito e sem qualquer freio existente em meio mesmo à consciência limitada.

Vocês devem, agora, portanto, aceitar, além do abandono à Luz, não mais dar peso e corpo a qualquer crença,
mesmo àquela que lhes permitiu existir mesmo em suas atividades, quaisquer que sejam.

Vocês devem aceitar viver o que têm que viver, sem tirar qualquer proveito, sem tirar qualquer interpretação, porque
o proveito e a interpretação serão sempre o que lhes será sugerido pelo mental e não pelo Estado de Ser.

O Coração sempre foi dito suficiente a ele mesmo.

Ele é.

Ele não tem necessidade de ter.

Ele não tem necessidade de justificação e ele não tem necessidade de referenciais, quaisquer que sejam.

A facilidade de se estabelecer na revolução da consciência e de passar no Estado de Ser decorre diretamente do seu
abandono ao que não é o Estado de SerPassar do casulo, da lagarta, à borboleta, apenas se pode fazer desse

modo.

Assim, portanto, cabe-lhes também, hoje, dissolver inteiramente, em vocês, o que não pertence ao mundo do Estado
de Ser e, pode-se dizer, sem figura de linguagem, que tudo o que vocês imaginam pertence à ilusão.

Vocês não podem penetrar as esferas do absoluto estando limitados de qualquer matéria.

Vocês devem, portanto, pensar e viver no Ilimitado.



Apenas desse modo vocês irão aceder a esses Mundos Ilimitados.

Vocês não podem levar alguma parte do limitado para o Ilimitado.

***

O Switch da Consciência, e a transferência total da Consciência, no momento final, ligado à dissolução desse corpo
ilusório, apenas pode ocorrer se vocês prepararam isso.

E é exatamente o trabalho que lhes resta a realizar, nos tempos que se abrem a vocês a partir de hoje.

Esta revolução da consciência necessita, o que é difícil para o ser humano, de suprimir o conjunto dos seus
marcadores.

Quaisquer que sejam esses marcadores (que lhes permitiram resistir aos seus próprios medos, desviar dos seus
próprios medos), vocês devem, hoje, superá-los e transcendê-los.

Isso significa um mecanismo de consciência, mais do que o fato de se retirarem desse mundo, que estritamente nada
quer dizer, e que seria, aí também, uma fuga da Verdade.

Mas convém, como disse Mestre Omraam, estar cada vez mais lúcido, cada vez mais claro sobre o que vocês
são: tornar-se transparente frente a você mesmo, para poder esperar penetrar a profundez da Verdade.

A profundez da Verdade não se importa com os papéis sociais.

Ela não se importa com aparências e ela não se importa com tudo o que vocês construíram na ilusão.

***

Lembrem-se, já, com relação às portas da morte física, de que vocês não levam nada do outro lado, além da sua
Consciência, e ela somente.

Agora, no Estado de Ser, vocês levam apenas a sua Consciência e a sua lucidez, e nada mais.

E vocês não podem, portanto, levar qualquer das suas crenças, ou qualquer dos seus pressupostos adquiridos, que
lhes permitiram chegar aí onde estão.

Vocês devem portanto abandonar todas as crenças e se centrar, cada vez mais, na Consciência do
Coração, levando cada minuto da sua vida, da sua consciência e da sua atenção ao peito.

Do que o ser humano não tem, geralmente, Consciência (mesmo percebendo o que vocês chamam de Energia,
qualquer que seja, magnética ou supramental), é que a maior parte do que acontece na consciência comum,

acontece no nível do ego e também no nível da fronte, quer dizer, no nível do aspecto discursivo, comparativo e do
aspecto que vai, permanentemente, levá-los a julgar o que é bom e o que é mau para vocês.

Ora, no Ilimitado, como dissemos, não há nem bom, nem mau.

Há somente estabelecimento no Ser, que está bem além do aspecto bem/mal que os impulsionou e se imprimiu
mesmo em suas estruturas biológicas.

Há portanto, nesse nível, um ‘fator de transcendência’ que é o não julgamento, como foi anunciado por Cristo.

Esse não julgamento que deve se exercer como um ato de consciência lúcida, no Coração, é um exercício a realizar a
cada respiração da sua vida para não julgar.Seja você mesmo ou o que quer que seja, ou qualquer circunstância

que seja.

Isso é extremamente importante, porque é através do aprendizado desse não julgamento que vocês vão se desfazer
deste hábito (existente em sua vida e que lhes permitiu aliás subsistir na ilusão): fazer a triagem entre o bem e o mal;

o que é bem e o que é mal para vocês.

Isso foi chamado, pelo Mestre Omraam, de abandono à Luz e também de Fluidez da Unidade.

***

Apenas nesta Fluidez ou nesta Ação da Graça, se preferirem, que a sua vida irá se desenrolar como a Luz o entende
e não como entende o seu ego e a sua personalidade.

Mas a Luz Vibral, uma vez instalada em vocês e construída, desenrola a sua vida sobre as linhas de menor
resistência.

E ela vai instalar, pouco a pouco, em vocês, a Fluidez, a Unidade, a sincronia e, sobretudo, a facilidade.

Basta dar o primeiro passo.

Basta fazer a experiência desta facilidade para compreender e viver que a verdadeira solução está nesse nível e em



nenhum outro lugar em suas escolhas e em suas decisões.

Porque as suas escolhas e as suas decisões sempre irão decorrer do seu mental e, no mental, vocês se enganam
uma vez em duas, sistematicamente, mesmo se forem clarividentes.

Isso vocês podem verificar a cada dia nas decisões que tomam.

Agora, superar esta etapa do mental e, portanto, aceder ao Supramental, é ter confiança na Luz e, sobretudo, deixar
agir a Inteligência da Luz, que levará seus passos, sua vida e sua consciência para a facilidade, para a evidência,

para a simplicidade.

Nesse caminho, nesta revolução de consciência, tudo é simples, quaisquer que forem as circunstâncias do ambiente.

Eu parafrasearei, dizendo que vocês poderiam estar no meio de um evento extremamente traumatizante e coletivo,
sem ser afetado de qualquer maneira, porque a Inteligência da Luz fará de tudo para que vocês não sejam afetados

pelo princípio de dualidade ou de destruição.Assim é a Inteligência da Luz.

Alguns disseram que a Luz é mais Inteligente do que a personalidade.

Isso é totalmente verdadeiro.

Porque ela sabe se adequar e agir para que esta ação ocorra, sempre, na Luz Unitária, o que não é o caso na sua
dualidade.

Vocês precisam, portanto, gradualmente, pouco a pouco, eu diria mesmo, cada vez mais urgentemente, e cada vez
mais diretamente, colocarem-se sob a influência da Luz Vibral.

Isso está além dos sinais, porque (vocês podem observar como seres humanos e como eu também observei na minha
vida) assim que um sinal se manifesta, o mental apreende-se para tentar etiquetá-lo e uni-lo a algo que vai,

geralmente, obviamente, ao sentido do que se quer, e não ao sentido do que quer a Luz.

O que é profundamente diferente.

***

A confiança na Luz é algo que deve se estabelecer, doravante, e pelo ‘princípio da revolução da consciência coletiva’
que está chegando, permitindo-lhes viver isso, cada vez mais lucidamente e cada vez mais facilmente.

Isso lhes será muito mais facilitado pela junção das sete e últimas Chaves da Luz, e das três Estrelas de Maria, na
sua Coroa Radiante da Cabeça.

Em meio à fusão da Coroa Radiante da Cabeça e do Coração, o Coração domina sobre o mental.

Ainda é preciso observar, através da Vibração, o que chega do Coração e o que chega da cabeça.

Ainda é preciso observar, nos eventos que sucedem e que se desenrolam na sua vida, o que está ligado ao seu
mental e o que está ligado à Unidade.

As coisas são profundamente diferentes.

Observem como o ser humano tem tendência, mesmo entre aqueles que já vivem esta transformação da
consciência, em querer identificar, projetar e principalmente justificar um elemento que é vivido, ou a necessidade de
interpretação, para fazer aderir a um modelo existente e onipresente, enquanto que jamais a Luz irá lhes pedir isso.

Isso os afasta do abandono e vocês devem se desembaraçar, agora, cada vez mais rapidamente, desses hábitos de
'querer explicar'.

A explicação irá se situar sempre no nível do mental e, portanto, no nível de levá-los às crenças.

A experiência da Luz Vibral os libera, na condição de que aceitarem ser liberados.

Essa é a armadilha do ego, levando-os a se estabelecerem na cabeça e na ilusão Luciferiana.

Estabelecer-se no Coração e deixar Vibrar o Coração, e sobretudo estar lúcido no momento em que o Coração
Vibrar e no momento em que a Vibração do Coração se atrasar ou se apagar quando vocês não estiverem

conformes à Inteligência da Luz: este é o desafio que vocês devem realizar nas próximas semanas.

Ainda mais que as circunstâncias ambientais, assim como deixamos entender várias vezes, chegaram hoje a uma
aceleração sem precedente e a uma modificação do seu ambiente,sem precedente, mesmo no país que vocês estão.

Vocês devem, portanto, soltar-se em relação a tudo isso.

***

Apenas no Coração que vocês irão encontrar a segurança e a facilidade.

Nada do que for exterior, se vocês derem peso, poderá ser fácil ou evidente.



Assim, portanto, tudo o que os obstrui ou os bloqueia, no caminho da Unidade, deve ser simplesmente colocado na
Luz, sem ali dar mais importância ou Energia.

Sigam, na sua vida, as linhas de menor resistência e observem a resposta do seu Coração.

O Coração não mente jamais.

Ele sempre irá conduzi-los para onde é preciso que vocês estejam.

Para onde é preciso que vocês se estabeleçam, em vocês como no exterior de vocês.

Vocês devem tomar e fazer a experiência de que não são mais vocês que decidem, mas que é a Luz que decide por
vocês.

Obviamente, no que se refere às funções fisiológicas, é evidente que não é a Luz que vai decidir fazê-los respirar.

Aliás, eu me fiz longamente ouvir sobre o que acontece no momento em que o Switch da Consciência se estabelece:
para saber que a respiração não se faz mais no nível dos pulmões, mas no nível celular e no nível do Coração.

O que quer dizer que não há mais respiração, no sentido em que vocês o entendem.

O que explica que, no Samadhi ou no Maha Samadhi, a respiração se torna cada vez mais superficial e se torna
inexistente quando vocês tocam a esfera do Estado de Ser.

Há uma respiração, mas ela não se faz mais pelo oxigênio, ela se faz pelo Éter, o que é profundamente diferente.

Tudo isso está se manifestando na sua fisiologia.

Observem o seu ritmo respiratório e o seu ritmo cardíaco, nos seus espaços de alinhamento.

É um fato que, quando vocês se colocam no Coração, a respiração ocorre de maneira cada vez mais tênue.

O número de ciclos respiratórios por minuto torna-se extremamente frágil.

E essa respiração passa no nível do Coração.

Os batimentos do coração diminuem e vocês se estabelecem no Estado de Ser.

Deve ser a mesma coisa nas suas decisões, no que vocês têm que fazer e que ser.

***

Deixem-se guiar pela Luz.

Isso não quer dizer ser passivo.

Isso não quer dizer se revoltar, bem ao contrário, com os eventos que irão se apresentar a vocês e que já se
apresentam a vocês.

Mas, bem mais, transcendê-los pela Consciência da Unidade, estabelecendo-se nela.

A Luz será, de algum modo, o seu direito de Ser.

Ela será, se empregasse uma palavra vinda da sua dualidade, o seu escudo, com relação aos combates da Sombra e
da Luz.

Vocês não terão qualquer tomada na ação da Sombra e da Luz, na dualidade, em vocês, porque vocês estarão
estabelecidos na Verdade da Unidade no seu Estado de Ser.

Naquele momento, vocês começarão a perceber, por partes, as transferências da consciência no seu Corpo de
Estado de Ser, quaisquer que forem as suas dimensões de origem.

Isso será anunciado pelas modificações ligadas aos Samadhi que acabo de explicar: diminuição do ritmo cardíaco,
diminuição do ritmo respiratório, desaparecimento de qualquer percepção Vibratória, levando à transferência da

Consciência (precedida, certamente, anteriormente, por uma amplificação das percepções Vibratórias, em particular
nas Coroas Radiantes e no Triângulo Sagrado).Este é o caminho que os conduz à revolução da consciência.

Aí estão, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que eu tinha que lhes dar, especificando a ação da Luz, em vocês, e
esta revolução da consciência que chega, em vocês, como o sabem, agora, nos próximos dias.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, na sua Presença, eu lhes digo até breve.

Que a minha Luz azul os inunda com todo o meu Amor.
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~ O FOGO e O SILÊNCIO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Queridas Irmãs e queridos irmãos, eu volto entre vocês, neste dia, a fim de me expressar em palavras e em

Consciência e, portanto, em Vibração, sobre o Fogo e o Silêncio.
Nós iremos, primeiramente, tentar compreender o que é o Silêncio e como colocá-lo em meio à Consciência e,

em particular, em meio à Consciência da vigília usual do ser humano.
Recebam toda a minha amizade, todo o meu Amor.

Eu lhes agradeço por tentarem apreender, além das palavras, a Vibração que irá emanar especialmente deste
momento.

O Silêncio de que quero lhes falar não é unicamente um Silêncio das palavras ou dos sentidos, se bem que
eles fazem parte disso.

O Silêncio das palavras e o Silêncio dos sentidos são pré-requisitos para o Silêncio, pois é em meio a esse
Silêncio preliminar que a Consciência, não estando dirigida a uma atividade que eu qualificaria de exterior, em
meio à ilusão, pode enfim tentar voltar-se, ou mais exatamente voltar-se de novo, para a Essência ou para o

Ser.
Todos os processos que visam contribuir para esses pequenos silêncios vão permitir aproximar-se do Silêncio

Interior, possibilitando, por sua vez, um mecanismo de acesso à sua Eternidade, ao seu Estado de Ser ou à
sua Eternização.

 Não pode haver percepção e consciência do que vocês são, além da ilusão, enquanto a sua Consciência
estiver focada no que é chamado de ilusão.

***

Em muitas tradições, a ilusão apenas representa uma projeção do Pensamento, das Emoções, dos Sentidos,
em meio a uma construção cujas características são, antes de tudo, de serem efêmeros e, logo a seguir, de

estarem em ressonância com a lei de Ação e de Reação.
Dessa maneira, então, os sinais relacionados a esta ilusão (quer esses sinais estejam ligados aos sentidos ou
até mesmo a uma atividade que vocês poderiam qualificar de interior, como o mundo das emoções e o mundo

do mental) apenas são, em última análise, freios e filtros ao acesso, à percepção da Consciência do que é
Ilimitado e Eterno.

O objetivo, naturalmente, absolutamente não é o de retirar-se da ilusão já que vocês ali estão para agir, mas é
preciso perceber a realidade, além do real, para poder ali realizar uma ação mais correta, para ali empreender
uma ação que não seja sujeita às leis da ilusão, mas, bem mais, para ali empreender uma ação procedente do

Espírito e da Verdade.

***

Como lhes disseram muitos intervenientes, nesses últimos dias, o período no qual vocês estão imersos, em
meio à ilusão, está chegando ao seu final.

Isso se reflete por transtornos bem compreensíveis.
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Esses transtornos apenas estão associados ao que resiste ao estabelecimento da Verdade, quer esses
transtornos ocorram no seu Ser manifestado, nas pessoas próximas de vocês, como em meio ao mundo

ilusório, na sua totalidade.
Torna-se então urgente, efetivamente, fazer Silêncio no mundo exterior, fazer Silêncio dentro de si mesmo, do

que participa da ilusão, para poder dirigir-se ao Eterno.
E isso apenas é possível se os sinais pertencentes irremediavelmente ao mundo da ilusão se extinguirem, de
maneira temporária, permitindo-lhes, em meio a este espaço restrito (que muitos chamaram de “meditação”,

mas que, de fato, não é só isso), alcançar e Vibrar em meio à Verdade.
Muitos foram aqueles (e eu faço parte) que lhes revelaram os mecanismos de funcionamento da Luz Vibral, em

oposição à luz e à energia deste mundo ilusório.
Uma série de novas estruturas que existem em meio às suas estruturas foi estimulada, despertada e colocada

em ação.
É em meio a essas novas estruturas, reveladas e desvendadas, que se vive a Eternidade e a Verdade, e em

nenhum outro lugar.

***

Todos nós insistimos sobre a realidade da Vibração da Coroa Radiante do Coração, e que é em meio à
Consciência emergindo no próprio interior desta Coroa Radiante, que acontece o acesso à Verdade.

E principalmente sobre o marcador deste acesso à Verdade, no mundo ilusório, que é a Alegria nos seus
diferentes aspectos e cuja característica essencial é ser totalmente independente de uma satisfação total vindo

da ilusão.
Vocês então entraram nos momentos finais da ilusão quando tudo o que não é eterno desaparece, em vocês,

como no exterior de vocês, como em meio ao mundo ilusório.
Este mecanismo de desaparecimento e de estabelecimento da Eternidade (desaparecimento do efêmero em

proveito da Eternidade) pode ter diferentes nomes, mas o nome mais apropriado (em vocês, como no que
acontece no exterior, no mundo ilusório) é Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor apenas pode se revelar se houver Silêncio, efetivamente.
Este Silêncio deve ser, prioritariamente, estabelecido em vocês, a fim de se expressar, gradativamente, no

mundo ilusório.
O silêncio é então um instante e um momento, notado em meio à Consciência, quando a interrupção dos sinais

exteriores vai tornar possível os mecanismos Vibratórios em meio ao Coração e, agora, em meio à Dupla
Coroa da cabeça, permitindo-lhes, por esses dois meios, penetrar na Eternidade, com toda Lucidez e com toda

Consciência, e transfigurar a Verdade da Luz Vibral quando do seu retorno em meio à ilusão.

***

Ainda, de fato, não chegou o momento exato do seu retorno definitivo em meio à Eternidade, mesmo alguns de
vocês optando por este caminho.

Não é o caminho mais usual em uma mudança desta Dimensão.
O marcador que vai estabelecer uma comunicação e uma conexão definitiva com a Verdade é exatamente o

que acontece nas suas estruturas chamadas de chakras.
Quando esses chakras se tornam ativados, eles são chamados de Coroa Radiante.

Quando o trabalho de reunificação estiver quase terminado, é ativada em vocês, então, a Roda na Roda, na sua
cabeça, despertando então as Doze Virtudes.

Essas Doze Virtudes que foram denominadas por MARIA, as Doze Estrelas, serão objeto de uma abordagem
mais intensa por UM AMIGO.

Da minha parte, eu vou insistir ainda mais sobre esses conceitos do Fogo e do Silêncio.
Aqueles que não conhecem o Fogo têm tendência a conceituar ou a imaginar um Fogo que queima, como o

fogo da ilusão.
Este Fogo não é um fogo efêmero.

Ele é uma qualidade Vibratória, existente nos Mundos Unificados, aplicada pela Tripla Radiação da Unidade,
existindo em meio a partículas tanto do Ultravioleta como de outras partículas mais difíceis de encontrar em

meio à ilusão, mas que, todas elas, têm a particularidade de se estabelecer no Fogo primordial manifestado em
todas as Dimensões e chamado de Fogo do Amor.

Este Fogo é dedicado a consumir a ilusão a fim de emergir o Eterno.

***

Como muitos visionários descreveram, o mundo ilusório irá desaparecer no Fogo, no Fogo do Sol, no Fogo da
Onda Galáctica e no Fogo da Terra.

Se vocês estiverem colocados em meio à sua Eternidade, isso deve evocar em vocês, agora, uma grande
Alegria.



Se restarem ainda resquícios da personalidade, eu concebo também que vocês possam chamar isso de
“Terror”.

Mas o Fogo do Amor que está se instalando irá aclimatá-los, eu diria, durante o período de tempo que resta
para estabelecer-se, com Consciência, em meio a este Fogo e então para experimentar, cada vez mais

profundamente, a Verdade da Alegria Interior e a capacidade, conferida cada vez mais generosamente pela
sua própria Vibração, para penetrar, com toda lucidez, no seu corpo de Eternidade presente no Sol.

O conjunto dos corpos de Eternidade deve, evidentemente, chegar a entrar em contato com os seus corpos
efêmeros.

O que eu descrevi, há muito tempo, no Apocalipse que eu os convidei, como no ano passado, a ler e a reler,
não intelectualmente, não para procurar um significado, mas, bem mais, uma vivência Interior em meio à sua

própria Vibração.
Ali está a Chave Vibratória.

***

Nos dias do seu tempo terrestre que estão por vir, até o movimento final do Arcanjo METATRON, as Vibrações
da sua Eternidade, em meio a esta estrutura física, vão aumentar grandemente, podendo desencadear

mecanismos que vocês chamariam de “dolorosos”, mas cuja expressão ocorre por uma modificação, nítida e
intensa, da Consciência do efêmero, indicando, para esta Consciência limitada, um fenômeno bem real de

dissolução, tanto pela dificuldade de pensar como pela própria dificuldade de viver as emoções que eram, no
entanto, habituais para vocês neste mundo.

Este processo contribui para o emprego das Chaves Metatrônicas e é, também, diretamente oriundo dessas
mesmas Chaves Metatrônicas.

É durante esta etapa que o encontro com o CRISTO Interior vai acontecer e é em meio a esta Consciência
específica, intermediária (que não é nem da vigília nem do sono) que irá acontecer o Anúncio de MARIA.

Todos os seres que se consideram em um caminho para a sua Eternidade deveriam aproveitar os momentos
em que a Vibração ocorre mais intensamente para voltar-se, ainda mais, para voltar-se de novo para o seu Ser

verdadeiro.
Por que, quanto melhor vocês vivenciarem as Vibrações em meio às Coroas Radiantes e em meio ao

despertar do Sacro, quanto melhor vocês tiverem interiorizado a Vibração naqueles momentos, melhor vocês
irão viver este período intermediário, entre o limitado e o Ilimitado.

Lembrem-se também de que esta passagem, esta reversão, acompanha-se de um mecanismo
estabelecendo, em vocês, a Alegria.

Lembrem-se também de que o seu corpo é um ressonador suficiente, por si só, para justificar as inúmeras
formas de Yoga tendo existido na Índia, ou ainda as diferentes formas de movimentos energéticos tendo

existido no resto do mundo.

***

Hoje, mais do que nunca, a Luz está se infiltrando.
A Luz Vibral penetrou neste mundo, o Fogo da Terra que ali responde também estimulou e despertou a Terra e

vocês mesmos, nos três estágios do seu Ser, físico como espiritual.
Resta a vocês então acolher, abandonar-se, para esperar alcançar o final: estabelecer-se em meio ao Fogo do

Coração, o Fogo do Amor.
E isso não pode existir, de modo algum, em meio ao mundo ilusório, de modo algum, em meio às suas

concepções, aos seus pensamentos, às suas crenças, de modo algum, em meio às suas emoções, aos seus
afetos, aos seus apegos, aos seus relacionamentos.
Isso apenas pode ser vivido Sozinho, em si mesmo.

É apenas alcançando a Eternidade que vocês poderão então terminar o caminho que resta a fazer nesta
Dimensão, na Paz e na Serenidade, pois, naquele momento, vocês não vão mais supor, mas vocês irão viver o

Fogo do Amor.
Isso irá lhes permitir passar os mecanismos de resistências, por vezes violentos, que aqueles que ainda

recusam a Luz vão ser obrigados a viver.
Isso se aplica aos seres humanos, isso se aplica às egrégoras, isso se aplica às entidades que não pertencem

à Luz, isso se aplica aos países, aos continentes, em meio ao despertar do conjunto dos Elementos.
Este movimento, que começou lentamente, há mais de um ano, encontra-se agora em uma realização

importante, pelo próprio fato do derramamento da Luz Metatrônica.

***

Cabe a vocês acompanhar este aumento da Vibração, este aumento da conexão e da comunicação com a sua
Eternidade.

Ninguém mais senão vocês podem fazer isso.



Nenhum ser exterior pode ali levá-los.
Apenas a própria Vibração é que pode ali levá-los, ao se dissolverem vocês mesmos em meio à Vibração, até

se tornarem esta Vibração do Fogo.
A ignição das duas Coroas, resultando da fusão da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, em meio à sua

cabeça, a ativação das Doze Estrelas, vai permitir-lhes estabelecer esta conexão.
Um Fogo ainda maior vai assim penetrar nesta estrutura física, como no seu Espírito e como em todas as suas
estruturas ilusórias, dissolvendo-os, de maneira por vezes violenta e brutal, levando-os a ver claramente e a ver

a Verdade.
Quanto menos vocês resistirem, melhor vocês irão viver esta etapa, até se identificarem com o Fogo do Amor,

pois é isso que vocês São, enquanto Filhos da Luz, Sementes de estrelas e Filhos da Lei do UM.
Todos nós somos, sem exceção, esse Fogo do Coração e do Amor.

***

É preciso, então, ousarem se olhar, não para ali aderir, não para tentar melhorar, não é mais tempo disso.
É tempo simplesmente de aquiescer e de aceitar que essas zonas de Sombra, que existem em todos os seres
humanos, sejam purificadas pelo Fogo do Amor, permitindo, assim, dissolverem os últimos apegos que vocês

tiverem, uns e outros, não para escaparem, mas, muito pelo contrário, para serem Livres e trabalharem em
meio a esta Liberdade.

O Fogo é isso.
Ele é destruição, mas destruição do que era efêmero, do que não é Verdadeiro.

Ele forja, pelo contrário, e torna transparente o que é Verdadeiro, o que é Autêntico, o que é do Domínio da
Eternidade.

Esta alquimia do Fogo, vocês são levados a realizá-la, a estabelecê-la na totalidade em meio à sua vida, em
meio a este mundo, ainda, seja qual for o tempo que lhe restar.

Mas tendo tocado o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, quando as duas Coroas Radiantes forem ativadas na
sua cabeça, vocês não poderão mais ser identificados com o ilusório, de maneira alguma.

Vocês apenas poderão contribuir para o estabelecimento da nova Dimensão, em vocês como ao redor de
vocês, estabelecer a Paz na guerra deste mundo que está morrendo.

Nós empregamos voluntariamente expressões como lagarta e borboleta, ou Luz Vibral, a fim de desconectá-
los das ilusões da luz não Vibral.

Se nós retomarmos como exemplo a Meditação.
Muitas técnicas, muitas pessoas os incitaram ao fato de meditar para ver, e muitos seres ficam muito contentes,

meditando, quando eles veem, mas esta visão pertence tanto à ilusão como o que vocês veem com os seus
olhos abertos, pois esta visão apenas alcança o mundo astral, emocional, de projeção.

Não há que se atrasar com o que é visto, mas permanecer na Vibração que, sozinha, lhes permite ver além do
que é visto, ver em meio à Verdadeira Visão e não em meio à ilusão.

Muitas pessoas foram enganadas por esta visão astral ou pelos poderes do ego.

***

Lembrem-se de que no Fogo do Coração há apenas o Ser.
Não há lugar para perguntas, não há lugar para respostas, não há qualquer possibilidade, exceto aquela de

estar na Alegria, na Paz e na Eternidade.
Ir até o final é, certamente, agora mais do que nunca, recusar o que pertence à ilusão, mesmo durante as suas

meditações.
Ir para a Vibração mais pura e apoiar a sua Consciência na Vibração, aquela percebida em meio à Coroa

Radiante do Coração ou ainda em meio à Dupla Coroa da cabeça, para ali se estabelecer.
E quando vocês ali se estabelecem, há Silêncio Interior, desta vez.

Silêncio de tudo o que não é da Eternidade.
Não há então mais imagem, não há então mais voz.

Há apenas: Ser.
Aí está o objetivo, aí está o segredo.

É somente através disso que vocês acedem à Eternidade e não de algo que existia antes, que os afasta,
mesmo em meio ao processo de meditação, do seu próprio objetivo.

Apreendam-se bem disso porque, em meio ao derramamento das Chaves Metatrônicas, alguns correm o risco
de serem seduzidos por imagens, por projeções.

Lembrem-se bem de que se vocês forem Justos e Verdadeiros, as Vibrações permanecem e se intensificam
até fazê-los viver a Alegria.

Se vocês se afastarem da sua justeza e da sua Verdade, naquele momento, as Vibrações irão se afastar de
vocês e vocês irão se afastar da Alegria.



***

O que eu lhes digo é primordial para a entrega das Chaves Metatrônicas e daí em diante.
Eu devo lhes dizer também, especialmente neste período que vai de agora até o final, que é preciso sair, assim

que possível, de todo o confinamento e, em particular, no nível espiritual, de todas as crenças, de todos os
credos que iriam ligá-los a uma egrégoras e privá-los da sua liberdade.

É preciso sair, bem depressa, do que não é legítimo, do que não é verdadeiro, em meio ao seu caminho, em
meio mesmo à ilusão.

Isso irá representar, dentro de pouco tempo, obstáculos importantes para o seu acesso ao Estado de Ser.
Vocês não podem pretender, de forma alguma, nutrir a matriz e nutrir a Unidade.

É um ou outro.
Os níveis de Consciência e de Energia que vocês irão atingir não vão permitir-lhes ainda nutrir a ilusão, de

alguma maneira, sem se destruírem, do mesmo modo.
A Unidade e o Fogo do Amor são a este preço, a esta lucidez e a esta Consciência.

Vocês serão ajudados nas escolhas, nas decisões, pela própria Vibração, pela sua intensificação ou rarefação
que irá guiá-los, mas, desta vez, com uma intensidade jamais igualada.

Estejam atentos para manter o seu Templo limpo, as suas lâmpadas acesas, despertas e conscientes,
vibrantes em meio à Unidade, a fim, aí também, de completar o seu trabalho de dissolução da ilusão.

Cuidem para serem livres, cuidem para serem autênticos e, sobretudo, para serem cada vez mais humildes: a
falta de humildade reflete simplesmente uma personalidade que tenta se impor frente à Luz.

***

Lembrem-se também de que, em meio mesmo ao que vocês são, além de qualquer visão, falsa, em meio à
Vibração, existe um elemento importante que é a sua própria respiração e o seu próprio batimento cardíaco
que podem aumentar o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, o Fogo do Coração nutrindo-se literalmente da

sua respiração, do seu sopro e do seu batimento cardíaco.
Esta alquimia, existente em meio às suas estruturas, é real.

Ela pode ajudá-los a permanecer no Fogo do Coração.
O importante sendo manter a conexão e a comunicação, pela Coroa Radiante do Coração e, se possível, pela
Dupla Coroa, com a Unidade, a fim de não serem atingidos, de uma maneira ou de outra, pela Dualidade que

está ruindo neste mundo, como em vocês.
Como MARIA lhes disse, nós nos aproximamos, a cada dia, pela Luz, pela Consciência e pela Vibração.

Cada dia é um passo a mais para a sua Unificação e para o nosso Encontro.
Nós também, nós traçamos uma Ponte de Luz para CRISTO.

Aí estão os poucos elementos que hoje eu queria dar a vocês, pelas palavras e pela Vibração.
Eu lhes transmito o Fogo.

Que a Unidade esteja com vocês e em vocês.
Até muito em breve.

************
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~ O TEMPO e A CHAVE DO TEMPO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e caras Irmãs, queiram receber minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, para discorrer, dialogar sobre o tempo e sobre o que representa, ao nível espiritual,
a Chave do Tempo.

Começaremos primeiro, se bem o quiserem, por expressar certo número de evidências existentes no que chamamos,
juntos, de ‘vida na matriz’.

O desenrolar linear do tempo é uma evidência vivida.
Existe, efetivamente, um relógio que flui em uma direção, dando a aparência de uma verdade única, feita de um

momento inicial chamado nascimento, de um momento final chamado a morte.
Entre esses dois tempos, perfeitamente localizados, a vida de um ser humano evolui na matriz, a um ritmo que é o

mesmo para todo ser vivente, em ressonância direta com o que é chamado de ‘revolução anual da Terra em torno do
sol’.

Esse ciclo, imutável, em todo caso desde que esta Dimensão, nesse último ciclo, existe, permite aos humanos se
localizarem através de certo número de tempo, biológico e fisiológico, mas no conjunto da sociedade onde tudo é

governado pelo tempo.

Toda vida social ocidental é, de fato, ritmada, não mais pelo levantar e cair do sol, mas, bem mais, pelos horários
de refeição, de trabalho, de repouso.

Não me estenderei, certamente, sobre essas evidências, mas, bem mais, sobre o que representa o tempo ao
nível espiritual e seu papel para impedi-los, literalmente, de aceder à Verdade.

***

O Espírito está fora do tempo.
Vários ensinamentos atraíram a atenção sobre isso.

É frequentemente dito que o homem, em seu Espírito, é Eterno.
E este Espírito, no entanto, que se manifesta através da vida do homem, está bem ligado, de maneira específica, ao

desfile desse mesmo tempo.
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Frequentemente vocês encontrarão, na linguagem dos que meditam (qualquer que seja a cultura, a época),
frequentemente, esta noção de parada do tempo ou de dilatação do tempo.

O tempo é onipresente na vida do homem.
O tempo musical é outro exemplo.

O tempo espiritual, quanto a ele, sempre quando nos referimos a esses meditadores tendo alcançado, de alma e de
Espírito, uma Verdade, é relatado por uma capacidade para abranger, além do tempo presente, o tempo passado e

por vezes o tempo futuro.

Há, nos mecanismos de meditação, muitas vezes um momento em que a Consciência e o Espírito escapam à
linearidade inexorável do tempo.

Isso é de uma evidência tal que, na maioria dos casos, esta ressonância que escapa ao tempo não preocupa mais o
humano, em meio à sua vida.

Quer vocês olhem seu relógio ou não, vocês estão limitados, tanto em suas ações como em seus atos, pelo tempo,
até mesmo, ainda uma vez, não se tratando do tempo do relógio.

Então, qual é esta 'distorção' existente entre o tempo linear (vivido na consciência comum) e este acesso a um tempo
diferente (em relação com o Espírito), levando até a fazer dizer por alguns meditadores que o tempo não existe ou

que o tempo parou?

***

Várias experiências realizadas quando dos mecanismos chamados de ‘saída do corpo’ ou ainda da ‘experiência de
morte iminente’, relatam que além desse tempo linear, o tempo não é o mesmo, e, o que poderia parecer num tempo
linear extremamente curto (como quando de uma parada cardíaca), parece durar uma eternidade para aquele que

não está mais no seu corpo.

Ao nível biológico, existe um tempo próprio nas células.
Os próprios constituintes das suas células não evoluem no espaço/tempo no qual vocês evoluem e, no entanto, essas

células participam do mesmo tempo biológico existente na Terra.

Assim, portanto, existem diferentes tempos.

É o mesmo ao nível físico, onde o tempo pode ser diferente segundo o que é chamado de ‘velocidade das partículas’,
por exemplo.

É preciso bem admitir, então, que a consciência limitada do ser humano evolui no tempo de um tempo, em meio a um
tempo que não é o mesmo daquele existente na Consciência Ilimitada, ou no Espírito, ou ainda em suas células ou

em seus átomos que constituem o mesmo conjunto.

Existe, portanto, uma multidão de tempos diferentes, presentes em um mesmo espaço chamado de corpo de
consciência limitada.

Isso significa que o tempo fora do tempo, ou tempo diferente, situa-se em outro espaço?
Daí, há apenas um passo e é exatamente disso que se trata.

Mesmo se isso pôde ser descrito, até tempos muito recentes, pelos místicos de todas as culturas, há efetivamente
uma noção espaço/temporal que é própria, na consciência limitada, e que é outro espaço/tempo na Consciência

Ilimitada.

Do mesmo modo, há outro espaço/tempo existente na célula, como nos átomos.

***

Então, de qual modo pode se produzir este alinhamento de espaços/tempos diferentes, encontrando-se, a um dado
momento, para dar ao homem, constituído de coisas não existindo no mesmo espaço/tempo e, no entanto, dando a

impressão de se deslocar no mesmo espaço/tempo?

Isso resulta (e eu não me estenderei nisso) de uma curvatura do espaço/tempo específica, induzida pelo próprio
‘princípio da falsificação’, em ressonância com as forças chamadas de gravitacionais, mobilizadas e deformadas por

alguns princípios sobre os quais eu não me demorarei, tampouco.

Assim, portanto, existem, no homem definido em um espaço/tempo, limitado neste espaço/tempo, componentes que,
eles, não pertencem a este espaço/tempo, situando-se em um outro tempo ou em um outro espaço.

Até o presente, e até a abertura das primeiras Portas galácticas, os seres que chegassem a viver estados místicos,
dissociados, do espaço/tempo biológico e fisiológico, podiam perceber, como eu o percebi quando da minha última

vida, a chegada de um tempo novo descrito, depois, por vários visionários.

Esse tempo novo é marcado pela chegada de uma Luz nova, chamada de Supramental, em minha linguagem, ou
de Luz Vibral, na linguagem, eu diria, mais atual.



Deve-se dizer que, para aceder a esta percepção, precisei sair do meu corpo?
Não, porque a saída do corpo só pode se fazer na matriz, pelo menos até um espaço extremamente próximo, em

tempo.

No ano passado, eu descrevi, com outros intervenientes, a dissolução da matriz astral ou ‘franjas de interferências’,
permitindo à Consciência não estar dessincronizada do Espírito.

Ora, depois, os Casamentos Celestes aconteceram (ndr: ver os textos em nosso site, na coluna «mensagens a ler», sob o
título "integração das Virtudes", transmitido por Miguel desde 25 de abril de 2009, em 12 etapas) (*).

A desagregação da matriz astral ocorreu, pela ação de desconstrução do Conclave (**) e pela sua capacidade para
se religar a esta nova Consciência.

***

A matriz astral é reducionista, ou seja, ela assimila, em um determinado tempo e em um determinado espaço,
uma posição localizada dentro mesmo do espaço/tempo, para a mesma consciência.

O que é absolutamente o inverso do que se produz nos Mundos Unificados.

Nos Mundos Unificados, a localização espacial e temporal, tal como definido nesse mundo,não existe simplesmente.

Assim, uma Consciência é onipresente, onidimensional e onitemporal.

Isso é complexo para explicar, ficaria apenas com palavras.
Este estado só pode ser vivido, porque ele não obedece a leis enunciáveis na matriz.

Mas pode ser experimentado, diretamente, pela Consciência.

Assim, bem antes da destruição das ‘franjas de interferências’, vários místicos apresentaram fenômenos certamente
muito raros, mas tendo deixado vestígios, a partir do que vocês chamam de bilocação, a partir do que vocês chamam

de transmigração e tantos outros fenômenos relacionados com uma capacidade, certamente excepcional, da
consciência limitada, para se exprimir em dois pontos de espaço ou em dois pontos do tempo.

O conjunto de processos captados para além do astral, relativos ao que vocês chamam, e nós chamamos com vocês,
de futuro, pode ser captado sob uma forma alegórica correspondente ao discurso da forma limitada, assim como eu

transcrevi, sob o ditado de Cristo, em função das imagens que eu via, no momento que eu fui São João.

A grande diferença, e ela é fundamental, é que o ‘tempo limitado linear’ é perfeitamente, portanto, definível por suas
coordenadas espaciais e temporais, enquanto que nos Mundos Unificados, não pode absolutamente ser definido

desse modo.

O que explica que os Mundos Unificados, não podendo até o presente e até tempos muito recentes, aproximarem-se
da matriz, sob pena de ali se fazer prender pela atração e pelas forças gravitacionais, não podiam, de nenhuma

maneira, conhecer o tempo, em sua precisão toda de relógio, tal como vocês a vivem.

***

Existe, contudo, mesmo na consciência limitada deste universo dissociado,
um relógio denominado astronômico ou galáctico e cósmico, do qual mesmo a matriz não pode escapar.

É durante esses episódios de conjunção, de coordenadas espaço/temporais limitadas, que existem no mundo
limitado, com seus ciclos astronômicos, galácticos e cósmicos, que pode haver sobreposição de tempo e resolução

temporal.

É o que foi anunciado, desde vários anos, referente ao prazo chamado de 2012.
Trata-se de um encontro espaço/temporal entre um mundo limitado (com suas próprias leis) e um Mundo

Ilimitado (com leis profundamente diferentes).

Trata-se de um encontro.

Este encontro corresponde ao princípio da Cruz, momento em que um tempo vertical vem encontrar um tempo
horizontal, espaço em que se encontra um espaço horizontal e um espaço vertical.

No ponto de junção desse cruzamento realiza-se a 'alquimia' chamada de reversão.

Reversão que lhes é proposta viver, antecipadamente, para ir nos Mundos Ilimitados ao invés de permanecer nos
mundos limitados.

Porque, nos mundos limitados, mesmo Unificados, e apesar da Consciência do Ilimitado,não há possibilidade de se
libertar do espaço/temporal de uma coordenada limitada, mesmo tendo contato e ressonância com a Fonte.

Assim, portanto, desde a abertura do primeiro Portal galáctico, em agosto de 1984, até hoje (ou seja, quase uma
geração, quase trinta anos), estabeleceu-se, nesse mundo, o princípio dessa ‘reunião’, o princípio desta



sobreposição de tempos muito diferentes, que permite, efetivamente (se a alma humana estiver pronta para soltar o
que é o complexo inferior), penetrar em sua Eternidade.

A dificuldade foi que aqueles que controlavam o tempo, em sua constituição, e que não são humanos, tiveram êxito
em inserir, no corpo biológico, a própria negação do Ilimitado e da Eternidade.

***

Portanto, nós tivemos necessidade (e quando eu digo nós, obviamente, não se trata unicamente, e de longe, dos 24
Anciões, mas da totalidade dos Mundos Unificados) de encontrar um meio de antecipar, a título individual, a

chegada da Onda Galáctica de Luz,permitindo a um máximo de seres humanos aproximarem-se de sua eternidade,
mesmo permanecendo no mundo limitado.

Isso foi chamado de “Portal galáctico de 1984” e de “derramamento de Luz do Ultravioleta”, em relação com os
Casamentos Celestes.

Isso conduziu vários seres humanos, muito mais numerosos do que em 1984, e durante todos esses anos, a
experimentarem a abertura do chacra denominado coronal, permitindo, pela modificação dos ritmos biológicos

existentes em certas estruturas responsáveis pelo escoamento do tempo (chamadas de hipófise e hipotálamo, em
seu cérebro), sincronizar a consciência em uma nova gama de frequências, em ressonância direta com o Ilimitado.

Isso se tornou possível pela ativação, como disse, da Coroa da Cabeça, levada, entretanto, por sua própria ativação
e pela penetração de partículas específicas, em ressonância com o Ultravioleta (as partículas Adamantinas ou Agni-

Deva), a modificar a curvatura do espaço/tempo, mesmo em suas estruturas biológicas.

Isso com o objetivo de preparar o que eu chamaria de um ‘plano matricial Unitário’, resultante da própria ativação
desses centros energéticos, em uma multidão de seres humanos.

Como o sabem, e como foi escrito, no tempo do Apocalipse (que escrevi sob o ditado de Cristo), houve, a partir de
1984, no momento em que alguns sinais se instauravam, na superfície desta Terra: a ativação progressiva de um
número cada vez mais importante de seres humanos, ao nível da gestão e da programação do tempo, via cérebro
reptiliano, hipotálamo e hipófise, de modo a 'modificar' a programação inerente ao que havia sido induzido pelos

reptilianos ou Annunakis, de modo a afastá-los da sua Divindade.

***

Hoje, pelo ‘efeito de massa’ (e independentemente mesmo de descer a consciência no Coração e de reativar o que
vocês sabem, desde pouco tempo, a Roda na Roda, para Unificar e alinhar as duas Coroas Radiantes e o Triângulo
Sagrado), nós já tivemos êxito em sintonizar, de algum modo, a consciência limitada com a Consciência Ilimitada,

ao nível coletivo.

A interação dessas duas Consciências se traduz pelo que eu escrevi no Apocalipse, ou seja, a revelação que vocês
vivem nesse momento: a destruição da ilusão, as últimas guerras, o Armagedon, como o chamei, mas também a

revelação do que vocês são, ao nível da Eternidade.

O trabalho não para aí.

Por enquanto, não houve ainda acesso, mesmo desses seres despertos, ao seu corpo de Estado de Ser.

Existe, de fato, uma ‘Chave temporal’ que, ela, não se situa na hipófise e no hipotálamo, mas sim, diretamente atrás
do Coração órgão, no nódulo chamado de sino-auricular,correspondente ao influxo nervoso que dá a ordem ao

coração para bater, mecanismo de natureza automática, reptiliano ele também, instalado pelos mesmos seres, no
momento da falsificação, ao nível do DNA.

*

*
Foi, portanto, necessário dissociar esta pulsação cardíaca automática do seu ritmo próprio(ligado ao efêmero e à

consciência limitada) a fim de fazê-la viver em outra oitava.



Isso foi experimentado desde o início do ano, por alguns seres humanos que viveram os Casamentos Celestes, que
seguiram as meditações que nós lhes propusemos, consistindo em fazer passar a respiração no Coração e em

modificar, de modo definitivo, o ritmo cardíaco, no momento dessas meditações e dessas respirações.

Esse processo está encadeado e existe, aliás, um laço de ressonância e também neurológico, entre eles, a hipófise,
o hipotálamo e o nódulo sino-auricular.

Existe, aliás, uma ‘ligação energética e Vibratória’, através de um grande circuito energético chamado de Nadhi,
partindo da altura máxima da cimeira do crânio, passando à frente do que é chamado de canal mediano da coluna
vertebral, Sushumna, sobre o mesmo trajeto, e que virá terminar, justamente, ao nível do nódulo sino-auricular,
permitindo realizar, além do aspecto Vibratório percebido da Roda na Roda, a sincronia do Coração em um novo

tempo e em um novo ritmo.
Isso, alguns de vocês começam a viver.

Esse processo é chamado de Fogo do Coração e de Fogo do Amor.
Ele se traduz por uma variabilidade do ritmo cardíaco importante.

Ele se traduz por uma consciência que se torna mais consciente do que acontece ao nível do coração, órgão, como
no chacra do Coração.

É portanto uma alquimia que visa substituir o tempo limitado (no espaço e no tempo, tal como vocês o vivem) pela
programação reptiliana, ao nível de seus cérebros, por uma programação nova ilimitada (não definida de maneira

linear, não definida espacialmente), encontrando-se no coração.

***

A Chave do tempo e, portanto, da saída do espaço/tempo limitado, efetivamente, encontra-se no Coração.

E é apenas através da conjunção desses dois tempos, transformados e transformadores, que se realiza a Unidade, a
ativação do veículo chamado de Merkabah, e o acesso, em total Consciência, ao veículo de Estado de Ser.

Isso foi possível para alguns raros humanos, porque certo número de Chaves Metatrônicas não havia ainda sido
revelado, enquanto a Roda na Roda não podia girar, o que é o caso, mesmo para os mais avançados de vocês,

desde muito pouco tempo.

De fato, existe outra programação que decorre, ela, diretamente da ação do Arcanjo Lúcifer, no momento da
falsificação, que foi limitar a sua própria irradiação ao nível do que é chamado de ‘estrelas de Maria’.

Assim como vocês descobrem, existem 12 pontos de vibração ao redor da cabeça, que alguns de vocês começam a
perceber, em relação com funções espirituais, novos potenciais espirituais, em ressonância também com o que é

chamado de “novas lâmpadas” e “novos corpos”, permitindo à consciência explorar espaços que lhe eram fechados
até o presente.

A curvatura do espaço/tempo, a modificação do DNA pelos reptilianos, e a ação de Lúcifer ao nível do que é chamado
de olho de Lúcifer (a fim de fazê-los entrar no que é chamado de conhecimento), limitou a expressão total das 12

estrelas de Maria para 3 estrelas.

Quais foram as 3 estrelas?
Elas foram o Bem e o Mal e o Alfa, realizando, ao nível da sua testa, o Triângulo Luciferiano, o olho do

conhecimento, aquele para o qual Buda disse: “quando você encontrar os poderes, salve-se rapidamente”.
De fato, a fascinação pela ativação do 3º olho foi tal que inúmeros Círculos iniciáticos, inúmeros Círculos de

escolas espirituais, são baseados no ensinamento Luciferiano, para fazê-los penetrar mais adiante no mundo desta
ilusão, porque é, efetivamente, de uma ilusão a mais que se trata.

Esse Triângulo Luciferiano tem, por sua constituição, impedido a expansão literal das outras estrelas de Maria, ao
nível do conjunto da sua Cabeça, a tal ponto que, nas representações mesmo de alguns sábios que despertaram

seus 7 chacras, o que é chamado de centro Ajna ou 3º olho corresponde a duas pétalas se estendendo unicamente
ao nível da fronte e, em nenhum caso, fazendo a volta da cabeça e, em nenhum caso, realizando as imagens
conhecidas do cabelo de Buda, ou, ainda, da auréola dos Santos, correspondentes a uma Luz que não toma

unicamente uma zona da cabeça, mas o conjunto da cabeça.

Esta falsificação terminou.

***

As estrelas de Maria ativam-se.

Obviamente, nós ativamos, de maneira privilegiada, as estrelas as mais importantes, correspondentes às 5 Chaves
Metatrônicas, denominadas OD-ER-IM-IS-AL que, como o sabem, correspondem ao Alfa, ao Ômega,

ao Hic e Nunc (‘aqui e agora’)(***), mais o ponto central chamado de ER, em relação com os Hayoth Ha Kodesh ou 4
Querubim, que se têm diante do trono da Fonte.

Tendo realizado esta primeira Cruz, tornar-se-ia em seguida, pela efusão de Luz, cada vez mais fácil realizar a



ativação de certo número de estrelas existentes entre as estrelas desta Cruz.

Restava, entretanto, revelar as 3 últimas Chaves Metatrônicas que, justamente, vêm quebrar, de maneira definitiva, a
ilusão Luciferiana.

Por qual princípio?
Pela revelação do Bem e do Mal, não mais como agente discriminante, e sobretudo da estrela de Maria situada atrás,

à esquerda de sua Cabeça, ao nível occipital, correspondente à Vibração de KI-RIS-TI.
Mas isso lhes será desenvolvido, de um lado, por Metatron e, sobretudo, em seguida, por Um Amigo.

Eu apresento os pontos que lhes permitem compreender o que é o tempo e como ele derivou da ilusão Luciferiana e
da falsificação.

Assim, portanto, o 3º olho está limitado à expressão da clarividência, no mundo no qual vocês vivem ainda, enquanto
que ao nível dos Mundos Ilimitados, esse ponto central, ao centro ou ao alto do Triângulo, não é estritamente nada

em relação às outras virtudes equivalentes ao nível das outras Estrelas.

Há, portanto, Unidade possível nas 12 Estrelas.
Há, portanto, reunificação na ativação das 12 Estrelas, o que era impossível enquanto a ilusão Luciferiana

predominava.

Esse trabalho, esse Triângulo existente na Coroa da Cabeça, tal como é representado com a ponta no alto, entre
Alfa, Bem e Mal, é a imagem invertida daquela que existe ao nível de seu Sacro.

É pela união desses dois contrários, a saber, Fogo da Terra e do Éter, com Fogo do Coração e o Fogo Luciferiano ou
Fogo Prometeico, que se realiza a alquimia da Unificação, na Unidade, do retorno à Fonte, permitindo-lhes escapar,

de maneira definitiva, da ilusão do tempo linear existente nesta Dimensão.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, espero não ter sido demasiado complexo seguir essas explicações.

Eu lhes deixo, permanecendo entre vocês, a oportunidade de colocar questões complementares sabendo ao mesmo
tempo, e prevenindo-os, que não poderei entrar mais adiante na revelação de KI-RIS-TI e da Estrela do Bem e do

Mal, porque não é o meu papel, mas simplesmente colocá-los face a elementos que permitem compreender o que era
o tempo, o tempo alterado, o tempo real e o tempo do Supramental.

Eu os deixo portanto colocar as questões.

***

Questão: quais são os 3 pontos, ao nível do Coração, que formam o Triângulo do Coração?
O Triângulo do Coração é formado de dois modos, no seu Coração, correspondentes ao que é chamado de ‘Selo de

Salomão’ ou ‘estrela de 6 pontas’.

É uma projeção, correspondente aos 6 pontos que deu Mestre RAM (****).

Eu os lembro de que a Merkabah é frequentemente representada pela associação de 3 pirâmides encaixadas umas
nas outras.

Essa é a imagem da reunificação das 3 lareiras: Lareira Luciferiana, Lareira Cardíaca e Lareira Sagrada.

Isso será constituído ao nível do Coração, do seguinte modo: a ponta do Triângulo inferior corresponde ao chacra do
Coração.

Os pontos da base desse Triângulo são situados ao nível do que é chamada de Gota Vermelha e Gota
Branca [pontos de enraizamento da alma e do Espírito], formando um Triângulo, com ponta para baixo.

O Triângulo, ponta para o alto é, ele, constituído do ponto posterior do chacra do Coração, situado sob a apófise
transversa da 5ª vértebra dorsal.

As duas pontas, naquele momento, correspondentes à base do Triângulo, são representadas do mesmo modo, pelos
pontos que acabo de dar, ou seja, chacra de enraizamento da alma e chacra de enraizamento do Espírito.

Esses dois Triângulos não estão no mesmo plano, eles estão inclinados, um em relação ao outro, em 45º, o que é
desejado.

*



*

Assim, portanto, a imagem desta estrela de 6 pontas representa o equilíbrio entre o Fogo da Terra e o Fogo
Luciferiano, resolvido pela redenção desejada por Cristo na Dimensão Crística, no KI-RIS-TI, presente, certamente,

no Coração, como Irradiação da Fonte e Samadhi.
E presente, também, ao nível de um ponto existente ao nível da cabeça, situado atrás, ao nível do occipital, à direita.

Eu digo que o conhecimento disso será natural e espontâneo, penetrando os espaços do Coração e da Estado de
Ser, e que não é absolutamente necessário, ainda uma vez,conhecer toda esta mecânica (energética, espiritual,

Vibral) para aceder ao Coração.

Mas parece-nos importante, para nós, Anciões, assim como para os Arcanjos e para as Estrelas de Maria, dar-lhes
esta constituição espiritual, real, do seu corpo de Estado de Ser, manifestando-se mesmo nesse corpo ilusório, tal

como vocês o vivem pelas Vibrações.

***

Questão: poderia aprofundar sobre a curvatura espaço/tempo?

Isso nos levaria muito longe.

O que posso dizer é que, simplesmente, esta curvatura do espaço/tempo conduziu ao fechamento, em laço, do
espaço e do tempo em um mesmo espaço e em um ciclo perpétuo correspondente à rotação de um planeta em torno

do sol.

Isso foi realizado pela intervenção de certo número de forças que modificaram a linearidade do tempo, até fazer esta
famosa laçada.

É muito complexo desenvolver, visto de onde estamos, e mesmo dentro dos princípios físicos que regem a
humanidade falsificada e o mundo falsificado, fazer compreender isso.

Não é algo que se possa compreender via intelecto, ainda que existam leis físicas e leis matemáticas que dão conta
desta curvatura do espaço/tempo.
É importante se libertar do tempo.

Libertando-se do tempo, parando o tempo, pela meditação, ativando a Coroa Radiante do Coração e a Coroa
Radiante da Cabeça e talvez o Triângulo Sagrado situado na base das suas costas, ser-lhe-á possível realizar

esta alquimia, descurvar o seu próprio espaço/tempo, por intermédio do veículo interdimensional e de se encontrar
projetado no seu Corpo de Estado de Ser.

O que irá se mostrar, em última instância, relativamente mais fácil do que até agora, assim que as Chaves
Metatrônica tiverem sido desvendadas e encarnadas sobre esta Terra.

Mas, ainda uma vez, eu repito também que o objetivo não é partir, de maneira definitiva, nesse veículo de Estado de
Ser, mas, além da vivência do Samadhi e da Alegria do Coração, o fato de transferir a sua consciência limitada na

Consciência Ilimitada, irá lhes permitir aderir, de maneira evidente, à Verdade do Espírito.

Do mesmo modo que o anúncio de Maria lhes dará a evidência de que os mundos espirituais, além de serem
qualquer projeção, são uma realidade bem mais presente do que vocês pensavam ou viviam até o presente.

***

Questão: o que viveu este habitante de Amsterdam, que viu sua cidade, há 2 ou 3 séculos, e mesmo discutiu com
pessoas daquela época, antes de se reencontrar no século XX?

Isso não se chama, em todo caso, uma viagem espaço-temporal.
Há simplesmente uma parte da consciência deste ser que se (e a palavra não é completamente exata) bilocou.

Trata-se de um processo que leva a efeito a Vibração do plexo solar, em relação com o astral e absolutamente não o
Coração e absolutamente não o centro Ajna.

Assim como certo número de autores, desde sobretudo a segunda guerra mundial, falou-lhes de narrativas
relacionadas com dissolução (descorporificação) e viagens astrais.



Essas viagens astrais não são, em caso algum, o acesso à Verdade da Unidade, mas sim à matriz astral existente
além do véu da encarnação, mas não permitindo de modo algum sair da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

E bem, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes agradeço por sua atenção, por sua participação.
Eu voltarei, quanto a mim, amanhã, para a efusão do seu dia.

Eu lhes transmito as minhas bênçãos e o meu Amor.
Até breve.

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

(*) – *As 12 Etapas das ‘Núpcias Celestes’* - ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-as-12-etapas

(**) – O TRABALHO DE ‘DESCONSTRUÇÃO’ DO ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-trabalho-de-desconstrucao-do

(***) – ‘Estar da Presença – Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na

(****) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=709

10 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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 ~ Luz refletida e Luz Vibral / Projeção e Real ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam minhas saudações e minhas bênçãos.

É-me solicitado, hoje, expressar-me sobre o que é chamada de Luz refletida, Luz Vibral e traçar as ressonâncias
entre projeção e real.

De um conjunto de coisas, que nós lhes demos pelas palavras e pelas Vibrações, relativas à diferença essencial
existente entre a luz (assim nomeada em seu mundo) e a Luz tal como ela é nos Mundos Unificados, apareceu-lhes

portanto, tanto intelectual como Vibratoriamente, que existe uma diferença importante entre a luz, tal como seus olhos
a vêem, tal como seu cérebro pode concebê-la e observá-la, e a Luz existente nos Mundos Unificados.

Essas duas Luzes não são absolutamente as mesmas.

Elas não podem ser sobrepostas, nem são comparáveis, nem ligadas às mesmas sombras ou ainda às mesmas
partículas.

Assim, vários ensinamentos literalmente «jogaram» com a Luz, chamando de Luz o que não era a Luz Vibral, mas
unicamente uma luz refletida, em relação com uma projeção.

Assim, várias Ordens iniciáticas tiveram um maldoso prazer em chamar-se pelo nome da Luz.

Não é tempo para voltar em dados históricos, mas sim, para restabelecer a Verdade do que é a Luz.

***

Vários de vocês, sobre este planeta, Vibraram, pela adição da Luz Vibral em seu Universo, permitindo-lhes despertar
as estruturas sutis chamadas de chacras e também outras estruturas recentemente descritas, chamadas de novas

lâmpadas e novos chacras e novos corpos.

Assim, portanto, a Luz lhes é revelada sob forma de sua Vibração.

Nesse caso, nós falamos de Luz Vibral, para não misturá-la e não confundi-la com a luz refletida.

SRI AUROBINDO - 11 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-xC8enozX6jM/UWuCq6FR4-I/AAAAAAAAAek/nHVBQVLCwUU/s1600/SriAurobindo+-+11.08.2010.JPG


Na ilusão pela qual nós passamos, uns e outros, é chamada luz visível (ou invisível, aliás), um ‘fóton’, ao mesmo
tempo onda e partícula.

Esta luz (ainda a luz do dia, a luz que permite ver) não é a Luz.

Ela é uma luz, de fato, refletida e desprovida de seus atributos existentes nos Mundos Unificados.

O fechamento e o isolamento desse mundo, na tripla falsificação, fez com que a Luz Vibral jamais pudesse se
estabelecer na falsificação.

Existem, obviamente, diferenças importantes e essenciais para viver e para assimilar, entre a luz refletida e a Luz
Vibral.

A luz refletida é a que percebem seus olhos.

A luz refletida é a que percebe o que vocês chamam de seu 3º olho.

A luz refletida é o que estudam os cientistas da Terra.

A Luz Vibral não tem qualquer de suas características visível ou estudada.

Assim como o descrevi em minha vida, quando falei da chegada desta onda de Luz que havia chamado, à época,
também para diferenciá-la: Supramental.

***

Em meio aos Mutantes da Terra (aqueles que estão a cavalo entre duas verdades e duas realidades), coexistem
a Luz Vibral e a luz refletida.

A característica, eu diria, essencial, da luz refletida é não fazer Vibrar a Consciência, mas, bem mais, dar-lhe a ilusão
de Vibrar, fechando-a, e criando circunstâncias de fechamento, em certo número de mecanismos que evitam, ainda

mais, mesmo só pensar na verdadeira Luz Vibral.

Porque, efetivamente, na luz refletida, existe certo número de leis, certo número de comportamentos previsíveis, tanto
para a luz visível como para a luz refletida no cérebro, chamada de 3º olho.

Uma como outra participam de um princípio de falsificação totalmente idêntico.

É nesta falsificação, chamada também de matriz ou plano matricial ou astral, que se desenvolve o conjunto de forças
e de egrégoras destinados a impedi-los de ir para a Luz Vibral.

***

Se aí, agora, se tentasse, com palavras simples, comparar ou opor Luz Vibral e luz refletida, se poderia traduzir certo
número de comportamentos diametralmente opostos.

Assim, a luz refletida fecha e isola.

A Luz Vibral Une e Unifica.

A luz refletida acrescenta véus e ilusão.

A Luz Vibral desvenda e revela a Verdade.

A luz refletida emite um mínimo de Vibração cuja propagação é conhecida, segundo o ‘princípio de propagação da luz



e das leis físicas’ existentes neste universo dissociado.

As leis de propagação da Luz Vibral e o comportamento da Luz Vibral, assim como o detalhamos, são Inteligentes.

Existe, na montagem dos fótons que constituem as partículas Adamantinas, uma Inteligência, uma Inteligência que
responde, certamente, ao Espírito.

A luz refletida não obedece, ao nível visível, a seu Espírito.

A Luz Vibral obedece ao Seu Espírito, porque ela segue o Espírito e o acompanha e ela manifesta o Espírito.

A luz refletida impede de ver o Espírito, por certo número de projeção de imagens, seja em sua visão habitual, seja na
visão do 3º olho.

Essas imagens não visíveis e, portanto, matriciais, são simples ou complexas.

Essas imagens, ocorrendo no 3º olho, são todas ligadas à matriz e ao plano astral.

Assim, portanto, existe, nessas projeções da luz refletida, todo um conjunto de elementos precisos, tanto de símbolos
existentes na trama astral, como a memória mesmo de suas próprias vidas passadas na matriz, que pertencem à

matriz.

Uma diferença essencial também é que a luz refletida não está no interior do que é físico, mas é aparente no exterior.

Eu me explico e, mesmo para um clarividente astral, ele vai descrever uma luz existente na periferia ou mais longe da
estrutura física que vocês chamam de Aura.

A luz é portanto vista de maneira sutil, é uma luz refletida, existente no exterior da estrutura física.

Há, aí também, uma reversão.

Na Luz Vibral, e qualquer que seja a Dimensão, a Luz é contida e arranjada no interior da forma, e não no exterior da
forma.

Esta é uma diferença fundamental entre a Luz Vibral e a luz refletida.

Em seguida, a Luz Vibral sendo Inteligente, ela é emissão, ela é Vibração e ela é, por Essência, multidimensional.

A luz refletida está presente, portanto, apenas na matriz.

Não existe nos Mundos Unificados, uma luz exterior a uma forma ou a uma entidade.

Nesta forma (seja o que vocês chamam de planeta, de sol), a irradiação da Luz Vibral se faz por um mecanismo
interior, contrariamente à luz refletida, cuja irradiação se faz no exterior.

***

Existe, portanto, um sentido e uma orientação precisos, totalmente opostos, segundo o que se tem a fazer com a luz
refletida ou com a Luz Vibral.

Assim, nos mundos dissociados, existe o que vocês chamam de ‘Sombra’: uma forma, uma estrutura vai se opor à
propagação da luz que é então presa no interior das primeiras camadas da forma ou da estrutura.

Não há, portanto, na luz refletida, transparência nem clareza.

Na Luz Vibral, não há Sombra, não há, portanto, parada da Luz, na comunicação no interior de uma estrutura e de
uma forma, como no exterior.

Aí, é uma diferença também fundamental.



A luz refletida pode se traduzir num modo visível, desta vez, ainda uma vez, por uma propagação que vocês chamam
de linear, ondulatória e corpuscular.

Nos Mundos da Luz Vibral, portanto Unificada, a propagação não é uma propagação da Luz, mas uma ressonância
da Luz.

Quer dizer que uma partícula Adamantina está presente em uma multidão de lugares, de espaços e de tempos.

O que não é o caso de uma luz que nós chamaremos, sempre, de refletida.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida é o próprio princípio da falsificação que se tornou possível pela adição,
na Inteligência da Luz, de certo número de forças chamadas de dissociativas, permitindo desestruturar as partículas
Adamantinas, elas mesmas, em certo número de rompimentos, certo número de fragmentos que não podem mais se

reunir.

Isso lhes mostra já a diferença de comportamento, mesmo em suas estruturas, entre a luz refletida e a Luz Vibral,
quando esta começa a se manifestar, em vocês e por vocês.

***

Esta Luz Vibral será, antes de tudo, Vibração.

Vibração de suas estruturas, como Vibração da Consciência, eis que a Consciência é apoiada e apóia a Luz Vibral.

Isso corresponde também ao que chamei, em minha vida, para diferenciá-las, a energia do Prana e a energia do
Supramental.

A energia prânica, vital, etérea, constituída de ‘glóbulos de vitalidade’, corresponde à organização de certo número de
fótons, ao nível do plano astral invisível ao olho, enquanto que a Luz Vibral corresponde a gamas de Vibração e de

Propagação que nada têm a ver com a teoria ondulatória e corpuscular da luz.

O fator essencial é a Inteligência e o outro fator está ligado a um fator de agregação.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida se acompanha de um princípio de dissociação, de rompimento e,
portanto, de separação.

O retorno para a Luz Vibral se faz pela adesão, pela agregação, pela reunião do conjunto de partículas de Luz que
tinham sido fragmentadas e rompidas.

Nesse sentido, pode-se dizer que a consciência limitada é fragmentária, enquanto que a Consciência Ilimitada é
hologramática e Unitária, porque é a Verdade do que constitui a Luz, nos mundos dissociados, profundamente

alterada com relação ao que é a Luz nos Mundos Unificados.

***

A associação da luz refletida por suas tecnologias vai poder criar luzes extremamente potentes sobre sua matéria,
capazes, naquele momento, de atravessar a matéria, com efeitos térmicos.

Isso se chama os lasers.

A Luz Vibral, quando se organiza sob a Inteligência do Corpo de Estado de Ser, torna-se um Fogo não térmico,
chamado de Fogo do Éter ou Fogo do Céu, em suas estruturas, não tendo de forma alguma o mesmo efeito e,

felizmente, ao nível de suas estruturas físicas e sutis.

O laser (utilizado mesmo na medicina, tem por vocação cicatrizar), vai aquecer a matéria e seu corolário é furar,
literalmente, o que existe ao nível dos corpos sutis.



A Luz Vibral que penetra até vocês, desde quase uma geração, e sobretudo desde quase dois anos, terá efeitos de
agregação e, ao contrário, vai tornar coerente e Unitário o conjunto de suas estruturas físicas e sutis, permitindo
realizar uma alquimia de transmutação que conduz ao que eu chamaria de consumação dos envelopes físicos e

sutis, permitindo o restabelecimento da Luz Vibral e permitindo-lhes juntar-se ao mundo da Luz Vibral.

***

Convém a nós portanto, aqui também, definir a diferença essencial existente entre projeção e real.

A projeção é uma exteriorização de um Pensamento.

Esse mundo é uma projeção exterior de um Pensamento, que conduziu à densificação de uma realidade não sendo o
real, como todo processo de projeção.

Quem diz projeção, diz exteriorização.

Isso quer dizer sair da Unidade.

Não há, portanto, princípio de ressonância, como é o caso da Luz Vibral, mas sim princípio de exclusão através
mesmo da fragmentação das partículas Adamantinas e da Luz Vibral, em um conjunto de partículas que vocês
chamam de Sombra e de Corpúsculo, fóton, cujo papel não é mais ser inteligente, mas obedecer às leis bem

conhecidas de propagação da luz.

Toda a dificuldade foi que, durante vários milênios, não existia qualquer meio de conectar a Luz Vibral.

Assim, portanto, os seres que falaram de luz, até tempos muito recentes, não puderam viver além do reflexo da luz,
ou luz refletida, num mundo invisível, existente no plano astral.

A problemática não é tanto no astral em si, mas sim em relação e em ressonância com os habitantes desta esfera
astral, não vindos dos Mundos Unificados, mas vindos de alguns mundos que são, eles mesmos, dissociados da
Fonte, a fim de fazer viver esta dissociação em outros povos, outras raças, outras civilizações e outros universos.

Assim, controlando a trama astral, há um domínio da luz refletida, permitindo atrair, pelo próprio reflexo desta luz,
certo número de Consciências para viverem algumas experiências limitantes e que eu qualificaria

de invalidantes porque refletir está sempre em relação com uma projeção e não com algo real, autêntico.

Assim se perdurou a ilusão da matriz, assim se cristalizou a projeção do Pensamento, nesse mundo, fazendo com
que existam realmente dois mundos totalmente herméticos um ao outro, até o presente, exceto pela parte da
Inteligência que pudemos, uns e outros, preservar na humanidade, em função de nossos diferentes papéis.

Somente muito grandes Seres foram capazes de transmutar a luz refletida em Luz Vibral e eles não o fizeram
sozinhos, eles foram ajudados pelas forças da Luz Vibral.

Assim, há, nas numerosas tradições, nos numerosos ensinamentos, testemunhas que transcenderam o espaço e o
tempo para tomar esses corpos, como esses veículos de luz refletida, em meio à Verdade.

Este é um ponto importante para viver porque, a partir do momento em que vocês vivem a Vibração, em suas
Coroas Radiantes, no Fogo, é preciso evitar a armadilha da luz refletida.

Essa armadilha não é tanto como tal, uma armadilha, eis que faz parte do aprendizado normal de seu retorno à
Unidade.

O truque é ali não residir mais do que a sabedoria, não ser atraído pela luz refletida.

É toda a diferença entre a Vibração existente na fronte e a Vibração existente no Coração.

Num caso, trata-se da Vibração da luz refletida.

No outro caso, trata-se da Vibração da Luz Vibral.



O que não é a mesma manifestação, o que não é a mesma finalidade.

Num caso, há a manutenção na ilusão e perduração (se essa palavra pode ser dita), efeito de continuidade, mesmo
do plano astral.

A Luz Vibral não pode subsistir na matriz astral porque, naquele momento, ela viria em oposição total à luz astral.

Portanto, o real, a Luz Vibral, vem, literalmente, apagar, suprimir, consumir (quaisquer que sejam as palavras que
vocês empreguem), a luz refletida, seja em sua visão interior, como no que é possível ver pela visão de seus

próprios olhos.

Isso corresponde ao momento preciso, ao nível coletivo, ao que lhes foi dito, muito recentemente: “a Luz se manifesta
a seus olhos, mesmo em meio à luz refletida”.

***

Não esperem ver esta Luz irradiar como os raios do sol, no jogo da sombra e da luz.

Esta Luz vem preencher a ilusão, a fim de consumi-la.

É esse processo preciso que é chamado de “a Ascensão” porque, naquele momento, a Consciência poderá se situar
ao nível da Luz Vibral, ou então continuará a aderir à luz refletida.

É toda a diferença de destinação entre os seres que despertaram as Coroas Radiantes e aqueles que não as terão
despertado.

Nesta interpenetração da luz refletida pela Luz Vibral, há portanto emaranhamento do real e da projeção.

O objetivo sendo tornar real o que não era, pelo desaparecimento da projeção.

Esse processo alquímico se vive como uma reversão e, sobretudo, como uma consumação.

Consumação que foi descrita por muito numerosos seres, relativamente ao fim que não é um fim, mas, de fato,
um início.

Esse processo, vocês são chamados a viver, primeiramente a título individual, em sua estrutura e em sua
consciência, para poder vivê-lo, no momento desejado, no conjunto desse sistema solar, no conjunto de sua Terra,

no conjunto do que constitui sua vida.

Assim, portanto, a época que vocês vivem é uma etapa intermediária, preparatória, que visa fazê-los passar da
projeção ao real, que visa fazê-los passar da luz refletida para a Luz Vibral, passar a mecanicidade da luz e restituir-

lhes a Inteligência da Luz.

Aí está, em algumas palavras, o que esperava fazê-los tocar o dedo, relativamente a esses dois conceitos.

Se vocês têm questionamentos, eu terei prazer em tentar avançar mais adiante, sobre a significação e a vivência do
que acabo de dizer, ainda precisando que o mais importante é, obviamente, a vivência, e não a significação.

***

Questão: como compreender então o que é Antimatéria?

Caro irmão, o que seu mundo chama de Antimatéria é, de fato, a Luz Vibral.

Vocês estão invertidos.

Esse princípio de inversão está presente, mesmo, em sua retina, na câmara escura do olho, que inverte a luz em seu
olho, através de diferentes sistemas óticos, para reenviá-la, girada e cruzada, em suas esferas cerebrais de

integração da visão.



É o mesmo processo.

O que vocês chamam de Antimatéria, o que vocês chamam de Chamas do Inferno, nada mais é do que a Luz
Revelada e, de seu ponto de vista, do ponto de vista da projeção e da luz refletida, isso não pode simplesmente

existir, porque isso é invisível aos seus olhos e à sua consciência, assim como ao seu mental.

Por que vocês creem que o que chamamos, com vocês, de Anjos do Senhor, vindos em sua ilusão, sejam obrigados a
portar estruturas [óculos constituídos de placas transparentes de ‘obsidiana’, um tipo de vidro vulcânico rico em sílica] que

lhes permitam ver a Sombra que vocês são? (*)

A projeção e a luz refletida não é nada mais que uma Sombra.

E, no entanto, de seu ponto de vista e do ponto de vista dos que estão encarnados, como eu fui, a antimatéria era a
não existência e a Sombra, onde o Nada percorre o conjunto do que se vê no Céu.

Mas, no entanto, é exatamente o inverso, na Verdade.

***

Questão: o que é do Prana?

O Prana, ou glóbulo de vitalidade, corresponde à associação de certo número de fótons existentes ao nível da matriz
astral.

Ele não é de forma alguma invertido, ele é refletido e ilusório, pela própria fragmentação das partículas de Luz, real,
existente nos Mundos Unificados.

Simplesmente, as portas que foram abertas, há uma geração, neste planeta, e desde pouco tempo, permitem
efetivamente sobrepor, ao Prana, as partículas Adamantinas que alguns, aliás, podem perceber.

O Prana é uma associação de fótons que eu qualificaria de intermediária, porque não pertence inteiramente à
projeção sensível e visível por seus olhos, mas situam-se mais ao nível da matriz astral, do plano astral.

A particularidade de deslocamento desse Prana (ele é meio transparente): sua velocidade de deslocamento é lenta,
quando é vista por alguém que se nomeia clarividente.

A Luz Vibral, ou Agni Deva, tal como se apresenta em sua Dimensão, sempre para um clarividente, é uma partícula
muito menor que uma partícula de Prana e, no entanto, é constituída de 144.000 fótons.

Ela possui uma cauda, como um Cometa, ligada à sua velocidade de deslocamento da referida partícula,
penetrando, literalmente, e rasgando a matriz astral no seu ambiente.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou de “Filhos da Luz, Ancoradores da Luz”, isso corresponde à adição de
partículas Adamantinas em suas estruturas limitadas, permitindo rasgar, ao seu nível, a trama astral, correspondente
à ruptura da trama astral, tal como foi realizado, em grande parte, pelo derramamento das Chaves Metatrônicas, há

um ano (**).

Os glóbulos de vitalidade aparecem sombrios, para um clarividente, como desprovidos de luz, o que é paradoxal,
enquanto que partículas Adamantinas, para um clarividente, são extremamente brilhantes, extremamente densos,

extremamente, não irradiantes, mas radiantes, no interior deles mesmos.

Assim, uma partícula Adamantina é plena de Luz.

Um glóbulo de Prana é como uma carcaça, vazia de luz.

***

Questão: qual é o significado da palavra Adamantina?



Adamantina vem de Adama, remetendo a um nome conhecido, me parece, nesta humanidade, ligado ao mundo
chamado de Thelos, ‘Agartha intraterrestre’, vindo mais precisamente de Adama, Adame, o que foi chamado, na

língua falsificada, o homem original, a manada.

O que significa, em linguagem bem além da ilusão criada na matriz, não manada, mas liberdade.

***

Questão: a integração dessas partículas Adamantinas é um processo obrigatório para a passagem na Unidade?

Inteiramente.

Só pode se produzir no momento em que a Coroa Radiante do Coração se ativa.

Em outros termos, vocês não podem agregar as partículas Adamantinas por qualquer esforço de vontade ou por
qualquer desejo.

É a ativação da Porta do Coração, Porta interdimensional, que permite às partículas Adamantinas se revelarem, ao
redor de vocês e em vocês, criando portanto as condições propícias para sua extinção da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes transmito todo o meu Amor.

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

(*) – Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra) – 21.04.2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/urgente-
mensagem-de-velgan-de

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/continuacao-de-
urgente

(**) – Mensagens do ARCANJO MIGUEL e do SENHOR METATRON – 15.08.2009:

http://portaldosanjos.ning.com/group/arcanjomiguel/forum/topics/nenhum-ser-humano-a-partir-de

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=710

11 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)
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***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ A TRANSFORMAÇÃO EM CURSO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam todo meu Amor.

Eu venho a vocês para expressar certo número de elementos que vão entrar em ressonância com o aprendizado que
vocês efetuam, pelo ensinamento e pelo que vocês realizam relativos aos novos corpos e os diferentes yogas que

vocês praticam.

Vamos ver como, através de certo número de elementos muito simples, lhes é possível, pela ressonância de seu
corpo e da respiração, levar a efeito e ação certo número de potenciais que, até o presente, não podiam ser tocados

nem mobilizados.

Não voltarei, obviamente, sobre a definição do yoga ou dos yogas, porque existe, como talvez o saibam, uma
imensidão.

Cada um deles tem suas especificidades, cada um deles tem suas posturas, tem suas técnicas e seus objetivos.

Eu insistiria, sobretudo, em certo número de ‘generalidades’, concernentes a essas posturas, essas posições,
qualquer que seja o yoga, que têm a particularidade de colocar em equilíbrio ao mesmo tempo a energia e ao mesmo

tempo a Consciência.

O conjunto dos movimentos de seu corpo, de nossos corpos, são sujeitos a automatismos.

Esses automatismos se reproduzem durante toda a vida.

Eles permitem assumir certo número de funções que se tornam, assim, ‘inconscientes’, o que quer dizer que não há
necessidade de levar a consciência sobre o ato de respirar ou de andar para que a respiração ou a marcha se

efetuem.

O objetivo do yoga é, obviamente, o inverso.

É o de conscientizar os movimentos, as formas, as posturas, que são capazes mesmo, pela posição de
diferentes setores do corpo, de colocar em equilíbrio certo número de movimentos de energia e, consequentemente,

da Consciência.

***

SRI AUROBINDO – 17 de setembro de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-wqxkbo9PVEc/UWt-HShT7dI/AAAAAAAAAeU/3xr8F8RZOyU/s1600/SriAurobindo+-+17.09.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Hoje, através da ativação de certo número de pólos do ser humano e, em particular, através da modificação do
‘gradiente de carga elétrica’ existente entre a superfície da Terra e as camadas superficiais e profundas da atmosfera,

esse gradiente é profundamente transformado, modificado.

Obviamente, ele se impacta no ser humano pelos pés, pela cabeça, e por tudo o que é de natureza eletromagnética,
seja permanente ou intermitente.

Quero falar com isso do centro energético chamado baço, do plexo solar e, é claro, do plexo cardíaco.

Assim, portanto, o ser humano está sujeito, queira ou não, a modificações importantes das cargas elétricas existentes
na superfície de seu envelope corporal.

Essas cargas elétricas podem ter efeitos que vocês qualificariam de deletérios, na medida em que eles podem induzir
certo número de anomalias, tanto nos seres humanos que seguem um caminho de transformação para a Luz, como

naqueles que se opõem pelo momento.

Isso é muito simples de compreender.

Isso vai se traduzir por uma modificação dos ritmos biológicos, por uma modificação importante do que é chamada de
memória, e uma modificação importante dos modos de funcionamento que escapam, frequentemente, à compreensão

do ser humano desperto ou adormecido.

A modificação dessas cargas elétricas é uma realidade.

Ela é, aliás, perfeitamente conhecida de seus cientistas, que dela se servem para tentarem se opor à chegada da Luz
em seu mundo.

O desenvolvimento dos campos elétricos e do eletromagnetismo e da eletrônica é, antes de tudo, destinado não a
lhes trazer conforto, mas para tentar evitar, justamente, a chegada da Luz e de certa forma de eletricidade sobre

esse mundo.

Aí está o primeiro objetivo.

Entretanto, essas cargas elétricas são duravelmente modificadas.

Elas se impactam prioritariamente sob os pés e sobre a cabeça, vindo modificar, sem entrar nos detalhes, o que é
chamado de ‘gradiente eletrostático’, fazendo com que a carga estática do ser humano (que é da ordem de várias

centenas de milhares de volts) esteja sendo modificada e isso desde já certo número de anos importante, dado que
em minha vida eu pude começar a compreender, vivendo, o que acontecia através desta modificação da eletricidade.

O objetivo é, obviamente, modificar a Consciência do ser humano.

Qualquer que seja seu grau de vontade para a Luz, qualquer que seja sua aspiração para não mudar ou para mudar,
o ser humano, que ele queira ou não, está sujeito a esses gradientes.

Obviamente, o efeito desse gradiente e dessas modificações de carga elétrica será profundamente diferente, de
acordo com a utilização que é feita e segundo, sobretudo, a Consciência que ali é colocada.

***

Quando eu fui São João, em termos que à época me eram desconhecidos, sob o ditado do Cristo, escrevi que
haveria muitos chamados, e que estes seriam marcados na fronte.

Essa marcação na fronte nada mais é que a redistribuição da eletricidade existente ao nível do pólo o mais alto do
ser humano, ou seja, sua cabeça.

Como o sabem agora, não é porque a eletricidade se modificou ao nível da cabeça que há abertura à Luz.

É um preâmbulo e uma preliminar que, segundo a utilização que será feita dessas cargas elétricas pela Consciência,
vão conduzir ou não à transformação luminosa do ser humano,substituindo progressivamente, ao nível da estrutura

física constituída de moléculas de carbono pela associação, não mais de moléculas de prana, mas de partículas
chamadas de adamantinas, a estrutura de carbono em estrutura de silício.



Costuma-se compreender que os vegetais, por exemplo, desassimilam o carbono em silício, pela destruição do
carbono.

O objetivo aqui é uma transformação alquímica real de suas células, ao mesmo tempo que de sua Consciência.

Isso permitirá, também, pela distribuição e a modificação das cargas elétricas, induzir ao nível celular o que é
chamado de ‘mutação genética’, que se prepara para receber a Luz sob forma de partículas adamantinas e,

sobretudo, de raios gama e de raios X, vindos dos fins longínquos do universo e, em particular, de três fontes bem
distintas, chamadas e formando a Onda Galáctica.

***

A Onda Galáctica não é simplesmente a influência do Sol Central da galáxia ou a influência do Centro Galáctico, mas,
bem mais, é a emissão de irradiações-gama vindas de fontes luminosas situadas em diferentes lugares deste

universo, tal como vocês o veem.

Essas irradiações têm por objetivo estabilizar as partículas adamantinas em sua estrutura.

Isso vai se traduzir, para a consciência do ser humano, sem entrar mais adiante nos detalhes, por certo número de
‘modificações de percepções’: ampliação da percepção do corpo, ampliação da percepção da consciência e da

interação com o que é chamado de ambiente, traduzindo-se ao extremo por uma fusão no Todo, perda dos
marcadores tempo-espaciais, perda dos limites do corpo.

Esse processo visa permitir, no momento vindo, poder acolher o que é chamado de ‘corpo de Estado de Ser', que é
uma estrutura que se situa fora desta Dimensão e, no entanto, chamada a entrar em contato com sua Dimensão.

É o que eu chamei, quando fui São João, de Corpo de Ressurreição.

Foi também chamado, no Apocalipse de São João, o ‘momento da pesagem das almas’, no momento em que os
chamados e os escolhidos subirão um a um na Luz, por intermédio de uma Ascensão ilustrada pela transferência da
consciência dissociada para a Consciência Unificada, por intermédio do veículo ascensional, pessoal ou coletivo,

chamado de Merkabah.

***

Essas Merkabah coletivas são ilustradas pelo aparecimento de luzes em seus céus, chamadas por alguns de vocês
de Embarcações Mães ou cápsulas de sobrevivência ou, ainda, o termo está na moda, me parece, de orbes.

São essas estruturas, arranjadas de modo específico, que são capazes de lhes permitir realizar, seguindo as linhas
de forças elétricas chamadas de Antakarana, de lhes permitir subir, seja numa embarcação, seja em seu corpo de

Estado de Ser.

Esse processo iniciou desde uma geração.

Ele chega agora a seu termo, o que quer dizer que o conjunto de seus veículos está agora perfeitamente
criado, perfeitamente alinhado para permitir esse momento.

Esse momento não é agora, mas ele está muito próximo.

Ele traduz também em suas vidas e na Consciência e no Ser, certo número de modificações que, para muitos de
vocês, são fundamentais, podendo se traduzir ou por mudanças de lugares, ou por mudanças de pessoas, ou ainda
por revoluções Interiores fazendo-os modificar seus comportamentos, seu papel social, e a vida toda simplesmente,

tal como vocês a concebem e tal como a vivem.

Isso participa de uma mesma transformação comum à Terra, comum ao Homem e comum ao conjunto deste
universo.

As premissas desta transformação são já visíveis para aqueles que se interessam pelo Céu, através do brilho dos



planetas, evidentemente os de seu sistema solar, através da modificação da irradiação eletromagnética do sol, que
obviamente perdeu sua cor amarelo-alaranjada e que emite, agora, no ultravioleta e no branco.

Essas modificações lhes são escondidas e lhes serão escondidas o mais longo tempo possível por aqueles que os
escravizaram porque, evidentemente, eles não querem que vocês reencontrem sua Liberdade.

E, no entanto, esta Liberdade está a caminho.

Ela lhes permite se estabelecerem no Ser ou no Estado de Ser, substituindo a civilização ‘do ter’ pela civilização ‘do
Amor e do Ser’, onde a autenticidade e a Verdade se tornam prioritárias sobre o ter.

Isso concorre também para transformar, de maneira durável e definitiva, a própria concepção que têm os humanos da
humanidade, da sociedade e do papel desta sociedade.

Quer você queira ou não, quer você esteja desperto ou não, cada um irá para onde quiser, em função da alquimia se
operando em seu Ser.

***

Então, seu corpo é um Templo.

Isso, Um Amigo lhes disse.

Mas esse Templo não é nada se não é vivificado pelo Espírito.

O que quer dizer que esse Templo se tornará ativo a partir do momento em que ele conecte o Espírito.

A ‘conexão pelo Espírito’ corresponde ao momento preciso em que o 3º olho se abre e se torna vibrante.

Isso é apenas uma etapa, a primeira, bem a primeira.

Ela não basta, obviamente, para levar a termo a transformação em ressonância com a Luz.

Mas ela é, entretanto, a etapa inicial e primeira.

Muitos entre vocês, aqui como em outros lugares, vivem as transformações sem poder, contudo, ali colocar palavras,
nomes, descrições.

O mais importante, é claro, é vivê-lo, não tanto ter a explicação, mas viver as modificações de consciência,
acompanhando essas modificações de percepções existentes mesmo nesta estrutura física, porque é através dessas

percepções que a consciência se modifica.

Nós frequentemente lhes dissemos que a Consciência é Vibração, e ela o é.

Nos mundos supra lumínicos, a Consciência, eu diria, é apenas Vibração, a corporeidade não é mesmo fixa dentro de
uma forma, dado que ela se expressa através de um veículo que é modulável em função dos desejos, da própria
coloração dos desejos que apresentam esta Consciência habitando um veículo, feito para vocês de partículas

imateriais.

O que vocês chamam de imaterial em seu mundo são apenas partículas não conhecidas, porque não presentes em
seu universo.

E, evidentemente, seus cientistas chamam a isso de ‘antimatéria’.

A antimatéria é, por definição, o inverso do que é chamado por seus físicos, buracos negros, mas bem mais a Luz.

Há, aí também, uma inversão específica, fazendo temer os buracos negros e a antimatéria como algo que significa a
aniquilação total da Consciência.

Ora, nada é mais falso do que isso.

É o mesmo princípio para o fogo: suas religiões, sem exceção (exceto, talvez, no hinduísmo), sempre assimilaram o



fogo às chamas do Inferno, enquanto que o fogo é, antes de tudo, iniciação e amor.

Vejam como é muito fácil inverter uma Verdade para fazer algo de falsificado, desviando inteiramente o sentido
primeiro do que é observado, sentido ou vivido.

A antimatéria não é a morte, mas, ao contrário, a Vida.

***

Muito numerosos seres humanos fizeram a experiência de aceder a estados de Consciência fora do corpo e, no
entanto, dentro da Matriz, sem poder sair.

Esta experiência, bem conhecida hoje, faz dizer àqueles que voltam que a morte se situa na vida, e que a verdadeira
vida está na morte e, no entanto, eles não saíram da Matriz.

Eles saíram simplesmente no astral, na experiência fora do corpo, dentro mesmo da Matriz, na luz refletida pelo Sol.

E, no entanto, eles chamaram a isso «Amor».

A Vibração do Estado de Ser, a Vibração da antimatéria, lhes é totalmente ocultada.

Apenas penetrando nas esferas de Luz autêntica e Vibral que vocês podem dizer e fazer a experiência de ter
deixado a Matriz viajando, não no corpo astral, mas no corpo de Estado de Ser.

Esse corpo de Estado de Ser que muitos, com relação aos anos anteriores, começam a perceber mesmo em suas
estruturas, seja pela ignição das 3 Lareiras, seja pelos formigamentos percorrendo o conjunto do corpo físico com um
sentimento de fogo que devora e que, no entanto, não queima, que traduz a expansão da Consciência e o acesso, de

uma maneira como de outra, a esse corpo de Estado de Ser.

O acesso se realiza primeiramente pelo Antakarana, pela ponte de Luz unindo o princípio inferior ao princípio
espiritual e divino.

É essa ponte de Luz, chamada de ‘Cordão Celeste’ também, que vai lhes permitir se beneficiar de um afluxo de
elétrons e de partículas adamantinas profundamente diferentes do que é observado comumente sobre a Terra.

Em seguida, instala-se um trabalho de transmutação.

Esta transmutação não se refere unicamente à Consciência, mas ela se refere também a esse corpo e seu
metabolismo e sua fisiologia.

Assim, alguns de vocês começam a viver ‘modificações de comportamento’, tanto alimentar como sexual, como
afetivo, que os faz completamente mudar de modo de funcionamento.

Isso não resulta qualquer privação, mas sim, realmente, uma transmutação ligada à Luz.

***

Existe, nesse Templo que é seu corpo, a possibilidade, pelo que eu chamei desde pouco tempo de ‘posturas
integrativas’, de realizar uma assimilação de Luz muito mais simples e muito mais rápida.

É necessário, entretanto, compreender que, a partir do momento em que os pontos novos se ativam em seu corpo,
esses pontos são os ‘nós’ da Consciência, permitindo, como ‘nós’, se tornarem chaves de abertura, chaves de acesso

a potenciais novos.

É por essas chaves e esses potenciais novos que se realiza, de algum modo, a comunicação, a ‘amarração’ (porque
é a palavra a mais exata) que vai se fazer através do seu corpo físico, com o corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade é profundamente diferente para cada ser humano, em função de sua origem dimensional,



em função, certamente, de suas linhagens espirituais, em função de suas afiliações espirituais.

Cada ser humano é, então, assim, diferente, e não mais fixo dentro da mesma forma, o que explica que as
modificações identificáveis naqueles que seguem o caminho da Luz podem ser as mesmas ao nível do que se chama
de 3 Lareiras, mas se tornam profundamente diferentes quando se começa a entrar nos meios de conexão com esse

corpo de Estado de Ser.

Maria e Um Amigo lhes revelaram as 12 Estrelas, assim como o Senhor Metatron, permitindo pelos 12 Raios de Luz
religá-los, muito mais seguramente do que com os cordões celestes, com uma das partes do corpo de reunificação da

Luz, chamado de ‘Fonte de Cristal’ ou Bindu, e com o veículo interdimensional chamado de Merkabah.

Esta Merkabah possui uma estrutura geométrica, mas a nada serve sobrecarregá-los porque ela é extremamente
complexa, com suas 144 faces.

Há simplesmente que perceber os efeitos ao nível do que é chamado de 12 Estrelas de Maria e dos 12 tubos de Luz
partindo da cabeça e se juntando ao veículo de Estado de Ser.

Vocês são, portanto, religados por pontos de Consciência extremamente precisos.

***

O primeiro é chamado de Antakarana ou Cordões Celestes, que são em número de dois, existentes lateralmente em
relação às suas orelhas e subindo nos planos sutis os mais elevados, até o Sol.

Desde pouco tempo está então ativado, e vai se ativar progressivamente cada dia, o corpo do Ser em meio ao seu
veículo dissociado, por intermédio de 12 Raios de Luz que estabelecem o contato com o corpo de Estado de Ser.

No momento do nascimento, o corpo do Ser humano, no momento do primeiro sopro, recupera alguns fios de Luz, em
número de 24.

Doze fios de Luz para a alma, doze fios de Luz para o Espírito, que se impactam diretamente ao nível dos chakras de
enraizamento da alma e do Espírito.

O processo, hoje exteriorizado, corresponde à ativação dessas 12 Estrelas, ao nível de sua cabeça, colocando-os em
contato consciente e lúcido, e não mais interiorizado unicamente, com o que resta de sua Divindade, mas com a

totalidade de sua Divindade existente no veículo de Estado de Ser preso no Sol.

O Sol, que nós modificamos, e, em particular, pelo trabalho dos Arcanjos e do conjunto de embarcações, 21
embarcações da Frota Intergaláctica Mariana, que literalmente modificaram as forças aprisionadoras da Matriz ao

nível da heliosfera.

Assim, portanto, nós modificamos, uns e outros, cada um a seu modo, a ‘armadilha solar’.

Essa armadilha solar distendeu-se até estabelecer, desde agora quase dois anos, uma ponte de Luz permanente que
eu chamaria, se querem, de Cordão Celeste, o Antakarana, e a ponte de Luz interdimensional que existe doravante

de maneira definitiva entre o Sol e a Terra.

É por este «Arco» chamado de elétrico por seus cientistas, que se derramam as energias de liberação da Terra,
desde o Sol, via seus veículos de Estado de Ser.

Ele permite elevar seu nível Vibratório pessoalmente e também ao nível da Terra, permitindo-lhes
elevar globalmente o nível Vibratório do conjunto: homens, vegetais, animais, todas as formas de vida e a própria
Terra, até um momento que eu chamaria de ‘limiar’, que permitirá, no momento vindo, realizar o que eu chamei de

Ascensão e o reencontro com o Cristo.

Isso se desenrolará sem fazer intervir qualquer atividade mental ou qualquer atividade emocional.

Isso resultará da ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês não têm, portanto, que se colocar questões sobre o desenrolar desse processo porque, eu lhes asseguro, ele



é estritamente natural.

Ele necessita unicamente que sua Consciência trabalhe, ela, como disse Maria e como nós o repetimos,
na humildade, na simplicidade e também na facilidade.

Porque a Luz é simples, ela é humilde e ela é fácil, na condição de que o mental não lhe faça obstáculo, na condição
de que as emoções não lhe façam obstáculo, e na condição de que a personalidade se abandone totalmente à Luz, a

fim de viver a transfiguração e, enfim, a crucificação.

São as únicas condições.

Não há nada mais a pensar, não há nada mais a realizar.

***

A prática do yoga, o posicionamento de seu corpo e de sua Consciência vai trabalhar para a facilitação e a
atualização desse trabalho.

É a única coisa que vocês têm a fazer (*).

Fazendo isso, vocês participam do esforço das linhas de menor resistência desses corpos e das consciências que
se despertam para a Luz e vocês permitem um trabalho global do conjunto do sistema de vida de Gaia para sua

Dimensão nova de Vida.

Obviamente existem, e vocês não estão sem o saber, forças que resistem e que se opõem a esta nova Dimensão, o
mais frequentemente pelo medo, o mais frequentemente pela incompreensão e raramente de maneira consciente,

simplesmente porque o ser humano se esqueceu de onde ele veio, porque o ser humano esqueceu que ele era Luz e
lhe é muito difícil conceber a Luz fora de seu campo de experiência de vida e fora desse corpo.

E, no entanto, vocês são a Luz do mundo, mas a Luz não é desse mundo, como Cristo o disse.

Assim, então é para alguns seres humanos, no entanto no caminho, uma dificuldade essencial que é compreender
que esse corpo e esta personalidade são estritamente ilusórios.

Há, portanto, um passo a cruzar, chamado por Anael de «abandono à Luz», que muitos não chegam a cruzar,
porque o desconhecido é uma dúvida.

Ora, este desconhecido, cada vez mais seres humanos começam a vislumbrar e a viver mesmo nesse corpo ilusório.

***

Assim, portanto, esses seres que os precedem no caminho são os pioneiros, de algum modo, deste despertar ao
Estado de Ser.

Este despertar ao Estado de Ser que, como o sabem, foi obstruído em certo momento por configurações genéticas
específicas ligadas a um trabalho tecnológico de 'enfraquecimento' realizado por aqueles que se opõem à Luz.

Este obstáculo não está mais.

Não existe mais qualquer obstáculo exterior para o seu estabelecimento no Estado de Ser.

O único obstáculo, como foi dito, é e permanecerá você mesmo.

Não existe qualquer obstáculo exterior para seu estabelecimento no Estado de Ser.

Isso não é feito, obviamente, para provocar uma dualidade ou uma culpabilidade, ou um medo, mas para fazê-lo
tomar consciência e tornar-se lúcido do que, em você mesmo, bloqueia o acesso a esta Eternidade.

Isso é para ponderar, contudo, pela intensidade e o fluxo de partículas adamantinas que se derramam agora na alta
atmosfera terrestre e até esta Terra.

A Onda Galáctica não tocou a Terra inteiramente, e, no entanto, os efeitos lhes são perceptíveis dia a dia.



Vocês o constatam pelas pressões diversas ao nível de seu corpo, pela modificação, eu disse, de seus ritmos
biológicos e fisiológicos, pela modificação de sua consciência, dando-lhes acesso, quando de suas noites ou mesmo

quando de suas meditações, a fenômenos inusitados e totalmente novos.

Se vocês permanecem na humildade e na simplicidade, vocês permanecerão centrados.

Não há qualquer risco de sair do centro, se não é a personalidade que quereria se apropriar.

Não se esqueçam tampouco que, através deste acesso, que o tempo é ilusão.

Que o que lhes parece se desenrolar de acordo com uma marcha precisa e mesmo se nós aí concorremos, através
das efusões de energia que lhes oferecemos, elas são apenas destinadas a atrair sua Consciência de maneira
consciente e muito pontual, eu diria, para momentos precisos, sobre todo o planeta, por razões obviamente de

amplificação Vibratória.

***

Não se apeguem, tanto à sua personalidade como a qualquer percepção que quereria levá-los a vidas passadas ou a
vidas futuras.

O centramento no instante é essencial.

No ‘Yoga da Unidade’ (**), o que lhes comunicou Um Amigo é essencial, permitindo-lhes encontrar o alinhamento e
o centramento necessários à transmutação final de suas estruturas e de sua consciência.

Nada mais lhes é necessário.

Absolutamente nada mais.

Se você se centrar nisso, se você chegar a perceber a Cruz central na sua cabeça, então, tudo irá acontecer
perfeitamente bem.

Vocês não serão afetados de modo algum pelas circunstâncias ambientais.

Vocês não serão afetados pelas resistências da Luz, as resistências à Luz, pelas resistências da Sombra à Luz.

Vocês serão, vocês mesmos, Luz e se tornarão progressivamente totalmente transparentes.

Esta ‘transparência’ de que falo é uma transparência Interior, uma clareza Interior que se tornará, no momento final,
uma transparência total que verá a dissolução total do que é chamado de Matriz e, portanto, do que é ilusório no

interior desta Matriz.

É para esse momento que vocês precisam se preparar agora e já.

As preparações Vibratórias que vocês vivem, que vocês viveram desde o início deste ano, bem após os Casamentos
Celestes, através do acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade, através das meditações que nós lhes

propusemos, de recepção, assim como de efusão da Luz, são destinadas a terminar esta Obra em vocês.

***

Aí estão algumas palavras que tinha a lhes dar, relativas à transformação em curso que lhes concerne, além de sua
individualidade, ao conjunto da Terra.

Porque o que vocês realizaram é um trabalho extremamente potente, não a um só, mas a vocês todos.

Devido mesmo a esta associação do número de pessoas, houve uma real multiplicação do efeito das primeiras
irradiações da Luz Adamantina, das primeiras irradiações da Fonte e das primeiras irradiações do Ultravioleta em seu

sistema solar.



Sejam agradecidos e congratulados como nunca.

Agora, caros Irmãos e caras Irmãs, se, com relação a esse processo que acabo de fazer sobrevoar, há
questionamentos, então, vamos tentar responder juntos.

***

Questão: os 3 dias participam desta transformação do corpo de carbono em corpo de silício?

Sim, para os que eu qualificaria de «a equipe no solo».

Para aqueles de vocês que seguiram os Casamentos Celestes e os realizaram, haverá, efetivamente, duas
humanidades que compartilharão certo tempo esta Terra.

Alguns seres se tornarão, através mesmo de seus corpos físicos, realmente luminosos.

E isso será visível após esses três dias.

***

Questão: o que você chama de «respiração consciente» e como colocá-la no trabalho?

A respiração consciente é simplesmente ‘respirar com consciência’.

Quer dizer sair do automatismo da respiração para adotar uma respiração voluntária e consciente, seja superficial,
profunda, ventral ou torácica.

O importante é estar consciente da respiração.

Portanto, respirar conscientemente.

É toda a diferença entre a respiração que se faz naturalmente, automaticamente, sob influência dos centros
reptilianos situados no tronco cerebral e a ‘respiração conscientizada’, cuja influência se faz pelo neocórtex [composto
de seis camadas, as mais externas dos hemisférios cerebrais; fonte: en.wikipedia.org] e, portanto, ao nível das camadas

as mais superficiais da consciência, que correspondem ao acesso ao Divino.

***

Questão: poderia explicar os termos «humildade» e «simplicidade»?

A humildade e a simplicidade é o que decorre de sua colocação, em consciência, ao nível do Coração.

É o momento em que a personalidade se apaga diante do Coração.

É o momento em que não há mais «eu quero».

É o momento em que não há mais «é preciso que».

É o momento em que as coisas se desenrolam na simplicidade, na fluidez, na Unidade, na sincronia e de acordo
com o ‘princípio de atração e de ressonância’.



É o momento em que a personalidade não se coloca mais à frente.

É o momento em que ela se apaga diante do Coração e do Fogo do Coração.

A humildade, ser humilde, é não reivindicar o que quer que seja se não é o lugar do Ser.

A simplicidade, quanto a ela, corresponde a fazer simples, ao nível de seus pensamentos, a fazer simples, ao nível
de seus comportamentos, a não cultivar o que é complicado.

O que é complicado é, por exemplo, querer buscar o que você foi numa vida passada, porque isso o afasta do
instante.

É, por exemplo, se projetar num futuro para saber o que vai lhe acontecer amanhã ou dentro de um mês.

Isso é muito complicado.

A simplicidade e a humildade se vivem no instante presente, no Aqui e no Agora e são totalmente indiferentes ao
ontem e ao amanhã.

O mental vai sempre procurar provocá-los numa referência com relação a uma experiência passada ou numa
projeção no futuro.

O mental é complicado, o Coração é simples.

Vocês devem sair e desaprender certo número de comportamentos que, evidentemente, até o presente, eram os
únicos possíveis para lhes permitir viver nesta Ilusão.

Mas vocês não podem manter as ‘leis das ilusões’ se querem sair da Ilusão.

Quanto os textos orientais disseram que esse mundo era Maya, Ilusão, eles falavam estritamente a Verdade.

Obviamente, enquanto vocês não tenham acesso ao outro lado, vocês consideram esse mundo como a única
realidade.

Vocês consideram que seu corpo é real, que sua vida é real, que seus filhos lhes pertencem, que vocês são
diplomados em tal escola, etc., etc..

Mas tudo isso cai diante da Verdade e da simplicidade do Coração.

É isso que é preciso aceitar.

Isso participa grandemente ao abandono à Luz.

Enquanto vocês estão apegados ao seu papel, seja social, seja afetivo, seja profissional, enquanto vocês estão
apegados a esse corpo, vocês não podem tocar a simplicidade, o que não quer dizer, evidentemente, colocar fim a

esse corpo, mas é uma mudança de ‘ponto de vista’ capital, que lhes permite ir para a simplicidade.

Trata-se, de certa forma, de uma ‘desidentificação’, desidentificação de todos os seus papéis, da própria
personalidade.

Isso permite o acesso ao impessoal, isso corresponde ao acesso a Brahma e isso corresponde ao acesso ao Estado
de Ser.

Nós insistiremos cada vez mais nesta noção, porque, atualmente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem a
transformação da Luz através da ignição das diferentes Lareiras.

Mas resta, é claro, a experiência do Estado de Ser, que não foi realizada por muitos deles.



E por isso é muito difícil conceber outra realidade, outra Verdade.

É muito difícil conceber que a Luz não se importa com seu corpo, assim como sua Existência não se importa com a
ilusão que vocês acreditam ser.

Enquanto você está apegado a algo de você mesmo, e mesmo ao que vocês chamam de Luz, você não é a Luz.

***

Questão: como a Ascensão coletiva se articula com a Ascensão individual?

Cara Irmã, aí está o gênero de questão que não é simples e que afasta da Verdade do que é vivido.

O ‘processo da Ascensão’ é extremamente simples quando a porta do Coração está aberta.

Ele se torna extremamente complicado através do filtro mental.

Descrever a estrutura da Merkabah e de suas 144 faces tornar-se-ia extremamente fastidioso.

E não é porque vocês têm a descrição de algo de exterior que vocês o vivem.

A Ascensão acontecerá segundo diversas ondas sucessivas, individuais, coletivas e finais, que nada têm a ver umas
com as outras.

O momento ainda não chegou, talvez, de lhes permitir compreender, em Verdade e em simplicidade, esse ‘triplo
processo’.

Resta-lhes viver o que é para viver durante esses 12 dias [as 12 etapas das Estrelas de Maria].

Resta-lhes viver o período que precederá o que é chamado de ‘3 dias de Trevas’.

Contentem-se de vivê-lo e as coisas lhes aparecerão muito mais claramente naquele momento, enquanto que elas
apenas os fariam se confundir pelo momento.

Do mesmo modo, imaginem que há 2.000 anos, um pouco menos, em lugar de falar dos chamados que seriam
marcados na fronte, se o Cristo me tivesse pedido para escrever o que eram as 12 Estrelas, mas quem teria

compreendido?

Considerando-se que, mesmo hoje, aqueles que não vivem a transformação da Luz não podem absolutamente
compreender o que quer dizer ‘ser marcado na fronte’.

Vocês apenas podem compreender o que vocês vivem com o Coração.

O resto é e permanecerá uma armadilha do mental.

***

Questão: até onde se estende a responsabilidade pessoal?

Então, em resposta a esta questão, sou obrigado a fazer um preâmbulo.

Compreenda e aceite, e isso se torna evidente, eu estou seguro, para muitos de vocês, a Matriz ilusória, o
fechamento pelas forças de atrito eletromagnéticas gravitacionais induzidas por Lúcifer e pelos Dracos, há tempos

muito antigos, comprimiu literalmente certo número de consciências.



Esta consciência apenas pode perdurar pelo jogo da Dualidade chamado de Bem/Mal (Atração/Repulsa), ou, se
preferem, de Karma.

Assim, portanto, vocês foram formatados, no corpo e no mental, a sempre reagir e a vislumbrar a ação como uma
sequência de ações e de reações, no plano kármico, como no plano das simples forças existentes na Matriz.

Vocês aderiram, portanto, para alguns desde muito tempo, a um modo de funcionamento totalmente dual.

Enquanto vocês mantiverem esta Dualidade, ainda que fazendo o Bem para responder ao Mal, vocês permanecem
sob a influência da Matriz.

O absurdo da coisa foi fazer crer à humanidade que, à força de fazer o Bem, o Mal desapareceria.

Isso é arqui-falso.

Isso não pode ser.

Apenas encontrando o Ser e o Si que vocês escapam da Matriz.

Vários místicos, vários Santos, mesmo em sua tradição, o demonstraram.

O Serviço, no sentido o mais nobre, que corresponde à doação de Si, não é fazer o Bem.

É dar-se, você mesmo, o que não é de forma alguma a mesma coisa, eu diria mesmo que é o oposto.

Assim, fazer o Bem ou fazer o Mal não muda estritamente nada e mantém, eternamente, o próprio jogo da Matriz, o
combate do Bem e do Mal, o combate da Sombra e da Luz, ilustrado ao mesmo tempo pelo mito de Prometeu, e pelo

combate Sombra/Luz que vocês realizam, aqueles que buscam a Luz desde tanto tempo.

O acesso à Luz Vibral implica em se ‘desincrustar’, literalmente, desse modo de funcionamento.

Isso não quer dizer indiferente ao mundo, isso quer dizer, simplesmente, colocar-se fora da lei de ação/reação (tão
cara a muitos de vocês, dado que vocês a chamaram de «livre arbítrio») para substituir isso pela ‘Lei de Graça’ ou

pela ‘Lei de Liberdade’, que escapa às induções do Bem e do Mal.

Sua responsabilidade, quando vocês vivem o que vivem ao nível consciente, é sair desses esquemas de
funcionamento que mantêm, literalmente, a Matriz.

O que mantém, antes de tudo, a Matriz, pela confrontação permanente do Bem e do Mal, foi chamado de ‘sistema de
controle humano’, injetando, literalmente, na consciência coletiva, crenças às quais todo ser humano adere.

A crença na Luz não é a vivência da Luz.

A crença no Cristo não é a vivência de Cristo.

A crença em uma religião não é viver o fato de estar religado.

A própria etimologia de suas palavras, quaisquer que sejam as línguas e a raiz indo-européia, remete sempre
à Ilusão.

Poder-se-ia citar muito numerosos exemplos, isso foi feito.

Assim, portanto, sua única responsabilidade é não se re-prender você mesmo no combate do Bem e do Mal.

Certamente, vocês estão num corpo dual que participa ao combate do Bem e do Mal.

Mas o seu Espírito não.

Assim, portanto, tornando-se Unitário, em Consciência, assim, portanto, tornando-se unitário e colocando-se além da
ação/reação, colocando-se na ‘Lei de Ação de Graça’ e na ‘Lei de Unidade’, como Filhos da Lei de Um, vocês

escapam, de maneira definitiva, do combate do Bem e do Mal.



Vocês não estão mais, literalmente, sujeitos a essas forças.

Vocês saem do complexo Deus/Diabo para entrar no complexo da Fonte e da Unidade, refazendo de vocês Filhos
de Luz, Filhos da Lei de Um, e Sementes de Estrelas.

Enquanto vocês aderem, por seu ‘ponto de vista’, por seu comportamento, à Matriz, ainda que fazendo o Bem, vocês
participam à Matriz, e vocês não podem dela sair.

Compreendam com isso que eu não disse que era necessário nada fazer, mas extrair-se desse jogo dual é uma
preliminar para agir segundo a ‘ação de Graça’.

O próprio ‘princípio da ação de Graça’ é realizar ações independentes de qualquer reação.

É ação para a ação.

Não é de modo algum uma reação.

A ‘ação para a ação’, privada de qualquer ação/reação, os conduz a viver a evidência do Coração, a simplicidade, a
humildade e, sobretudo, a ‘Lei de menor resistência’, quer dizer que tudo o que acontecer em sua vida se fará de

maneira simples, evidente e fácil.

Isso assinalará para vocês, de maneira direta, sua verdadeira responsabilidade e sua aquiescência à saída da
Matriz, ainda conservando esse corpo.

Pretenderem-se responsáveis uns dos outros, seja através de um papel social, afetivo, ou mesmo genético, é um
erro.

Os laços que foram criados na Matriz, chamados laços filiais, pai, mãe, filho, não têm qualquer sentido fora da Matriz,
porque vocês são imortais e eternos.

Vocês não passam, portanto, pelos ciclos de vida e de morte.

Não há afiliação a um DNA e a uma linhagem, no sentido genético.

Vocês são afiliados às suas linhagens espirituais as mais livres, assinando suas origens estelares, e, por vezes,
também sua origem Dimensional.

Isso é profundamente diferente e fará de vocês seres livres e responsáveis.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes peço que acolham todas as minhas bênçãos.

Recebam e acolham o meu Amor, como eu acolho o de vocês, e eu lhes digo até breve.

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



(*) – Série **PROTOCOLOS**:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos

(**) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1, 2 e 3’ – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=753

17 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ LUZ, CONSCIÊNCIA e REALEZA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu venho para vocês, para entregar e dialogar.

Recebam primeiramente as saudações e o Amor do conjunto dos Melquizedeques.

Para aqueles que jamais ouviram falar de mim, eu sou um Melquizedeque do Ar.

Eu fui há muito tempo, São João, aquele que recebeu, à época, sob o ditado de Cristo, o Apocalipse.

Além disso, e além desses jogos de encarnação, eu fui antes de tudo, uma Águia, a minha origem estelar
sendo Altaïr.

Eu venho a vocês para expressar, pelas palavras e pela Vibração, uma série de elementos que irão evoluir em torno
da Luz, da Consciência, do Reino, e que decorre diretamente do que descrevi quando eu fui São João, e também da

chegada da Luz que eu chamei de Supramental quando eu fui Sri Aurobindo.

Porque é exatamente o que, hoje, está prestes a se desenrolar em vocês, como no exterior de vocês.

Eu gostaria de recordar-lhes, primeiramente, três frases, que irão suscitar, certamente, em vocês, um eco.

A primeira é a frase de Cristo: “meu Reino não é deste mundo”.

A segunda também é de Cristo: “ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

E a terceira, sob o ditado de Cristo (foi São João que escreveu): “haverá muitos chamados, poucos escolhidos; os
chamados serão marcados na fronte”.

A Luz do Supramental, tal como a apreendi e vivi em minha vida, leva hoje uma série de outras palavras,
representando a realidade do processo e do mecanismo de consciências que eu vislumbrei à época.

Em primeiro lugar, as palavras às quais vocês estão habituados, agora há vários anos, a onda Galáctica, a radiação
do Ultravioleta, a radiação da Fonte, e a radiação do Espírito Santo. 

Todas essas denominações se cobrem da mesma realidade, da mesma Verdade, que se traduzem pela irrupção
progressiva sobre este mundo, de uma qualidade Vibratória de Luz e de uma qualidade Vibratória de Consciência a

nada similar, e que nenhum ser humano pôde experimentar até o presente neste mundo.

Maria e outros lhes falaram da Coroação.

Falaram de Redenção, e também do final da Ilusão.

***

É uma coisa conceber que este mundo é Ilusão e é outra coisa, obviamente, viver a compreensão disso, e é a isso
que vocês são chamados, uns e outros.

A Luz vem a vocês desencadeando certo número de processos no interior mesmo deste corpo físico e das suas
estruturas sutis, traduzindo-se por sinais, por sintomas ao nível do corpo, como ao nível da sua esfera psíquica e

comportamental.

Não é questão hoje de voltar à abordagem desta Luz, em particular da irradiação do Ultravioleta, que foi iniciada pelo
Conclave Arcangélico, mas de perceber, hoje, a descrição final e os efeitos esperados, visíveis e previsíveis, nesse

tempo, porque vocês entraram nisso, diretamente.

Então, é claro, alguns seres humanos não percebem, por enquanto, qualquer mudança, na vida deles como no
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exterior.

Outros, ao contrário, já levaram a efeito uma série de mudanças na vida, e neles.

Sua evolução não se faz, para todos, de maneira sincronizada, no mesmo espaço-tempo linear que é próprio de cada
um, que segundo a sua própria história, segundo as suas próprias resistências, vão se traduzir por defasagens entre

percepções diferentes segundo de cada ser humano.

***

Foi anunciado a vocês, desde a ignição das doze Estrelas, o seu Coroamento.

Esse Coroamento, permanecendo nas generalidades, permitiu que a Luz que foi comprimida, falsificada, no triângulo
de fogo anterior (ligado ao mito de Prometeu e à ilusão Luciferiana), permitiu, pelo afluxo da Luz Supramental,
realizar a abertura desse triângulo falsificado, a fim de que o que foi chamado de terceiro olho, limitado à parte

anterior e frontal da cabeça, se estende agora ao redor de toda a cabeça.

Esse Coroamento pode ser representado pelo ‘cabelo de Buda’.

Isso corresponde à Verdade do que alguns de vocês vivem.

Mas recordem-se também do que lhes foi dito: “haverá muitos chamados e poucos escolhidos”, porque a Luz que
vocês percebem aqui, como em outros lugares do mundo, vem para despertar.

Esta Luz não é deste mundo, correspondendo às palavras do Cristo.

Ela vem para estabelecê-los na sua Realeza, que é o seu retorno à sua Unidade.

Mas existe um grande princípio para a Luz Unitária, que é justamente respeitar a liberdade de cada um, não no
contexto da ação/reação, que é confinamento, mas no contexto da Graça que lhes é oferecida.

Muito longamente nós insistimos, uns e outros, como alguns Arcanjos, sobre o princípio de abandono à Luz, porque
existem com relação a esta Luz e a esta nova Consciência (que chegam até vocês agora, por ondas sucessivas e

permanentes), dois caminhos possíveis.

Ou a personalidade vai se apreender desta Luz, e vai utilizar esta Luz para seu proveito pessoal.

Ou a personalidade vai acolher esta Luz, esta Vibração e esta Consciência, para se deixar investir inteiramente por
esta Luz, realizando então o abandono à Luz e à Inteligência da Luz, permitindo naquele momento, e somente

naquele momento, despertar a Coroa Radiante do Coração e agora o triângulo Sagrado do Coração, e o sacro,
alinhando-os então, inteiramente com a efusão de Luz permanente, retransmitida agora diretamente pela nova Tri-

Unidade: Cristo, Maria e Miguel, revelando-se em vocês como sua identidade primeira e como sua assinatura
vibratória de seres livres.

Ainda uma vez, é preciso que a personalidade aceite remeter-se à Luz, fazendo suas as palavras de Cristo: “Pai eu
entrego o meu Espírito em suas mãos”.

***

E eu escrevi, sob o ditado desse último, que haveria muitos chamados e poucos escolhidos.

Por qual razão?

Porque vocês vivem, todos vocês, esse Coroamento, quer vocês queiram ou não, e todos vocês irão vivê-lo, sobre
este planeta, quando chegar a hora.

Mas ainda é preciso que a personalidade aceite, que o ego aceite se apagar, se deixar transcender pela Luz Vibral, o
que pode provocar, junto a vocês, mecanismos de ‘resistência à mudança’, pela incapacidade para se abandonar à
Unidade e pela vontade própria de querer manter os jogos da Dualidade, fechando-os no Triângulo Luciferiano ou

Fogo Prometeico.

Vocês têm inteira Liberdade para decidir.

A Luz é a mesma para todos.

O efeito é diferente para cada um, porque isso vai depender essencialmente do trabalho que vocês vão realizar em
vocês.

Não por um conhecimento exterior, não por um conhecimento esotérico, mas, bem mais, pelo que foi chamado de
‘princípio de humildade e de simplicidade’.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, esquecendo, com isso, o mental,
esquecendo, com isso, as emoções que pertencem, irremediável e definitivamente, a esta Ilusão e que não vêm da

Unidade.

O mental e as emoções são as ferramentas que permitiram subsistir em meio a este mundo.

***



Mas Cristo, Maria e Miguel vêm chamá-los à sua Realeza, para se estabelecerem fora deste mundo, para se juntarem
ao que nós chamamos, inventando essa palavra: o Estado de Ser [Êtreté].

O Estado de Ser que estritamente nada tem a ver com o corpo astral, com o corpo emocional.

O Estado de Ser que nada tem a ver com qualquer saída do corpo.

O Estado de Ser, tampouco, estritamente nada tem a ver com a visão dual que pode existir no que é chamado de 3º
olho.

A Luz que vocês veem, de olhos fechados, não é a Luz.

Ela é falsificação.

A verdadeira Luz é Vibratória, Consciência e, sobretudo, Alegria, o estabelecimento no Coração, propiciando a visão
do Coração e não mais a visão do 3º olho.

A grande mentira foi, efetivamente, fazer crer que o humano podia chegar à Luz pelo 3º olho, pelo conhecimento,
pelo poder.

Buda dizia frequentemente: “quando você encontrar os poderes da alma, salve-se rapidamente”.

Vocês são chamados à sua Realeza, pela Coroa da Cabeça, pelo som da alma (percebido em um ou nos dois
ouvidos), traduzindo sua conexão com a alma.

Mas a alma é apenas um nível.

A alma não está no nível da Eternidade, mas ela pertencente irremediavelmente à matriz e ao mundo do efêmero.

Ela é um intermediário com o Espírito de Verdade e de Unidade.

Ainda uma vez, e como Maria disse, não há superioridade em escolher tal ou tal caminho.

Vocês são, fundamental e inteiramente, Livres.

***

Não há ninguém exterior a você que venha se interpor entre você e a Luz, senão você mesmo.

Não há qualquer obstáculo (kármico ou exterior, social, afetivo ou outro) que possa se manter diante do abandono à
Luz.

O abandono à Luz representa a crucificação, a morte da personalidade (esta não morrendo, mas se colocando ao
serviço da Luz, ao invés do inverso).

Muitos chamados e poucos escolhidos, eu o disse, eu o escrevi, porque essa é a estrita Verdade.

O importante é o seu Coroamento.

O importante é compreender que vocês são Luz.

Quaisquer que sejam seus destinos e seu mundo futuro (que é diferente para cada um), vocês terão a reminiscência
da Luz Vibral.

E é isso que é, o que a Fonte chamou de ‘Juramento e Promessa’, que lhes permite lembrar de que vocês são
diferentes do que vocês creem ser, de que vocês são bem mais do que esse corpo que vocês habitam, de que vocês

são bem mais do que esta Ilusão da qual participam.

Então, obviamente, aqueles que descobrem a Vibração do Estado de Ser e que penetram o Corpo de Estado de Ser,
vivem a morte desta personalidade.

Efetivamente, para isso, é muito mais fácil se abandonar e, para os outros, abandonar-se a algo que não foi visto,
abandonar-se a algo que não foi vibrado, abandonar-se a algo que a personalidade dirá que não existe, é um desafio.

Vocês estão no momento desse desafio, uns e outros.

***

Vocês estão no momento da decisão e da separação.

Separação dos seres, entre aqueles que escolheram a Unidade e aqueles que, mesmo estando Coroados,
escolheram o caminho, ainda, da encarnação nas matrizes de carbono, mas unificadas.

O mais difícil, para vocês, será aceitar que, talvez, aquele ou aquela que está mais próximo de vocês não tem o
mesmo destino que vocês, e que as irradiações de um e do outro vão se tornar tão opostas e diferentes que será por

vezes difícil manter uma aparência de relação.

Isso é válido, também, para este mundo que atinge o seu fim.



Então, obviamente, mesmo alguns Coroados vão se prender pelo medo, à sua posição, ao seu papel, tido pela
personalidade, o que representará um obstáculo importante para o estabelecimento do Estado de Ser.

***

O Estado de Ser é Alegria.

Vocês podem avaliar, em relação à sua Alegria, a qualidade do seu abandono à Luz.

Se a Alegria lhes faltar, significa que vocês resistem.

Se a Alegria estiver aí, significa que vocês se abandonaram.

Muito numerosos sábios na Índia, como no Ocidente, falaram da realização do Despertar, do Samadhi, da vivência de
um Estado em que o Si se torna dissolvido, inteiramente, na Luz.

É a isso que vocês são chamados.

Mas, ainda uma vez, vocês são chamados, mas é a sua Liberdade aceitar ou recusar.

Não existe qualquer barreira de idade, social, não existe qualquer karma que possa, nos tempos que vocês vivem, se
opor para que vocês se tornem esta Vibração e esta Luz.

Há apenas vocês, e somente vocês, que resistem.

De nada serve querer colocar um defeito no exterior de vocês.

Do mesmo modo que de nada serve esperar acontecimentos exteriores porque, em última análise, e vocês o
compreendem cada dia um pouco mais, tudo acontece no Interior.

E a única maneira de viver esta interioridade chama-se humildade e simplicidade.

Quanto melhor vocês se abandonarem a isso, melhor vocês vivem a Alegria, melhor vocês experimentam o Samadhi,
melhor vocês terão uma facilidade maior para se extraírem quando chegar a hora, após os ‘3 Dias de trevas’, desta

Ilusão matricial.

***

As resistências vão se modificar para uns e outros.

Alguns não as têm mais e se estabelecem no Reino da Alegria, facilmente.

Outros estão apegados ao que eles são e é a Liberdade total deles.

Eles viveram a Luz, mas não a estabeleceram no Coração.

Aí também, são as suas escolhas.

Não há nada mais além de você mesmo com você mesmo.

A grande novidade é, sobretudo, que desde muito poucos dias, agora, desde a intervenção do Arcanjo Miguel e de
Maria, vocês sabem que os Coroamentos de uns e de outros restabeleceram a rede Cristalina interdimensional da

Terra, à qual vocês estão conectados, quer vocês sejam chamados ou escolhidos, aliás.

Esse é um reservatório de força fenomenal, ao qual vocês podem recorrer e se regar.

Cabe a vocês se olharem, claramente, com total transparência.

Foi pedido para que vocês se estabelecessem entre os seus 4 Pilares, o único modo de se estabelecer no Coração,
para pôr sua Atenção, para ali colocar sua Intenção.

Ser Ético e Íntegro com relação a si mesmo, em primeiro lugar e, especificamente, não com referência às regras
sociais ou empresariais, mas unicamente com relação à Luz Vibral.

O efeito da Luz Vibral é consumir, quando chegar a hora, o corpo causal e liberá-los da matriz aprisionadora e
estabelecê-los na sua Unidade.

Isso se reflete por uma grande Alegria, por uma Vibração do Coração que irá aumentando.

Alguns provam dores de cabeça importantes.

Isso é também completamente lógico.

Isso não é sinal de qualquer resistência, mas, sim, do afluxo fenomenal de Luz que vocês vivem atualmente e que
apenas irá aumentando e aumentando, a cada dia, agora.

Na medida em que a conexão à rede interdimensional, à Merkabah interdimensional, for realizada sobre a Terra,
vocês são todos conectados, uns e outros, e mais nada pode se opor, exceto você mesmo, à sua Reunificação, ao

trabalho que, agora, chama-se Serviço.

Serviço na Luz, serviço na humildade e na aceitação e na aquiescência às leis da Unidade.



Não mais ver o bem e o mal como algo que governa a sua vida.

Estabelecendo-se na Alegria, a ‘lei de atração, de ressonância’, vai atuar cada vez mais facilmente.

O que é supérfluo irá desaparecer da sua vida.

O que for útil irá aparecer.

Que isso seja os lugares, as pessoas, as situações.

Não resista a nada.

Voltar a ser como uma criança é isso.

Realizar a Luz Crística é isso.

***

A nova Tri-Unidade está ativa em vocês.

Alguns começarão a vibrá-la no Coração, no Triângulo determinado por Maria.

A Luz que vocês podem ver com o 3º olho não é a Luz.

Ela é a Ilusão.

O que é visto por esta visão é uma Ilusão perfeita.

Mesmo se os rostos das suas vidas passadas aparecerem atrás dos seus olhos fechados,tudo o que é visão ligada
ao 3º olho deve ser superado, porque essas visões e essas Vibrações do 3º olho os mantêm, de maneira inexorável,

na Dualidade.

Quando você perceber e sentir essas Vibrações, na testa ou em toda a sua cabeça, dirija você mesmo esta
Consciência e esta Luz (porque se trata sim de Luz) no Coração e no sacro.

Não há outra alternativa e o único modo de ali chegar (não há outro) é descobrir e manifestar a humildade, aceitar
que todos vocês são pequenos, aqui, e muito grandes do outro lado.

É preciso, para isso, não mais ser grande aqui.

Não mais desempenhar papel.

Um papel de salvador, um papel de matriz, que os fecha tão seguramente e tão naturalmente como sua adesão à
Dualidade.

Os mundos Unitários estão além desta problemática binária que esse mundo criou, que se reforça cada vez mais
através das tecnologias que os afastam do que vocês são.

***

Em Verdade, você é Unidade.

Em Verdade, você é Luz.

Em Verdade, você é Alegria eterna.

Você não é o que você vive.

Você não é o que você crê.

Você deve descobrir, por você mesmo, a Verdade.

E esse caminho apenas pode se abrir, esta porta apenas pode se abrir pelo Coração.

Não o Coração dual, não o Coração emoção, que vai fazê-los ser ou vítima, ou salvador, mas o Coração que se
estabelece no Fogo do Coração, que é Vibração e Verdade.

Você não tem outra alternativa senão realizar isso.

Conscientizar isso.

A menos que, lucidamente, você tenha decidido o contrário.

E, ainda uma vez, não há nem superioridade, nem elitismo qualquer nesse Coroamento, mas simplesmente o trabalho
da ‘lei de atração e de ressonância’ que fez dizer ao Cristo: “que lhe seja feito de acordo com a sua fé”.

E é exatamente isso que chega, em Verdade, agora.

Como o sabem, vocês estão nos tempos descontados.

A projeção da personalidade vai dizer: “Bem, é quando? É amanhã? É dentro de um mês? É dentro de um ano?”.

Não, é imediatamente.



Porque, em meio ao Estado de Ser, não há mais tempo.

É possível, a partir de hoje, estabelecerem-se no seu Estado de Ser, enquanto continuando, no momento, a colocar
os seus pés sobre esta Terra, a fim de enxamear e de irradiar a Luz.

Mas enxamear e irradiar a Luz é também, antes de tudo, abandonar-se à Luz, para que ela faça de você um Cristal e
um prisma totalmente transparente, do qual a Luz vai poder surgir sem qualquer transformação procedente da

personalidade ou procedente do ego.

Ainda uma vez, vocês irão avaliar a sua capacidade para estar na Unidade, para o estabelecimento, ou não, da sua
Alegria Interior, da realização do seu Samadhi.

Não há outras cartadas.

Todo o resto será apenas uma Ilusão acrescentada à Ilusão.

O marcador do seu Estado de Ser, mesmo não viajando no Estado de Ser, é o estabelecimento da Alegria.

Todo o resto é apenas Ilusão e manutenção da Ilusão.

Certamente, vocês viram a Luz, mas vocês a absorveram.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha para dar a vocês, em Vibração.

Se houver questões com relação a isso, e unicamente com relação a isso, então, eu abro com vocês o espaço de
diálogo.

***

Questão: a intenção que se coloca no desejo de viver o Estado de Ser pode ser um elemento suficiente para vivê-
lo?

Cara Irmã, o desejo pertence às emoções.
O desejo não pertence ao Estado de Ser, nem à Unidade, porque, quando há desejo, há o seu inverso, que é a

repulsa.

Assim, o ‘desejo’ ou a ‘vontade de’, não é o estabelecimento da Vibração.

A única porta e a única chave são a humildade e a simplicidade.

Não há outra.

***

Questão: qual é a diferença entre personalidade e ego?

Caro Irmão, a personalidade é um jogo.

A personalidade é identificação a esse corpo, a uma função, a uma relação.

O ego pode ser positivo ou negativo, mas ele é a expressão desta identificação e deste confinamento na Ilusão.

Você não é o que você diz, você não é o que você crê.

Você é a Alegria.

Assim, a personalidade pode estabelecê-lo no prazer.

Mas o prazer é efêmero.

A Alegria é eterna.

Há sobreposição exata, geralmente, entre a personalidade e o ego.

O desaparecimento do ego é o desaparecimento da persistência do jogo e da persistência da separação, confinando-
o em você mesmo, fazendo-o dizer que há você e que há o resto do mundo.

Daí decorre todo princípio de separação e da Ilusão Luciferiana.

No Estado de Ser há esse Si.

Esse Si é impermanência.

Não há mais separação.

Não há mais divisão.



Vocês são ao mesmo tempo esta Presença consciente e lúcida e, ao mesmo tempo, o resto do Universo.

Isso se traduz pelo que foi chamado de Samadhi ou de Alegria.

O mental, que é a ferramenta do ego e da personalidade, não pode compreender e não pode aceitar o ‘princípio de
humildade e de simplicidade’.

Pelo jogo das atrações e repulsões, pelo jogo da sedução, pelo jogo da apropriação, o Si é asfixiado, literalmente.

Ora, o que vem a vocês, a Luz Vibral, tem por objetivo revelar o Si.

Esse Si, que existe ao nível do Coração e em nenhuma outra parte, em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia definir o que é a simplicidade?

Cara Irmã, esse foi o objeto de uma comunicação muito longa, há muito poucos dias.

Eu a convido então a se mergulhar na leitura do que disse, parece-me, Um Amigo e um Arcanjo, sobre a humildade e
a simplicidade.

A simplicidade (acrescentando simplesmente algumas palavras) é a espontaneidade.

A simplicidade é o que não calcula.

A simplicidade poderia corresponder, inteiramente, ao que escreveu São Paulo na primeira epístola aos Coríntios.

Frequentemente o ser humano chama de Amor o que leva a ele, o que ele tem necessidade de possuir, o que ele tem
necessidade de fazer seu.

Ora, o Amor não é apropriação, mas restituição e doação.

O Amor é Vibração.

O Amor é tudo, exceto o que o ser humano encara e imagina.

O Amor não é sedução.

O Amor não é emoção.

O Amor é Vibração.

É por isso que nós os chamamos de Fogo do Coração.

Em outros termos, enquanto o Si não está aberto e a Vibração do Fogo do Coração não está ativa, o Amor é
falsificado.

Do mesmo modo, a Luz que você vê de olhos fechados ou de olhos abertos não é a Luz.

Nesse mundo não há Luz.

Há enfraquecimento, diminuição e transformação da Luz.

A verdadeira Luz não é desse mundo.

É aquela que vem agora a vocês.

***

Questão: o fato de ter tido o cóccix quebrado é um freio no processo em curso?

Cara Irmã, não existe qualquer barreira, ligada a qualquer evento físico, que seja um obstáculo.

O único obstáculo é você mesma, mas você mesma na personalidade e não o corpo.

Certamente, podem existir dores físicas, a partir do momento em que há cicatrizes presentes sobre o corpo físico, mas
isso é bem depressa transcendido e superado pelo abandono à Luz.

Recorde-se de que o acesso ao Estado de Ser se faz pela agregação de diferentes partículas novas em suas
estruturas existentes e que a agregação dessas partículas novas, correspondendo ao seu Estado de Ser, ao canal do

éter e a diferentes outras estruturas, não se importam com o que existe embaixo.

Elas vêm se aglomerar e construir uma nova identidade que é a identidade da sua Unidade.

Esse corpo é chamado a desaparecer, inteiramente.

Eu a remeto, para isso, ao que foi visto por inúmeros profetas e inúmeros místicos.

O que é efêmero desaparecerá.



O que é eterno estabelecer-se-á.

***

Questão: é possível que os processos do Apocalipse tenham começado após a partida de Cristo, ou seja, há 2.000
anos?

Cara Irmã, o Apocalipse é ‘Vibratório’.

E foi, mesmo, o encerramento desse livro, esse livro que é doce à boca e amargo ao ventre.

O que significa que aquele que quisesse penetrar os arcanos pelo intelecto, comê-lo, teria algo de extremamente
amargo, porque ninguém, absolutamente ninguém pode compreendê-lo.

Em contrapartida, aquele que o lê e que o Vibra, o viveria em Unidade, qualquer que seja a língua, porque este
Apocalipse lhes revela quem vocês são.

Agora, há, efetivamente, circunstâncias (existentes nesse momento, como existiram em outros tempos) que apenas
fazem revelar a Revelação do que vocês são.

A luta entre Lúcifer e Cristo.

A luta entre a Ilusão e a Verdade.

Ora, isso se inscreve, de maneira coletiva, hoje, para toda a humanidade.

Mas isso pode se inscrever, também, para cada um, em outros momentos.

A chave do Apocalipse não está em uma compreensão exterior, mas ela está em uma Vibração e nada mais.

Então, é claro, cada exegese vai encontrar correlações e ressonâncias com os elementos existentes hoje, como há
alguns anos, ou ainda há 1.000 anos.

Mas isso é apenas uma projeção do mental e do intelecto.

O Apocalipse de São João, ditado pelo Cristo, é, antes de tudo, Vibratório e Verdade.

Não é no sentido das palavras, mas na Vibração das palavras que há a Verdade.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que leem ou ao que ouvem, vocês não estão no Coração, mas vocês estão
na cabeça.

***

Questão: se a Luz não é deste mundo, como pode ela nos alcançar?

Pela efusão e pela penetração progressivas.

É o que é realizado, progressivamente, desde 1984.

Primeiro, por momentos.

Em seguida, pela ressonância e pela aproximação Vibratória da Luz e dos seus próprios Corpos de Estado de Ser.

Vocês estiveram privados de Luz, neste mundo, como eu e como nós todos, durante centenas de milhares de
anos.

Há, portanto, uma identificação total a este mundo, às suas regras e é muito lógico que a maior parte da humanidade
considere isso como única Verdade e não tenha a ideia de viver outra coisa além do que é imposto pelos Arcontes.

A Luz penetra progressivamente.

Se, hoje, o Arcanjo Miguel se aproximasse desta Terra na sua forma de 18ª Dimensão, o sistema solar, na sua
totalidade, iria explodir.

Ele pode apenas permanecer confinado ao redor do Sol.

Ele atravessou o Sol.

Ele desposou Cristo para se tornar Cristo-Miguel, a fim de vir semeá-los pela sua própria Luz.

É isso que vocês vivem hoje.

As percepções Vibratórias que existem ao nível da sua cabeça, do seu Coração ou do seu sacro são a agregação
das partículas de Luz Adamantinas que começaram, pouco a pouco, a penetrar este mundo.

Tudo o que vocês observarem (que o Arcanjo Miguel chamou de desconstrução, destruição) corresponde
à resistência da não-Luz e ao estabelecimento da Luz.

Não há qualquer julgamento aí dentro.



Não há qualquer punição.

Ninguém, absolutamente ninguém dos planos Unificados quer, ou deseja, qualquer punição.

Nós desejamos unicamente o retorno de vocês nas esferas da Alegria e da Verdade.

Mas a decisão final, o último passo, apenas você que pode dar.

Coisa à qual resistirão a personalidade e o ego por muito tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Amor e a Luz estejam em vocês e se tornem a sua Verdade.

Eu não tenho melhor proposição.

O amor dos Melquizedeques e do conjunto das Forças Unificadas e Unitárias os acompanhem.

Até breve.

************
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~ O CHOQUE e O MEDO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs na humanidade, eu lhes apresento minhas saudações e minhas homenagens.

Eu voltei porque o conselho dos Melquizedeques pediu para expressar-lhes alguns elementos com relação a uma
palavra importante.

Essa palavra é a palavra medo para permitir que saibam, além das palavras, se isso for possível, o que representa o
medo para a humanidade encarnada hoje.

O medo é uma secreção do mental.

O medo é uma secreção, mais especificamente, da parte arcaica de seu cérebro.

O medo é então uma secreção, ele não é vocês.

O medo é um elemento bloqueador e aprisionador, impedindo que encontrem o momento presente e que se
estabeleçam em meio à sua Presença.

O medo é ou o medo da repetição de uma situação já vivenciada, ou da apreensão de algo desconhecido, vindo
modificar um equilíbrio pré-estabelecido tendo conferido, em meio à personalidade, um sentimento de equilíbrio e de

segurança.

Existe certo número de medos, ditos ‘arquetípicos’, relativos, por exemplo, ao medo da morte, ao medo da doença, ao
medo do abandono, certo número de medos oriundos de experiências traumatizantes, vivenciadas ou individualmente,

ou ao nível coletivo de toda humanidade.

O medo é um elemento paralisante.

É uma emoção originada do mental e que induz, literalmente, uma ação, uma reação.

Essa ação e essa reação podem se constituir, com frequência, do que é denominado ansiedade ou estresse,
refletindo a perda, a ruptura de um equilíbrio Interior, que esse equilíbrio Interior seja estabelecido em meio à

personalidade, como em meio à realização do Si.

***
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O medo é então o que se opõe, formalmente, ao estabelecimento da Alegria, à manifestação da Alegria.

O medo é literalmente uma secreção, ou seja, ele é elaborado a partir do zero, frequentemente sem qualquer suporte
real.

O medo se manifesta pela antecipação, pela projeção de uma Ilusão sobre outra Ilusão.

De fato, tudo é em função do olhar, do olhar que você sustenta e do ‘ponto de vista’ que você sustenta.

Se a Consciência se estabelece em meio ao Si, em meio ao Coração, naquele momento, o medo não tem qualquer
razão de existir porque, o Coração sendo encontrado, não pode ali haver aniquilação, mesmo pela supressão de toda

forma de vida em meio à Dualidade, dessa Alegria inextinguível que é o Coração.

O medo é, portanto, uma secreção visando impedi-los, por sua estruturação e por seu impacto ao nível mesmo
químico, de realizar sua Presença a vocês mesmo em meio ao Coração.

Cabe diferenciar os medos associados às projeções, os medos associados ao desconhecido porque os medos
associados ao desconhecido irão se manifestar sistematicamente quando a Consciência humana for confrontada a

um elemento irrompendo na realidade comum.

É apenas na imersão total em certos estados de Consciência associados ao Coração, em ressonância com o
Coração, que nenhum virá preocupar um estado de Consciência ligado ao que é chamado de Maha Samadhi ou

Grande Samadhi, realizado por alguns seres.

Independentemente desse estado tão particular de realização do Maha Samadhi, do estado de Samadhi absoluto, o
ser humano será submetido a esse medo do desconhecido, porque isso está engramado no cérebro arcaico e,

portanto, independe de toda manifestação da Consciência Unitária.

Esse medo visa, antes de tudo, uma preservação desse veículo que é chamado de corpo.

Deste modo, tudo o que vier ameaçar a existência mesmo desse corpo vai se traduzir por um medo refletindo,
novamente, um desejo de fuga e um desejo de evitar um medo vindouro ou um sofrimento vindouro.

O medo é então uma manifestação emocional, resultante de algo que não é conhecido, apreendido, experimentado
em meio ao mental.

***

O que acontece, hoje, ao nível de toda humanidade encarnada, meus Irmãos e minhas Irmãs, é a volta do
Supramental tal qual eu havia anunciado em minha vida.

Hoje, em suas palavras, vocês chamam isso de Onda Galáctica.

Essa Onda Galáctica que eu tinha percebido, visto, não vem sozinha.

Ela se acompanha de certas manifestações inéditas, portanto desconhecidas para sua Consciência comum.

Essa irrupção de outra realidade, de outra Dimensão, se vocês preferirem, em meio à sua Dimensão de vida mesmo
Ilusória, vai produzir, de forma muito natural, um sentimento de retração e de medo, acessível pela ‘egrégora de

medo’ existente nesse planeta.

Esse medo tornar-se-á, ao nível coletivo, um elemento tangível, perceptível que irá refletir, em sua Consciência, a
reação que vocês têm, de maneira geral, a título individual, frente ao desconhecido.

O que vem é Luz, mas a Luz lhes é desconhecida.

O que vem é revelação e o desvendar dos seus véus.

Essa irrupção do desconhecido irá se traduzir, inicialmente, por uma resposta emocional coletiva do tipo medo ou
negação, traduzindo-se, em um segundo momento e em um terceiro momento, por um período de negociação, ou de

negação, para alguns.

Essa negação podendo se traduzir, ao nível sempre emocional, pela raiva e por uma recusa.

E depois, diante do estabelecimento de alguns fatos, bem reais mesmo em meio à sua Ilusão, seguir-se-á,
definitivamente, para alguns, um estado de aceitação desse desconhecido porque haverá uma reconexão real e

então uma identificação do que lhes parecia desconhecido, como perfeitamente conhecido e perfeitamente
identificável.

***



Isso sendo colocado, convém compreender que a Consciência comum passará sistematicamente, em todo ser
humano, por várias dessas etapas.

A aquisição intelectual, a aquisição ao nível conceitual ou ao nível da percepção, não os impedirá, no momento
oportuno, de experimentar e de sentir, a menos que esteja imerso no seu Maha Samadhi, de experimentar esse

sentimento de medo.

A rapidez com que vocês irão transformar esse medo, essa secreção, a rapidez com que vocês serão capazes de se
estabelecer no Coração, irá permitir-lhes sair da emoção e se instalar em um estado particular de Samadhi.

Esse Samadhi foi denominado de diferentes modos.

Em termos médicos, isso poderia se assemelhar a uma catalepsia.

Em linguagem mais, eu diria de sua época, isso se chama um fenômeno de estase.

A capacidade de sua consciência limitada para penetrar as esferas do Ilimitado e para se abandonar à Luz, como foi
definido em várias reprises, será sua garantia da aceitação dos fatos porque são desses fatos que se trata e não de

projeções.

A chegada da Luz é um fato.

A modificação de seu sistema solar é uma realidade e uma verdade, quer queiram ou não, quer vocês aceitem ou
não.

Nós não estamos no domínio das percepções que pertencem a cada um, mas nós estamos no domínio
das percepções globais e globalizantes, que se estabelecem como fato indubitável e perfeitamente real, em sua

realidade.

***

O que vem se estabelecer é a Verdade.

É o retorno da Luz Supramental.

O medo é então secretado pelo mental porque o mental é a negação do Supramental, assim como o ego e a
personalidade são a negação total da existência do Si ou de um estado outro que a personalidade.

Isso é o que vocês são chamados a viver, de maneira iminente, em termos humanos e em termos Terrestres.

Como uns e outros lhes disseram, a Terra decide, em sua Consciência (pela ‘lei de atração e de ressonância’ que
colocará em ação a Merkabah Interdimensional coletiva e a Merkabah da própria Terra), e irá criar as condições

propícias à revelação.

Essa revelação, que está em curso em suas Cruzes e sobre seu Sol e sobre os outros planetas do sistema solar,
alcançará muito em breve a Terra.

Tentem, para compreender o mecanismo, ver quais foram suas reações frente aos seus próprios medos, que isso
seja o medo do abandono, o medo da privação, que isso seja o medo da doença ou o medo da morte.

Qualquer que seja esse medo, observem quais são as condutas de esquiva, quais são as reações que vocês
adotaram naqueles momentos porque há todas as chances de que as etapas que vocês vão passar, naquele

momento, sejam em perfeita ressonância com o que vocês vivenciaram como medo até agora.

Se vocês têm medo de vazio, vocês viverão as mesmas sensações que o medo do vazio.

Se vocês têm o medo de carecer, vocês viverão a mesma sensação quando se colocarem na situação de carência.

O que não se deve dar crédito porque é isso que se manifestará, mas não será absolutamente a Verdade do que será
vivenciado pela revelação da Luz.

Isso será apenas projeção dos seus próprios medos e das suas próprias reações aos seus próprios medos, nesses
momentos precisos.

Alguns entrarão então em resistência e em negação, de maneira prolongada, o que será prejudicial para a entrada na
estase ou no Coração.

Outros, tendo reconectado a Luz, compreenderão, de imediato, do que se trata.

Cada um, de fato, viverá o seu próprio estado Vibratório no momento, em função do seu referencial e das suas
experiências vividas.

***

Vocês não podem combater o medo com a esquiva.



Vocês não podem combater o medo com sua própria vontade ou com seu próprio conhecimento.

É apenas na aceitação e não na negação que se encontra a solução para o medo.

O que é importante gravar, em algum lugar de sua Consciência, mesmo limitada, é que o que vem é apenas Alegria,
o que vem é apenas Revelação, o que vem é apenas manifestação da Luz Unitária.

Qualquer que seja o filtro que possa ali aplicar sua consciência limitada, é bem disso que se trata.

Isso não é, unicamente, senão o retorno da Luz.

Esses são os alguns elementos que eu vim compartilhar com vocês porque o elemento ‘medo’ é certamente o que
intervém na humanidade, em sua totalidade.

Porque vocês são de qualquer maneira uma totalidade, quer queiram ou não, em meio à Ilusão.

Independentemente do seu nível de Consciência pessoal e do seu estado de realização de Si, vocês estão, no
entanto, submetidos a um ambiente coletivo planetário.

A emoção que vai se manifestar, em um primeiro momento, pode ser denominado um ‘choque’.

Esse choque é, em todo caso, uma sideração.

Essa sideração, culminando no medo coletivo, ao qual, obviamente, convirá nem se identificar de maneira alguma,
nem aderir, porque esse não é seu medo, assim como isso não é seu choque.

Passado esses dois primeiros estágios, seguir-se-á o momento em que vocês identificarão vocês mesmo o que
ocorre como um medo pessoal, remetendo-os então aos medos existentes e tendo existido em sua encarnação.

O ‘antídoto’ para o medo, naquele momento, não sendo nem a negociação nem a negação, mas bem a aceitação
desse desconhecido que vem.

Da sua capacidade para desidentificar-se desse veículo de medo, da sua capacidade para descristalizar-se de seus
apegos, será vivenciado, de maneira muito diferente, esse período.

***

O acolhimento, o abandono e a aceitação da Luz que vem é um processo fundamental e novo ao nível da
coletividade humana, e vocês fazem parte, mesmo se vocês realizaram o Si, dessa coletividade, ainda.

É aí que o seu papel (para aqueles de vocês que terão revelado ou realizado o Si ou que terão acendido, de uma
maneira ou de outra, ao seu corpo de Estado de Ser) assumirá todo seu significado e sua importância porque é

graças a essa Merkabah Interdimensional que vocês atingirão em sintonia a Merkabah Interdimensional coletiva e
a Merkabah Interdimensional da Terra.

Essa etapa representa a primeira etapa da Ascensão.

Ela é iminente.

Não busquem a data, não esperem nem temam nada.

Basta, simplesmente, se estabelecerem cada vez mais facilmente em sua Consciência cardíaca, na Vibração do
Coração, na Tri-Unidade, na Coroa Radiante.

Aqueles de vocês que têm a chance de perceber, já, o Triângulo Sagrado ao nível do sacro, poderão viver esse
período de medo com um estado de dissolução extremamente rápido do medo.

Aqueles de vocês que têm a chance de vibrar, já, em meio ao Fogo do Éter, da Coroa do Coração, poderão também
ali se recarregar porque haverá, evidentemente, uma ressonância em sua capacidade para se estabelecer em meio
ao Coração e à Luz que vem, que é, é claro, a Luz Vibral, exatamente a mesma que aquela que vocês vibram no seu

Coração.

E então, o sentimento do desconhecido coletivo será rapidamente substituído por um sentimento do conhecido e pela
experiência do conhecido porque é, definitivamente, o mesmo nível de Consciência que se manifesta, desta vez, ao

nível da humanidade.

***

A irrupção, em meio à sua realidade transitória chamada de 3ª Dimensão dissociada, de alguns elementos
pertencentes à Luz Vibral, em sua constituição como nos elementos que a preenchem, representa, indiscutivelmente,

um ‘choque’ importante para o conjunto da humanidade.

Nós disso temos estritamente Consciência, mas nós temos também confiança e Consciência de que aqueles dentre
vocês que fizeram as ‘Núpcias Celestes’, por toda essa Terra, como aqueles que despertam, ainda hoje, para a

realidade da Luz Vibral, serão, em todo caso, as garantias do bom desenrolar desta etapa.



Como vocês sabem, a Luz irá se estabelecer, mas ela pode ainda se estabelecer de diferentes modos.

Cabe a vocês escolher, coletiva e individualmente.

Quanto melhor vocês se alinharem consigo mesmo e com sua Verdade final, melhor vocês permitirão àqueles que
fazem parte do seu ambiente, por sintonia, por imitação, diluir o medo, porque alguns poderão compreender, naquele

momento, que isso que vem é a Luz, mesmo ela sendo desconhecida.

Lembrem-se de que quanto mais vocês afastarem o ‘choque’ e o ‘medo’ coletivo, mais vocês encontrarão
rapidamente, e de forma certamente amplificada, o que vocês têm desde já vivenciado, que isso seja ao nível da

Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração ou do sacro porque haverá, efetivamente, uma
ressonância formal das suas estruturas Interiores, a maior parte relacionada com a Vibração da Luz Vibral e do Amor.

***

Não há nenhum local melhor que outro.

Não há nenhum lugar melhor que outro.

Há apenas uma Lucidez, uma Atenção e uma Intenção a manifestar.

Não foi à toa que o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Anael lhes sugeriram para observar seus Céus e o Sol.

Mais do que nunca isso está valendo.

Lembrem-se de que essa observação exterior corresponde ao que acontece em seu Interior.

Assim, aqueles capazes, até mesmo, de se conectar à Consciência do Si, à Consciência cardíaca, vivem já as
primícias no seu Coração, em seu peito.

Essa opressão e essa impressão de vastidão que invade o peito correspondem à realidade do que está em via de
acontecer.

A iminência (em nosso tempo, para nós, fora do seu tempo) está quase em sobreposição com a iminência do seu
tempo.

As próximas semanas são momentos privilegiados para permitir-lhes encontrar o Si.

A Ilusão do seu tempo que transcorre é doravante precioso.

Cabe a vocês definir as suas prioridades.

As suas prioridades do momento determinarão o seu devir futuro.

A preparação, eu lembro a vocês, é antes de tudo Interior.

Certamente, uma preparação exterior pode ser concebível sob condição de que ela não seja um ‘álibi’ para fugir da
sua preparação Interior.

Muitos de vocês, por diferentes canais, mesmo independentemente do Coração, percebem e sentem
essa iminência sem poder sempre explicá-la.

Ela é real.

Ela irá se tornar cada vez mais palpável, a cada dia, a cada semana.

Cabe a vocês, então, agir, não para evitar o medo e o choque coletivo, mas mais para se estabelecer, cada vez mais
facilmente, em sua Alegria Interior.

Jamais as circunstâncias foram tão propícias para realizar esse objetivo da Luz.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para dar, para entregar a vocês.

Se me concederem ainda um pouco de tempo, eu quero bem tentar ali fornecer um esclarecimento complementar, se
houver em vocês questionamentos.

***

Pergunta: Os medos da infância, que não se sente mais, podem ainda aparecer?

Querida Irmã, como eu me expressei, é totalmente isso que irá acontecer.

A secreção do medo e o peso do choque, desencadeados por essa irrupção de outra realidade em meio à sua
realidade ilusória, irão revelar, em cada ser humano, os medos arquetípicos.

É inelutável.



***

Pergunta: Ter a impressão de que o Coração está apagado ou afastado, assim como os arrepios no corpo, faz parte
desse processo?

Totalmente.

***

Pergunta: Convém ir ao mais profundo dos medos quando eles ressurgirem?

Não.

A Atenção e a Consciência seguem aí onde vocês colocam sua Intenção.

A única Atenção e Intenção a aplicar é essa do Coração.

Não é questão de negar o que ali irá se manifestar, mas de não lhe dar peso nem consistência.

Vocês não podem superar o medo mergulhando nele.

Vocês apenas podem superar o medo coletivo ou individual estabelecendo-se no Coração.

***

Pergunta: Os animais domésticos sentirão esses medos e o que se pode fazer por eles?

No que diz respeito aos animais, não há qualquer medo a ter para eles, da mesma forma que para as crianças.

O medo coletivo humano afetará muito pouco o sentido animal e o instinto do animal.

Lembrem-se de que esse medo está situado ao nível do mental e unicamente ao nível do mental.

Os animais não têm medo da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, nós estamos com vocês e nós nos alegramos.

Que a Paz esteja em vocês.

Até breve.

************
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~ EMOÇÃO E CORAÇÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam a Graça e a Presença.

Sejam agradecidos pela sua escuta.

Eu volto entre vocês, esta noite, como fiz há alguns dias, a fim de prosseguir uma série de conceitos relativos
às emoções e o Coração.

Eu falei, há alguns dias, do que era o medo, do que ele representava como secreção.

Hoje, eu vou além deste conceito de medo para tentar fazê-los apreender e integrar a diferença essencial existente
entre Coração e emoção.

***

A emoção situa-se, irremediavelmente, na noção de 'ação e reação’.

A emoção é, por definição, o que põe em movimento, o que é reativo.

O Coração é ausência de movimento.

O ego está no movimento.

A emoção pertence ao ego, assim como o mental.

A emoção tem por objetivo satisfazer um desejo ou fugir de um perigo, ou remeter-se a um fato, quer esse fato
pertença a um presente ou a um passado.

Em alguns casos, a emoção pode também surgir de uma projeção do mental no futuro, desencadeando, por exemplo,
um medo, uma apreensão.

A emoção, como eu dizia, é secretada, literalmente, pela química do seu cérebro.

Esta emoção se define sempre em um âmbito de reação com relação a uma experiência pré-existente, submetendo-
os, frequentemente, a esta reação imediata.

A característica essencial da emoção é a de situar-se na reação a um acontecimento que afeta o seu presente, quer
a origem deste acontecimento se situe no passado, no presente ou no futuro.

Eu vou tomar um exemplo muito simples para compreender: imaginem, suponham, que uma pessoa os deixe com
raiva, sejam quais forem o objeto e o assunto.

A raiva vai então se manifestar como reação.
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Imaginem agora que vocês tenham decidido, no seu funcionamento, não mais reagir, seja qual for o acontecimento, e
sempre se recolocar 24 horas depois do fato que provocava a reação e, portanto, não reagir no momento, mas

consultar conscientemente esta reação 24 horas mais tarde.

Nesse caso, o que acontece?

É extremamente simples de compreender.

Frente a uma raiva à qual, de maneira muito lógica, vocês responderiam por um comportamento, por ações, por uma
reação, se vocês adotarem, de maneira lúcida, postergá-la por 24 horas, o que vai acontecer?

Ser-lhes-ia possível e concebível expressar uma raiva 24 horas depois de um acontecimento passado?

Não.

Naquele momento, não haverá mais reação.

Evidentemente, este exemplo funciona sobre o ‘princípio da raiva’.

O problema do ser humano é que ele está identificado com as suas próprias emoções.

***

A emoção pode também tomar formas agradáveis e não unicamente desagradáveis.

Assim, as emoções agradáveis podem, até certo ponto, fazê-los buscar ativamente por elas, conduzindo então ao que
é chamado de vício.

Ou seja, algo que vocês vão tentar reproduzir a fim de novamente provar as mesmas sensações, a mesma emoção.

A emoção ‘do prazer’ é certamente a emoção que faz suscitar mais comentários e que é certamente um dos motores
essenciais desta humanidade, seja qual for a forma que assumir esse prazer.

Seja um prazer dos olhos, um prazer social, um prazer sexual, um prazer afetivo ou familiar, ou profissional (existem
muitos), dando uma sensação de satisfação.

Qual é a característica do prazer?

É que ele não persiste no tempo.

É por isso mesmo que o vício do prazer é certamente a coisa mais detestável que um ser humano pode viver porque,
cada vez mais serão necessários estímulos cada vez mais intensos para chegar a sentir a mesma sensação e ter

a mesma percepção desse dito prazer.

O prazer não é a Alegria.

O prazer é sempre obtido em resposta a uma satisfação.

Que isso se refira aos sentidos, e seja qual for o sentido, ou ainda à obtenção de um objetivo desejado e, portanto,
de um desejo.

O prazer e seu corolário são, portanto, desejo e satisfação.

O desejo e a satisfação conduzindo ao prazer jamais são procedentes de fenômenos ligados ao Coração, mas,
sistematicamente, estão ligados ao ego e ao reconhecimento deste ego, quer seja na satisfação, seja qual for, ou na

reprodução desse dito desejo.

***

A emoção os coloca então, permanentemente, em uma ‘lei de ação e de reação’ idêntica à que se encontra na 'lei de
karma’.

Os seres humanos, mesmo sem serem terapeutas, concebem perfeitamente que de algumas emoções passadas
resultam feridas que se manifestam no presente, no corpo ou no funcionamento psicológico do ser.

As emoções estão ligadas diretamente ao que é chamado de Manipura Chakra, ou ‘corpo astral’, também chamado
de ‘corpo emocional’ ou ‘corpo de desejo’.

O corpo de desejo tem um funcionamento que eu qualificaria de semi-automático, cuja característica essencial
é gerar, permanentemente, um movimento, dando, de algum modo, o sentimento, não real, de satisfação.

De fato, a característica da emoção é nascer e desaparecer e jamais se estabelecer na persistência, a não ser, por
vezes, estabelecer-se em ‘alguns vícios’, onde jamais há satisfação, mas busca permanente.

A ação e a reação, ligadas ao corpo de desejo, levam-nos, de maneira inevitável e inexorável, a se afastarem do seu
Ser profundo, porque elas atuam literalmente nas forças existentes neste mundo de desejo, este mundo chamado

de Maya, no qual a humanidade evolui há algum tempo.

***



A maior parte dos ensinamentos, orientais, em todo caso, visaram transcender o desejo sob todas as suas formas.

Transcender não quer dizer controlar.

De fato, querer reprimir um desejo, seja qual for, jamais o faz desaparecer, mas sempre irá fazê-lo reaparecer em um
determinado momento, mais tarde.

O controle dos desejos apenas faz remeter os seus desejos para mais tarde, jamais os faz desaparecer.

O desejo é expresso para provocar uma ação de satisfação que é a própria característica do corpo de desejo ou
corpo astral.

Esse ‘corpo emocional’ está, portanto, ligado às emoções, de maneira formal, ao Manipura Chakra que é a sede
do ego, a sede da apropriação.

A emoção é, portanto, um vetor e a manifestação de um desejo, seja ele qual for.

Desejo que, da mesma forma, remete a estruturas ainda mais arcaicas denominadas vontade.

Vontade que, ela, não está inscrita no cérebro dito emocional – ou límbico – mas diretamente no cérebro arcaico
chamado de reptiliano.

*

*

O desejo, geralmente, apenas faz manifestar ou expressar uma vontade.

O que se esconde atrás desta vontade, seja ela chamada de bem ou de bela, é, sempre, e sistematicamente, a
‘satisfação de uma falta’, seja qual for.

O desejo pode aparecer como sadio e evidente no desenrolar da vida de qualquer ser humano, mas isso
absolutamente não resiste a uma análise mais profunda, onde o desejo vai sistematicamente aparecer como uma falta

a preencher.

***

O ‘corpo de desejo’, assim nomeado nos ensinamentos orientais, é aquele que se opõe ao aparecimento da Vibração
do Coração e ao estabelecimento no Si.

O desejo nutre o ego em um jogo sem fim, em um jogo de satisfação, em um jogo de poder, em um jogo de vontade.

Dessa maneira, então, abraçar a palavra desejo (mesmo se esse desejo lhes parecer, em um primeiro tempo, como
muito nobre e muito justificado) faz apenas expressar, de maneira certamente mais sutil, a aplicação da vontade,

correspondendo a um preenchimento de uma falta.

Todos os desejos, sem exceção, conduzem e se concluem necessariamente pelo preenchimento de uma falta,
mesmo se essa falta não puder ser reconhecida como tal pela consciência do ego que fará de tudo, justamente, para

evitar que vocês tenham ‘consciência’ dessa falta.

Isso se refere tanto à satisfação de um desejo simples, como o fato de se alimentar, onde, aí, no nível fisiológico, é
evidente que há uma falta de nutrição que provoca o desejo de comer.

Mas é exatamente a mesma coisa no que se refere aos desejos mais vitais, mais sociais, mais sexuais, ou
mais naturais, digamos, do ser humano, que refletem então, sistematicamente, um ‘princípio de falta’.

O ego, distanciado e separado, é então caracterizado essencialmente pela falta e por uma insatisfação que jamais irá
encontrar satisfação em si mesmo, mas que vai fazê-los crer nisso.

De fato, qual é o ser humano que não satisfez um desejo, seja ele qual for?

E quem pode dizer que esse desejo jamais se repetiu?

Quem pode dizer que comeu apenas uma vez e que não voltou a comer?

Quem pode dizer que teve apenas uma relação sexual e que jamais repetiu?

O desejo provoca o desejo.

O desejo não pode ser satisfeito.

Esta é uma evidência inscrita nas células humanas, inscrita no cérebro, inscrita no comportamento e na própria
natureza do corpo do ego ou corpo emocional.



***

A problemática vai surgir quando o ser humano começar a falar de Coração, pois, geralmente, no nível do Coração,
cada um ali coloca o conteúdo que é veiculado pela sua própria consciência.

Um cardiologista vai entender o Coração como uma bomba cardíaca.

Um ser no caminho espiritual vai chamar o Coração de seu objetivo.

Um ser realizado, que definitivamente dissolveu o corpo de desejo, vai falar de realização do Si.

Todos esses seres designam, no entanto, a mesma zona do corpo e a mesma zona de consciência, mas cada um vai
expressá-la segundo as suas próprias percepções e segundo a sua própria vivência, a sua própria experiência.

Então, o que se pode dizer de mais correto do que o Coração ser uma bomba?

Que o Coração é afeto?

Que o Coração é sentimento?

Ou que o Coração é o Si?

Toda a diferença está aí.

É que a linguagem, seja qual for a língua, faz referência, para uma pessoa, a um conteúdo semântico e simbólico
preciso que não é absolutamente o mesmo para os sete outros milhões de seres humanos.

Sem exceção.

Não pode então haver definição correta, para o Coração, já que cada um ali coloca uma vivência que é muito
diferente.

***

O Coração nada tem a ver com uma emoção, mesmo um número importante de seres humanos considerando que o
Coração pertence ao mundo das emoções.

Todos os caminhos vicinais situam-se nesse nível: conceber o Coração como uma emoção.

O Coração é emoção unicamente no nível de algumas partes da sua parte física que, aí também, evoluem segundo o
mundo da ‘ação/reação’, a saber, contração e dilatação que um cardiologista vai chamar de sístole e diástole, ou

seja, contração e dilatação do coração, remetendo, aí também, à atração/repulsão, à ação/reação, um movimento de
contração sendo seguido de um movimento de relaxamento.

Assim, não houve mais nenhum passo, como o dado pelo homem, que foi o de equiparar o Coração com a emoção.

***

Vários dos Anciões que vieram lhes falar insistiram em algo de essencial, que é o Coração/Vibração e não o
coração/bomba.

O Coração/Vibração é uma percepção Vibratória, como o seu nome indica.

Ele é também, e, antes de tudo, uma Consciência.

A Consciência do Si, definida em oposição à consciência do ego.

Eu os remeto para isso à magistral exposição que lhes fez UM AMIGO (1).

Quanto a mim, eu chamo sua atenção: se o Coração for um desejo (tal como vocês o nomeiam), se o Coração for
uma vontade, ele já não é mais o Coração, pois o Coração não é nem desejo, nem vontade, nem emoção.

O Coração é um ‘estado’, além da bomba cardíaca, um estado que eu qualificaria ao mesmo tempo de móvel e
de imóvel, mas, sobretudo, que é totalmente desprendido do conceito de ‘ação e reação’.

A problemática, e geralmente no nível do que foi chamado de chakra do Coração: as próprias tradições subdividiram
esse Coração em dois aspectos, chamados de mental discursivo ou mental inferior e de mental superior, que eu

chamei, na minha vida, de Supramental.

Tudo opõe o Coração mental e o Coração Supramental.

O coração mental é submisso, como a bomba cardíaca, ao ‘princípio de ação e de reação’: eu ajo e eu adoto um
comportamento em reação a um aprendizado vivido.

Eu adoto tal conduta social em função de um aprendizado que eu recebi.

O comportamento é, portanto, oriundo do mental inferior.

O mental superior está, ele, em um outro registro, nada mais tendo a ver com a ação/reação, dado que o próprio
‘princípio de revelação do Supramental’ situa-se nos ‘princípios da Unidade da Luz’ revelada, desvendada,

manifestando-se pela Vibração e pela Consciência, profundamente diferente do que aquela que existe no corpo de



desejo.

***

Muitos místicos estabelecidos no Supramental e no Coração, antes mesmo que o Supramental se revelasse à
humanidade em meio à consciência ligada ao que é chamado de cabeça, perceberam o que eu chamei, eu
mesmo, para vocês, de switch da Consciência: o momento em que a consciência vai passar do ‘corpo de

desejo’ para o ‘corpo de Budado’.
Esse corpo de Budado é marcado por uma sensação de impermanência, por uma sensação de dissolução, por

uma sensação onde as barreiras, onde a ação/reação, ou os desejos, apagam-se totalmente.
O Ser que se encontra no centro do Ser não tem, efetivamente, mais qualquer desejo, não está mais

identificado com as suas emoções ou com o seu mental.
O corpo de desejo, a personalidade, está permanentemente identificado e projetado em seus próprios

desejos, conscientes ou inconscientes, e em suas próprias atividades mentais conscientes e cognitivas, ou
inconscientes e subconscientes.

O Supramental nada tem a ver com tudo isso.
O Supramental é estabelecimento na vacuidade e, ao mesmo tempo, na Vibração, onde não existe mais nem

desejo, nem emoção, nem vontade, nem atividade mental, nem comportamental.
A qualidade da Consciência estritamente não importa.

A consciência do ego, o corpo de desejo, está em oposição total, em oposição absoluta ao ‘corpo do Ser’.

***

O ego e o Si apenas podem se entender excepcionalmente.
Enquanto existir um desejo em vocês, quer esse desejo lhes pareça justificado e normal (no sentido de
sociedade ou no sentido do seu desenvolvimento pessoal, ou da sua busca pessoal), não pode ali haver

acesso ao Ser.
Toda a sutileza vem daí.

Assim, a maior parte dos ensinamentos os orientou por uma busca dita Interior, esotérica ou espiritual, dando-
lhes literalmente falsas esperanças de que, satisfazendo a sua sede de conhecimento de si mesmo, que se
apropriando de um dado conhecimento ou de um outro conhecimento (exteriores a si mesmo) vocês iriam

chegar ao estágio do Si e do Coração.
Isso é impossível.

O único modo de penetrar no Coração e no Coração do Ser apenas pode ocorrer pelo que o Arcanjo ANAEL
chamou de abandono à Luz.

O abandono à Luz é um ato consciente.
Mas este ato consciente não depende do corpo de desejo, ele não depende da vontade, ele não depende,

especialmente, de um comportamento, mas, sim, de uma rendição.
É esta própria rendição, chamada, em outras tradições, de ‘crucificação do ego’, que vai permitir a passagem

do corpo de desejo ao corpo do Ser.
É por isso que os Yoga, no Oriente, descreveram, do modo mais minucioso possível, o que acompanha a

passagem de um estado de consciência ao outro.
A descrição, tal como foi feita nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, a descrição que foi feita pelo ‘Kriya Yoga’ (por

exemplo, e não é limitativo), insistiram amplamente na descrição de uma série de sinais, extremamente
precisos, refletindo a passagem do corpo de desejo ao Coração do Ser, indo descrever, até mesmo,

os sinais correspondentes ao estabelecimento definitivo no Ser.
Coisas, obviamente, que o conhecimento exterior jamais irá lhes falar, evidentemente, justamente para evitar-

lhes, de modo por vezes muito malicioso, de ir para o seu Ser.

***

Assim, o ser humano, há muito tempo, vai de conhecimento em conhecimento, que lhe dá o
progresso aparente, o sentimento aparente, de ampliar o seu campo de percepção.

Mas não é nada disso.
A única coisa que se amplia é a cabeça, e unicamente a cabeça, e isso, em todos os sentidos do termo.

O Coração não se importa com qualquer conhecimento ou com qualquer experimentação que não toque o
Ser diretamente.

Tudo o que é aplicado ao exterior de si é perdido para o Si e enriquece, de modo interminável, o corpo de
desejo.

Deste modo, então, o ‘corpo de desejo’ jamais irá conduzi-los ao Coração do Ser.
A sua vocação, a sua finalidade é, justamente, exatamente o contrário do caminho do Coração.

A tal ponto que a falsificação, no nível espiritual, consistiu em desviá-los do seu Coração para fazê-los ir em
níveis dos quais mesmo Buda, em pessoa, ele próprio, disse: «quando você encontrar os poderes, salve-se



rapidamente».

***

O que acontece com este mundo de hoje que não está aberto no nível do Coração?
Ele tem sede, em meio ao seu ‘corpo de desejo’, de uma espiritualidade.

Ele tem sede de conhecimento.
Ele tem sede de saber quem é.

Ele tem necessidade de saber o que ele foi.
Ele tem necessidade, sobretudo, de saber o que ele será.

E ele tem a impressão, esse ‘corpo de desejo’, de realizar o Si.
Ora, nada o afasta mais do que esta atitude mental e esse comportamento.

Apenas, justamente parando esse ‘princípio de balanceamento’ (ação/reação), justamente parando a
consciência no instante, assim como foi denominado «aqui e agora», que pode se revelar e se concretizar o Si.

De outro modo isso é estritamente impossível.
Alguns ensinamentos vão ainda até elogiar a abertura de funções espirituais das quais efetivamente Buda dizia
para fugir (os ‘poderes da alma’) que são, geralmente, e que irão permanecer, aliás, os poderes espirituais que

estritamente nada têm a ver com a mestria ligada ao Coração.
A ilusão vai continuar, portanto, com força total, especialmente porque não pode haver qualquer satisfação na

abertura do ego espiritual, mas, bem mais, o enriquecimento do ‘corpo de desejo’ que vai, por sua vez,
envenenar, literalmente, esse corpo de desejo e fazê-lo ir em um caminho onde os desejos vão aparecer como

cada vez mais aumentados.
Quer se refira aos desvios no nível da alimentação, quer se refira aos jogos de sedução dos outros, no sentido

mais amplo, no sentido da manipulação, da dissimulação e da aparência de verdadeiro.
O ‘corpo de desejo’ pode apenas sair crescido desse gênero de iniciação que, efetivamente,nada tem a ver

com o Coração.

***

O Coração jamais será, estritamente jamais, uma iniciação.
Initiare, em latim, quer dizer ‘colocar-se no caminho’.

O Coração não tem necessidade de ser colocado no caminho, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
O jogo do ‘corpo de desejo’ significa, portanto, afastá-los, permanentemente, desta realidade eterna inscrita

em vocês, que é o Si que, efetivamente, não tem necessidade de caminho, dado que ele É, de toda a
Eternidade.

Ele tem somente necessidade, e isso é profundamente diferente, de um reconhecimento e de
uma reconexão.

Isso nada tem a ver com qualquer iniciação.
Aqueles que queriam conduzi-los a uma ‘iniciação’ não estão, seguramente, no caminho do Coração, porque o

caminho do Coração é o caminho do instante.
Ele não pode ser sugerido através de uma iniciação, seja ela qual for, através de um ritual, seja ele qual for,
pois o estabelecimento no Ser apenas se realiza quando todo o desejo é transcendido e não reprimido.

Assim como disse o próprio CRISTO: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».
Quais são os frutos?

Será que são frutos ligados ao corpo de desejo, com um reforço de impulsos, um reforço da exaltação das
emoções, sejam quais forem, ainda mais exacerbadas do que anteriormente, com um sentimento de prazer ou

um sentimento de frustração?
Ou então, ao contrário, será que o caminho do Coração leva ao desaparecimento do corpo de desejo?

O que não significa que o homem que vive isso não expresse mais desejos fisiológicos.
Simplesmente, não são mais os seus desejos que comandam, não é a vontade de reprimir um desejo que

comanda, mas o estabelecimento na plenitude ou na vacuidade, que corresponde ao Coração.

***

O Coração não é, portanto, ação, nem reação.
Ele é Ser.

Ele não é, certamente, saber.
Ele é estabelecimento em meio à Presença.

Alguns Arcanjos, entre vocês, fizeram-nos aproximar deste estado Vibratório especial denominado
a Presença.

Alguns de vocês, através das Núpcias Celestes, ou mais recentemente, começam a perceber essas
famosas Vibrações.



Evidentemente, como quis dizer e estipulou UM AMIGO, existem muitos estados intermediários que permitem
levar até ao estabelecimento permanente no Coração.

A Consciência do Ser é estabelecida de maneira definitiva no Coração unicamente quando tem acesso ao que
é denominado os dois últimos Samadhi: o estabelecimento da Alegria e o estabelecimento da dissolução.

Anteriormente, qualquer retorno a outra realidade, ligada ao ego, era sempre possível, se bem que, quanto
mais quem avança no caminho do Ser, se reforça no Ser, ele mesmo.

Apenas alguns egos - ‘corpos de desejos’ particularmente resistentes, implicados em comportamentos
aberrantes - que vão tentar se nutrir da Vibração do Ser.

Assim que a Consciência começa a se estabelecer no Ser, o ‘corpo de desejo’ se modifica.
A percepção Vibratória torna-se totalmente diferente.

Lembrem-se de que a ‘percepção das Vibrações’ (ou do que vocês chamam de Energia) nada tem a ver
enquanto vocês estiverem no nível do ego, e ela se torna completamente diferente assim que vocês passam

no nível do Coração.
A Vibração ligada ao ego é uma Vibração de natureza eletromagnética que vai ser descrita e percebida por

todos e por cada um que tiver desenvolvido a sua própria Energia vital.
A percepção da Energia não é absolutamente o reflexo da abertura do Coração.

Em um determinado momento, durante as primeiras etapas do estabelecimento na Consciência do Ser,
aparece uma nova Energia, que eu qualifiquei, na minha vida, de Energia Supramental, Energia vinda do ‘plano

de la Cittá’, que nada mais tem a ver com a Energia prânica, que se manifesta segundo características
totalmente diferentes, cuja própria circulação, no corpo ou ao redor do corpo, nada mais tem a ver com as

Energias prânicas.
A característica não é uma circulação, no sentido eletromagnético.

É um Fogo.
É a palavra que pode voltar frequentemente.

Um Fogo ardente que, no entanto, não consome.
Isso pode ser também, durante a realização do último Samadhi ou das suas primícias, um Fogo devorador,

formigando todo o corpo bem depressa, que está ligado à agregação das partículas Adamantinas no canal do
Éter ou Sushumna e nos diferentes chakras.

***

As Energias prânicas podem se manifestar nas emoções.
Elas vão dar, então, correntes de ar girando ao redor da pessoa e podendo fazer crer que há estabelecimento

no Ser.
Isso é uma ilusão.

O Ser jamais será esse tipo de Energia e esse tipo de consciência.
O estabelecimento no Coração é perceptível para aquele que ali se estabelece.

O famoso switch da Consciência é uma realidade quando ela é vivida.
Isso vai se refletir, instantaneamente, por uma modificação das referidas percepções energéticas, no nível do

corpo, onde as Energias prânicas vão progressivamente dar lugar para o que é chamado de Energias
Supramentais ou ‘plano de la Cittá’.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a consciência do ego e a Consciência do Ser.
Nas manifestações também, que foram dadas nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, ou também nos ensinamentos do

‘Kriya Yoga’, o aparecimento de indicadores que são a Nada ou o ‘Canto da alma’, os Siddhis também que
aparecem (os ‘poderes da alma’), que são, ainda uma vez, apenas poderes, mas que refletem, entretanto, um

caminho para o Coração.
O Coração é também o estabelecimento, em meio à Unidade, da Vibração.

***

A diferença essencial, também: a Vibração ligada ao ‘corpo de desejo’, manifestada no nível da ilusão (que nós
chamamos, com vocês, de ilusão Luciferiana) vai desencadear uma série de coisas ligadas à visão.

Visão surgindo precisamente com os olhos fechados, ou seja, no nível do terceiro olho, o que não existe
absolutamente durante o estabelecimento no Ser, onde a própria percepção do que é chamado de Luz

Luciferiana não existe mais.
A percepção se torna diretamente empática.

Isso poderia se expressar pelas seguintes palavras, mas que não expressam, contudo, a Verdade intrínseca
do que é vivido: a visão Luciferiana é uma projeção em uma tela denominada mental ou na tela do terceiro

olho; a visão do Coração é um conhecimento instantâneo.
Há conhecimento direto, conhecimento estabelecendo-se pela Verdade do que é percebido, na Unidade, e não

mais por qualquer identificação visual ligada aos olhos fechados.
Toda a diferença está nesse nível.



***

As Vibrações, é claro, acompanhando o ego espiritual no corpo de prazer, nada têm a ver.
No ‘corpo de desejo’, ou no ‘corpo do ego espiritual’, a Energia pode ser muito ampla, mas ela é de natureza

diretamente procedente do ‘corpo de desejo’.
Ela vai, portanto, envolvê-los, encantá-los, exaltá-los, conduzi-los a condutas que nada têm a ver com o

Coração.
A Energia do Ser, ou ‘corpo do Ser’, que se manifesta no nível do Coração, vai colocá-los em ressonância ao

nível do Coração e vai fazê-los apresentar características semelhantes, mesmo se isso permanecer do
domínio da experiência e não do estabelecimento da Vibração, daquele que manifesta esta Vibração cardíaca.

Há uma diferença essencial, também, é que a Vibração do ‘corpo de desejo’, no ego espiritual, vai provocar
uma série de desvios.

Ela vai arrastá-los, obviamente, na emoção.
Vai exacerbar as suas próprias emoções, ao invés de contê-las e de controlá-las.

É toda a diferença com a Vibração daquele que está no Coração e, portanto, no ‘corpo do Ser’.
Evidentemente, é muito lógico que muitos seres humanos sejam seduzidos, literalmente, pelos ‘poderes da

alma’.
A visão das suas vidas passadas, a visão de uma série de coisas em relação com o terceiro olho pode ser

extremamente sedutora e perturbadora.
Mas, em qualquer caso, e toda a armadilha está aí, isso não vai corresponder a um estabelecimento no Si.

***

Quanto mais se desenvolver a Vibração do terceiro olho, mais vocês irão se afastar da Vibração do Coração.
Não pode existir, de maneira simultânea, Vibração do Coração e Vibração do terceiro olho.

Por outro lado, é evidente que, com as Núpcias Celestes, o terceiro olho não está mais limitado à sua parte
congruente denominada Triângulo Luciferiano, já que houve o Coroamento, a Redenção e, portanto, há

realmente chakra existente no nível do terceiro olho.
Mas o chakra não é unicamente o terceiro olho, ele é o conjunto da Coroa percebida no nível da cabeça.

Isso é já uma distinção extremamente importante.
Em seguida, observem, em vocês, o que se estabelece.

Será que se estabelece, em vocês, a reação?
Será que se estabelece, em vocês, um estado de Paz, de serenidade, de vacuidade e de plenitude ao mesmo

tempo?
Ou então, será que se estabelece em vocês uma falta, um desejo, uma necessidade?

Toda a diferença se situa também, na sua Consciência, nesse nível.
E, enfim, algo que jamais poderá enganá-los, seja qual for o aspecto Vibratório - quer seja nas primeiras etapas

do estabelecimento do corpo do Ser, como em sua realização final, denominada Maha Samadhi -
obviamente há percepção consciente de uma Vibração existente ao nível do peito.

Algo que jamais vai existir ao nível do terceiro olho e do ego espiritual.

***

Certamente, alguns seres puderam viver a experiência inicial de Vibração do Coração, mas não é por isso, se o
ego espiritual tomar a dianteira, que eles vão se estabelecer na Vibração do Coração.

A emoção participa, irremediável e definitivamente, como eu disse, do ‘corpo de desejo’.
O Coração Vibral é tudo, exceto uma emoção.

Ele é estado.
Estado de Ser.

Estado de realização.
Estado de Despertar autêntico e não de Despertar Luciferiano.

O ‘acesso ao Si’, pela Vibração do Coração, vai conduzir, sobretudo neste período (o que não era possível na
minha época e também durante vários anos depois), ao que é chamado de Corpo de Estado de Ser.

Uma série de sinais também pode se manifestar, naquele momento, significando que o momento não chegou
para acederem a este Estado de Ser, mas para se estabelecerem, cada vez mais duravelmente, no Si.

Naquele momento, podem se manifestar o que eu chamaria de Energias coercitivas no nível das raízes dos
membros, impedindo-os, literalmente, de deixar esse corpo, pois não houve suficiente transcendência do

‘corpo de desejo’.
De fato, a Vibração do Coração e o estabelecimento da Consciência, no Ser, vão dissolver e desagregar

progressivamente, de acordo com tempos que são diferentes para cada um, o ‘corpo de desejo’.
Isso pode se estabelecer instantaneamente, como levar, apesar da quantidade e da qualidade da Luz que

chega até vocês, algum tempo.



Durante esse tempo, é importante respeitar as demandas da Vibração do seu corpo que são, de fato, as
demandas da própria Luz que lhes permite evitar as armadilhas.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha necessidade de lhes comunicar, relativas às emoções e ao Coração.
Eu estou, evidentemente, à disposição de vocês, para completar esta exposição, se isso for necessário.

***

Questão: o que você entende por respeitar as Vibrações do nosso corpo?

Há momentos, quando a Consciência se estabelece em meio ao Coração, em que o corpo vai manifestar
sensação de gravidade, de peso, que não é destinado a impedi-los de viver o Coração, muito pelo contrário,

mas unicamente destinados a estabelecê-los ainda mais facilmente no Coração.
A percepção, mesmo de incômodo, de dor, no nível dos membros ou de segmentos dos membros, vai

fortalecê-los no estabelecimento no Ser.
Não há que combater.

Isso não é um tormento.
Isso não é um impedimento, mas, bem mais, uma direção da Energia, inteiramente, para o Coração.

O relaxamento das extremidades e dos membros poderá ocorrer a partir do momento, como eu disse, em que
o ‘corpo do desejo’ for suficientemente dissolvido.

***

Questão: poderia dar um exemplo de desejo e um método para transcendê-los?

Cara Irmã, assim como eu disse, não é possível transcender o desejo combatendo um desejo, pois ele irá
voltar, inexoravelmente, sob a mesma forma ou sob outra forma.

Querer combater o desejo é uma ilusão.
Não pode haver luta contra um desejo.

Um desejo corresponde a uma falta e qualquer falta, na matriz, tem necessidade de ser preenchida.
Assim, portanto, não há exemplo a dar.

Apenas no estabelecimento do Ser que pode se dissolver, começar a se dissolver, o ‘corpo de desejo’, mas
absolutamente não antes.

***

Questão: aspirar ao Estado de Ser pode ser uma forma de desejo?

Tudo vai depender se houver abertura do Coração ou não.
Se a Vibração do Coração estiver ativa, naquele momento, há uma aspiração que não é um desejo, nem uma

vontade.
Eu chamaria isso de ‘tensão’, ligada ao abandono à Luz.

Esta tensão não pertence ao corpo de desejo, já que ela nasce em meio mesmo à Vibração do Ser.
O que não é de modo algum a mesma coisa.

A partir do momento em que o ‘corpo do Ser’ não estiver desperto, naquele momento, a tensão para o Estado
de Ser reforça o ‘corpo de desejo’.

Ela irá provocar, naquele momento, ainda mais frustração, ou mesmo negação.

***

Questão: é o abandono à Luz que vai permitir a dissolução do corpo de desejo?

Perfeitamente.
Você pode começar a se estabelecer na Vibração, pela experiência, em meio ao Ser.

Algo hoje extremamente mais fácil do que antes da chegada da primeira Onda Galáctica.
É por isso que nós insistimos no fato de que não há qualquer barreira além daquela do ego para aceder à

dimensão do Coração.
Obviamente, o modo de ali aceder pode ser diferente para cada um, ainda mais que o ‘corpo de desejo’, como
eu demonstrei, é uma oposição importante ao estabelecimento no Ser, pois o ‘corpo de desejo’ apenas existe

pela existência de desejos e de faltas.



Preencher uma falta, seja ela qual for, não basta para fazer desaparecer o ‘corpo de desejo’ porque, naquele
momento, o ‘corpo de desejo’ irá encontrar outras faltas para preencher e isso é sem fim.

Apenas na realização do Ser ou, em todo caso, começando a viver as experiências do switch da Consciência,
como lhes foi proposto, que vocês poderão, pouco a pouco, começar a dissolver e a desagregar, literalmente,

o ‘corpo de desejo’.
Ainda uma vez, esta dissolução, esta desagregação pode apenas ocorrer se houver o abandono à Luz.

O abandono à Luz, assim como expôs o Arcanjo ANAEL, é um dos elementos motores da realização do Si e
do Estado de Ser.

O abandono à Luz é o abandono da sua própria vontade, correspondendo, assim, às frases pronunciadas por
CRISTO, e que são bem reais: «que a sua vontade seja feita, e não a minha».

Naquele momento, há aceitação da entrega da sua própria vontade, não a uma autoridade exterior, mas a uma
autoridade Interior, que é a FONTE e, portanto, a Vibração do Coração.

Então, é claro, desde a associação das novas frequências, uma chave lhes foi dada: o estabelecimento
da nova Tri-Unidade.

A ativação do que é chamado de 9o. Corpo favorece a eclosão do que é denominado Samadhi, favorece,
portanto, assim, de maneira direta e indireta, o estabelecimento da sua Consciência no Ser.

É preciso então passar, naquele nível, da experiência ao estabelecimento permanente.
O que apenas pode ser feito pela repetição da própria experiência do Samadhi ou da Vibração do Coração.

Alguns seres ali chegam na primeira vez e se estabelecem de maneira definitiva, instantaneamente, no
Coração.

Outros vão ter necessidade, ao contrário, de dissolver progressivamente, pelo estabelecimento da Vibração do
Coração, o ‘corpo de desejo’.

Tudo é, evidentemente, em função do seu próprio caminho e não da sua vontade.

***

Questão: ao que corresponde o fato de acordar com o peito queimando?

Isso corresponde, incontestavelmente, ao afluxo da Onda Galáctica e das partículas Adamantinas, das
partículas da Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da FONTE, que se vertem sobre a Terra já há

vários anos.
Agora, isso não basta para fazer um Despertar do Coração, mas são as primícias.

Isso significa que há, efetivamente, acúmulo de partículas Adamantinas no nível do corpo.
O Arcanjo ANAEL lhes falou, há um ano e meio, desta importância capital do abandono à Luz.

***

Questão: qual é o significado de sentir um apoio muito forte no nível do terceiro olho?

Cara Irmã, isso depende, obviamente, se o Triângulo Luciferiano estiver invertido ou não.
Ele foi invertido pela ação Micaélica em 16 de outubro, há muito poucos dias.

Assim, portanto, nesse momento, o Triângulo chamado de Luciferiano é levado a trabalhar Vibratoriamente de
maneira muito intensa devido mesmo a essa reversão.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes digo e eu o repito, vocês não estão sozinhos, mas apenas vocês, em
particular, que podem se estabelecer no Coração, por que é sua decisão, por que é sua escolha.

Cabe a vocês escolherem, como foi dito e repetido.
Eu os convido a ler e a reler a minha primeira intervenção, há alguns dias, sobre o conceito de choque e

de medo (ndr: intervenção de 17 de outubro de 2010) (2).
Vocês ali lançam mão dos mecanismos de funcionamento extremamente precisos do ser humano, quer eles

estejam no ‘corpo de desejo’ ou no ‘corpo do Ser’, que serão total complemento ao que eu acabo de exprimir.
Irmãos e Irmãs, o meu Amor e a minha gratidão os acompanhem.

Eu lhes digo até muito em breve.



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

1 - UM AMIGO (16.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2010-autres.html

*

2 - SRI AUROBINDO (17.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://autresdimensions.info/articlec24d.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-22_octobre_2010-articlec24d.pdf

22 de outubro de 2010

(Publicado em 26 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ MUTAÇÃO SOLAR ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam gratidão e bênçãos.

Eu vou, se vocês o permitirem, expressar-lhes uma série de elementos relativos ao que eu chamei de mutação solar
em curso.

Eu vou tomar em consideração, se bem o quiserem, o que se desenrola atualmente, sobre esta Terra e em seus
Céus, sem falar dos Céus e sem falar da Terra, mas falando de vocês mesmos e somente de vocês mesmos, porque

o que acontece em vocês é exatamente o que acontece em seus Céus e sobre esta Terra.

Durante a minha vida, eu anunciei, para um período posterior, a chegada do Supramental.

Como sabem, faz um ano que eu me expressei longamente sobre a chegada, à sua porta, desse Supramental
correspondendo a certo número de manifestações acontecendo, no momento, nos confins deste sistema solar, cujos

efeitos são, contudo, cada vez mais perceptíveis sobre a Terra.

Vamos, se vocês quiserem, nos demorar unicamente para descrever o que acontece, atualmente, em vocês,
encarnados sobre esta Terra.

O homem foi frequentemente descrito, nas tradições, quaisquer que sejam, em particular as Orientais, como o Filho
do Céu e da Terra, reunindo nele, no microcosmo, a totalidade do macrocosmo.

A estrutura sutil do Ser Humano tem sido perfeitamente estudada e descrita, particularmente nos sistemas tradicionais
orientais, falando, bem antes do ocidente, de energia, de circuitos de energia, de chacras ou de lâmpadas.

Assim, na Ayurveda como na China, vários elementos foram compreendidos, há milênios, sobre a constituição sutil do
ser humano.

Eu gostaria de lhes falar desta constituição sutil, porque é ela que está, neste momento, se modificando
profundamente, persistentemente e devendo levar a uma transformação total das suas estruturas e, portanto,

da Consciência.

SRI AUROBINDO – 2 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-MA9TD4Ape1w/UWtpsbwFNvI/AAAAAAAAAdU/KICx0DNWawI/s1600/SriAurobindo241.JPG


Frequentemente lhes foi dito que a Consciência e a Vibração participam da mesma natureza e da mesma Essência.

O ser humano, inserido nesta realidade tridimensional, pode ser considerado como um agregado eletromagnético de
partículas, de ondas, bem anterior à precipitação em uma forma perceptível pelos seus sentidos.

Este agregado eletromagnético tem a particularidade de estar sujeito a forças eletromagnéticas gravitacionais, de
associação e de coesão ligadas ao fogo por atrito.

Esta disposição, que assegura uma perenidade das funções denominadas fisiológicas e de Consciência ao mesmo
tempo, está em plena transformação atualmente.

***

Desde as primícias da Onda Galáctica, desde a abertura do primeiro Portal da Consciência, em agosto de 1984,
sucederam-se sobre esta Terra derramamentos múltiplos de Consciências, de energias, de partículas e de ondas

diversas e variadas, tendo conduzido, junto a vários seres humanos, uma transformação radical e existente em suas
estruturas, da qual eu desejo falar-lhes, em meio mesmo ao conjunto das células do corpo, ou mesmo do DNA.

A modificação mais importante é aquela que acaba de acontecer, há muito pouco tempo em termos Terrestres, ou
seja, há menos de uma semana.

Esta transformação é capital, ela atinge o seu Coração, ou seja, o Sol que vocês são.

A representação do Sol foi frequentemente chamada (como centro de seu lugar de vida e de manifestação que foi
também a minha) de astro que distribui e que dá a vida.

Certo número de elementos complementares lhes foram comunicados (por esse Canal como por outros Canais) sobre
um Corpo que eu chamei de ‘Corpo de Ressurreição’ (quando eu fui São João, sob o ditado do Cristo), que vocês

sabem ser hoje o Corpo imortal descrito, certamente, nas medicinas orientais e nas filosofias orientais, como o Corpo
de Budeidade e também como o At Mahal ou centelha Divina.

Esta ‘centelha Divina’ é também um Corpo constituído, invisível aos seus olhos e que está em algum lugar no Sol.

***

Hoje, o Sol está liberado, inteiramente, liberado por vários fatores conjuntos: ao mesmo tempo pelo seu trabalho,
como Semeadores da Luz, como Seres despertos e acordados.

Trabalho realizado por certo número de elementos de Consciência chamados de Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, pelos Arcanjos, pela própria Onda Galáctica, aquela que, justamente, eu vi chegar nesse sistema

solar, há muito tempo, assim como múltiplas irradiações profundamente diferentes das existentes, tendo chegado a
vocês em diversas ocasiões.

O despertar da Merkabah Interdimensional (ou veículo Ascensional coletivo), a inversão do Triângulo (ou reversão do
que havia sido invertido), tudo isso levou o seu Sol Interior a despertar.

O Coroamento, a Redenção, assim empregado por Maria, a Cruz realizada em sua Cabeça, realizada também no
Céu, mostram, de modo indiscutível, que um processo importante, na humanidade, está em via de realização e

de finalização.

Certamente, a própria Terra e o seu Corpo físico, por analogia, termina, ele também, a sua transformação,
manifestando-se, para vocês todos que vivem esses processos, por modificações importantes de suas percepções,

sem mesmo falar do funcionamento da Consciência, tocando esferas novas, das quais já falamos.

O despertar ao Si, a realização do Si, a passagem no Estado de Ser: todas essas etapas que se desenrolam
atualmente realizam uma ‘alquimia’ profunda que deve conduzir a uma nova realidade, uma nova verdade, bem além



do que é chamado, em meio a esse mundo onde todos nós colocamos nossos passos, de matriz ilusória.

***

Existe, portanto, no ser humano, atualmente, um despertar do Coração.

O mais importante desse despertar do Coração não é tanto o que vocês já estabeleceram, alguns de vocês (a Coroa
Radiante), como a realização da Nova Aliança e, bem mais, o que lhes é doravante possível: é ser reconectado ao
Sol, ou seja, ao seu Coração, ser conectado a todos os Corações, presentes sobre este planeta, que Vibram na

mesma frequência.

A capacidade para Vibrar e, portanto, para conhecer, conhecer a Verdade pelo Coração e não mais pela Cabeça.

Isso se traduz também por uma conexão evidente, doravante, com o Sol.

É-lhes, portanto, possível se voltar frente ao Sol físico para sentir o seu Sol Interior.

Isto está ao alcance de cada um.

Basta-lhes simplesmente se voltar para esse Sol nascente (e eu não falo, aí, agora, somente de meditação, como
vários místicos o realizaram, vários seres despertos o realizaram, no passado, dos quais eu fazia parte, aliás) e,

simplesmente, girar seu peito frente ao Sol.

A energia específica que é propagada, hoje, pelo sol, está em plena mutação.

Esta mutação, vários de vocês viram, porque o sol mudou de irradiação e, portanto, de cor e, sobretudo, é-lhes
possível, hoje, captar a irradiação, diretamente pelo chacra do Coração, não mais pelo conjunto do Corpo ou, mais

especificamente, pela Cabeça ou pelo Coração na meditação, mas, simplesmente, voltando-se para ele, permitindo-
se Vibrar em uníssono com o seu Coração e, portanto, com o Sol.

A mutação que toca o sol refere-se também ao seu Coração, inteiramente, eis que se trata, em última análise, de uma
ressonância analógica e de uma similitude perfeita entre o seu Coração/órgão e o seu Corpo de Eternidade, chamado

de Corpo de Estado de Ser, que escapa progressivamente do Sol.

***

Certo número de modificações ocorreu, esses últimos dias, mesmo no Sol e, portanto, no seu Coração, permitindo-
lhes verificar, por si mesmos, esta realidade Vibratória.

Assim, portanto, o fluxo eletromagnético habitual do ser humano (que se escoava entre a cabeça e os pés, por um
gradiente chamado ‘elétrico’ ou ‘eletrostático’) está, a partir de hoje, profundamente modificado, permitindo-lhes fazer

penetrar o Fogo Solar diretamente pelo seu Coração, sem passar pela Cabeça.

Esta é uma novidade fundamental.

Certamente, pelo momento, o trabalho que vocês realizam (de Serviço à Luz), na humildade e na simplicidade,
realiza-se sempre pelas Doze Estrelas de Maria.

Mas talvez vários de vocês já observaram que, durante esta fase, a irradiação torna-se cada vez mais intensa no
Coração, seja pela Coroa Radiante, seja pela Pressão ao nível do 9º Corpo ou, ainda, pela Presença da ‘Nova

Aliança’ manifestada pela Tri-Unidade.

Vocês constatam, portanto, e vocês constatarão cada vez mais facilmente, que a Vibração que lhes percorre é
também cada vez mais ‘alfinetante’ e rápida, correspondendo a uma modificação mesmo das moléculas

denominadas Prânicas, no seu ambiente, que começam a se arranjar sob forma de Partículas Adamantinas.

Pela realização desta ‘alquimia solar’ e ‘alquimia cardíaca’, é-lhes possível sintetizar as Partículas
Adamantinas, agora por vocês mesmos.

Certamente, elas chegarão em número cada vez mais importante, para lhes facilitar a tarefa.

De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações



De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações
e várias Luzes totalmente desconhecidas sobre esta Terra.

O Sol capta já os efeitos, e seu Coração também, seu Coração que foi então liberado de um ‘conjunto de crenças’
chamadas conhecimentos.

***

Hoje, vocês estão liberados, não somente de suas cadeias, como foi realizado a seu tempo pelos Casamentos
Celestes, mas também da ilusão do pólo cefálico.

Se tal for o seu destino, se tal for o seu Abandono, eu diria, à Luz, vocês irão, progressivamente e à medida do
passar das semanas, constatar e viver esse ‘Fogo do Coração’, esse ‘Fogo da Terra’ que se realiza sobre a sua

Terra como no seu corpo.

Assim como vocês podem constatar, o ‘Fogo da Terra’ está em via de despertar total.

É esse mesmo ‘Fogo da Terra’ que se desperta em vocês, que permite o que foi chamado o despertar do Kundalini,
sua subida e também alquimizar as Partículas de Prana para fazê-las Partículas Adamantinas, não sendo mais

unicamente exógenas a esse sistema solar, mas sim, endógenas, ou seja, realizadas por sua própria Consciência e
sua própria circulação de energia.

***

Assim como foi dito há pouco tempo, o Corpo de Estado de Ser (constituído de diferentes modos, mas, em todo caso,
de partículas bem além da Vibração habitual desse mundo) pode doravante vir até vocês, vindo então reforçar a

constituição dessa ‘Ponte de Luz’ entre vocês (nesta Personalidade que eu chamei o ‘Corpo de Desejo’) com vocês
(no ‘Corpo de Eternidade’).

A conexão é, de fato, cada vez mais evidente, traduzindo-se, em seus espaços de meditação como em seus espaços
Interiores, por um ‘sentimento novo’.

Para alguns de vocês isso pode ser chamado um ‘sentimento de desconexão’.

Para outros, o fato de tocar etapas de Consciência inéditas e, no entanto, descritas nos textos antigos, como o
acesso ao Samadhi, à ‘realização da Alegria Interior’.

E, para alguns de vocês, o ‘acesso à morada de Paz Suprema’.

Tudo isso está em curso, em Vocês como no Sol.

A entidade de Consciência elevada, chamada SERETI, comunicou-lhes, há poucos dias, as modificações que devem
ocorrer nesse sistema solar (*).

São estritamente as mesmas que ocorrem, atualmente, de maneira premonitória e preliminar, nas suas Estrutura, no
seu Coração.

É este ‘metabolismo novo’ da energia e da Consciência, em que as moléculas que Vibravam, mesmo em sua
estrutura física, numa certa gama de frequência, atingem frequências totalmente novas e

totalmente desconhecidas para a maior parte de vocês.

Isso se traduzirá, e se traduz já, por ‘reajustes’ que modificam mesmo seu estado de Consciência e suas percepções
corporais.

Leveza para alguns, enquistamento temporário ou peso temporário para outros.

De fato, pouco importam as percepções que afloram, o mais importante é, verdadeiramente, a modificação da
Consciência e de seu Coração, porque é aí que se alquimiza o mais importante.



Graças à precipitação, em vocês, da Vibração (ou do DNA, se preferem) de Miguel, de Is-Is e de Ki-ris-ti, é-lhes
possível realizar, agora, esse trabalho que os conduzirá diretamente à Ascensão.

***

Como o sabem, a etapa a integrar doravante é diretamente ligada ao que acontece para a Consciência da Terra, para
o manto Terrestre, para os próprios chacras chamados ‘vulcões’ e para o despertar do próprio Coração da Terra, que

foi realizado ao mesmo tempo em que o seu, ou seja, a Conexão e a Vibração que se estabelece com o ‘Núcleo
Cristalino’ da Terra, com o qual vocês estão doravante conectados.

O fim do aprisionamento do Sol traduz o fim do aprisionamento do núcleo cristalino da Terra, permitindo então, ao
Sol e ao núcleo cristalino da Terra ajustarem-se na frequência da Vibração e da Consciência.

É exatamente esse mesmo trabalho que se realiza em vocês, permitindo ajustar a frequência da sua Terra e do seu
Sacro e de seu Corpo com a ‘Vibração do seu Sol’, ou seja, do seu Coração.

A alquimia das ‘3 Lareiras’ realiza-se agora de modo cada vez mais fácil e evidente.

Lembrem-se de que o sol lhes será de grande ajuda, porque as Partículas Adamantinas podem, agora, doravante,
penetrar diretamente seu Coração, sem passar pela cabeça.

A ativação das 12 Estrelas de Maria e o trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, como o sabem, estabeleceu
também, por intermédio do que Miguel chamou de lemniscata sagrada ou ‘tubo de Cristal’, a comunicação entre o

seu Bindu ou ‘Corpo de Cristal’ e o seu 9º Corpo e, portanto, o Coração.

Há, portanto, alquimia da Roda nas Rodas ou alquimia e entrelaçamento da Coroa Radiante do Coração e da Coroa
Radiante da Cabeça, reunificando as duas, permitindo-lhes reunificar o seu corpo físico com o seu Corpo de

Eternidade.

As estruturas que se modificam no corpo energético, que é o seu aqui, adaptam-se e ajustam-se para permitir
acolher, inteiramente, o Corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, há uma ‘sobreposição’ e uma ‘justaposição’ que se realizam entre o que alguns de nós chamamos de
a lagarta e a borboleta.

A lagarta torna-se borboleta, mas, lembrem-se de que a borboleta sempre esteve aí.

Ela esperava, simplesmente, ser revelada à Consciência e ser aproximada uma da outra.

É exatamente esse processo que vocês vivem e que vocês viverão cada dia um pouco mais.

***

Diferentes Arcanjos chamaram-nos a olhar o Céu, para ali constatar as modificações que vocês talvez viram, e que
apenas se fazem começar, de maneira física, palpável.

Quaisquer que sejam essas modificações, aliás, sobre a Terra como no Céu, elas têm apenas um objetivo: fazê-los
penetrar, sempre mais inteiramente, em seu Coração.

Mesmo o trabalho ao nível das 12 Estrelas de Maria, realizado para o sentido do Serviço
na Merkabah Interdimensional Coletiva, tem apenas um objetivo: aproximá-los do seu Coração.

É esse ‘Coração coletivo da humanidade’, do qual vocês foram privados por certo número de confinamentos, que se
realiza hoje, a fim de lhes permitir Vibrar em Uníssono com um único Coração e com um único Sol liberado.

De fato, a Vibração do Coração estava, de algum modo, reprimida pelo confinamento no condicionamento ‘do Bem e
do Mal’, do jogo da Sombra e da Luz.

Hoje, a ‘Lei da Unidade’ prevalece e a Unidade é o Coração e nada mais.



O Coração não tem necessidade nem de religião nem de qualquer Mestre exterior a vocês mesmos, nem mesmo de
qualquer deus.

Isso vocês o sabem, nós esperamos.

Se há, efetivamente, algo a realizar, é isso: que não há qualquer Mestre exterior, mesmo o chamado de
ascensionado; não há qualquer Deus exterior, a não ser aquele que usurpou o lugar no Trono.

Há apenas o Seu Coração e, ele, tem todas as respostas, sem exceção.

É isso que vocês descobrem, uns e outros, progressivamente, cada um em sua velocidade, segundo sua capacidade
própria de integração e de inserção, pode-se dizer, literalmente, que lhes permite, pouco a pouco, aproximarem-se do

‘núcleo’ da sua Essência.

***

A era nova que se abre é uma era de ‘reconhecimento do Coração’, onde tudo o que estava ligado à falsificação, à
predação, à competição, à concorrência, não existirá mais.

Certamente, o conjunto da humanidade ainda não penetrou o Coração.

Existem, aliás, formas de vida que não são constituídas para realizar esta etapa.

É reencontrando a Humildade, o fato de ser bem pequeno, que os tornará grandes.

É glorificando o Coração, e unicamente o Coração, que vocês reencontrarão sua Glória e absolutamente não
participando, de qualquer maneira, de uma energia contrária ou de uma Consciência contrária à verdade do

Coração.

O estabelecimento da Unidade em vocês lhes permite transcender a Dualidade inexorável da matriz.

A Unidade não é sentimentalismo.

Ela não é ego, ela não é glorificação do ego, mas ela é, efetivamente, o apagar diante da majestade da Luz.

A Luz, também, como vocês a viveram em vocês e como ela deve ser vivida, inteiramente, nesta ilusão, é revelação e
desvendamento.

Assim, tudo o que foi ocultado, em vocês como no exterior de vocês, será iluminado, por vezes de modo violento,
para lhes mostrar e lhes demonstrar:

- que a Sombra e que o jogo da Sombra e da Luz, nesta matriz, não poderá jamais servir a Luz Vibral;

- que a superação da ilusão apenas se pode fazer saindo da ilusão e que em caso algum pela melhoria da ilusão,
mesmo ali colocando a vontade a mais benéfica, apenas fará ‘reforçar a ilusão’.

Então, obviamente, muitos seres humanos não estão ainda prontos para viver isso, mas não há qualquer apreensão a
ter ou a manifestar porque, quanto mais vocês se estabelecerem na ‘Vibração nova do Coração’, em conexão com o

Sol, mais isso será fácil para todo o mundo.

Aí está o seu trabalho, aí está o seu Serviço.

Não é nas palavras, não é nas censuras, não é nos combates, é simplesmente na aquiescência à sua própria Luz, à
sua própria mestria, à sua própria Dimensão elevada.

É isso que vocês manifestam e que vocês manifestarão, cada vez mais.

E, por este caminho, vocês chegarão, na Serenidade e na Paz, até o momento em que a Terra decidir, ela mesma,
parar, para dar o ‘grande salto’.

***



Vocês entraram, definitivamente, e como os Arcanjos o disseram, na etapa final e terminal desse processo.

A revelação do Coração ocorreu.

Ele prosseguirá para aqueles que ainda não a viveram.

A revelação desse Coração é uma ‘Consciência nova’, onde não existe mais separação, divisão, onde o Amor toma
todo seu sentido e toda sua Verdade, bem além dos jogos de vítimas introduzidos por aqueles que falsificaram a

beleza desta criação original.

Nada mais deve animá-los além deste ‘estado de Graça’ do qual nós já falamos amplamente, uns e outros (**),
porque é neste estado de Graça que sua vida será bela, mesmo nesta ilusão, preenchida de Graça, preenchida

de Verdade e de Luz.

Vocês poderão então manifestar, na Humildade, o que vocês são, em Verdade, não através de um papel, de uma
função, mas sim, unicamente, através de sua qualidade de Ser e de Coração, que vocês poderão então manifestar.

Nutram-se do Sol, nutram-se também de seus Irmãos e de suas Irmãs, que estão na mesma Vibração que a sua,
porque vocês ali encontrarão a força sem tomá-la, sem roubá-la, sem qualquer predação, mas unicamente

pela ressonância.

Vocês ali encontrarão a força, então, de alimentar, pela irradiação, aqueles de seus Irmãos e Irmãs que ainda não
encontraram o próprio Coração.

Nós não lhes esconderemos que o tempo que vem, no plano da estrita fisicalidade ou no estrito plano físico, serão
‘extremamente duros’, mas, no Coração, nada é duro.

Apenas o olhar do ego, o olhar dividido, que viverá isso como duro, mas será muito suave ao Coração.

Bastar-lhes-á, então, a cada instante, a cada respiração, a cada acontecimento vindo chocar seu ambiente, bastar-
lhes-á estabelecerem-se e restabelecerem-se em seu Coração, para que tudo se suavize.

***

A hora chegou de reencontrar seus plenos poderes, não os poderes espirituais ilusórios preconizados por algumas
escolas esotéricas ou espirituais ou religiosas, mas, efetivamente, seu próprio poder interior, aquele da Verdade

como Filhos da Lei de Um, Filhos da Fonte, Filhos da Unidade e Unidade vocês mesmos.

Isso é possível, inteiramente, agora, porque o Sol está aberto.

Muitos de vocês observaram essas mudanças que apenas começam.

Vocês vão se habituar, em Consciência, em Vibração e mesmo nesse corpo prometido a um destino diferente
segundo cada um, mas que terá sido, até o último minuto, aquele que terá permitido a vocês ali tomarem apoio para

se elevarem, para elevar ele mesmo e para transcender esta matéria, remetê-la à sua Unidade, à sua Fonte.

A mutação solar que começa agora é a mutação de seu Coração e de sua Consciência.

Não é mais algo que é reservado aos seus estados Interiores ou meditativos, é algo que se manifestará cada vez
mais em todos os atos e em todos os fatos de sua vida comum.

A Graça será onipresente, se vocês se estabelecem na Humildade em seu Coração, em ressonância com o
Sol.

Tudo será ditado por este estado de Consciência.

Tudo será facilitado por este estado de Consciência.

Seus corpos, para muitos de vocês, serão regenerados.

Quanto mais vocês se estabelecerem em seu Coração, mais vocês serão regenerados, a fim de lhes permitir levar a



efeito o Serviço da Luz sobre esta Terra.

***

Certamente, pela iluminação da Luz que se torna a sua, vocês constatarão que a humanidade não é Una e
homogênea, mas que ela é um ‘conjunto de Consciências’ de origens e de evoluções profundamente diferentes.

Isso não deve perturbar de modo algum seu Serviço à Luz.

Esse Serviço é aquele de tornarem-se vocês mesmos, inteiramente, bem além da Personalidade, bem além dos
sofrimentos, bem além das ilusões, dos papéis, das funções que vocês têm frente a frente de vocês mesmos ou frente

a frente dos outros.

A Simplicidade, nós sempre o dissemos, é a Chave.

Tornem-se seu próprio Mestre ou, se preferem empregar esses termos, seu próprio Deus interior, embora essa
palavra seja muito mal escolhida, agora que vocês o sabem (***).

Resta-lhes aperfeiçoar esta ‘mutação solar’, esta ‘mutação do Coração’ que está em curso, para realizá-la e, então,
realizando-a, vocês acompanharão também, todos, o despertar de Gaia para sua Dimensão de Estado de Ser.

Várias forças ligadas à Luz Unificada estão já presentes em seus Céus, do mesmo modo que as forças de
resistência podem por vezes ainda estar, não mais por muito tempo.

A força oposta à Luz Unitária, no Plano do que vocês chamam os ‘Mundos Espirituais’, foi decapitada.

Ela não existe mais.

Resta, pelo momento ainda, certo número de distorções provenientes desses Planos espirituais falsificados,
traduzindo-se por certo número de funcionamentos, do tipo ‘predador’, na humanidade, como qualquer outro sistema

onde se exerce um poder de um ser humano sobre um outro ser humano.

Todos esses sistemas verão também o fim deles, inteiramente.

O Sol liberou-se, a Terra se libera e vocês estão se liberando.

A antecipação de certo número de Planos, opostos à Luz Unificada, permitiu fazer fracassar esses referidos Planos,
inteiramente.

Não existe mais, portanto, nos Planos ditos ‘sutis’ ou ‘astrais’ ou ‘intermediários’, oposição à Luz.

Existem ainda, simplesmente, ‘oposições humanas’, unicamente humanas, nos modelos que funcionaram desde
muito tempo e que devem, eles também, morrer, morte à qual vocês estão assistindo.

É também, aliás, o que deve morrer em vocês, que não é a Luz.

Os tempos que vêm verão a morte de tudo o que não é a Luz.

Quando eu falo de ‘morte’, é uma transmutação, mais exatamente, que é necessário ver:dissolução do que não tem
mais razão de ser, transformação do que deve se transformar, para que a Unidade da Luz se estabeleça.

***

O Sol, efetivamente, desempenha um papel essencial no que vem.

Esse ‘papel essencial’ já começou a se manifestar e vai se tornar cada vez mais evidente em seu peito, como
em seus Céus.



O despertar da Terra atual corresponde ao despertar total da sua Kundalini.

É a reunificação total de seu Ser nos Mundos Unificados.

A revelação das Linhagens far-se-á no curso dos próximos meses, para muitos de vocês.

O acesso à Vibração do Estado de Ser e ao Corpo de Estado de Ser realizar-se-á, muito mais facilmente, nesse
Corpo.

Para alguns de vocês, os laços ao nível dos tornozelos, dos punhos ou dos membros, que os impediam, literalmente,
de juntar-se ao seu Estado de Ser, serão suprimidos.

Muitos de vocês, então, viverão, em Consciência e inteiramente, esta liberação.

Guardem presente, em seu Coração, que nós estamos com vocês.

Não é uma vã palavra, não é unicamente uma realidade situando-se em seus Céus, mas, sim, realmente, em
vocês, em seu Coração.

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques pediu-me para lhes transmitir.

Minha irradiação azul, esta qualidade Vibratória específica que apareceu pela primeira vez em seus Céus há quase
um ano, vai voltar a se manifestar em outra escala, muito mais vasta, muito mais ampla.

Isso realizará, para Gaia, como em seu Coração, a ‘Nova Aliança’ e selará, então, esta ‘Nova Aliança’.

Se há, em vocês, questionamentos com relação a esse processo de Consciência e Vibratório, então, eu posso tentar
trazer um esclarecimento complementar, agradecendo-os, agora e já, por sua escuta e por sua abertura.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o polo cefálico do qual falou há pouco?

O polo cefálico, desde o início da falsificação, era o polo que eu chamaria de ‘passagem obrigatória para a Luz’.

Esta Luz que chegava do Sol, este ‘calor do Sol’, era então instantaneamente refletido e deformado pelo próprio fato
de que ele entra pela cabeça.

Devido ao confinamento no Triângulo Luciferiano, havia uma incapacidade para esse Fogo do Céu ou Fogo Solar
penetrar suas estruturas.

Ele permanecia, portanto, ‘fechado em sua cabeça’, tendo permitido, efetivamente, desenvolver certo número de
funções ligadas à cabeça ou ao pólo cefálico, tendo ocultado, quase na totalidade, o Coração, tendo feito conceber o

Coração como uma realidade cefálica compreensível como Bem e Mal, como Ação/Reação.

Vocês foram, portanto, privados, nós fomos privados, da Ação de Graça.

É a ‘Ação de Graça’ (**) que lhes é restituída, hoje, devido mesmo à derivação das correntes eletromagnéticas, não
sendo mais obrigada a passar pela Cabeça para atingir, com um mínimo de irradiação, o Coração.

Essa irradiação penetra diretamente, agora, de seu Coração ao Coração do Sol.

Do mesmo modo, a energia que vocês extraíam ‘por seus pés’, sobre a crosta Terrestre, sobre o manto que os leva
vai, doravante, até o centro da Terra, ao coração da Terra, pelas raízes Intraterrestres.

Por conseguinte, vocês são nutridos e alimentados pelo Núcleo Cristalino da Terra.

Vocês não estão mais cortados, nem isolados.



O pólo cefálico perde sua prioridade, sua precedência.

O Coração torna-se A Fonte.

***

Questão: o que você descreve corresponderia ao que foi chamado as Núpcias Galácticas?

Inteiramente.

É o que começou desde uma semana.

Eu devo dizer (e nós devemos dizer, da parte do conjunto dos Melquisedeques, do Conclave Arcangélico e do
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados), que isso se acelera grandemente e é um

Bem, em Unidade.

***

Questão: as dificuldades que você cita correspondem ao que AÏVANHOV chama de terror?

Não, vocês não estão ali ainda.

O que vocês vivem está diretamente ligado ao seu ajustamento entre o que eu chamei de ‘Corpo de desejo’ e ‘Corpo
de Estado de Ser’.

O Choque, ou o Terror, ocorrerá quando a realidade das ‘Núpcias Galácticas’ (correspondendo à chegada das
manifestações de Luz em seus Céus, vindas do Sol, da Onda Galáctica, de Hercobulus [Hercólubus] e da

manifestação das Embarcações de Luz) intervier de maneira sensível.

Naquele momento, o choque e o terror manifestar-se-ão para uma grande parte da humanidade.

Mas, aqueles que estiverem estabelecidos e afirmados na Vibração do Coração, conectados ao Sol, ao Sol deles,
permitirão amortecer, naquele momento, o que acontecerá.

O processo de ‘redução ou de aumento do corpo’, ou de ‘modificação de percepção corporal’, está ligado à adição
das Partículas Adamantinas, modificando o próprio funcionamento de sua estrutura energética e de Consciência.

Os Casamentos Galácticos preparam-se ativamente.

Ainda uma vez, ao mesmo tempo precisando que isso depende, definitivamente, sobretudo e antes de tudo, da
‘resposta da Terra’, resposta da Terra que dependerá também da capacidade de vocês,

na Merkabah Interdimensional Coletiva, para elevar sempre mais o nível Vibratório, a título individual e coletivo.

***

Questão: o fato de não haver mais cadeias supõe que haverá menos necessidade de Ancoradores de Luz?

Não, porque esta questão pressupõe que, se não há mais cadeias, as pessoas partirão, o que é falso.

***

Questão: essas cadeias são justamente para impedir as pessoas de partir?



Qual é a razão de partir se o Corpo de Estado de Ser vem a vocês, aqui?

***

Questão: uma parte da humanidade viverá ainda sobre a Terra após a Translação Dimensional?

Cara irmã, a Terra não será mais um espaço de vida na Dimensão que você conhece.

Ainda é preciso compreender: o que é a Vida?

A concepção, na matriz, da Vida, não é a Vida, mas a ‘ilusão’ da Vida.

O conjunto de ensinamentos do Oriente e, em particular, dos Vedantas, sempre afirmaram que esse mundo era Maya,
ilusão ou matriz ilusória.

No que o fato de voltar a se tornar multidimensional permitiria qualquer Vida enquanto que a Terra, ela própria,
voltará a se tornar Multidimensional?

A liberação do Sol, realizada pelo Conclave Arcangélico, justamente permitiu fazer cessar esta ilusão.

Por que precisaria ‘reproduzir’ uma ilusão?

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de Coração da humanidade?

O Coração da humanidade, cara Irmã, é o momento em que aqueles que, entre esta humanidade, se despertam para
a ‘Nova Dimensão’ e vivem esta ‘nova Dimensão’, são então religados, efetivamente, concretamente, Vibratoriamente

e em Consciência, pelo Coração.

Esta humanidade torna-se, portanto Una, em Verdade e em Consciência.

Toda Consciência presente sobre a Terra foi chamada a viver o ‘Coração da humanidade’.

O que podemos nós e o que podem vocês se alguns, nesta humanidade, não querem se despertar ao Coração da
humanidade?

Será que a Luz Vibral, ou será que um de nós ou um de vocês, será que um Arcanjo, ou será que a Fonte, tem o
direito de privar da Liberdade qualquer que seja a Consciência que decidiu não se juntar a esse Coração da

humanidade?

É nesse sentido que nós falamos de ‘separação’ da humanidade.

Mas esta separação não é devida à Luz, ela é simplesmente procedente daqueles que recusam o Coração da
humanidade, que preferirão, em outras palavras, manter a ilusão da Terra, que não existirá simplesmente mais,

dentro de algum tempo.

Então, eles serão efetivamente obrigados, pela ‘Lei de Ação de Graça’, a prosseguir a experiência que eles
desejam, em outros lugares.

A Luz Vibral jamais separou; ela restabelece o Coração da humanidade, mas ela não pode exigir de nenhuma
Consciência que esta se junte, contra sua vontade, ao Coração da humanidade, à ‘Nova Aliança’, se preferem.

Esta liberdade total e imprescindível é a liberdade de cada alma e de cada Espírito sobre esta Terra, o que não era
mais o caso, efetivamente, nos Planos intermediários ou astrais, aos quais o conjunto do Conclave Arcangélico

aplicou uma ‘solução radical’.



É graças a esta solução radical que o sol foi liberado.

Mas compreendam bem que, para aquele que tomou carne e corpo nesse Plano ilusório, se a vontade do Espírito é a
de prosseguir numa carne em carbono, essa será, obviamente, a liberdade imprescindível deste Espírito.

Aqueles que estiverem Unificados no ‘Coração da humanidade’ não serão mais, jamais, separados, mas, de algum
modo, eles serão efetivamente obrigados a se separar, de maneira transitória, daqueles que recusam o ‘Coração da

humanidade’.

Não há aí qualquer divisão nem qualquer dualidade da parte da Unidade, mas, sim, uma recusa da Unidade, pela
Dualidade.

A ‘Lei da Graça’, a Liberdade é Total.

***

Questão: como reconhecer realmente um Ser desperto sem cair no erro?

Não pode haver erro no Coração.

Não pode haver erro na Vibração do Coração, eis que este reconhecimento apenas se pode fazer pelo Coração e
pela Vibração.

Do mesmo modo que a Merkabah Interdimensional coletiva os religou uns aos outros de maneira efetiva, do mesmo
modo a realização da ‘Nova Aliança’ os religa doravante de Coração a Coração.

O Coração não pode ser enganado.

É o ego que se engana, jamais o Coração.

É a Cabeça que desejaria reconhecer, pelos sinais exteriores.

O Coração reconhece, pela ‘Vibração Interior’.

O reconforto não está ligado a uma presença física, mas a uma Presença de Coração, onde quer que ela esteja
sobre esta Terra, como em nossos Planos, doravante.

Alguns dos Melquisedeques ou das Estrelas que intervêm entre vocês, aqui como em outros lugares, lhes dizem,
cada vez mais frequentemente, de sua reconexão a eles e a elas.

Cabe a vocês fazer a experiência da Verdade.

***

Questão: oferecer o Coração Solar ao Sol vai facilitar o despertar da Kundalini?

Pode-se empregar esse termo.

É uma ‘facilitação’.

***



Questão: por que vocês não intervêm por nossas telas de televisão e nossos computadores?

Isso é estritamente impossível.

Nós não somos do mesmo Mundo nem da mesma Dimensão.

Estar a par estritamente a nada serve.

A humanidade inteira esteve a par de que o Cristo se encarnou.

Será que isso mudou algo?

Estritamente nada.

Do mesmo modo, estar a par não mudaria estritamente nada no destino da humanidade.

Somente o Coração pode mudá-lo.

***

Questão: por que as suas intervenções não são divulgadas ainda mais amplamente?

Cara irmã, como você pode julgar, ou prejulgar, ou presumir a divulgação do que nós lhes damos?

Nós tocamos aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

Do mesmo modo que vocês tocarão, ao redor de vocês, aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

***

Questão: a liberação total do Sol permitiu a liberação total dos Corpos de Estado de Ser?

A liberação dos Corpos de Estado de Ser é total, necessário ainda que as resistências, ainda presentes no ‘Corpo de
Desejo’ ou ‘Corpo de Personalidade’, sejam suficientemente aliviadas para que, pela ressonância e atração, o Corpo

de Estado de Ser seja guiado diretamente, para que a justaposição desses dois Corpos possa se fazer.

Isto está a caminho.

Mas não há mais obstáculo, exceto seus próprios obstáculos Interiores.

***

Questão: esse contato com o Corpo de Estado de Ser pode supor um risco de deixar esse Plano?

Caro Irmão, permita-me dizer que desaparecer desse Plano não é um risco, mas um favor.

Hoje é um favor, desde muito pouco tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram aceitar a bênção da Luz azul do Melquisedeque do Ar.

Até breve, em Vocês e nos seus Céus.



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

(*) – SERETI (GUIA AZUL DE SIRIUS – 24D) (26.10.2010) :

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius

(**) – ‘AÇÃO de GRAÇA’ – Amada e Divina MARIA (28.03.2005):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e-divina

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (03.12.2009) – Ver ‘Perguntas & Respostas’:

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/12/om-aivanhov-3-de-dezembro-de-2009.html
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~ MUTAÇÃO PLANETÁRIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.
Queridos Irmãos e Irmãs encarnados, eu volto a vocês hoje, enviado pelo Conselho dos 24 Anciãos.

A minha intervenção seguirá aquela que eu dei, desde algumas semanas, com relação, antes de mais nada,
à noção de ‘choque’ e com relação em seguida, à mutação solar.

Eu venho a vocês, hoje, com Graças e Bênçãos, falar-lhes da mutação planetária.
Vocês não estão sem saber que existe hoje, sobre a Terra, uma série de eventos acontecendo neste

momento, desvendando um novo paradigma e um novo modo de funcionamento.
A liberação da Terra está em andamento.

A liberação realizada no núcleo cristalino permite à Terra viver agora, em total liberdade, o que ela tem que
viver.

O desaparecimento progressivo dos envelopes de isolamento
denominados heliosfera, magnetosfera e ionosfera, em andamento, permitirá no futuro, sob a ação conjunta

de alguns elementos, a esta Terra transmutar e se estabelecer em meio a uma nova Dimensão denominada 5a.
Dimensão, permitindo à Terra reencontrar a sua sacralidade original.

***

Permitam-me voltar alguns instantes sobre os elementos históricos tendo pré-existido perto da chegada,
justamente, dessas forças de falsificação e de compressão.

Convém então recolocar a história da Terra sobre uma duração de tempo amplamente mais importante do que
essa que vocês vivem hoje.

Cada planeta, criado em meio a todos os universos dos mundos livres, apresenta uma estrutura redonda e oca.
No centro, encontra-se o que é denominado um núcleo cristalino.

Esse núcleo cristalino é um núcleo de ressonância, de conexão e de comunicação com a estrela de origem do
planeta.

A vida, no interior desses planetas, corresponde a uma vida Unificada em conexão direta com a Luz do Sol
Central do qual é oriundo o planeta.

A Luz sendo, naquele momento, constante e não alternada como nos mundos dissociados.
Cada planeta não está, de modo algum, separado do seu Sol Central.

Existem, no interior desses planetas, quaisquer que sejam, uma série de ‘portais’ denominados portais
interdimensionais planetários, permitindo um deslocamento para os mundos mais densos Unificados,

ocorrendo de maneira instantânea, permitindo então não ter que experimentar a própria noção de distância ou
de tempo, qualquer que seja esse tempo, quaisquer que sejam as distâncias existindo em relação às

Dimensões consideradas.

***

Esta Terra foi semeada por formas de vida desde 20 milhões de anos.
Ela foi semeada por formas de vida extremamente evoluídas.
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Toda semeadura de vida acontece, no nível de uma esfera planetária, mediante a deposição, além do núcleo
cristalino, sobre a superfície de mundos interiores como na superfície de mundos exteriores deste planeta, do

que é denominado ‘matrizes cristalinas’.
Essas matrizes cristalinas vão ser matrizes sobre as quais a vida vai se ordenar e se distribuir.

As matrizes cristalinas são onipresentes na Criação.
Algum tempo se passou, algumas vidas se estabeleceram, se desenvolveram em meio aos mundos Unificados

e em meio aos mundos de carbono.
Nós lá, então, nos apresentamos a cerca de 320.000 anos atrás e lá viviam, naquele momento, sobre a Terra e
na Intraterra, povos livres conectados com as suas origens estelares, particularmente os mamíferos marinhos
tais como os denominam, vindos de Dimensões de longe superiores ao que existe ainda na época atual sobre

a Terra.
Esses mundos aquáticos eram, de fato, mundos multidimensionais e seres multidimensionais associados,

frequentemente, a Sirius.
Do mesmo modo, existiram sobre a Terra, no nível das montanhas, seres chamados de Gigantes.

As forças que presidiram para a liberdade desse mundo de então, fizeram o mesmo em meio às estruturas em
carbono, os seres que povoaram este universo e este mundo em particular, tendo estruturas profundamente

diferentes das suas.
Mesmo os Gigantes sendo denominados humanos, eles mediam até 4 metros.

Seu aspecto exterior faria chamá-los, hoje, na sua Consciência, de seres primitivos, o que eles não eram,
obviamente.

Esses seres vivenciaram a moldagem da vida sobre esse mundo, devido à semeadura preliminar pelos
Mestres geneticistas de Sirius denominados ‘Golfinhos’, vindo trazer as matrizes cristalinas sobre a Terra, há

muito tempo.
Uma vida então se desenvolveu de maneira harmoniosa, tanto no interior como na superfície.

***

Alguns elementos históricos (que não me cabe hoje desenvolver) modificaram esta liberdade Dimensional
existente.

Os povos multidimensionais, povoando então a Terra, decidiram partir porque eles sabiam, por causa do seu
estado multidimensional, que se eles fizessem o que vocês denominam, o que nós denominamos nesta

Dimensão dissociada, um ‘combate’, eles seriam condenados a permanecer nesta Dimensão.
Esses vários seres vindos de Sirius como de Orion, decidiram então deixar marcas sobre esta Terra e

decidiram também fazer um juramento que foi o do seu retorno no momento final.
Eles foram enviados para isso pelos Elohim, a cada ciclo.

Gradualmente e à medida dos ciclos, as forças de compressão gravitacionais atraíram cada vez mais formas
de vida.

Almas livres e Sementes de Estrelas, como vocês todos aqui, foram atraídos e cortados da Fonte pelas
condições existentes em meio ao sistema solar, como tantos outros.

Esta, de fato, não foi uma queda.
Ela foi livremente consentida, a fim de evitar que aqueles que permanecessem então aprisionados em número

importante, na superfície deste planeta, não fossem cortados da sua Fonte definitivamente.
Da mesma forma, alguns Golfinhos de Sirius decidiram penetrar na Intraterra, sair da água, evoluir no ar.

Eles são os guardiões da Terra ainda hoje.
Eles unificaram as suas Consciências e permitiram, pela sua Unificação de Consciência, manter, de algum

modo, a persistência de portais interdimensionais Intra-Terrestres.

***

A mutação planetária em curso corresponde ao restabelecimento das condições iniciais livres desse sistema
solar e, portanto, ao desaparecimento das forças de compressão que prevaleceram desde 300.000 anos.

Esta liberação, devido a uma série de fatores, como eu disse, astrofísicos, vai permitir ao planeta encontrar um
tamanho, uma órbita, uma orientação dos seus polos em conformidade com a Unificação.

Eu não irei me demorar sobre o que ocorre atualmente sobre esta Terra e que se amplifica, em vocês como no
corpo planetário.

Isso levará a uma transformação total da menor partícula atômica, sob a influência do que eu havia
denominado, em minha vida, o Supramental.

Essa radiação tem por objetivo modificar a estrutura atômica que constitui cada átomo desta Terra e, portanto,
cada corpo existindo e vivendo sobre esta Terra.

Esta transmutação será acompanhada também de uma modificação intensa do que é chamado de estruturas
do DNA, das estruturas celulares, mas também da forma.



A forma não será mais aprisionada.
A Terra vai passar a outro estado Dimensional denominado, por vocês, a passagem da lagarta para

a borboleta.
A borboleta está livre, ela não está mais presa no sol, o que será o caso para vocês.

A Vida irá se tornar também intraterrestre e livre, alguns vão decidir se tornar os guardiões desta Terra
pacificada e sacralizada.

Alguns irão reencontrar então, naquele momento, a sua linhagem estelar, o seu mundo estelar de origem e a
sua forma de origem.

***

O planeta vive, atualmente, esse fenômeno de expansão.
Eu não vou me ater tampouco sobre o que não me diz respeito, com relação a denominações científicas

referentes à existência dessas forças.
Elas são bem reais e perfeitamente conhecidas dos seus cientistas.

A influência da Luz não é a única a se manifestar de maneira concomitante.
Outros fatores astrofísicos estão em via de acontecer e eu lhes falei longamente da mutação do Sol.

As órbitas planetárias vão mudar.
Alguns planetas serão reabsorvidos em uma radiação solar profundamente modificada, conforme divulgado (*).
A melhor imagem que eu posso encontrar não é absolutamente a palavra destruição nem desconstrução, isso
está em fase de conclusão, mas a melhor imagem que eu posso comunicar a vocês é o momento preciso em
que vocês acordam de manhã, passando de um mundo a outro, levando, para alguns de vocês, algum tempo

para descobrir onde vocês estão, quem vocês são e para recuperar a mobilidade do seu corpo.
A Luz procede exatamente da mesma maneira.

A modificação das forças gravitacionais que se seguem, eu recordo a vocês, de maneira conjunta com a
chegada da Luz, terá exatamente o mesmo efeito.

Vocês estão em um local, em um momento, e vocês estarão em outro local, em outro momento.
Certamente, os Arcanjos lhes disseram para observar o que acontece no exterior, porque o que acontece no

exterior acontece também no interior do seu corpo.

***

O processo de ignição da Terra é exatamente o mesmo que vocês vivem atualmente pelo despertar do Fogo
do Éter ou pelo despertar da Kundalini.

Trata-se exatamente do mesmo processo.
A Terra vive esse processo.

A Terra, então, não estará mais isolada e cortada do resto da Criação.
Vocês mesmos, qualquer que seja o seu futuro em meio a esta transformação, passarão de um estado a outro.

Somente o período intermediário correspondendo ao que vocês vivem agora, que é uma espécie de
introdução, pode mostrar-se doloroso e difícil conforme o ‘ponto de vista’ que vocês adotarem.

Quanto mais depressa vocês superarem a noção do choque, ligado à divulgação e à revelação da Luz, melhor
vocês poderão se estabelecer no seu despertar.

Esse despertar não vai acontecer, inicialmente em todos os casos, de maneira global para todas as formas de
Consciência povoando esta Terra.

Haverá fenômenos de dissimetria e, então, algumas distorções existindo na sua Consciência unidimensional e
na sua Consciência multidimensional.

Alguns de vocês já irão perceber que o seu cérebro, a sua Consciência, o seu Coração não funcionam mais,
em absoluto, da mesma maneira, sem poder precisamente analisar nem colocar palavras sobre isso.

Isso irá se tornar uma verdade cada vez mais evidente para vários seres humanos e para as Consciências
existindo sobre a Terra.

Não se atrasem, é claro, porque isso será apenas um ‘ponto de vista’ e unicamente um ‘ponto de vista’, ao que
alguns poderiam chamar de catástrofes.

É a lagarta que chama isso de catástrofe, absolutamente não a borboleta.
Lembrem-se de que o que acontece sobre esta Terra, acontece no seu corpo, exatamente da mesma

maneira, através das Vibrações e da Consciência que vocês percebem.

***



A mutação planetária está prevista para ocorrer durante um período de tempo definido.
Esse período de tempo tem um limite, um limite temporal, um limite superior, mas eu diria que não existe limite

inferior.
A duração da transformação final ocorrerá de maneira sincrônica para o conjunto da humanidade, a um dado

momento.
Isso corresponde à chegada do centro da Onda Galáctica, que irá se manifestar então por um clarão súbito de

Luz branca e por formigamento.
Naquele momento, vocês não terão nada a fazer.

Onde vocês estiverem, o momento chegará.
Nada há a preparar, nada a temer, simplesmente, aí onde vocês estão, vocês se deitam.
Aí onde vocês estão, vocês estão neste estado de receptividade e vocês irão acordar.

Certamente, haverá algumas percepções picantes e quentes no nível do seu corpo físico.
Isso vai durar apenas alguns minutos e, nos minutos a seguir, vocês serão despertados e vocês estarão na

nova Dimensão.
Evidentemente, alguns irão emergir nesta Terra Ascensionada.

As condições de vida serão profundamente diferentes.
Alguns seres irão se juntar àqueles que vão permanecer sobre esta Terra Ascensionada, em uma outra

Dimensão, levando novas chaves, novos paradigmas, novas revelações.
Alguns seres terão deixado, é claro, este plano bem antes desse processo final.

Eles terão, então, vivenciado o seu processo de Ascensão ou de Translação, de maneira coletiva ou individual,
mas não global.

Cada ser humano, cada Consciência encontrar-se-á precisamente aí onde ela deve estar.
Não tenham qualquer dúvida nem qualquer questionamento em relação a isso.

Não pode ser de outro modo, porque as leis da física, da Luz Adamantina, irão atuar na totalidade e esta lei,
vocês a conhecem, ela tem por nome ‘ressonância’, ‘liberdade’.

O período intermediário antes desse momento final será curto, muito mais curto do que o previsto inicialmente
e anunciado inicialmente.

Isso é uma grande alegria para mim de dizer-lhes.

***

Agora, o mais importante deste período não é qualquer projeção da sua Consciência para saber qual é o
momento, porque vocês irão sabê-lo.

Vocês irão sabê-lo quando este for o seu momento ou então vocês irão sabê-lo quando este for o momento da
Terra.

Intimamente, isso será uma convicção e não um questionamento.
Então, até lá, o mais importante é viver, colocar-se entre os seus ‘4 Pilares’, aproveitar cada sopro, cada

respiração para semear a Paz, a Alegria e a Luz.
Quanto mais vocês semearem a Paz, mais vocês irão colher a Paz.
Quanto mais você semearem a Luz, mais vocês irão colher a Luz.

Quanto mais vocês forem a Paz, mais a Paz fará parte do seu mundo próximo.
Há apenas agora para viver o que lhes havia anunciado e enunciado o Arcanjo Anael com relação a

este Abandono à Luz.
Há aí um paralelo com o Abandono, que é a Confiança na Luz.

Não somente a Luz é tudo, mas a Luz pode tudo, desde que deixá-la trabalhar, desde que deixá-la se
manifestar, desde que serem vocês mesmos esta Luz.

Vários de nós dissemos também a vocês que as partículas Adamantinas, ou Luz Supramental, se aglutinam
literalmente em torno de vocês.

Vocês podem captá-las de maneira ainda mais simples, simplesmente vivendo, experimentando
a simplicidade, a Alegria, permanecendo na humildade, aquiescendo ao que vocês vivem.

Se um caminho se fechar ou se um caminho ou uma decisão se tornar resistente e resistência, então isso
significa que não é um caminho.

Vocês devem estar, além da humildade e da simplicidade, nos tempos que lhes restam, simples e suaves,
jamais descontentes.

Ir para o sentido da Luz, ir para o sentido desta simplicidade e desta humildade irá permitir-lhes conservar
a suavidade.

Suavidade que encontra a Terra no seu corpo planetário.
Os movimentos atuais da Terra vão efetivamente se intensificar, como lhes foi anunciado desde o início deste

ano, mas de maneira que eu qualificaria de exponencial.
O conjunto dos elementos liberados este ano vai se refletir, no nível da vida de 3a. Dimensão que vocês vivem,



por uma mobilização sem precedente dos Elementos, quaisquer que sejam, qualquer que seja o seu
agenciamento.

Não somente vocês nada arriscam, mas vocês são, ainda por cima, convidados a se deixar investir, a ser
atravessado por esta Luz elementar como ela o é.

***

Os Elementos não estão em via de destruir o que quer que seja, mas de reconfigurar literalmente a Terra,
limpando, de algum modo, o que deve sê-lo, da mesma maneira que vocês também podem viver eliminações,

limpezas, a fim de perfazer o reino da Luz.
Mais do que nunca é urgente não resistir.

Mais do que nunca é urgente estar confiante.
Mais do que nunca irá se tornar cada vez mais evidente que somente o Coração lhes permite sentir,

experimentar esta Alegria, esta serenidade e agir no seu ambiente e acompanhar o movimento.
Nada há a fazer senão ir para o sentido do movimento, para o sentido da Onda Galáctica, para o sentido desta

reunificação.
Se sua vida for guiada pela Luz, vocês estarão a cada minuto, a cada sopro, no lugar certo com as pessoas

certas.
Se o seu caminho for aquele de uma Ascensão individual ou de uma Ascensão final, ou mesmo se o seu

desejo e a sua vontade forem o de perpetuar os mundos de carbono, tudo será feito para assegurar que vocês
possam fazer o que a sua liberdade lhes ditar.

Ninguém, absolutamente nenhuma Consciência ou qualquer forma de vida será desviada da sua própria
Vibração.

Apenas o medo e a resistência podem, à vezes, levá-los a experimentar formas de sofrimento, mas essas
formas de sofrimento são apenas ilusórias.

Elas apenas expressam para a sua Consciência a resistência de si mesmos ao estabelecimento da Unidade.

***

É solicitado a vocês, durante este período prévio até o final deste ano, para cultivar cada vez mais em vocês a
Paz, e o Venerável Um Amigo falou longamente disso a vocês.

Porque é através desta Paz, do mecanismo de Consciência e de comportamento, que vocês serão capazes de
viver mais facilmente o mundo desta transição e desta transformação.

Cada vez mais os Elementos, em meio mesmo à Consciência que vocês vivem atualmente, vão se apresentar.
Várias percepções Vibratórias novas e de Consciência vão aparecer, diferentes para cada um, mas que irão

contribuir, para cada um, para se estabelecer na sua Verdade e na sua Unidade.
Tudo o que irá se manifestar a vocês desde agora vai ao sentido da Luz.

Não se preocupem com nada que abundar a sua própria Luz, que estabelecer a sua própria Luz.
É a melhor maneira que vocês terão para servir a humanidade, a Terra e os seus Irmãos Galácticos.

Vocês entram, como disse o Arcanjo Anael, nas ‘Núpcias Galácticas’ que assinalam, então, o seu retorno em
meio à Fraternidade dos mundos livres.

Vocês têm, em vocês, toda Luz necessária para realizar a sua Ascensão.
A Luz Adamantina está aí agora em profusão, permitindo-lhes agregá-la.

O corpo de Estado de Ser se aproxima cada vez mais.
Ele se reconstrói em vocês mesmos, nesta estrutura.

As Embarcações-Mãe das suas diferentes linhagens se aproximam da sua Dimensão e, então, do seu Céu.
Estejam em Paz, mesmo se elementos exteriores possam ainda tentar vir alterá-los na sua Unidade.

Ignorem isso, todo obstáculo será dissolvido pela Luz a partir do momento em que vocês mesmos confiarem
na Luz.

Eu poderei dizer que o momento é para a magia da Luz e para a Verdade da Luz.
Não há mais nada a fazer senão isso.

As tarefas cotidianas, quaisquer que sejam, devem ser realizadas na mesma Luz, mesmo para as mais triviais
dentre elas, vivenciadas pela mesma Luz e pela mesma Alegria e, sobretudo, pela mesma Paz.
Continuem a viver, mas animados por um ‘novo sopro’, é exatamente isso que vai ocorrer agora.

***

Alguns dos seus Irmãos e das Irmãs encarnados em outras partes do mundo farão parte das primeiras
Ascensões.



Ascensões.
É a escolha deles.

Lembrem-se de que, de qualquer maneira, o que vem é uma grande Alegria.
Há apenas o olhar dissociado da personalidade que poderá falar em catástrofe ou em coisa desagradável.

A Consciência Unificada vê realmente a liberação.
Portanto, se às vezes isso acontecer, a vocês também, de ficarem chocados, lembrem-se disso: vocês não

são esse choque, é a personalidade que deseja assim reagir.
Recoloquem-se instantaneamente na sua Paz, no seu Coração, na sua Vibração e o seu ponto de vista

mudará imediatamente e cada vez mais facilmente.
Façam a experiência, isso irá se tornar cada vez mais fácil e natural.

Nada há a forçar, há apenas que acompanhar, ir ao sentido do movimento, ir para a borboleta.

***

A mutação planetária que vocês observam, mesmo se para alguns seres humanos próximos desses eventos
isso possa se chamar de Terror, não é da forma que vocês acreditam ver com os seus olhos.

Isso que acontece, e que irá acontecer em certos locais da Terra, é uma liberação e uma grande Alegria.
Obviamente, deste lado do véu, isso poderá parecer uma ‘não Alegria’, mas há apenas o olhar e o ponto de

vista que, definitivamente, mudam.
O evento em si, qualquer que seja, apenas faz parte dos eventos transitórios que devem levá-los ao momento

final.
A Onda Galáctica e o que a acompanha no nível astrofísico é um fato estabelecido.

Vocês tomam cada vez mais Consciência disso no seu corpo, mas também pelo seu intelecto, através de uma
série de informações que irão aumentando e indo, todas elas, na mesma direção.

Lembrem-se de que esta transformação é totalmente natural, é o retorno à Unidade.
Vocês têm apenas que viver conscientes disso e, sobretudo, na Paz e na Alegria.

Não há outro salvo-conduto senão esta Paz e esta Alegria.

***

Eis o que me havia sido solicitado para dar a vocês.
A mutação planetária é a sua mutação.

É de fato uma transmutação.
O que vocês observam sobre a Terra como nos seus Céus corresponde unicamente a isso.

Vocês têm apenas que acompanhá-la em Paz, na Alegria e na Verdade.
A garantia da sua Paz e da sua Alegria é, evidentemente, o seu Coração e a sua Vibração.

Isso, nós temos longamente, muito longamente, dito e repetido.
Chegou agora o momento de viver isso.

Vocês serão cada vez mais envolvidos pela Luz e pelos Seres de Luz.
Alguns de vocês já percebem formas de vida que não percebiam anteriormente.

Alguns de vocês têm acesso à sua própria multidimensionalidade, que isso seja no sonho ou em momentos de
meditação, mesmo se não tiverem ainda penetrado ou vivenciado o corpo de Estado de Ser que vem a vocês.

Tudo isso é perfeitamente lógico e perfeitamente normal.
A normalidade, eu diria, reafirma os seus direitos.

Nada há que construir, apenas que Ser, para acompanhar da melhor forma possível o que acontece em vocês
como sobre este planeta.

Lembrem-se de que vocês estão aí, vocês que estão acordados e despertos, para o conjunto da
humanidade e não somente para vocês.

O Serviço da Luz, é a sua Presença, é a sua Luz, é a sua capacidade para se tornar cada vez mais luminosos,
cada vez mais verdadeiros, cada vez mais simples e cada vez mais humildes.

Continuem a viver, mudem o que necessita de uma mudança, vão para a evidência, cada vez mais.
Lembrem-se de que o que acontece no alto acontece embaixo e de que o que acontece fora acontece dentro.

Estejam atentos e lúcidos sobre as Vibrações que percorrem vocês.
Novas formas de novas Vibrações vão aparecer nas suas estruturas.

Nós vamos tentar revelar o que for necessário, não quanto à compreensão, que é secundário, mas bem mais
quanto à direção que deve tomar esta energia e esta Luz, quando elas percorrerem vocês.

***



O conjunto dos 24 Anciãos lhes apresenta então uma imensa gratidão pelo seu Serviço e pelo que vocês são.
Eu não abrirei, esta noite, espaço para questionamento, mas nós teremos certamente oportunidade, eu ou

outros dentre os Anciãos, de voltar antes dos encontros importantes com o Arcanjo Miguel e IS-IS ou Maria, no
mês de dezembro.

Jamais se esqueçam de que a Luz irá se tornar cada vez mais evidente e simples.
O que vocês têm que viver, de maneira extremamente breve agora, é um aprendizado, um aprendizado rápido
que, se vocês deixarem a Luz dirigir a sua vida, ela irá saber, bem melhor do que a sua personalidade, dirigir a

sua vida.
Ela irá saber enfrentar tudo o que lhes parecer, por enquanto, para alguns de vocês, insuperável.

***

Paz e Confiança, estão aí, queridos Irmãos e queridas Irmãs encarnados, as poucas palavras que eu tinha para
dar a vocês.

Que o nosso Amor, de nós, os Melquizedeques, os acompanhe.
Que a minha Luz azul inunda o Coração de vocês.

... Efusão Vibratória ...

Até muito em breve.

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

(*) – SÉRÉTI (04.07.2005) :

http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês :
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=851

21 de novembro de 2010
(Publicado em 24 de novembro de 2010)

***

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

************
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~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs encarnadas, eu lhes apresento a minha Paz e as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, como embaixador do conjunto dos 24 Anciões.

Eu venho para situar, com vocês, o que é o período que se vive atualmente, no seu Ser Interior e sobre esta Terra.

Como nós o dissemos e assinalamos, uma mutação está em curso, atualmente.

Ela se refere a todas as Consciências presentes neste sistema Solar.

O Sol, a Terra, toda forma de vida acolhe a manifestação específica, no seu Éter, da Vibração e da Presença de Cristo, do retorno
como ele partiu.

Esta manifestação e esta Presença apenas podem ser vividas, de maneira adequada e completa, a partir do momento em que vocês
mesmos estiverem centrados e alinhados no Aqui e Agora, no ‘instante presente’ da sua própria Presença a vocês mesmos, na qual

pode se revelar a Presença de Cristo.

Eu vou tentar redefinir, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença na Luz azul, o que é preciso ouvir e viver sobre o conceito do
instante presente, do Aqui e Agora.

***

O próprio ‘princípio da personalidade’ decorre de uma concepção ilusória e linear do tempo e do espaço, colocando-os num ambiente
em que se definem os elementos exteriores e os elementos Interiores, recorrendo a um conceito de fragmentação,

de distanciamento e de separação da consciência egotista do corpo de personalidade, ou corpo astral, do conjunto dos outros corpos
pertencentes à Dimensão Unificada.

A junção entre as parcelas de vocês, fragmentadas, e a parcela Unitária efetua-se nesse momento mesmo, nesse
sistema Solar em vocês.

O corpo de personalidade, a emoção, o mental, a própria personalidade evoluem em um contexto e em uma Vibração profundamente

SRI AUROBINDO – 1º de dezembro de 2010 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-0g_hqJz_4Xg/UTs92XYIjGI/AAAAAAAAAaQ/pbTLkpAeiuw/s1600/000SriAurobindo01.12.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


diferentes daquela que prevalece em meio à Unidade e ao Estado de Ser, pela própria Presença de Cristo.

A revelação e a ressonância do Cristo Interior, em ressonância com o seu trabalho e a aproximação do Supramental criam as
condições propícias, dentro de algumas semanas deste ano, restantes, para estabelecer em vocês uma ‘Paz nova’, um retorno
à Unidade, em Consciência e em Verdade, que abre, diante de vocês, espaços de percepção, de Vibração, bem mais importantes do

que eles foram até o presente.

Contudo, esta aproximação do Cristo e do seu corpo de Estado de Ser necessita que o corpo de personalidade faça o silêncio.

O ‘silêncio’ apenas se encontra no alinhamento de vocês mesmos no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é totalmente independente do fluxo linear do tempo e do espaço na sua Dimensão, ainda dissociada.

***

O Aqui e Agora está, portanto, fora do espaço-tempo linear e fora da sua própria localização no seu espaço de personalidade:
o silêncio (silêncio do passado, silêncio do futuro,silêncio do mental, silêncio das emoções), permitindo aproximar-se da Vibração da

Unidade.

Cristo penetrou o Éter do planeta, fecundou-o novamente, de algum modo, preparando, como eu o disse no tempo em que eu fui São
João, o seu retorno em Majestade e em Glória, trazendo, como eu havia escrito, a ‘espada da Verdade’, aquela que corta, aquela que

desvenda, aquela que ilumina e que põe fim a toda dissimulação, em vocês como no exterior de vocês.

Cristo é também, de algum modo, um impulso.

Um impulso para reencontrar em você o seu Coração, a sua Unidade, a sua dimensão de Eternidade, de Filho ardente do Sol ou Ki-
Ris-Ti.

Para que isso se acenda, para que isso se realize e se manifeste inteiramente, além da simples dimensão de Semeador de Luz e de
Ancorador da Luz, é preciso que o que se refere a tudo o que não é d'Ele, a tudo o que não é da Luz, faça silêncio.

Assim como o fez viver, para alguns de vocês, o Arcanjo Uriel, essa Reversão, Reversão em todos os níveis, firma, para vocês, o
estabelecimento em meio à Presença de vocês e à Presença d'Ele, revelada e Unificada.

***

O período que está aí, inscrito no seu tempo linear, supera de muito longe o quadro desse tempo linear e desse espaço em que vocês
estão presentes, nesse corpo e nesta personalidade.

Tomar consciência disso, pela Vibração, leva-os a viver o que nós chamamos de ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamei de retorno de
Cristo, preliminar ao seu retorno na Unidade e na Verdade.

É neste cenário que assumem todo o sentido as palavras pronunciadas, há muito tempo, afirmando que Ele era o Caminho,
a Verdade e a Vida.

Ele era a ‘porta’.

Isso apenas pode se realizar se vocês mesmos estiverem ajustados e alinhados à sua própria Presença, que apenas se pode viver e
se encontrar dissociada de toda influência da personalidade, de toda reflexão, de toda cogitação e de toda emoção.

Este estado de Consciência específico, denominado Alegria, Samadhi, propiciando também a ‘Paz Interior’ e a ‘Paz Suprema’, vai,
portanto, criar, progressivamente e à medida dos dias que transcorrem neste espaço-tempo linear em que vocês estão, as condições

propícias para a instalação da Presença d'Ele na sua Presença.

Como foi dito, à época, convém então manter a sua casa limpa, vazia de tudo o que é Dualidade, preocupação e medo, como eu lhes
disse.

***



Paralelamente a esse retorno do Cristo, vive-se, nesta humanidade, um mecanismo que eu chamei, há algumas semanas, de ‘choque
da humanidade’, porque Cristo, é claro, não vem só.

Nós, os Melquizedeques, o conjunto do Conclave e as Estrelas de Maria, assim como o conjunto das Forças da
Confederação Intergaláctica Livre, preparamos esses momentos desde muito tempo.

Como vocês sabem, os Anjos do Senhor estão doravante instalados e prontos na sua atmosfera.

Resta a vocês se estabelecerem, inteiramente, no Aqui e Agora, na sua Presença a vocês mesmos que, por si só, irá lhes permitir
viver o Caminho, a Verdade e a Vida, na companhia e na Presença d'Ele.

A Alegria deve ser o seu estado privilegiado.

Não lhes é solicitado, no entanto, para deixar tudo o que é cotidiano e, por vezes, desgastante, mas para encontrar, mesmo nesses
espaços, a Luz necessária a fim de realizar também esse cotidiano.

A sua Consciência, a sua vida, vai se preencher de Luz.

As partículas Adamantinas vão ressoar e se aglomerar nesse corpo que é o seu Templo, no qual se elabora e se constrói o encontro
com o Caminho, a Verdade e a Vida.

A ressonância da sua própria Presença na sua ‘Consciência Unificada’ deve invadir cada um dos seus instantes, cada um dos seus
momentos, quaisquer que sejam os seus atos.

A pressão, porque é uma, da Presença de Cristo, na Unidade e na Verdade, vai facilitar este evento para aqueles que ‘mantêm a
casa limpa’.

Muitos Irmãos e Irmãs que se opuseram, de diversas maneiras, ao retorno de Cristo vão, obviamente, manifestar estados afastados
deste estado de Paz.

Os mecanismos de precipitação da humanidade, de separação, vão tomar uma acuidade e um relevo específico nas próximas
semanas, no tempo terrestre.

Nós contamos com todos vocês que realizaram e viveram as ‘Núpcias Celestes’, à época ou agora, nós contamos com a sua
Presença, alinhados no Aqui e Agora, para estabilizar o manto Vibratório da Terra.

É nessas condições que a ‘aproximação de Cristo’, a sua ressonância, irá se estabelecer com mais ou menos facilidade, em cada um
e em cada uma.

Quaisquer que sejam as suas atividades e as suas ocupações, tirem um tempo pararespirar, tirem um tempo para meditar ou tirem um
tempo para orar, se esse for o seu modo de contato.

Estejam à escuta das Vibrações e das percepções que são as suas, porque elas vão se amplificar.

***

Da qualidade do seu equilíbrio Interior irá decorrer, para vocês mesmos como para o seu ambiente, como para todo o planeta, a
capacidade, maior ou menor, para absorver o ‘choque da humanidade’.

Nós, o conjunto dos Melquizedeques, nós lhes pedimos também para não projetarem quaisquer acontecimentos exteriores, que estão,
no entanto, bem aí, mas, simplesmente, cada dia que passa e que os aproxima do solstício de inverno [verão no hemisfério sul], para

irem cada vez mais profundamente em vocês mesmos, seja o que for que vocês façam.

Aproximar-se d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

Como nós sempre o dissemos, cada um estará no seu lugar, no seu papel, na sua função, quando chegar a hora.

Não procurem nada além do que eu acabo de dizer: o encontro, o face a face da sua Presença com a Presença d’Ele.

O desfile de sinais e de Presenças que O acompanha não deve de modo algum perturbá-los, descentrá-los ou questioná-los.

A ‘pacificação do mental’ é indispensável, porque tudo o que existir, em vocês, que não for da paz, será amplificado.

A hora, portanto, chegou, para cada um de vocês, de responder, de algum modo, ao ‘apelo’ que irá se manifestar na sua Consciência,
no seu Coração.



Não procurem definir ou localizar um determinado momento neste apelo, porque ele se fará,para cada um e cada uma de vocês, em
um momento que lhe é próprio, durante este período.

A pressão ou o ‘impulso de Cristo’ tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais tangível, mesmo para aqueles que negam e que
recusam; simplesmente, eles não terão as palavras para colocar no que acontece.

Vocês também, aliás, além das palavras que eu pronunciei, não tentem ali colocar palavras, projeção do que quer que seja,
mas alimentem-se do seu encontro.

Este encontro situa-se, por enquanto, no Éter, no Coração.

Ele irá intervir de maneira dita exterior quando for desejável.

***

O Aqui e Agora, o Hic e Nunc, vão se tornar essenciais.

Cabe a vocês fazerem uma injunção, por vocês mesmos, para se alinharem, se re-centrarem.

Quaisquer que sejam as palavras que vocês empregarem (oração, meditação, alinhamento Vibratório), não se esqueçam de que vocês
têm à sua disposição a Merkabah interdimensional coletiva, que vocês têm também à sua disposição o conjunto dos seus Irmãos e

das suas Irmãs despertos e acordados, aos quais vocês estão conectados.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Estrelas, Maria e várias outras Presenças de Luz Unificadas e Crísticas estão presentes ao
redor de vocês, ao redor desta Terra.

Durante este período, não se deixem levar pelo barulho do mundo, pela desordem do mundo, seja qual for.

Que isso seja de responsabilidade dos homens, ou de responsabilidade dos elementos, não olhem.

O Serviço e a ajuda manifestar-se-ão, antes de tudo, no seu ambiente próximo e, sobretudo, pela qualidade de Luz que vocês forem
capazes de manifestar.

Do mesmo modo, se a sua Presença se aproximar da Presença d’Ele, vocês irão constatar muito rapidamente que ‘a Paz será o seu
reino’.

Trata-se, de fato, de um encontro, bem além dos fatos históricos, de um encontro com um Ser que porta a Vibração do
Único, que é também a de vocês.

Os momentos a vir são momentos de Graça para a Unidade, para a Luz e momentos de desordem para todos aqueles que
se opuserem a Ele e à Luz.

Vivam o instante presente, alinhem-se no seu Aqui e Agora, entre seus ‘4 Pilares’.

Tirem tempo para se comunicar.

Tirem tempo para a ativação da sua Tri-Unidade, como vocês o fazem para o Serviço comum das 19h [16h em
Brasília].

Lembrem-se de que este reencontro decorre diretamente da promessa e do juramento da Fonte.

Ele é, de algum modo, a atualização do seu retorno.

***

Os instantes e os tempos que se vivem, e que vão se viver, são verdadeiramente únicos na história da Terra, desde muito tempo.

A informação que eu lhes entreguei aqui, para vocês, deve ser entregue ao conjunto dos seres que seguem, pela Vibração, os
mecanismos que foram instaurados, para eles, em um momento ou outro, há 30 anos e, sobretudo, desde 2 anos.

Lembrem-se de que a Vibração da Luz é suficiente por si só.

De que ela não tem nem que ser projetada, interpretada ou analisada, mas, simplesmente, que ser vivida, porque é vivendo
plenamente a Vibração da Luz que vocês se estabelecem na sua Presença.

E que é unicamente estando plenamente estabelecidos na sua Presença, no seu Coração, que a Presença
d'Ele irá se revelar e agir.



Muitos Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, vão redefinir a Verdade e o Amor, bem além do seu sentido humano, pessoal ou coletivo,
aquele do qual falou Cristo e outros, na sua continuação, que o imitaram, encarnado.

Cabe a vocês, hoje, fazer a mesma coisa.

Isso necessita de uma plena Consciência do instante.

Uma plena Consciência da Alegria e da Paz que não pode ser obtida se existir uma única atividade mental voltada para outros
lugares além da vivência do instante presente.

Assim, como lhes foi dito, eu poderia dizer: «Vigiai e orai».

Porque vocês sabem que o momento chegou e, não, vocês não sabem quando o momento irá chegar.

Esta pressão da Vibração e da Consciência Crística da Sua Presença far-se-á sentir ao nível da Coroa da redenção na cabeça e
também na Coroa do Fogo do Coração e da Tri-Unidade.

Mesmo para alguns de vocês que, por enquanto, ainda não vivenciaram essas ativações e esta Consciência.

Se vocês respeitarem esses preceitos e os adotarem, vocês irão se tornar então,coletivamente, os ‘pilares’ da Sua Presença depois
da Sua manifestação.

É assim que vocês irão permitir a ajuda mais adequada a todos os Irmãos e Irmãs que estão ainda indecisos, prestes
a despertar ou acordar.

Nós repetimos ainda essa noite que, aí também, apenas vocês é que podem dar esse passo para Ele, ninguém mais,
mesmo se a nossa Presença os acompanhar.

Lembrem-se também, neste período, de que a Luz Vibral é Inteligente, bem mais do que jamais será o seu mental ou a sua
personalidade, por mais brilhante que fosse.

O momento chegou de manifestar, também, a sua capacidade para o Abandono à Luz.

***

Desde um ano agora, nós iniciamos sobre a Terra o ‘primeiro vórtice interdimensional’, permitindo então realizar o que está em curso
hoje.

A data de aniversário da minha intervenção, desde agora um ano, de dezembro de 2009 (*), leva-os a realizar, Aqui e Agora, a
totalidade da sua Presença e da Presença d’Ele.

Nós lhes desejamos, nós, o conjunto dos Melquizedeques, um estabelecimento forte na Paz Interior e na Alegria.

Lembrem-se também de que o corpo é o Templo onde se realiza esta revelação, mesmo este mundo sendo Ilusão, recordando,
assim, as palavras de Cristo, fazendo de vocês os seres presentes sobre este mundo e, no entanto, não sendo deste mundo.

Eu lhes pedirei para terem em mente as poucas palavras que pronunciei essa noite, para se impregnarem delas, porque elas foram
escolhidas com cuidado pelo conjunto do conselho dos Anciões.

A multidimensionalidade e a interdimensionalidade não são palavras em vão: é a isso que vocês serão confrontados, é a isso
que vocês são chamados para viverem o encontro.

Não é desejável, agora, abrir um espaço de questionamentos com relação a essas palavras que eu pronunciei, porque elas não
requerem qualquer questão.

Apenas, simplesmente, para impregnar-se delas e ver, então, se elas correspondem ao ‘apelo’ que está em vocês.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito as bênçãos e as saudações do conjunto dos Anciãos.

O nosso Amor e a nossa Consciência estão com vocês, onde vocês estiverem, sobre a Terra, como no seu caminho para o seu
Coração.

Que a Paz de Cristo, que o Amor de Cristo, que a Vibração de Cristo estejam em vocês, Filhos da lei do Um, bem amados Irmãos e
Irmãs na humanidade.



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

(*) – SRI AUROBINDO (08.12.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=866

1º. de dezembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -
Inclui os indicadores de acesso ao estado Unitário.

 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_SRI_AU...

~ Estabelecimento na nova Consciência Unificada ~

 Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na encarnação em meio a esta humanidade, eu peço para acolherem a minha Irradiação e a
minha Radiância, a fim de que vocês e eu, além das palavras que eu fui encarregado de transmitir a vocês,

estabeleçamos entre nós uma comunicação e uma Comunhão diretas indo, se possível, além das palavras que
eu vou pronunciar, pois isso se refere diretamente às modificações em andamento em meio à sua Consciência.

***

Eu anunciei, há alguns meses, uma série de modificações referentes à evolução do Sol, da Terra e da sua
Consciência, devendo fazê-los passar, em breve, por um mecanismo chamado (e que eu chamei, na época)

de choque da humanidade.
Eu gostaria agora de desenvolver e de revelar, ainda mais, as condições e as circunstâncias que irão lhes

permitir viver a chegada do Supramental em meio à Consciência ordinária da humanidade e a maneira de vivê-
la, especialmente para vocês, aqui e em outros lugares, que estão despertos.

O Despertar sendo, para mim e para vocês, a capacidade para perceber e para Vibrar em meio a algumas
estruturas, refletindo, assim, a sua capacidade para estabelecer-se na nova Consciência Unificada.

Muitos de vocês, em diferentes etapas, desde algum tempo, vivem, de diferentes maneiras, as primícias da
chegada desta Onda Galáctica, como vocês a nomeiam hoje.

Durante a minha vida, eu chamei isso de Supramental e eu ali irei voltar, pois este conceito de Supramental é
fundamental.

Em uma linguagem mais ocidental e mais antiga, eu diria que isso é o Fogo do Espírito, correspondendo, na
sua tradição cristã, ao que poderia ser chamado de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a Chama de

Fogo vindo colocar-se sobre a sua cabeça e no seu Coração, realizando uma série de carismas, como o falar
em línguas e muito mais.

***

Muitos de vocês, aqui e em outros lugares, vivenciaram processos mais ou menos antigos (de ativação de
funções da Consciência e de Vibração) em meio aos seus chakras, levando-os a constituir o que é conhecido

SRI AUROBINDO - 20 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_SRI_AUROBINDO.mp3


como Corpo de Luz, para despertar uma série de estruturas, adormecidas até agora.
Algumas palavras são conhecidas por vocês, mesmo de forma literária, há muito tempo, particularmente o que

foi chamado de Despertar da Kundalini, a recepção do Espírito Santo.
 Durante as Núpcias Celestes, três irradiações bem específicas sofreram, de alguma forma, alquimia e foram

precipitadas sobre esta Terra, preparando o caminho de retorno do Éter e de CRISTO, em meio à humanidade,
na Consciência.

Durante a minha vida, eu escolhi chamar esta Luz, este retorno, de Supramental, pois efetivamente tudo opõe o
mental e o Supramental.

A ação do Supramental é justamente a de transcender o mental e de superá-lo, o que significa que, sob a
influência do Supramental, o mental não pode coexistir.

***

Vocês próprios experimentam, em certos momentos, durante períodos de alinhamento, durante alguns
derramamentos de Vibrações e de partículas sobre a Terra, maior ou menor capacidade para entrar no seu Ser
Interior e para manifestar esse silêncio mental indispensável para permitir ao Supramental e às suas diferentes

partes constituintes estabelecer-se em vocês e estabelecer, assim, a nova Consciência.
O que, até agora, era manifestado por etapas mais ou menos curtas ou mais ou menos longas, vai agora, nos

tempos que vocês irão viver, imediatos, instalar-se de maneira muito mais duradoura.
Da sua capacidade para extrair-se da Consciência ordinária (estando plenamente presente e consciente), da
sua habilidade para fazer cessar as atividades denominadas mentais, emocionais (ou, de maneira geral, as
atividades da personalidade), vai depender a sua facilidade de integrar e de manifestar a nova Consciência.
Alguns de vocês já manifestam esta nova Consciência, mesmo na sua vida ordinária, através de tudo o que

corresponde à sua vida ordinária, que se torna então livre da dualidade, livre das traves inerentes à
personalidade.

A etapa preparatória que vocês vivem de agora em diante e que os prepara, de algum modo, para suportar o
choque da humanidade, é primordial, para vocês, pois, da maneira que vocês integrarem, em vocês, os seres
em processo de despertar ou despertos, irá depender também a maneira com que os seus Irmãos e as suas

Irmãs, ainda adormecidos, poderão, para alguns deles, aquiescer e se abrir a esta nova Consciência.

***

Até o final do ano passado, a Luz favorecia algumas aberturas.
Como eu disse quando eu fui São João, sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos chamados e poucos eleitos.”

Os chamados serão marcados na testa.
Os eleitos são aqueles que serão capazes de descer esta Luz da cabeça até o Coração e, então, de

manifestar uma forma simbólica de Crucificação da personalidade, a fim de que o Coração tome o lugar do ego
e do mental.

É isso que foi chamado, no Yoga Integral, de Supramental.
Evidentemente, o que eu percebi, há mais de meio século, não podia, naquela época, ser vivido na célula e,

então, na própria Consciência da estrutura física, contrariamente ao que está em andamento hoje, para vocês.
A qualidade da instalação e a qualidade do desenvolvimento da estrutura Supramental, chamado de Corpo de

Estado de Ser, apenas pode ocorrer se houver silêncio mental.
De fato, a característica do mental é sempre a de buscar uma forma de apropriação da Luz e de colocar esta

Luz a serviço, não do Coração, mas da personalidade.
Até pouco tempo, esta Luz estava disponível.

Alguns seres aceitaram, conscientemente, abandonar-se completamente a esta Luz, para que o Coração
tomasse a ascendência sobre o mental e a personalidade.

De certa forma, um número considerável de seres humanos tendo vivenciado este encontro com a Luz,
desviaram esta Luz em benefício da personalidade, impedindo assim o próprio estabelecimento do

Supramental e do Corpo de Estado de Ser em meio às estruturas existentes.
Isso se refletiu por um episódio delicado, vivenciado há muito pouco tempo, tendo levado alguns seres a se

afastarem da Luz, pois a personalidade não pôde se apagar ou ser transcendida pela Luz do Coração.

***

A Passagem que foi efetuada há pouco tempo, como o Arcanjo URIEL anunciou e revelou, permite hoje, para
aqueles que atravessaram a etapa de transcendência da personalidade, poderem estabelecer-se mais

facilmente no Coração, pois os circuitos Vibratórios e, particularmente, a abertura da boca, estabelecendo um
Tubo de Luz presente entre a boca e o Coração, permitiram construir um ponto de Luz, de partículas

Adamantinas, de Vibração Supramental, entre a boca e o Coração.
A ativação do que foi chamado de 11º Corpo, sob a Regência do Arcanjo URIEL, chamado de Verbo Criador,

permite efetivamente passarem gradativamente da palavra e da mentira para a Verdade e o Verbo.



Há uma diferença fundamental entre a palavra e a atividade mental, e o Verbo e a atividade Supramental.
Não podem existir, simultaneamente, a atividade mental e a atividade Supramental.

O Supramental seria, de algum modo, um mental que não é mais dirigido pela personalidade ou pelo plexo
solar, mas que está diretamente sob a influência da Vibração do Coração e, então, do Estado de Ser ou, se

preferirem, do Espírito.
Até agora, era fácil passar de um ao outro e do outro ao primeiro, segundo as suas atividades em meio à sua

Consciência da vida usual.
Hoje, as coisas vão mudar.

Elas vão mudar no sentido em que, de maneira iminente, vocês irão observar, por si mesmo, que vocês estarão
cada vez menos inclinados a utilizar o mental ou a Luz recebida pela personalidade.

***

Existe uma diferença fundamental entre o Coração aberto e a personalidade.
A personalidade questiona permanentemente, buscando uma referência no passado, na experiência passada

ou ainda em uma série de crenças ou de construções.
A Vibração Supramental é uma resposta eterna e permanente em meio à qual não pode existir qualquer

questão e qualquer interrogação.
O Supramental apenas pode ser estabelecido quando houver silêncio mental.

Este Supramental traz absolutamente tudo o que é necessário e revela, do mesmo modo, capacidades novas
em meio à Consciência Nova, primeiramente podendo se estabelecer, de maneira cada vez mais firme para o

ser que vive isso, as funções que, até agora, estavam, é preciso dizê-lo, bem adormecidas.

***

A primeira é uma comunicação que eu denominaria não verbal, estabelecendo-se diretamente de Coração a
Coração ou de olhar a olhar, indo bem além do que é dito e das aparências da máscara, do parecer, permitindo

ao ser que evolui segundo o Supramental captar, não mais a aparência e a máscara, mas diretamente, a
Essência da pessoa que está na sua frente ou, ainda, com a qual ele está conectado, mesmo à distância.

O mental pode ser enganado de diferentes modos e enganar-se a si mesmo.
O Supramental não pode ser enganado, pois ele vê a Verdade na cara, pela captação direta da Vibração da

Essência.
Assim, estando estabelecido em meio ao Supramental, não existe mais distância entre a Consciência que é a

de vocês e a Consciência que está no resto do Universo.
Dessa maneira, então, é impossível de ser enganado, seja por quem for ou pelo que for, quando vocês se

estabelecem no Supramental.
Naturalmente, aquele que está na frente e que não estaria nesta atitude Vibratória do Supramental conectado,
não pode imaginar que vocês possam, literalmente, fusionar com ele, percebê-lo e conhecê-lo bem além da

aparência, do parecer e das palavras.

***

O Supramental é um conhecimento direto, por que isso passa pelo Coração.
Isso não passa pelo filtro da interpretação, pelo filtro das projeções ou das crenças.

O ser estabelecido no Supramental não tem nem dúvidas, nem medos, nem interrogações.
Existe, em meio ao Supramental, uma certeza bem além da fé, pois se trata de uma vivência real e direta da

Luz.
O ser que está identificado assim com a Luz, torna-se o Todo, na Verdade e na totalidade.

Sendo o Todo, mesmo quem quisesse se separar desse Todo, não poderia fazê-lo.
Há, então, uma percepção surpreendentemente clara e precisa dos seres até agora separados, ou mesmo do

Universo, na sua totalidade.
O Supramental absolutamente não passa pelas fases clássicas do mental, denominadas análise e depois pela

síntese e, eventualmente, pelo julgamento e integração.
O Supramental, como eu dizia, abre as portas, os faz cruzar uma série de limites e os faz aceder ao Ilimitado.

***

Em meio a este Ilimitado, é claro, existe uma série de indicadores, bem além dos comportamentos e das
ações, dos quais o primeiro firma o acesso a uma Alegria Interior inefável.

Vocês irão se aperceber, para aqueles de vocês que se abandonam mais facilmente à Luz, de que este estado
de Alegria Interior inefável, independentemente de qualquer circunstância exterior, vai poder se manifestar,
estabelecer-se e durar por períodos muito mais longos do que antes: além mesmo dos seus espaços de

alinhamento e de meditação, vocês poderão se fundir com a Luz.



Nestes estados, nenhuma atividade mental pode se manifestar ou interferir.
Se o mental interferir ou se manifestar, ou se as emoções aparecerem, então, naquele momento, o
Supramental não está ainda estabilizado, nem eficiente, na totalidade da sua ação transformadora.

Há então, deste modo, indicadores Vibratórios, como o que foi denominado a Coroa Radiante do Coração ou o
Fogo do Coração, a Passagem e a modulação do Nada ou Canto da alma, ouvido no nível da orelha, que vai

se intensificar e invadir, pouco a pouco, o seu espaço de percepção, vindo literalmente oprimir e transcender a
possibilidade de ação e de atividade do mental.

***

Neste estado refinado de acesso ao Supramental, que se estabelece de maneira cada vez mais longa, não há
mais lugar para a própria Consciência da personalidade.

A personalidade, de algum modo, durante esses períodos, é dissolvida e está ausente.
Evidentemente, este estado de ser, denominado Unidade ou Samadhi, vai literalmente impedir a ação e o

Fazer em meio ao mundo dual, no qual vocês ainda estão encarnados.
Obviamente, ao sair deste estado, a Consciência mantém a lembrança deste estado e tenta fazer grudar as

ações em meio ao mundo exterior, em ressonância e em afinidade com a Unidade vivenciada nos momentos
Interiores, pois o Fazer, a ação, em meio a este mundo dual, sempre será dual, por Essência e por definição,

mas essas ações e esses comportamentos serão coloridos pela Unidade e não mais por qualquer
reivindicação do ego ou da personalidade.

Vocês irão então penetrar, cada vez mais, no sentido do Serviço, no sentido do Ser e na ação da Luz,
independentemente mesmo da sua vontade.

Um exemplo conhecido por vocês, enquanto povo ocidental, é CRISTO andando nas ruas e, de repente,
perguntando: “quem me tocou?”.

E a mulher que o havia tocado, naquele momento, fica curada instantaneamente.
CRISTO não tinha tido qualquer vontade, Ele estava simplesmente na totalidade dessa Irradiação.

É a isso que, hoje, vocês são chamados.
As suas estruturas sutis, que vocês chamam de aura ou de veste de Luz, vão literalmente branquear e perder

as colorações ligadas à ação da personalidade.
Vocês irão então, mesmo em meio à Consciência ordinária que resta encarnada, manifestar este próprio

princípio da Unidade.
Vocês irão constatar então, facilmente, que será cada vez mais difícil participar do jogo do ego, do jogo do

mental, das emoções, dos apegos, pois vocês efetivamente irão se tornar cada vez mais transparente.
Esta transparência podendo se tornar, efetivamente, aí também, incômoda para aqueles que, justamente, não

estão nesta transparência ou nesta busca da transparência, mas que ali se opõem.
Isso, no entanto, não poderá alterá-los.

Se vocês ficarem alterados, significa que o Supramental ainda não está estabilizado.

***

Vocês então compreenderam e, eu espero, apreenderam, inteiramente, que o período que se abre a vocês, a
partir de hoje, é aquele que vai permitir-lhes manifestar a sua Consciência Unitária, pacífica, Supramental, de

maneira cada vez mais tangível, sejam quais forem as suas atividades.
Até agora, a passagem da consciência fragmentada para a Consciência Unitária era expressa, quase sempre,
para vocês, por uma obliteração das capacidades intelectuais mentais usuais, impedindo-os, para alguns, de

realizar as operações comuns, ou mesmo mais corriqueiras.
Vocês passam, de agora em diante, para a fase de integração.

É este famoso salto quântico que irá fazê-los viver o Arcanjo MIGUEL e que vocês começam a viver.
Na Consciência Unitária do Supramental, a sua Vibração da Consciência das partículas que os animam torna-se

cada vez mais intensa, propiciando estados específicos de Vibração onde, mesmo fora de qualquer fase de
alinhamento, a Coroa Radiante da cabeça e do Coração põem-se a Vibrar intensamente, onde o Som da alma

é modificado, intensificado e ampliado.
Vocês percebem, sem mesmo ali levar uma Consciência importante, os fluxos de partículas chegando até

vocês e partindo de vocês, na sua qualidade própria e intrínseca de irradiação.
Quanto mais vocês estiverem neste fluxo, mais o mental não pode, de forma alguma, manifestar-se ou

apropriar-se seja do que for.

***

Neste estado Vibratório, qualquer referência a algum futuro ou qualquer referência a algum passado não pode
mais existir.

Não existe mais, aliás, nenhuma reivindicação, exceto aquela de estar, na totalidade, nesta Presença a si
mesmo.



Se vocês sentirem que este estado foge de vocês, vocês têm a possibilidade, instantaneamente, de ali
remediar, ativando o Tubo de Luz que existe entre a boca e o Coração, pela respiração consciente, com a boca

aberta, pelo nariz.
Naquele momento, vocês irão restabelecer instantaneamente o fluxo dessas partículas Adamantinas e então,

na mesma ocasião, o seu estado de Consciência Unitária, seja o que for que vocês fizerem.
Vocês não poderão, aliás, nada fazer que seja contrário à Unidade que vocês estão experimentando e vivendo,

se não vocês irão sair deste estado.
Da sua capacidade para manter esta Consciência Unitária vai depender a maneira com que vocês irão aceitar e

acolher esse choque da humanidade.
Em última análise, vocês apenas vão empregar esta Consciência Unitária em meio à consciência dual da

humanidade.
É deste modo que vocês irão enxamear.

É deste modo que vocês irão se estabelecer na Paz e no que foi denominado, nas escrituras védicas, Sat-Chit-
Ananda.

Vocês não podem pretender viver Sat-Chit-Ananda se o mental assumir o comando, se a personalidade
assumir o comando, é tão simples assim.

Ou a personalidade se manifesta e os leva para as resistências, para as interrogações.
Ou a Consciência da Unidade se instala e, naquele momento, vocês experimentam e vivem Sat-Chit-

Ananda, espaço onde não existe mais interrogação nem reivindicação de papel, de função.
Vocês estão, naquele momento, plenamente estabelecidos no Ser, na Unidade, o que vocês podem chamar, e

que vocês irão chamar, cada vez mais, de estado Crístico.

***

Este estado Vibratório da Consciência Unificada vai lhes permitir experimentar também, cada vez mais, não
mais somente o Abandono à Luz ou o desprendimento ou ainda a pacificação, mas vai fazê-los penetrar, cada

vez mais, nesses estados que vocês poderiam qualificar, ainda hoje, de extremos, de Alegria inefável.
A melhor imagem que eu posso encontrar e as melhores palavras que eu posso dar, pois correspondem ao
que o ser humano conhece, de maneira mais ou menos importante, mas, em todo caso, que buscou, que é o

que vocês chamam de Deleite ou de Êxtase.
Exceto que aí, não se trata de uma vazão pontual, mas de um estado que se estabelece de maneira

permanente.
Este estado de Êxtase permanente, denominado Maha Samadhi, é ao que vocês são chamados,

independentemente, é claro, de qualquer ação ou atividade de tipo sexual.
É como se um estado de prazer se instalasse e durasse e fizesse participar todas as suas estruturas (do corpo

físico até os planos mais sutis) deste estado de deleite, de êxtase e de íntase.
Vocês irão perceber por vocês mesmos que se o mental intervier naquele momento, o Som da alma fica

atenuado e desaparece.
O fluxo das partículas Adamantinas que irradiava, de vocês e para vocês, é também interrompido.

***

Vocês irão se tornar também, à medida que os momentos passarem, cada vez mais capazes de perceber a
diferença entre um estado Unificado e um estado dissociado, em vocês e, é claro, no exterior de vocês.

O aprendizado que vocês fazem vai se estender em tempos extremamente reduzidos, porque este
aprendizado será feito de maneira rápida para aqueles de vocês que se abandonarem totalmente a este

processo e que deixarem a personalidade se extinguir normalmente e naturalmente.
 O mês de março é o mês da instalação deste processo.

Naturalmente, aqueles cuja personalidade estiver ainda muito presente correm o risco de viver, eu diria, atritos
importantes entre a atividade mental e a atividade Supramental.

Mas as próprias referências que eu lhes dei, que vocês irão perceber bem facilmente, irão ditar-lhes, de algum
modo, como fazer, a fim de que, de chamados, vocês se tornem definitivamente eleitos e assumam as

escolhas que vocês fizeram.

***

Esses mecanismos que ocorrem hoje são naturais, a tal ponto que os seres que jamais vivenciaram a mínima
percepção Vibratória, foram colocados, de algum modo, para dormir, e vão se encontrar, de um dia para o

outro, vivendo facilmente esta Consciência Supramental, ilustrando, aí também, as palavras repetidas muitas
vezes: "os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos."

Isso vai requerer de vocês, no entanto, nos primeiros momentos, uma forma de vigilância específica.
Assim que vocês tiverem identificado os momentos em que a sua Consciência se estabelece no Sat-Chit-
Ananda do Maha Samadhi, vocês terão então as referências extremamente confiáveis do estado no qual

vocês estão.



Vocês não poderão mais mentir para si mesmo e, sobretudo, ninguém mais poderá mentir para vocês quando
vocês próprios estiverem estabelecidos nesta Consciência Unitária.

A intensidade das Vibrações que vocês percebem atualmente vai ser amplificada, multiplicada, a cada dia.
Cada dia é então um novo nível para esta Consciência Unitária, até a sua transformação final na Luz e a

chegada total da Luz.
Lembrem-se também de que é neste estado de Consciência Unitária que vocês irão encontrar todas as

soluções para os problemas existentes na sua vida ordinária, e não por alguma atividade do mental ou por
alguma atividade da razão e da lógica.

A razão e a lógica, aliás, irão afastá-los deste estado de Consciência Unitária.
A lógica da Luz não é, de modo algum, a lógica da Consciência dual.

Os problemas existentes em meio à sua vida dual serão resolvidos, justamente, pela sua própria capacidade
para se estabelecer na Consciência Unitária.

As condutas ligadas à lógica e à razão não terão mais qualquer efeito na sua vida e isto poderá ser muito
desconcertante para alguns que tinham o hábito de conduzir sua vida, enquanto conectados com a Luz,

segundo a lógica e a razão da Consciência dual.

***

Vocês irão então entrar na manifestação e na prova da sua própria Luz.
Quanto mais vocês se tornarem a Luz, mais tudo será simples, cada vez mais simples.

O Mestre PHILIPPE DE LYON falou sobre isso.
O que será testado durante este período de instalação é, evidentemente, na linguagem ocidental, a fé, mas não

a fé cega, mas a fé clareada, pois a Vibração e a Luz não podem enganar.
Não é uma fé mental ou de uma adesão a qualquer crença que eu falo, mas a verdadeira fé, aquela que havia

feito CRISTO dizer: “sua fé que o salvou”.
Aí estão as informações que, enquanto Melquizedeque do Ar, eu fui encarregado de lhes transmitir, neste

período que se abre hoje, até a intervenção de MIGUEL, Arcanjo, que irá lhes permitir entrar diretamente na
demonstração da ação da Luz, na sua vida e sobre esta Terra.

Cabe a vocês definirem onde vocês se situam.
Há, mais uma vez, indicadores que não poderão enganá-los.

Se houver, e unicamente em relação ao que eu acabo de falar, unicamente em relação a isso, perguntas ou
necessidade de especificação, então eu vou tentar trazê-las.

Eu os escuto.

***

Pergunta: perceber calor no corpo e no nível do timo indica resistências à Luz?

Cara irmã, absolutamente não.
Isso é o reflexo da invasão pelo Fogo do Espírito, pelas partículas Adamantinas, dando este calor, essas

agulhadas, essas Vibrações que vocês percebem, que estão ligadas a esta famosa Luz Supramental que os
seus cientistas denominam irradiação cósmica ou irradiação gama.

São as primícias do que, em uma linguagem extremamente figurada, o nosso grande Comandante chamou de
“grelha-planeta”.

***

Pergunta: poderia recordar os indicadores, abordados há pouco?

Os indicadores de acesso ao estado Unitário são: o aumento, em intensidade e em amplitude, do Som da
alma, a ativação do Fogo do Coração em um nível intenso e principalmente, naquele momento, vocês

experimentam Sat-Chit-Ananda, a Felicidade, a Consciência Unificada, a Conexão com a FONTE e o Êxtase.

***

Pergunta: o que fazer quando espirramos frequentemente na meditação, o que nos faz “recair”?

Cara Irmã, convém naquele momento aplicar algumas técnicas, dadas, aliás, no Yoga da Unidade.
Isso pode ser essencialmente a respiração.



Há, efetivamente para alguns, sintomas físicos que vão interferir no estabelecimento da Unidade.
É simplesmente a ação do mental que vai ativar um sintoma ou uma perturbação.

Em última análise, seja qual for o sintoma ou a perturbação, isso apenas faz refletir o medo, presente em meio
ao corpo de personalidade e no mental, da sua própria aniquilação.

A respiração, e o que foi chamado de postura integrativa (ndr: não se trata de um protocolo, mas de uma
indicação pessoal dada por SRI AUROBINDO no âmbito da decodificação corpo/Espírito), são elementos

importantes que permitem facilitar a colocação em repouso da atividade mental.
O processo, também, de absorção das partículas Adamantinas vindo nutrir o Coração, passando pelo Tubo de

Cristal, entre a boca e o Coração, chamado, enquanto ele estava fechado, de Lemniscata Sagrada, pelo
Arcanjo MIGUEL, permite hoje, literalmente, submergir a Consciência da personalidade por essas partículas

Adamantinas.
Este processo de absorção das partículas Adamantinas pode ocorrer mesmo fora de um estado meditativo.

***

Pergunta: o Tubo de Cristal passa pela garganta?

Na totalidade.
É a Passagem que foi realizada por MIGUEL e URIEL, no final do ano passado e no início deste ano, que

tornou possível a abertura da boca e, então, a abertura deste canal, a fim de realizar uma passagem direta pela
garganta, entre a boca e o Coração.

***

Pergunta: não ouvir o Som da alma significa incapacidade para viver a Consciência Unitária?

Isso significa, simplesmente, que o momento ainda não chegou.
Vai chegar um momento em que esse Som da alma, individual, será perceptível.
Ele foi denominado, por NO EYES, o Canto da Fênix ou o Despertar da Fênix.

Naquele momento, vocês vão ouvir o Canto da Terra por toda parte sobre a Terra.
Os últimos, naquele momento, que não tiverem a possibilidade ou o impulso para viver o Som da alma e a

Consciência Unitária, se for o momento para eles, irão vivê-lo.

***

Pergunta: poderia falar mais sobre o Êxtase e a Íntase?

O Êxtase é um mecanismo de Alegria Interior, refletindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação no
exterior.

A Íntase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o Interior.
O Samadhi ou o Maha Samadhi, a última etapa do estabelecimento da Alegria Interior, corresponde à

manifestação simultânea e concomitante do Êxtase e da Íntase.
O fluxo de partículas Adamantinas vai então, naquele momento, nos dois sentidos.

Não há uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior.
As duas irradiações ocorrem do mesmo modo, o que contribui para revelar o estado denominado Sat-Chit-

Ananda, a Felicidade, a Consciência, a Unidade, a Alegria.
 Alguns seres, na minha tradição original durante a minha última vida, descreveram perfeitamente a Consciência

Unitária.
Há os textos muito antigos que descreveram a evolução da Consciência quando ela conecta com a Unidade,
quer seja em algumas formas de Yoga anteriores ao Yoga Integral (como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga) ou

ainda nos ensinamentos de Patanjali ou dos Imortais.
A diferença é que, hoje, o que parecia uma visão da mente, torna-se totalmente assimilável e passível de ser

vivido na Consciência que vocês habitam.
Os mecanismos de Despertar da Kundalini, os mecanismos do Canto da alma, de construção do Antakarana,
o Fogo do Espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas se encarnam em meio às Vibrações que vocês

vivem.

***



Pergunta: sentir diversos incômodos no nível da garganta está associado a esses processos?

Na totalidade.
Muitos seres humanos vivenciaram inconvenientes ligados, não unicamente à garganta, mas ao que eu

chamaria de chakra da garganta, pois isso pode atingir a garganta, como o pescoço, a pele, ou alguns sintomas
inerentes a esta passagem, por vezes dolorosa, que vocês ainda vivem.

***

Pergunta: o Canto da alma e a Vibração do Coração estão necessariamente presentes, juntos?

Eles podem perfeitamente se manifestar, um independentemente do outro.
Vocês podem chegar à Vibração do Coração pela meditação no som.

Vocês podem chegar ao Som da alma pela meditação no Coração.
Os dois podem ser juntos ou separados.

Tudo depende também da sua qualidade de Atenção e de Intenção, da sua capacidade, de algum modo, para
focar a Consciência em um ponto ou no outro.

***

Pergunta: a Vibração do Coração pode ser sentida em um movimento circular depois em um
movimento pendular?

Sim.
Existem muitos movimentos no nível do que é denominado Coroa radiante do Coração ou Fogo do Coração.

Tudo é possível, naquele nível.
Hoje, alguns de vocês experimentam Vibrações que existem até mesmo atrás do Coração, em um dos pontos

que eu tinha dado no nível da coluna vertebral, há alguns meses.

***

Pergunta: podemos ter atingido o Maha Samadhi há alguns meses e hoje não mais?

Sim, na totalidade.
Mas, hoje, e particularmente daqui a uma semana, isso irá se tornar acessível.

Há necessidade de viver alguns estados de Consciência Unitária e de manter esta Consciência Unitária, mas
o Maha Samadhi é uma extração total desta realidade tridimensional falsificada.

Permanecendo um tempo suficientemente longo em meio ao Maha Samadhi, vocês não têm, simplesmente,
mais qualquer motivo para manter este corpo vivo, o que não era o objetivo buscado, até agora.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, eu rendo Graças pela sua escuta benevolente, pelo acolhimento da minha
Presença.

Que a minha Luz azul os acompanhe na Paz e no Amor.
Até logo.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled2b4.html

http://autresdimensions.info/articled2b4.html


http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-20_fevrier_2011-articled2b4.pdf
20 de fevereiro de 2011

***

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

************
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 ~ A PAZ ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs eu lhes dou minha Paz.
Foi-me solicitado vir entre vocês, a fim de explicitar um conceito importante, nos tempos que vocês vivem.

Esse conceito é a Paz.
Eu lhes falei, desde alguns meses, sobre certo número de fatos, realizados, doravante.

Cabe a vocês, durante este tempo, encontrar a Paz.
Eu lhes falei também sobre o ‘choque da humanidade’ e das etapas que conduzem, após a integração desse

choque, à Paz.
A Paz não é o oposto da guerra, a Paz não deve mais se apoiar sobre uma circunstância exterior, porque as

circunstâncias exteriores, em tempos normais, como nesses tempos, são flutuantes.
A Paz da qual eu lhes falo deve resultar de um estado de Ser, estado de Ser Unificado, decorrente de sua

capacidade de se situar além da atividade mental, além da reflexão habitual, permitindo-lhes levar suas vidas.
A condução, aliás, de suas vidas, que adquire, doravante, sob a ação da Luz e sob a ação das resistências à

Luz, um toque diferente daquele que é habitual para cada um.

***

A realização, pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto do Conclave, da fusão dos éteres, torna possível, para cada
um de vocês, de maneira mais fácil, a realização e aativação da Paz interior, aquele que é totalmente

independente de toda agitação exterior.
O Fogo do Espírito é Paz.

O Fogo do Espírito, por oposição ao Fogo do ego (como lhes foi definido pelo venerável Comandante),
estabelece-se desde que vocês mesmo aquiesçam à Luz, em totalidade, além do abandono e através do que
definiu o Arcanjo Anael, no processo de ‘integração da Luz’ (*) retornando-os à sua Clareza, à sua Essência e

à sua Transparência, que lhes será possível manifestar, concretamente, enquanto permanecerem nesse
plano, no momento.

Vocês se aperceberão por vocês mesmos, muito facilmente, a cada dia que passará agora, de que a única
fonte de paz será seu próprio estado interior.

***

SRI AUROBINDO - 30 de março de 2011
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Quaisquer que sejam, para cada um, suas ocupações diversas e variadas, vocês irão constatar que poderão se
estabelecer na Paz, cada vez mais facilmente, sob a condição de se alinhar com vocês mesmos, com seu

Estado de Ser, cujas testemunhas são a Vibração e, em particular, as percepções de que lhes falou o
Comandante.

A Paz irá resultar disso.
Como lhes foi dito, prestem atenção para não confundir a Paz e a resignação.

A resignação é uma forma de derrota.
A Paz é uma Vitória.

Vitória, em vocês, da Luz.
Vitória da Verdade, fazendo-os transpor uma etapa a mais para o seu Despertar, definitivo e total.

Durante os momentos a viver, a Paz será, ao nível de seus comportamentos, a melhor testemunha de seu
estado Interior.

Porque a Paz estabelece um estado de serenidade, anterior à Alegria, mas, sobretudo, que vem para bloquear,
sem se opor, justamente, ao ‘choque da humanidade’.

***

Alguns de vocês percebem, desde já, momentos em que lhes parece como flutuar, ou escapar da realidade
comum.

Isso contribui sem dúvida para chamá-los a mais desprendimento.
Novamente, o desprendimento não quer dizer não mais se envolver, muito pelo contrário, na vida comum, mas
sim para voltar-se ao Interior do que vocês são, de suas Vibrações, de suas percepções, a força, a potência

necessárias, justamente, para prosseguir sua realização.
Que isso seja para vocês mesmos ou para seu ambiente o mais imediato e para seus próximos,

sua capacidade e sua responsabilidade de estabelecerem-se na Paz, permitirão uma ação real sobre seu
ambiente.

Toda ação precipitada, não se realizando em estado de Paz, levará ao estado oposto à Paz.
Fiquem de olho então em seus comportamentos, seus humores e suas ações para verificar se eles se fazem

sob a influência desta Paz ou não, sob a influência de alguma reação imediata, reação imediata que seria
oriunda de seu mental, de seus medos ou de seus hábitos.

***

Estabelecendo-se na Paz, vocês irão receber, de algum modo, estímulos adaptados, permitindo-lhes agir,
manifestar um comportamento e um humor, em concordância total com a Paz e cuja eficácia será realidade.
A ação não será mais oriunda de uma cogitação ou de uma reflexão lógicas, mas sim guiada pelo seu ‘estado

de Paz’ e por seu alinhamento na Luz.
Os derramamentos de Luz e as manifestações de Luz, vindo do Céu, do Cosmos e da própria Terra, irão

atingir, doravante diariamente, um apogeu, um clímax.
A cada dia, o ápice transposto irá colocá-los, no dia seguinte, frente a outro ápice.

Este aumento da Luz será, para vocês, a oportunidade de colocar em prática e em evidência tudo o que vocês
puderam, durantes esses últimos tempos, esses últimos meses ou esses últimos anos, exercer como técnica,

como Abandono, como protocolo.
Apoiem-se em suas experiências recentes, de alinhamentos coletivos ou pessoais, para recriar, nos

momentos críticos, este estado.
Então tudo será facilitado.

Retenham bem que isso não será jamais devido à sua vontade, mas, muito pelo contrário, à eliminação de
qualquer desejo pessoal, que irá lhes permitir ser guiado pela Luz.

***

Estejam, de qualquer modo, vigilantes, ao nível dos pontos de pressão e de Vibração que lhes percorrem, em
certos momentos.

Vocês irão constatar, aliás, uma diferença sensível entre a consciência e a energia matinal, e a consciência e a
energia que irá se manifestar no meio e no fim da tarde.

Vários ciclos que lhes são próprios se modificam, que isso sejam os ciclos de sono, os ciclos alimentares.
Isso é perfeitamente normal e lógico, em vista da quantidade de Luz se vertendo neste momento mesmo sobre

a Terra.



Estejam atentos também aos seus sonhos acontecendo de forma inesperada à noite ou pela manhã,
normalmente, porque ali irão encontrar indicações, de semitom ou bem concretas.

Isso serão, de qualquer forma, impulsos da Luz e da alma ocorrendo em seus momentos de sono, que serão,
de algum modo, ‘guias’, mesmo por vezes injunções, para empreender tal ação ou tal outra ação.

O exemplo o mais simples que eu posso tomar é, por exemplo, à noite, vocês planejam o dia seguinte para ir a
tal lugar, e pela manhã, quando vocês acordam, um impulso os incita para não ir àquele lugar; então, respeitem

isso, porque ele virá da Luz.

***

A intensidade do derramamento de Luz far-se-á sentir de maneira muito mais intensa, efetivamente, no final da
tarde (ndr: isso corresponde à hora em que o sol está em fase descendente, qualquer que seja o país).

Nessas fases de aumento da Luz, vocês irão ‘escalar um pico’.
É nesses momentos que vocês terão a impressão ou o sentimento de não estar como de costume.

Respeitem, aí também, estes momentos, o que lhes pede seu corpo, sua Consciência.
Pensem também, nesses momentos, no pico que vocês têm que escalar, no plano Vibratório da Luz, para

mergulhar na Paz.
Todas as soluções virão a vocês neste estado de Paz.

Todas as soluções que vocês irão querer, pessoalmente, conduzir sob a influência de seus devaneios e
reflexões serão sem sentido [‘non-sens’].

***

O período que se abre e que se vive, de hoje em diante, sobre a Terra, para vocês, é um período
extremamente importante.

É o momento em que ocorre certo número de basculamentos, e também, a última Reversão, levando-os a viver
o acesso ao seu Estado de Ser, integralmente.

Os marcadores de que lhes falou o Comandante [OMRAAM], ao nível de suas percepções (que isso seja ao
nível da cabeça ou do Coração), serão como um ‘barômetro’, quanto ao seu estado de alinhamento com a Luz.

E, aliás, seu humor de Paz será também, por outro lado, o melhor barômetro.
Armem-se desses dois barômetros, ser-lhes-á, então, extremamente fácil navegar, em sua vida, a cada

minuto.
Muitas mudanças, Interiores e exteriores, ocorrem atualmente.

O ritmo, a frequência, como vocês já os constatam, modificam-se e se aceleram intensamente.
O que poderia parecer impensável, para vocês mesmo, um dia antes, tornar-se-á inteiramente possível no dia

seguinte.
Então, portanto, não se preocupem com o que lhes parece, a um dado momento, um obstáculo, qualquer que

seja.
Este obstáculo não tem que ser combatido, mas simplesmente ser visto para o que ele é.

E muitas vezes, no dia seguinte, o impulso que vocês terão vivenciado, e a integração da Luz, permitir-lhes-ão
transcender este obstáculo que não existirá mais para vocês.

Isso diz respeito a todos os setores de sua vida.

***

A cada dia, vocês irão escalar um novo pico.
A cada dia, vocês irão alcançar um novo estado Vibratório e um novo estado de Consciência.

A cada dia irão ver, em vocês e ao seu redor, modificações importantes.
Suas percepções tornar-se-ão afinadas.

Alguns de vocês poderão, cada vez mais fácil e frequentemente, contatar as dimensões Unificadas.
Muitas coisas parecer-lhes-ão ir a uma velocidade diferente da habitual.

Esta aceleração poderá se traduzir, para alguns de vocês, pela sensação de que isso pode se mover muito
rápido.

Se vocês permanecem em Paz, então, esse sentimento irá desaparecer.
Muitos de vocês descobrirão ‘facetas’ ainda desconhecidas: capacidades novas emergem, em ligação direta

com a ativação, ininterrupta, agora, das 12 Estrelas e dos novos circuitos, em vocês.
Tanto quanto possível, desde agora, e mesmo quando UM AMIGO tiver dado as funções desses circuitos e

dessas ressonâncias, tentem evitar se colocar questões, tentem o mais possível entrar, em cheio e em pleno



Coração, na vivência do que é para viver, por essas Vibrações que lhes percorrem.
Lembrem-se de que a solução não está na compreensão, nem na significação, mas sim na ‘vivência Vibratória’

desta Paz e desta Luz.
Lembrem-se também de que seus espaços de alinhamento coletivos serão também, para vocês, uma fonte

de nutrição e de inspiração.
Respeitem totalmente seus corpos, o que o corpo irá lhe solicitar, que isso seja mais aporte líquido, ou uma

ausência de nutrição, respeitem-no.

***

Resumindo, é-lhes então solicitado para estarem vigilantes, vigilantes aos sinais que se manifestam a vocês,
vigilantes à qualidade de sua Paz, que caberá a vocês estabelecer e manter, vigilância, enfim, sobre os sinais

exteriores.
Esses sinais exteriores, vocês os encontrarão sobretudo na natureza, na observação do sol, do céu, e nos

sons que se modificarão: som da Terra, som do Céu.
De fato, é-lhes solicitado, principalmente, para viver este período, serem ainda mais conscientes da vida.

Novamente, a Luz proverá absolutamente tudo.
É durante esses períodos que lhes é pedido, e que lhes é permitido, graças à Luz, para penetrar ainda mais

em sua intimidade, em seu Templo interior.

***

O que quer que aconteça, em seu Interior ou em sua vida manifestada exteriormente, o aceitem, mesmo se
isso lhes pareça, em um primeiro momento, desconcertante.

Em última análise, não pode ali ter qualquer elemento desconcertante sob a ação da Luz.
Somente a aparência pode sê-lo, mas, em Verdade, isso não será jamais o caso.

***

Alguns de vocês, sob a influência do Fogo do Espírito, vão manifestar abrasamento das três lareiras.
Isso pode também representar, mesmo se isso é vivenciado por uma paz anterior, um ‘choque’ Interior porque
a rapidez das Vibrações e da Luz que vão percorrê-los será como uma espécie de sideração de seus sentidos

e de seu cérebro.
Para alguns, isso os obrigará a romper com as atividades exteriores.

Respeitem, aí também, o que vocês vivem, porque tudo não depende unicamente de seus momentos de
alinhamento coletivos e dos momentos que vocês decidem, porque esses momentos serão decididos pela

própria Luz.
Assim vocês terão que seguir o ritmo da Luz, além de seu próprio ritmo.

***

Se vocês aceitam e acolhem esses alguns preceitos, se vocês estão atentos, a integração da Luz e
da Paz serão seu lote diário.

Se a resistência se manifesta, então, a Paz irá se evadir, e vocês arriscam muito, naqueles momentos, deixar
se manifestar o Fogo do ego, com comportamentos contrários ao da Luz.

Lembrem-se de que a Vibração que percorre seu corpo é seu guia.
Esta Vibração será às vezes um apelo, um apelo para entrar em vocês mesmo.

É no respeito do que dirá seu corpo e sua Consciência, no respeito do que lhes dirá a Luz, que irá se realizar
sua Paz.

***

Retenham enfim que não há nada a evitar, como não há nada a temer e nada a esperar.
Simplesmente, viver o instante, em lucidez, em transparência, aquiescendo à realidade e à Verdade da Luz,

irrompendo, cada vez mais, em sua vida e em seu mundo.
Pratiquem, nos momentos em que poderiam duvidar ou em que estariam agitados, o que lhes pareceu até

agora o mais apaziguador (que isso seja a respiração, uma música, um cristal, ou qualquer outra coisa), que, até



agora, lhes foi benéfico, poderá ser empregado.
A finalidade sendo, é claro, não deixar, nesta fase de irrupção total do Supramental, o mental prevalecer,

quaisquer que sejam os pensamentos que poderão se seguir, nesses momentos.
Cabe a vocês irem além de seus próprios pensamentos, que isso seja uma preocupação por uma criança ou

qualquer outra coisa.

***

Lembrem-se de que sua qualidade de Paz, de que sua qualidade de alinhamento e de Luz fará toda a
diferença.

 O que lhes dirá o mental, o que vocês viverão será justo e totalmente em ressonância e em concordância com
a Luz, se vocês deixam passar a Luz.

Tudo o que eu lhes falo corresponde ao período que se instala entre agora e aproximadamente o final de
seu mês de abril.

Nós contamos com sua Presença, com sua disponibilidade, com sua Irradiação, e sobretudo, com sua Paz.
Porque, da qualidade de sua Paz (vocês todos que vivem Vibrações), resultará a maneira que a totalidade da

humanidade viverá esta etapa.
Isso não deve ser para vocês um peso complementar, mas, muito pelo contrário, uma responsabilidade e

uma leveza.

***

Lembrem-se de que, pela Merkabah coletiva, vocês estão todos religados, que isso não é uma vã palavra, mas
uma realidade.

Assim, portanto, da qualidade de sua Paz, resultará, em um primeiro momento, a qualidade da Paz de todos
seus Irmãos e Irmãs encarnados vivendo as mesmas etapas, e por ‘contágio’, eu diria, o conjunto da

humanidade.
A Terra conta com vocês.
O Céu conta com vocês.

Eis do que eu fui encarregado de dizer-lhes.
Evidentemente, eu penso que, prontamente, UM AMIGO (a partir do momento em que os Arcanjos tiverem

finalizado o que foi empreendido), irá intervir para dar-lhes o sentido mesmo dos novos circuitos se ativando em
vocês.

Até lá, contentem-se em vivê-los, simplesmente.
Lembrem de conservar, o mais possível, a humildade e a simplicidade, que permanecerão as melhores

garantias, para vocês como para seu ambiente, como para o conjunto da Terra, do bom desempenho deste
período.

Por isso, meus Irmãos e minhas Irmãs, se existem em vocês questões relativas exclusivamente ao que eu
acabo de expressar, então, eu os escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, nós vamos comungar, juntos, em meio à minha Luz azul.

... Efusão Vibratória ...

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

(*) – ARCANJO ANAEL (29.03.2011) – ‘Integração da Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-m...

***
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110407_-_SRI_AU...

~ Tornar-se criador do seu presente ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, que a Luz do Um esteja com vocês
Eu venho expressar-me a pedido do conjunto dos Melquizedeques.

O contexto da minha intervenção situar-se-á na sequência lógica do que eu desenvolvi, desde já algum tempo,
para que se lembrem e que vocês possam reler, eventualmente, a fim de compreender o que eu quis dizer.

Eu irei situar isso, inicialmente, na minha primeira intervenção, que fala do aparecimento da Luz azul, no mês de
dezembro de 2009 (ndr: intervenções de SRI AUROBINDO de 08 e de 12 de dezembro de 2009) (1).

O ano passado, eu lhes falei de uma série de fatos, cumpridos e realizados, que eu denominei a ‘liberação do
Sol’ e em seguida a ‘liberação da Terra’.

Em consequência do que iria se estabelecer um processo específico, denominado o ‘choque da humanidade’.
No momento em que se torna evidente, sobre esta Terra, que vocês entraram em cheio nesse choque, no

momento em que UM AMIGO lhes comunica os últimos fragmentos do ensinamento finalizando e completando
um ciclo do conjunto dos ensinamentos de Yoga que existiram na superfície desta Terra, eu inscrevo o

contexto da minha intervenção nesta frase: ‘tornar-se criador do seu presente’.
Esta frase pode e deve ser entendida em diferentes níveis.

‘Tornar-se’ significa então que, por enquanto, vocês não são completamente criadores do seu presente.
Eu sei que em meio à humanidade várias pessoas se expressam sobre o fato de que vocês sejam criadores.

Obviamente, muitos humanos são criadores, em diferentes domínios.
Esta criação inscreve-se na linearidade do tempo, permitindo, por exemplo, para um artista, exprimir um

potencial e criar uma obra, seja qual for o suporte.
E enfim, esta criação da qual eu vou lhes falar não se inscreve em um tempo linear, mas em um tempo Ilimitado

que é o atual.

***

SRI AUROBINDO - 07 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110407_-_SRI_AUROBINDO.mp3


No momento em que as circunstâncias da consciência se modificam grandemente sobre a Terra, permitindo-
lhes serem liberados, vocês também, a liberação do Sol e da Terra era de fato a condição indispensável e

prévia à sua própria liberação.
Em todos os tempos, os seres despertos lhes falaram do instante presente, da ilusão do tempo que transcorre

vindo de um passado e indo para um futuro.
Em meio a espaços ilimitados e a tempos ilimitados, o tempo, se eu puder me expressar assim, não está

estruturado de maneira que a consciência limitada perceba isso.
Eu poderia, por exemplo, dizer que o tempo transcorre e se desenrola do futuro para o passado.

O que não seria falso.
Existe também, em certas Dimensões Unificadas, um tempo que iria parecer, para vocês, como parado ou em

suspenso.
Tornar-se criador expressa-se sempre no sentido de um futuro.
Tornar-se criador do seu presente é criar o ‘instante presente’.

Porque, no processo, em curso, da revelação da Luz azul e da Fusão dos Éteres, tal como definido pelo
Arcanjo MIGUEL, a Fusão dos Éteres acontece sob os seus olhos.

A Terra ali responde pela sua rendição e pela sua própria liberação e, portanto, pela sua libertação que está em
andamento.

Deste modo, o que observam os seus olhos, a sua mídia, ultrapassa, doravante, largamente, o contexto do que
eu escrevi sob o ditado de CRISTO quando eu fui São João e quando eu anunciei que um terço dos

mamíferos marinhos, um terço dos pássaros, um terço das consciências iriam desaparecer.
Hoje, vocês estão agora nesses tempos que terminaram, permitindo, efetivamente, viverem a sua Ascensão e

o seu apelo, na Luz de CRISTO.
Para isso, é preciso saírem, de uma maneira ou de outra, da concepção linear do tempo que os fazem

vislumbrar projeções de um futuro.
Pois o seu futuro não está inscrito em um futuro linear e vocês apenas podem penetrar em um futuro saindo,

justamente, da linearidade do tempo.
Os espaços de alinhamento ao quais vocês são convidados, regularmente, diariamente, foram destinados a

permitir esta Fusão dos Éteres, por intermédio do ‘cristal azul’ que os Elohim depositaram, há mais de 52.000
anos, em alguma parte desta Terra.

***

A Luz azul, observável, no momento atual, sobre esta Terra (como foi o caso
no final do ano de 2009), corresponde à Fusão dos Éteres e, então, à

eliminação de certa linearidade do tempo e de certo escoamento do tempo,
em um dado sentido: passado, presente e futuro.

Pode-se resumir dizendo que a ilusão deste mundo que, nós, orientais,
denominamos a Maya, ilustra-se justamente nessas leis de escoamento do

tempo procedentes da gravidade, do eletromagnetismo e do que vocês
sabem ser, agora, de um confinamento na ilusão.

Doravante, pela Fusão dos Éteres, realizada, ocorrendo em vocês e se
manifestando em vocês, entre os mais adiantados de vocês, entre os circuitos e as ressonâncias que se

estabelecem pela Luz Vibral nas suas estruturas, no seu Templo interior, na sua cabeça e doravante nas suas
costas, o momento do despertar, o momento da liberação, realmente soou.

***

É tempo então, agora, de criar, não o seu futuro sobre esta Terra, mas de criar o seu presente conduzindo ao
Ilimitado do tempo e, então, à sua saída do tempo linear.

O alinhamento, as Vibrações, a Consciência vibrante, as Coroas Radiantes, o Triângulo sagrado, são de
alguma forma as testemunhas da sua preparação.

Enquanto Sementes de Estrelas, vocês prepararam, efetivamente, o tempo que se segue na Terra que não
está mais inscrito em uma linearidade.

Há então o que alguns cientistas poderiam denominar ‘distorção do tempo’, refletindo a entrada da Terra e
deste Sistema Solar sob a influência de uma série de forças profundamente diferentes daquelas que

prevaleceram em suas próprias vidas e em suas encarnações sucessivas.
A irrupção da Luz Vibral, tal como os seus olhos começam a ver, firma uma transformação iminente, não mais

somente da Terra, mas do conjunto deste Sistema Solar onde vocês são, no momento, parte envolvida.
 ‘Tornar-se’ significa não mais querer ir para um futuro linear, mas começar o seu retorno em meio ao seu Ser e

tornar-se o que vocês São, além da aparência e além da ilusão.
Isso necessita, de vocês mesmos, conscientemente, de extrair-se desta linearidade do tempo, onde o conjunto

http://api.ning.com/files/TFHvlP*-UfkDYZfW3*JxPvlL3WTdmYoaBylXAXwVmBCCvkLSQP7j3CDBW7yriaGdt0LtEwl4x6qMrW7QF8KVPuGzs89XWTDM/arcMicalephenomenelumineux1.jpg
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de suas vidas, sejam quais forem os seus caminhos individuais, é ritmado pela sucessão de dias e de noites,
pela sucessão de ocupações cotidianas ou espirituais, ritmado por um tempo preciso que é a hora do seu

relógio ou a hora da sua agenda ou a hora do seu calendário.
Tornar-se criador do seu presente, é aceitar, desde já, imergir-se nesse presente e não mais ser criador de

qualquer instante futuro sobre esta Terra.
Isso é um desafio para muitos humanos, ainda engajados em um caminho espiritual ou em um sentido de

humanismo muito desenvolvido.

***

A liberação do Fogo do Espírito e do Fogo do seu Coração, a Fusão dos Éteres em curso, expressam-se, em
vocês, por manifestações, para muitos, Vibratórias, muito mais intensas do que anteriormente cujas traduções

são múltiplas.
Eu não irei me atrasar sobre o conjunto dessas manifestações porque o que é importante é a ‘percepção’

dessa mudança e não o tipo de manifestação dessa mudança.
A manifestação dessa mudança está diretamente ligada à sua saída do tempo e à integração, em vocês, à sua

escala, da Fusão dos Éteres. 
Esta Fusão dos Éteres, ativando alguns circuitos (que alguns começaram a ser revelados por UM AMIGO), vai

prosseguir, agora, em um ritmo acelerado.
Vocês irão lembrar, aliás, de que, se vocês se centrarem em suas próprias percepções, as suas faculdades

para sair da linearidade do tempo tornar-se-ão cada vez mais importantes, fazendo-os perder, justamente,
esses pontos de referência espaciais e temporais.

É justamente nesta perda de referências espaciais e temporais que se ilustra, para a sua consciência, a
passagem em um tempo Ilimitado.

Passagem em um tempo Ilimitado por uma consciência que eu denominei Supramental, consciência da
Unidade, vivenciada da Alegria, do Samadhi, da Paz, de todo um conjunto de sinais da sua própria consciência

expressando que vocês passaram a outro estado e a outro nível.

***

Vai ser preciso, agora, tornar-se criador do seu presente, ou seja, que são vocês mesmos, através da sua
consciência limitada, que irão decidir passar no Ilimitado.

Os freios que estavam até então colocados, através de manifestações Vibratórias ao nível das extremidades, e
que impediam, literalmente, os mais preparados de vocês de deixarem esta linearidade do tempo, são

doravante retirados ou estão em via de sê-lo.
Vai ser preciso então, em meio a esta nova liberdade, e como disse o IRMÃO K, preparar a sua Autonomia e

preparar o seu Ilimitado (2).
Obviamente, aceder à Autonomia e ao Ilimitado é desde já aceitar sair da limitação, do contexto, da prisão,

diriam alguns.
Isso deve se colocar como uma potencialidade, inscrita na sua consciência a cada instante, podendo se

verificar pelos seus alinhamentos, pela sua respiração e pelos seus contatos com a Luz, seja qual for a forma,
aí também, e pelo tipo de manifestação.

***

Portanto, tornar-se criador do seu presente é, agora, aceitar isso.
É colocar toda a sua consciência, quer ela seja limitada ou Ilimitada, nesse ‘tornar-se’, inscrevendo-se fora da

linearidade do tempo.
O que vem, ainda uma vez, para a consciência do homem, é uma ‘liberação’.

O grande Comandante chamou isso, longamente, de passagem
da lagarta para borboleta.

O que se pode dizer é que, doravante e desde ontem, vocês têm a
possibilidade, literalmente, de se tornarem ‘criadores do seu presente’, para
isso, tecendo o seu casulo, permitindo-lhes criar a crisálida que possibilita
tornarem-se borboleta e, então, deixarem a antiga pele, os antigos limites,

para descobrirem e viverem, integralmente, o Ilimitado.

***

Naturalmente, vocês compartilham o ritmo do Fogo da Terra, o Fogo do Céu, segundo o local onde se encontra
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ainda a sua limitação, ou seja, o seu corpo.
Mas vocês não são dependentes de outra coisa além disso, na condição, é claro, de optar por isso.

Vocês não podem pretender ser livres e manter uma forma de confinamento consciente, que isso se denomine
obrigação, que isso se denomine moral, atividade exterior.

É efetivamente uma ‘escolha’.
Vocês não podem permanecer criadores do seu futuro linear e se tornarem criadores do seu presente,

atualmente.
É um ou outro.

E isso vai lhes aparecer, cada vez mais claramente, apenas pelas Vibrações que os animam, apenas pela
consciência que vocês terão, de forma cada vez mais aguda, eu diria, até mesmo, crítica.

Obviamente, nem todo mundo é referido, ao mesmo tempo, por esse mesmo processo, em todos os lugares
deste planeta.

Como vocês constataram, algumas regiões da Terra, anunciadas já há vários anos pelo Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV, Comandante dos Melquizedeques), estão prestes, efetivamente, a realizar tudo o que foi

anunciado.

***

Então, é claro, se vocês mesmos permanecerem em um olhar dissociado, vocês irão chamar isso, nós lhes
dissemos, de catástrofes inimagináveis, mesmo para a mente humana.

Mas não olhem as lagartas, olhem as borboletas.
Tudo depende, e isso, também, nós somos muitos a lhes ter dito, do seu ‘ponto de vista’.

E o seu ponto de vista irá permanecer, mesmo se vocês viverem as Vibrações, aquele da personalidade,
enquanto permanecerem inseridos em uma criação do seu tempo linear onde vocês se instalam, ou vocês

persistirem em permanecer entre um passado, um presente e um futuro.
Não é mais tempo, resumindo, de serem ambíguos e de levarem à frente duas atividades, uma relativa ao seu

Espírito e outra relativa à materialidade da sua vida.
Cabe a vocês saberem onde vocês querem estar.

E isso é agora.
E isso pode, para vários de vocês, adquirir, eu diria, uma vantagem crítica.

Isso pode se refletir por modificações extremamente profundas dos seus ritmos fisiológicos, dos seus ritmos
de atividades e eu diria, até mesmo, das suas capacidades para atividades nesse mundo.

Evidentemente, uma quantidade importante de seres humanos vai continuar, de alguma maneira, custe o que
custar, nesta concepção linear do tempo, sem mesmo se aperceber de que esse tempo aí não existe mais.

Eles vão desejar manter uma ilusão, ainda que a ilusão tenha desaparecido.
Esse é o caminho e a liberdade deles, mas, vocês que estão conscientes, através das suas Vibrações e dos
seus acessos, parciais ou completos, ao Estado de Ser, vocês irão necessariamente ser levados a escolher

entre manter a criação da ilusão do tempo ou tornar-se criador do seu próprio tempo.
E isso não pode ser realizado se sua consciência se desviar deste objetivo da sua finalidade da Luz.

***

Disso vocês tomam consciência, a cada dia, cada vez mais, em função mesmo da intensidade da Fusão do
Éter que, doravante, vai se concluir.

Eu estou encarregado, também, de anunciar-lhes a vinda do Arcanjo MIGUEL, vindo concluir, pela sua
Presença, pelas suas palavras, além da Fusão dos Éteres, justamente, a criação, para a Terra e o Céu, do
momento presente, permitindo então ao próprio Arcanjo METATRON oficializar a sua vinda e preparar os

tempos do ensinamento do futuro.
Este futuro estando inscrito em uma outra Dimensão, em outro espaço que nada mais tem a ver com a Terra.

Isso requer também, de vocês, uma constância e uma Presença.
Constância e Presença à sua vida.

E seguir, também, integralmente, os impulsos da alma, encontrar o instante para vocês porque o tempo, para
vocês, é também o tempo que vocês doam à Terra.

O sentido do Serviço situa-se nesse nível.

***

O momento não é mais para o discurso.
O momento não é mais para questionamentos.



O momento é para Ser, integralmente.
Alguns de vocês, entre os mais adiantados, vão penetrar, ainda mais à frente, no seu Estado de Ser e vão se

extrair, muito naturalmente, de qualquer maneira, agora, desse veículo ilusório na vida, desta Dimensão.
Isso é agora.

O que vocês observam sobre a Terra e o que vocês observam, cada vez mais, eu descrevi isso, totalmente,
com as palavras da época, no meu Apocalipse.

Cabe a vocês ali mergulharem de novo, além mesmo da Vibração, agora, mas no significado real que adere, na
totalidade, aos tempos que começaram, ontem, e que vão, como vocês sabem, se acentuar, se acelerar, de

maneira desmedida, sem qualquer sentido de comparação em relação ao que existia sobre a Terra, entre
agora e o fim do seu ano, ou mesmo antes do final deste ano.

É durante esse período de tempo que acontece o ‘choque da humanidade’, a Fusão dos Éteres, a
interpenetração Dimensional entre o tempo linear que se dissolve e o tempo Ilimitado que aparece.

A questão que vai se colocar, em vocês, a cada minuto, a cada sopro, é:
Vocês querem encontrar o seu Ser?
Vocês querem ir para a Liberdade?

E vocês querem ir para a sua Autonomia, para o Ilimitado ou permanecer no limitado?
Mas vocês não poderão estar em desacordo.

***

O seu mental não poderá mais decidir nem sobre os seus apegos, nem sobre o que pode restar, no nível da
sua moral, da sua ética exterior.

Somente irá determinar o seu futuro, a sua capacidade para se instalarem nesse presente, que não têm mais
grande coisa a ver com um futuro terrestre.

Isso, vocês vivem desde agora.
Alguns povos, efetivamente, na superfície da Terra, que, do exterior, podem parecer como admiráveis ou
detestáveis, segundo o ponto de vista, mostram, de alguma forma, o caminho desta liberação que está em

curso.
As coisas, doravante, irão extremamente rápidas, em termos terrestres.

O tempo Ilimitado nada mais tem a ver com o tempo limitado.
A autonomia nada mais tem a ver com o confinamento.

É o que vocês irão descobrir, no Interior da sua consciência, e é o que vocês irão descobrir, também, no
conjunto desta Terra, no desmascaramento dos papéis obscuros mantidos por alguns e mantidos também por

aqueles que aderiram a esta ocultação da Luz, sem desejá-lo, na maioria das vezes.

***

Então, sim, durante este período em que se manifestam a Fusão dos Éteres e a sua Liberação, vai ser preciso
olhar face a face porque, evidentemente, devido à intensificação da Luz e à saída do espaço / tempo linear,

absolutamente nada, em vocês como no exterior de vocês, poderá ser escondido.
Nada poderá escapar ao olho da Supra Consciência.

A visão do Coração torna-se, efetivamente, penetrante, profunda, e permite ver, realmente, o que é e o que
procede da ilusão e o que procede do presente.

Vários seres despertos, sobre a Terra, falaram da saída do tempo, durante a sua experiência de despertar ou
durante mesmo o estabelecimento da sua vida, como um momento em que o tempo fica suspenso, onde não
há mais definição em relação a um passado ou a um futuro, mas onde o tempo é parado, suspenso, como eu

dizia.
É isso que vocês irão viver, onde a aceleração do tempo firma o fim do tempo linear.

***

A própria sucessão dos eventos, visíveis, observáveis, mesmo ainda, para alguns, escondido dos seus olhos,
corresponde, integralmente, à manifestação dos sinais que eu havia descrito no Apocalipse e sob o ditado de

CRISTO.
E isso é, na totalidade, agora.

Há como uma forma de ação telescópica dos eventos, exteriores e interiores.
Isso irá levá-los, progressivamente, e cada um segundo um ritmo diferente (mas que será, de qualquer

maneira, cada vez mais rápido, segundo a sua concepção do tempo), a viverem novas coisas.
E então a estabelecerem-se, cada vez mais firmemente, no seu devir, e então criarem, vocês mesmos, o seu



próprio presente e a sua própria Presença.
Vocês não poderão mais estar presentes a vocês mesmos e presentes no mundo, de qualquer maneira

permanecendo neste mundo, ainda e, para alguns de vocês, até a fase final.
Mas isso será, efetivamente, mesmo aceitando, um choque total, sobrepondo-se ao choque do que aparece

nos seus céus e do que irá se manifestar sobre a Terra e nos seus oceanos.

***

Não haverá qualquer lugar onde se voltar, com o olhar da lagarta, sem ver dissolução e destruição.
Por outro lado, se olhar da borboleta prevalecer, então, tudo irá lhes parecer na Graça.

O mesmo olhar, conforme a consciência, para a mesma cena, poderá ser visto como uma dissolução ou como
uma destruição ou, realmente, para o que é, ou seja: uma Ascensão, uma saída da linearidade do tempo,

uma dissolução da Ilusão e uma entrada na Verdade.
Isso diz respeito à sua Consciência e a tudo o que vocês irão ver.

Obviamente, o olhar dividido da lagarta pode dar medo, pode instalá-los nas reações, na compaixão, mas irá
privá-los do acesso à Alegria e da ajuda que vocês poderão levar, pela Irradiação e pelo seu Serviço, ao

conjunto da humanidade.
Vocês são engajados a penetrarem, cada vez mais, no único tempo que restará totalmente independente de

qualquer condicionamento passado e de qualquer futuro plausível da sua vida, centrando-se no presente, único
lugar onde se encontra a sua Presença, a elevação do seu Coração, a Fusão dos seus Éteres, o despertar da

sua Kundalini, total, e a sua reintegração em meio às esferas do Ilimitado.

***

Em termos lineares que, no entanto, não são mais os mesmos, agora, do que aqueles que foram há ainda um
ano ou dois anos (porque, efetivamente, vários de vocês perceberam, com a sua consciência, esta aceleração

do tempo linear, esta fuga do tempo linear que conduz à parada do tempo, à parada da Terra, processo
permitindo a sua elevação e a sua Ascensão, assim como a de vocês).

Vocês, portanto, entraram, definitivamente, nesses tempos.
E se vocês aceitarem esses tempos, vocês estão no seu presente e vocês se tornam criadores do seu tempo

presente, escapando da linearidade do tempo e da própria destruição desta linearidade do tempo e do seu
corpo.

A Ascensão é exatamente isso.
E é exatamente agora.

Alguns vão desejar ainda buscar datas.
As datas, doravante, estão perfeitamente sincronizadas e a Terra, liberada, está sincronizada com o seu ritmo

que é aquele impulsionado desde o centro galáctico, de Alcyone.
O que significa que vocês penetraram, desde ontem, no centro da Onda Galáctica e que estão submetidos a

um bombardeamento de Luz absolutamente fenomenal cuja ressonância sobre a Terra é a liberação da Luz da
Terra, que isso seja o ‘núcleo cristalino’ e emitindo naturalmente da Luz, como o que a própria Terra decidiu
acelerar, no nível do que o ser humano, no seu tecnicismo louco, esperava controlar e que foi denominado o

fogo do átomo.
O fogo do átomo é o Fogo do seu Coração.

Aliás, existe, no seu peito, no nível dos pontos denominados chakras de enraizamento da alma e do Espírito, o
que os orientais chamaram de ‘átomos sementes’.

Esses átomos sementes estão em fusão, permitindo liberá-los, vocês mesmos, da ilusão do tempo.

***

Dessa maneira, e para parafrasear o que disse o Comandante: o que a lagarta chama de morte, a borboleta
chama de nascimento.

Aí também, tudo depende da sua capacidade para integrar o presente, a sua Presença e para manter-se, em
consciência, neste estado.

Alguns de vocês estarão, entretanto, prestes a constituir a sua crisálida e irão se aperceber de que várias das
tarefas, ditas obrigatórias, são apenas uma visão da mente ligada aos condicionamentos.

Vocês irão encontrar então, como o IRMÃO K lhes anunciou (e ele vai retornar), a Autonomia e o Ilimitado (2).
Não há outro modo de se tornar Ilimitado e autônomo a não ser viver e então sair, cada um no seu ritmo, cada

povo no seu ritmo, dos tempos limitados desta ilusão.
Portanto, sim, regozijem-se, sejam quais forem os medos que possam manifestar as partes de vocês, ainda

inseridas na realidade tri-dimensional desse tempo transcorrendo linearmente.



A sua capacidade para sair desta linearidade irá demonstrar a verdade, a realidade do que nós lhes dissemos,
desde tantos anos, e do que lhes disse CRISTO, há dois mil anos, ou seja, que vocês estão neste mundo, mas

absolutamente não são deste mundo.
Isso não será mais discursos ou virtudes teologais, mas, sim, uma vivência real e constante, a cada instante.
Estabelecerem-se na sua Presença, e no seu presente, é tornarem-se criadores da sua própria realidade,

atemporal e Ilimitada.

***

O conjunto das Embarcações da Luz Unitária, podendo se aproximar da Terra, está em via de fazê-lo.
O Arcanjo MIGUEL irá se expressar, de maneira formal, nesta ocasião, no dia 14 de abril do seu mês, às 16

horas, hora no relógio francês.
Ele irá solicitar, naquele momento (e eu peço a vocês, por ele), para estarem em acolhimento, em recepção,
porque CRISTO MIGUEL, então, irá fecundar a Terra, completamente, realizando, em diferentes pontos da

Terra, a Fusão total dos Éteres, e irá liberar, em vocês, as Cruzes denominadas Mutáveis, presentes no nível
da sua cabeça e do seu Coração, permitindo-lhes, de alguma forma, finalizar a sua Fusão, com o seu Estado
de Ser, com o seu Ilimitado, com esta parte de vocês mesmos que vocês irão reencontrar, se tal for o seu

desejo e a sua Vibração.
Lembrem-se de que não existe formalmente qualquer obstáculo a isso, nem condição (física, moral), nem

idade, nem doença, nem saúde.
Somente a sua própria consciência é livre para aceitar ou não.

Esse momento específico irá firmar, ainda uma vez, mais um passo para a borboleta.
A Terra irá manifestar então, naquele momento, o que o Arcanjo URIEL anunciou como a ‘abertura da boca da

Terra’.
O momento em que, a qualquer momento, o Coro dos Anjos e o Coro da Terra estarão em uníssono para

despertar os últimos de vocês, aqueles que desejarem.

***

Lembrem-se também de que, sejam quais forem os medos ou sejam quais forem as projeções do seu próprio
mental, das suas emoções, UM AMIGO lhes disse o que fazer (3).

Eu tenho que especificar, também, que o que tiver que ser feito tornar-se-á cada vez mais fácil porque vocês
terão, efetivamente, cada vez mais facilidade para seguir a Vibração do seu Coração, ao invés do medo.

Eis, irmãos e irmãs, o que me encarregaram de dar a vocês.
Eu os convido apenas para reler o que eu disse no começo de dezembro, há dois anos (1).

Para reler, também, o que eu disse, há alguns meses, sobre a liberação do Sol e a liberação da Terra e sobre o
‘choque da humanidade’ (4).

Pois o contexto da minha intervenção, hoje, inscreve-se na lógica perfeita destas intervenções que eu acabei
de citar para vocês.

***

Não haverá espaço para perguntas em relação a isso.
Eu deixarei o Comandante responder a vocês, em outro momento, se houver questões relativas ao que vocês
terão lido de novo, pois, ainda uma vez, há uma sequência lógica entre o que eu disse em dezembro, há dois

anos e o que eu disse há alguns meses e o que eu disse hoje.
Eu retorno, dentro de alguns instantes, para permanecer com vocês e acompanhar a sua fase de alinhamento.

Eu lhes digo então até logo mais, em Comunhão, e, eu espero, até breve.
Que a Paz, a Alegria, o Amor, a Luz, a Unidade e a Verdade estejam com vocês.

Até logo.

************
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*
SRI AUROBINDO (12.12.2009):
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*
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 ~ A LUZ AZUL ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, que a Luz Azul se restabeleça e se eleve em vocês.

Eu intervenho, hoje, enquanto porta-voz dos Melquizedeques, vindo me exprimir sobre o que representa e é
a Luz Azul que eu porto e venho instalar sobre esta Terra.

A Luz Azul está diretamente religada à Fusão dos Éteres, religada também à noção de Passagem, de
Reversão de um estado a outro.

O Arcanjo Miguel, em sua representação e sua forma ligada à 5ª Dimensão é revestido de um Manto
Azul como Maria.

Eu sou, quanto a mim, portador e emissário da Luz Azul.

Esta Luz Azul representa a 'alquimia' se produzindo quando a Luz Vibral reencontra a Luz alterada, produzindo a
Fusão: Fusão dos Éteres realizada em vocês, Fusão dos Éteres se realizando sobre a Terra.

Eu falei com vocês, na primeiríssima vez, desta Luz eis há um ano e meio, no momento da ancoragem do
primeiro portal, na linguagem de vocês, Interdimensional, pondo em contato a Terra e as outras Dimensões.

 ***

Esta ancoragem da Luz Azul prossegue doravante a um ritmo acelerado sobre a Terra.

Há a instalação, desde a perfuração da magnetosfera terrestre, assim como da ionosfera, a possibilidade, cada
vez maior, de cristalizar esta passagem para a Terra.

A Luz Azul é portanto o testemunho da Ressurreição, preparando o retorno da Luz Vibral totalmente, da Luz
Branca, vindo, assim como os cientistas descobriram, do Centro da Galáxia, de Alcyone, chamada de Onda

Galáctica.

SRI AUROBINDO – 13 de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-JHrI5NyaF8c/UWrCmN5U3ZI/AAAAAAAAAcE/NPY0bqrw7tc/s1600/00'.bmp


A descrição que eu fiz durante minha vida corresponde à chegada do Supramental.

Hoje, desde agora quase dois anos, se ativaram, sobre a Terra, certo número de estruturas.

As primeiras estruturas, a se ativar e a despertar, foram os Discos de obsidiana, presentes em algum lugar ao
nível do México.

Estes Discos de obsidiana permitiram restabelecer a solução da continuidade Dimensional.  

Esta solução de continuidade Dimensional se ilustra, para o ser humano, pela capacidade de ativar novos
códigos e novas sequências, ligadas diretamente às 'Sílabas Sagradas'.

Em seguida, a Luz Azul, correspondendo de fato a uma outra apresentação da Luz sobre este mundo,
corresponde ao Cristal Azul trazido para esta Terra pelos Elohim quando da criação da Atlântida.

 Este Cristal Azul, por ressonância, é um testemunho permitindo ressoar e facilitar o retorno da Luz.

O primeiro portal Interdimensional, instalado no fim do ano 2009, completou-se recentemente pelo
aparecimento, nos céus de vocês, desta Luz Azul de diferentes formas, traduzindo o retorno iminente da

Luz, Luz Branca, que será, num primeiro tempo, canalizada e dirigida por estruturas particulares denominadas
Círculos de Fogo dos Anciãos, guiando, de alguma forma, a introdução da Luz Vibral, totalmente, sobre a

Terra.

O ser humano, por princípio de analogia, é portador do conjunto destas ressonâncias: Círculos de Fogo,
Estrelas e Melquizedeque.

***

Os 7 Discos de obsidiana estão diretamente religados à arquitetura física de toda vida, de carbono ou não,
chamados de chakras.

Mas este sistema foi comprimido: 5 chakras foram retirados.

Estes cincos chakras foram reativados desde o primeiro aparecimento da Luz Azul vinda de Sirius, chamada
de Espírito Santo.

A Luz Azul está, portanto, inscrita no Cristal Azul e inscrita sobre a Terra e inscrita nas estruturas de vocês,
como o Despertar do Espírito Santo.

O sistema sustendo e manifestando o Espírito Santo está ligado às doze Estrelas.

Estas doze Estrelas, manifestadas por aquelas cuja existência vocês conhecem, doravante, para a maior parte
dentre elas, são também manifestadas, sobre este mundo, por aqueles que se densificaram e encarnaram,
vindo da Ordem dos Melquizedeques, nós mesmos, presentes sobre esta Terra, para a maior parte de nós,

durante o século que preparou a vinda, o retorno do Cristo.

***

A Luz Azul está presente em vocês.

Ela está doravante ativa, redimida.

Ela é as Estrelas de vocês, da cabeça de vocês.

Estas Estrelas, passando por um Centro, sofrem alquimia, permitindo a acolhida do Cristo no Templo Interior
de vocês: o Coração.

A Luz pode penetrar pela cabeça como pelo Coração, agora, correspondendo à Liberação da Terra e do Céu.



A Luz Azul é um Canto, Canto do Espírito Santo vindo, portanto, de Sirius, como deste planeta.

O núcleo cristalino da Terra liberado, gera o Canto e o Som de Sirius.

Este Som, cujo marcador é o Cristal Azul depositado pelos Elohim, está ativo.

Ele se manifesta em diferentes lugares deste planeta, anunciando o retorno do Espírito Santo e sua Revelação.

***

O Espírito Santo é um Fogo, um Fogo concebido e representado pelas Línguas de Fogo dos Apóstolos que
eram doze.

Estas são as Doze Estrelas, entrando em Vibração e ressoando em uníssono, assinalando a Fusão dos Éteres
de vocês, nos corpos de vocês.

A Luz Azul é o guia anunciando a Luz Branca.

A Onda Galáctica vinda ela, guiada pelos Círculos de Fogo dos Anciãos, realizar o Fogo do Coração e a
dissolução do que não é o Coração.

A Luz Azul é, portanto, além de uma qualidade Vibratória, o testemunho do Espírito Santo, em vocês.

É a filiação de carbono, criada pelos Mestres de Sirius, geneticistas, cuja Luz é Azul.

***

A Luz Azul, aparecendo nos céus de vocês, como no Interior das Estrelas de vocês, traduz o Despertar do
Espírito Santo.

De certa forma, o Espírito Santo é, ao mesmo tempo o precursor, a antecipação, preparando a vinda da Luz.

O Espírito Santo permitiu, portanto, o despertar das cinco Frequências Metatrônicas, preparando o retorno
da Luz Branca e do Anjo Metatron.

 O que acontece fora, acontece dentro.

O Despertar das Lâmpadas de vocês, a fusão dos Éteres se traduz, para vocês, pelo aparecimento da
Verdade e do Espírito da Verdade, e também pela manifestação da Unidade.

É para isto que, desde a primeira concretização da Luz Azul no céu de vocês, no fim do ano 2009, foi mandado
que vocês acolhessem a Luz Cristo, em Unidade e em Verdade, preparando, por esta Via, o Caminho para as

Doze Estrelas.

***

Assim, a arquitetura sutil da Luz Vibral Una se reproduzindo, em vocês, vocês são as Testemunhas vivas do
retorno do Cristo.

Vocês o encarnaram, em vocês.

Vocês são, pelas Coroas de vocês elevadas pela Fusão, as testemunhas da Luz.

A Luz Interdimensional, a Luz Azul, aparece em diferentes lugares da Terra e é concomitante e simultânea à
aparição do Canto da Terra e do Canto do Céu.

O Canto do Céu não tem a mesma frequência que o Canto da Terra porque ele está diretamente religado à
Luz Branca, à dissolução final da Matriz.



Os Pilares Interdimensionais são ao número de doze.

Três estão instalados.

Os quatro mais importantes estão ligados à Cruz da Redenção, presentes também sobre a Terra.

As outras Estrelas da Terra estão em curso de densificação e de alquimização.

***

Hoje, a libertação da Terra está em curso e as doze Chamas do Espírito Santo da Terra estão em curso de
instalação.

Traduzindo-se portanto, desde que a última Porta Interdimensional for revelada, pela precipitação da Luz
Branca e pelo abrasamento do Coração no Canal do Éter, o de vocês, como o da Terra.

É isto que vocês vivem, em vocês, e é o que se vive fora.

Há uma analogia, e uma ressonância total, entre o corpo da Terra e o corpo físico.

Não poderia ser de outra forma.

A ativação das Cruzes Mutáveis de vocês corresponde à ativação das Cruzes Mutáveis da Terra, que está em
curso e que é, portanto, sincrônica.

O Canto da Terra se eleva em múltiplos lugares da Terra.

A Luz Azul começa a ser vista, em múltiplos lugares, traduzindo o acender das doze Estrelas da Terra.

A Luz Azul, para vocês, Espírito Santo, se traduz por um aclaramento poderoso do que vocês são, como do
que vocês creem ser.

A Luz Azul traz, pelo Espírito Santo, o acesso ao Supramental, que é o 'conhecimento do Coração'.

Traduzindo-se, em vocês, pela ativação dos últimos circuitos do Canal do Éter, Canal do Éter que está, ao nível
da Terra, como em vocês, totalmente completado, permitindo, portanto, o acender total da Luz Azul e o retorno

da Luz Branca.

***

Compreendam bem que estas Luzes são, antes de tudo, Vibrações.

 Mas, a particularidade da Luz Azul e da Luz Branca, é que elas são, e elas serão, visíveis aos olhos da carne
e aos olhos da Humanidade, em sua totalidade.

É isto que eu chamei, quando fui São João, de ‘Ressurreição’, o Julgamento Final.

É isto que vocês vivem, neste momento mesmo, de maneira muito precisa:Julgamento Final no interior de
vocês mesmos, aceitar se ver.

 Julgar-se, não para se condenar, nem para qualquer culpabilidade, mas, de certa forma, se medir, se pesar, se
sub-pesar pela Vibração, a fim de determinar o futuro de vocês nos Mundos Unificados.

A Luz Azul é um apelo, também, a maior Interioridade.

Ela é um chamado, nos quatro Pilares, a mais Aqui e Agora, a mais Ética, mais Integridade e ela concorre a
elevar, em vocês, pelas Cruzes Mutáveis definidas pelos Eixos (cujas funções foram definidas por Um Amigo),
se pondo a funcionar em vocês, permitindo acolher, em vocês como no exterior sobre a Terra, a totalidade da

Luz Azul.



***

Quando a Luz Azul, Fusão dos Éteres, densifica-se e aparece, o azul do céu desaparece porque o céu se torna
branco, anunciando a Luz.

O Sol, que era laranja, se torna branco antes de se tornar, na nova Dimensão, um Sol Azul, conforme o Sol
de Sirius.

A sincronia dos mecanismos é idêntica, desde o átomo até o Universo.

 E ela é idêntica, portanto, da mesma forma, na Consciência de vocês.

 O Canto do Antakarana de vocês, o Som da alma, se modifica profundamente do fato da vinda do Espírito
Santo, em totalidade, ao nível das doze Estrelas.

***

O Som da Terra apareceu porque as doze Estrelas e as doze Luzes Azuis estão em curso de instalação.

O Som do Céu aparecerá, de maneira concomitante.

Este é o Canto da Luz Branca.

Este Canto, do qual o Arcanjo Uriel fala a vocês, que está em ressonância com a Luz Branca, como com o Anjo
Metatron.

Assim se desdobra, em vocês como no exterior de vocês a totalidade do Plano da Luz, a totalidade da
Revelação, como anunciada no Apocalipse.

Os Cavaleiros foram soltos (como anunciado por Metatron, em agosto do ano precedente de vocês), os Selos
foram abertos.

***

Vocês são chamados, se vocês sentem o chamado, doravante, a trabalhar, quase exclusivamente, na
instalação do Espírito Santo e na instalação do Cristo, em vocês.

 Isto que eu comuniquei a vocês agora é uma prévia, de certa forma, da intervenção do Arcanjo Miguel,
amanhã, seguido de perto pela intervenção de Maria, todos os dois portadores do Manto Azul.

***

Os elementos que eu comuniquei a vocês não são destinados a fazer trabalhar o mental de vocês, mas antes a
‘compreender’ o que se manifesta, em vocês, como doravante no exterior de vocês.

Aqueles que não viverão o Batismo do Espírito, pela Descida do Espírito Santo, não poderão aceder à Luz
Branca, ilustrando, totalmente, o que disse nosso Comandante: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta

chama de nascimento”.

Mas é a mesma realidade e a mesma verdade, para todo o mundo, para todas as formas de consciência
existentes sobre esta Terra.

Isto é agora, como nós vibramos.

Se vocês não percebem isto agora, a despeito dos sinais patentes e importantes, o que fazer?

Então, sigam o caminho de vocês pois, de toda maneira, como vocês sabem, a Luz ganhou e jamais vocês
conhecerão o aprisionamento e a limitação.



Vocês encontram portanto, como foi dito pelo Irmão K, o Ilimitado, a Liberdade , a Autonomia.

Portanto, tornem-se Autônomos.

Vocês têm, em vocês, pelo Espírito Santo, pelo despertar das doze Estrelas de vocês, a capacidade a
apreender, totalmente, o que se desenrola.

Interroguem o Coração de vocês, interroguem as Estrelas de vocês.

Isto quer dizer também que uma mudança de mecanismo de funcionamento da consciência Humana está em
curso e em marcha.

Alguns dentre vocês já a vivem, totalmente, como uma incapacidade de funcionar com o cérebro, mas
unicamente com o Coração.

É esta mutação que vocês vivem, na carne de vocês, na Consciência de vocês e sobre a Terra.

Vigiem a Luz Azul.

Ela é o guia de vocês como, exteriormente, ela é o guia da Luz Branca, da mesma maneira que as Cruzes,
Mutáveis e Fixas, conduzem vocês ao Centro, ao ponto ER, ao Coração e ao Cristo.

***

Eis os elementos prévios que o Conselho dos Anciãos me pediu entregar a vocês.

Isto não pede perguntas, hoje.

É preciso, para isto, esperar os complementos e a ação Vibratória do Arcanjo Miguel, amanhã.

Minha Luz Azul, nossa Luz Azul, desperta.

Saudações, Amor e Amizade.

Eu digo a vocês até breve.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1004
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(Publicado em 15 de abril de 2011)

***
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 Postado por Shylton Dias
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Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110617_-_SRI_AU...

~ AMOR UNITÁRIO e AMOR DUAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs encarnados, a minha Luz Azul acompanha vocês. 

O âmbito da minha intervenção dessa noite está diretamente ligado à minha função, na ordem dos
Melquisedeques, em relação com o Ar e, mais precisamente, com o que foi chamado de ‘Linhagem das

Águias’.
Eu venho a vocês para explicar a diferença entre o Amor Unitário e o amor Dual.

Sempre para preparar, da melhor forma possível, a revelação da Luz Metatrônica que deve intervir dentro de
pouco tempo.

Eu reconstituo, primeiramente, com vocês, se efetivamente quiserem, uma série de elementos dados nesse
âmbito preciso, durante as minhas intervenções pontuais ligadas à Luz Azul.

***

Em dezembro de 2009 apareceu o primeiro Portal interdimensional,
prefigurando a Fusão dos Éteres.

Depois, isso foi realizado, tendo me levado a desenvolver e a explicar uma
série de elementos referentes, de um lado, à Liberação do Núcleo cristalino

da Terra, à Liberação do Sol e a algumas consequências.
A primeira dessas consequências foi chamada, há alguns meses, de ‘Choque

da Humanidade’.
A segunda consequência foi que, a partir daquele momento, após a

Liberação do Sol e do Núcleo cristalino da Terra, os Arcanjos, pela voz de
ANAEL, puderam comunicar-lhes um processo que permite conduzir a Luz Vibral, o Supramental, diretamente

ao Coração, sem ser obrigada a passar pela cabeça.
O conjunto dos eventos que acontecem, há alguns meses, na superfície da Terra, referente à fusão dos

Éteres, antes do aparecimento (visível para o conjunto da humanidade) da Luz branca, é o que é denominado,
e convindo, o retorno de Cristo.

Eu me permito, hoje, atrair a sua atenção, a sua Consciência, mas, também, o seu mental, a uma série de
elementos a levar em conta, referentes ao Choque da humanidade e, sobretudo, a um conceito fundamental

muito utilizado na humanidade encarnada.
Esse conceito, é claro, é a palavra Amor.

Para atrair sua Consciência sobre o fato de que o Amor, além dos conceitos, além da vivência de cada um,
além dos afetos que estão associados, não corresponde à realidade Vibratória, tal como pôde ser percebida e

descrita pela maior parte da humanidade, mas simplesmente vivida por alguns seres que realizaram,
inteiramente, o próprio Despertar ao Si ou à Unidade.

Então, será indispensável, para refinar a sua preparação e viver o seu Choque da humanidade, a título pessoal,
da maneira mais exata e mais alinhada, desenvolver, para vocês, uma série de elementos.
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***

Primeiramente, a palavra Amor é a palavra que, na superfície da Terra, foi certamente a mais empregada, seja
na relação entre dois seres, nas relações familiares e, também, é claro, em um conjunto de ensinamentos, se
pudermos dizer, denominados religiões, filosofias, desde o budismo, passando pelo cristianismo, como por

religiões mais antigas ou mais recentes.
Convém, contudo, compreender que uma palavra, uma ideia, um conceito, não basta para definir a realidade.

É apenas uma ‘projeção’.
Assim, o amor, para cada ser humano encarnado, será profundamente diferente em função da sua história

pessoal, dos seus traumas, dos seus afetos, das suas próprias experiências na matriz.
O amor, frequentemente, é expresso pelo centro da consciência que é, o do mundo, o mais naturalmente

aberto na humanidade, ainda atualmente, que é o centro chamado de Manipura Chakra, o plexo solar.
O amor é então vivido como emoção no mundo da matriz, da Dualidade, e isso tem consequência na realidade

do que vocês vivem e do que vocês nomeiam amor.
Isso está, obviamente, em total oposição e contradição com o que nós chamamos de Fogo do Coração ou

Amor Vibral, manifestado em meio ao acesso à Unidade, ao Si (não envolvendo mais o Manipura Chakra, ou
plexo solar, mas, efetivamente, o chakra do Coração, Anahata Chakra), não mais como uma projeção, como

uma percepção, mas, realmente, como um estado Vibratório e de Consciência, em total oposição com o que o
conjunto da humanidade, na sua vivência, chama de amor, e do que o conjunto das religiões chama de amor.

É, de fato, necessário, para aqueles que ainda não vivem a Vibração desse Coração, a conexão com o
Supramental e o derramamento da Luz Adamantina no Coração, colocar os fundamentos de uma compreensão

mental que, eu espero, irá ajudá-los a ir para esse Amor Unitário.

***

O amor, no sentido da Dualidade da matriz, é um amor ‘condicional’.
Ele está, permanentemente, ligado às emoções.

O amor é, portanto, definido como uma atração e uma projeção sobre o objeto do seu desejo, sobre o objeto
da sua consciência, sobre o objeto da sua atenção e até mesmo sobre o objeto da sua própria espiritualidade,

correspondendo a um objetivo a atingir exteriormente.
Isso pode ser denominado Deus, isso pode ser denominado um Salvador, isso pode ser denominado uma
pessoa que amamos, na qual projetamos um ideal, na qual é projetada uma avidez, mesmo se isso não for

chamado assim.
O amor, na dualidade, recorre a uma noção de completitude que se satisfaz com uma reação, frequentemente
de natureza emocional, afetiva, ou mesmo sexual, requerendo sistematicamente a sua reprodução, pois ela é,

por essência, por natureza e por Vibração, ‘efêmera’.
A emoção nasce e a emoção morre.

Assim é o amor humano, refletindo-se por atrações e por repulsões sucessivas, tais como são definidas na
ilusão Luciferiana, chamada de Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano.

O fogo do ego não é nada mais do que isso: a necessidade de fundir com outro ego, com outro corpo, com
outra personalidade ou mesmo com um conceito, com uma ideia pertencente a um sistema de Crença ao qual

o humano aderiu em um momento ou outro da sua existência e da sua experiência.

***

A característica essencial desse amor Dual é que ele jamais pode ser satisfeito de maneira duradoura e que
ele jamais irá trazer a Paz, porque ele é construído sobre o mundo emocional, sobre a própria Dualidade e

sobre o princípio do bem e do mal.
O amor, no sentido da Dualidade, chama, inevitavelmente, o ódio, que é o seu complemento lógico, o amor

chamando, para o conjunto da humanidade, o bem e o ódio, o mal.
Então, é claro, todos vocês constataram, na sua vida, que, ao projetar o seu amor em uma religião, em um ser,
em uma ideia, em um conceito, num dia ou noutro, isso terminava, inevitavelmente, por uma insatisfação e uma

necessidade de outra coisa.
Porque assim é o amor, na sua acepção mais romântica, como na sua acepção mais trivial, onde sempre existe
uma busca realizada exclusivamente no exterior, em um evento exterior, em um ser exterior e em uma projeção

conceitual, sempre exterior a si mesmo.
E é nessa projeção exterior, seja ela humana, social, espiritual, que se constrói a concepção do amor, até
mesmo fazendo provar sentimentos denominados «nobres» em algumas tradições, como a compaixão e

a empatia, estritamente nada tendo a ver com o Coração Vibral e o Coração Unitário.
Dessa maneira, o conjunto da falsificação da Dualidade consistiu, justamente, em privá-los do Amor Vibral e de

fazê-los viver em um amor-projeção, explicando a própria Dualidade e o prosseguimento dela, de maneira



inexorável, se o processo de revelação da Luz não tivesse ocorrido e não permitisse uma extração total da
Dualidade, como está em curso, atualmente.

***

Assim, o ser humano, de vida em vida, prova e sente amores ligados a ‘relações’.
Essas relações são, por definição, chamadas de ação/reação, pertencentes à lei de karma, fazendo com que,
no curso de cada vida, no decurso de cada encarnação, vocês reencontrem, sistematicamente, as mesmas

circunstâncias, as mesmas condições, os mesmos seres com os quais vocês estabeleceram relações,
de ódio e de amor.

As relações de hereditariedade, as relações da filiação hereditária são construídas estritamente sobre o
mesmo modelo.

De fato, vocês escolhem sempre como pais, na matriz, seres com quem vocês viveram problemas de ódio,
problemas de assassinato, a fim de reparar, como foi dito, a lei de ação/reação e de eliminar um karma.

Essa é uma visão desmembrada, fragmentada e, no olhar da Unidade, totalmente ilusória, aprisionando-os, de
maneira formal e inegável, no que é chamado de Samsara, o ciclo de reencarnações, que tem finalidade
apenas na cabeça daqueles que construíram modelos onde era, supostamente, possível sair desse ciclo.

Isso é, também, uma ilusão total.
O amor aprisiona vocês.

Ele os aprisiona porque é concebido como uma projeção exterior, como um ideal exterior a vocês mesmos, a
ser buscado em uma satisfação emocional, mental ou conceitual.

Assim é o amor na Dualidade.
Ele é desmembrado, parcelado, fragmentado e os afasta, permanentemente, da verdadeira dimensão Vibral do

Coração e do Amor Unitário.
Essa é uma regra absoluta e, no entanto, o ser humano, em seus condicionamentos diversos e variados adotou
isso como um ‘objetivo’ a atingir, como uma certeza que, de fato, é apenas a expressão da sua ignorância total

da Vibração do Coração, da Luz Vibral e do que representa e manifesta a Unidade.

***

Assim, progressivamente e à medida das suas encarnações e das nossas encarnações, nós perdemos o
próprio sentido da ‘filiação espiritual’, o próprio sentido do que representa o Amor Vibral, do que representa a

Unidade, porque estávamos, permanentemente, ocupados a resolver os nossos karmas, a agir segundo o
princípio de Dualidade bem/mal e a referenciar o conjunto das nossas ações, dos nossos comportamentos

através dessa projeção exterior, que todos nós chamamos de amor.
E que nada mais é do que a própria essência da falsificação Luciferiana, no Fogo Prometeico, fazendo com

que, a cada noite, a cada dia e a cada vida, fosse necessário reconstruir, em uma esperança de perfeição que,
obviamente, não pode existir na matriz falsificada, devido mesmo à ruptura com a sua multidimensionalidade,

devido mesmo à sua reconexão possível com a FONTE.
O conjunto do trabalho efetuado desde os Antigos, há 320.000 milhões de anos, denominados Gigantes,

passando pelo sacrifício dos Elohim a cada ciclo de 52.000 anos, pacientemente reconstruiu a possibilidade
de viver o retorno à Unidade.

É exatamente isso que, hoje, atua sobre esse mundo, mesmo nessa Dualidade.
Isso atua sobre esse mundo e atua, estritamente do mesmo modo, no nível Vibratório, no nível

da consciência, no interior da sua consciência fragmentada.

***

Falemos agora do Amor Unitário.
Naquele momento, o Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano será substituído pelo Fogo do Amor Vibral, o Fogo

do Coração, nada mais tendo a ver com uma projeção exterior.
O verdadeiro Amor, além da Dualidade, é, de fato, uma filiação de natureza espiritual, nada mais tendo a ver

com todas as leis existentes e que permitiram a instalação dessa matriz falsificada.
O Amor Vibral, como eu disse, é expresso no nível do chakra do Coração, e não do coração percebido

intelectualmente, mentalmente, como uma atração, mas, de preferência, como um Coração em Paz, não tendo
mais qualquer projeção exterior, qualquer desejo exterior, uma vez que o Coração, ao se descobrir, não tem

mais necessidade de nada mais senão de ser vivido.
Naquele momento, o conjunto do que é dito, como dizia UM AMIGO, o 'corpo de desejo' vai apagar-se

progressivamente, fazendo-os penetrar em uma consciência diferente, chamada, pelos Arcanjos, de Turiya,
correspondendo à Consciência Unificada, à Consciência da Luz Vibral.

A Fusão dos Éteres, o despertar das diferentes Coroas permitiu, hoje, colocá-los nesse ‘limiar’, na passagem



da Porta Estreita, permitindo-lhes revelar, em vocês, esse Fogo do Coração, o Fogo do Amor verídico, além
do fogo do amor Prometeico ou Luciferiano, que é uma projeção.

***

O Amor não é, portanto, uma projeção, na acepção Unitária, mas um ‘estado de ser’, não se importando com
qualquer julgamento do bem e do mal, porque está estabelecido na Verdade, além da Dualidade do bem e do

mal, na Verdade da Vibração da Unidade.
Viver o Amor, no sentido mais elevado, é o justo.

O que ele é, em Verdade, além da falsificação, chama-os a revelar, em vocês, o Fogo da FONTE, o Fogo do
Espírito e o Fogo da Verdade.

Isso se reflete por uma série de sinais e sintomas, tais como lhes foram descritos durante esses últimos anos,
no decorrer das diferentes intervenções efetuadas pelos Arcanjos, como pelas Estrelas ou também pelos

Anciões.
Hoje, é indispensável, no nível comportamental, que vocês aceitem que não podem manifestar qualquer amor

de projeção e, ao mesmo tempo, viver um Amor da Luz Vibral.
O Fogo do Amor não é o fogo do ego.

O Fogo do Amor se expressa por uma completitude Interior, onde nenhum desejo pode encontrar-se no
exterior.

Existe, portanto, uma perenidade e uma estabilidade no Fogo do Coração, que não pode existir na natureza
emocional da personalidade.

O Fogo do Amor ou Fogo do Coração, chamado também de Presença, como isso será desenvolvido pelo
Arcanjo URIEL, reflete-se por um sentimento de plenitude.

É o momento em que vocês penetram na sua própria dimensão Interior de CRISTO, ou seja, de KI-RIS-TI,
como Filho Ardente do Sol e não mais como filho da matriz, pondo fim à filiação hereditária e restituindo-os à
sua Liberdade, à sua Autonomia, tal como havia definido o IRMÃO K, permitindo liberarem-se de tudo o que é

conhecido, de todas as Crenças, e permitindo acederem, enfim, à Unidade.

***

A Unidade não se importa com o mundo exterior porque, assim que o Fogo do Coração for alcançado, ele vai
perceber o conjunto de manifestações, de comportamentos, de emoções, de afetos e o conjunto do que rege

a vida nesse mundo, como ‘ilusões’, arrastando para sempre mais desejos e para sempre mais ilusões.
Viver o Fogo do Coração põe fim então, de maneira decisiva, na totalidade, à ilusão da matriz.

Por enquanto, e como disseram os Arcanjos, vocês são os Semeadores e os Ancoradores de Luz, a partir do
momento em que uma de suas Coroas Radiantes estiver desperta.

Resta-lhes, agora, aperfeiçoar o trabalho que fará de vocês Cristos, KI-RIS-TI, estabelecendo-se no Fogo do
Amor.

O Fogo do Amor nada projeta.
O Fogo do Amor nada deseja, porque tudo chega a ele pelo próprio princípio da Ação da Graça, pelo próprio

princípio da lei de Atração.
O Fogo do Amor não requer questão alguma, porque ele é, inteiramente, como já foi dito, a ‘resposta’.

Sendo você mesmo a resposta, não pode existir qualquer projeção exterior, não pode existir
qualquer ilusão no seu próprio comportamento.

Quando o Fogo do Amor iluminá-los, naquele momento, vocês tomam rapidamente consciência do que é Luz e
do que é Sombra, em vocês.

Isso os obriga a ter um olhar lúcido, claro e preciso, sobre a Verdade do que vocês manifestam, em meio
mesmo a essa Dualidade, e a distância que pode ainda existir entre o comportamento egotista da

personalidade (ligado ao fogo do ego) e o comportamento altruísta, na totalidade, daquele que irradia o
Coração e o Fogo do Amor.

***

Vocês são chamados, durante este período de revelação, a viver isso tanto no nível coletivo como no
nível individual.

Obviamente, o resultado será profundamente diferente, segundo o seu estado de consciência: ou vocês já
terão alcançado Turiya, o quarto estado de consciência (ligado ao Samadhi, à Paz, à Alegria, ao Fogo do

Amor), ou vocês não o terão alcançado quando se revelar o Fogo do Amor na humanidade.
Esse momento está muito próximo.

Ele está, efetivamente, ligado à última intervenção do Anjo METATRON, ocorrendo em 11 de julho, durante a
noite, na hora francesa (ndr: 11 de julho de 2011, às 3 horas da manhã, hora francesa no relógio).



Naquele momento será realizada a revelação da Luz branca, o retorno de CRISTO na sua Dimensão, onde
vocês ainda estão, por pouco tempo, prisioneiros.

Naquele momento, o ‘Choque da humanidade’ revelar-se-á também e, da sua capacidade para apagar (pelo
Fogo do Amor) o fogo da personalidade, para passar inteiramente pela Porta Estreita e para irradiar a Luz da

Unidade, vai depender o estabelecimento da sua consciência na Paz, na Morada da Paz Suprema.
Resta-lhes, efetivamente, em termos humanos encarnados, pouco tempo para realizar essa última

passagem.
Eu devo dizer, contudo, que as condições dessa passagem tornar-se-ão cada vez mais fáceis, devido ainda ao

acúmulo de Partículas Adamantinas, começando a estruturar-se em meio à rede do novo Éter da Terra, em
forma de grade da Luz Vibral.

Os alinhamentos, o período que lhes é dedicado de alinhamento com a Merkabah interdimensional coletiva
(ndr: de 19h às19h30, hora francesa no relógio), é também um dos elementos facilitadores da passagem no
Fogo do Amor, afastando-os sempre mais do fogo do ego, de qualquer projeção, de qualquer espera nessa

matriz.
Compreendam, efetivamente, que não é questão de pôr fim a essa vida, mas que é questão de pôr fim à

Ilusão.
É a vida que se transforma, pelo Fogo do Amor e no Fogo do Amor, pondo fim à ilusão do amor-posse, do

amor condicional, do amor experiencial e do amor falsificado, tal como foi revelado pela alternância
Deus/Diabo, levada pela mesma entidade e pela mesma raça de seres vindos da constelação da Ursa Maior.
Isso encontra, hoje, a sua solução final, permitindo-lhes, a todos vocês, sem exceção, sair da ilusão matricial

dessa Dimensão.
Mas, é claro, lembrem-se de que a cada um de vocês, seja qual for a etapa do que estão vivendo, fogo do ego

ou Fogo do Amor, ser-lhes-á feito, exatamente, segundo a sua Vibração.

***

Assim, a Revelação vivida da Luz branca irá conduzi-los, ou a instalar-se, de maneira perene e definitiva, no
Amor, ou a instalar-se, de maneira perene e temporária, no fogo do ego.

As diferenças de comportamento serão flagrantes.
Lembrem-se, contudo, de que a percepção é bem real, no nível da ativação do chakra do Coração, em meio ao

seu Fogo, refletindo-se pela elevação da Coroa Radiante do Coração, por esse amor em espiral onde a Luz
Azul e a Luz Branca sofrem alquimia no seu Templo, revelando a sua dimensão de KI-RIS-TI, de Filho Ardente

do Sol.
Os comportamentos oriundos do Fogo do Coração são, obviamente, o oposto dos comportamentos oriundos

do fogo do ego.
O fogo do ego irá manter o medo, o fogo do ego irá manter a distância entre vocês e o Coração, entre vocês e

os outros, irá isolá-los, cada vez mais, nos horrores da desconstrução desse mundo e da sua dissolução.
Estabelecer-se no Fogo do Coração trará a vocês a serenidade, a Paz, necessárias para estabelecerem-se, no

alarido do mundo, na Morada da Paz Suprema, que representa o seu Templo Interior.
É para isso que vocês são chamados, doravante.

A revelação da Luz Metatrônica é a última etapa da revelação da Luz branca, revelando-se em vocês e por
vocês, mas, também, sobre o conjunto da Terra, pondo fim a todas as ilusões do corpo de desejo, quer se
refiram às esferas dos poderes mais absolutos, como às esferas dos poderes mais limitados que possa

exercer um ser humano sobre um povo ou outro ser humano.
O Amor Vibral, o Amor Unitário confere a Paz e confere, sobretudo, a ausência de vontade de desejo,

a ausência de vontade de poder e a ausência de manifestação comportamental de qualquer desejo e de
qualquer poder.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês poderão dizer que a sua Casa está limpa e que
vocês poderão acolher CRISTO no seu Templo Interior.

Os comportamentos e as Vibrações são os seus guias mais evidentes, mas a sua consciência, ela mesma,
será o guia mais final.

***

Vocês realizaram a Paz ou vocês não realizaram a Paz?
Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

Isso é extremamente simples, extremamente visível e extremamente perceptível e vai tornar-se cada vez
mais, a partir da revelação da Luz Vibral realizada pela revelação de Yérushalaïm em suas estruturas, em seus

novos circuitos e estruturas Vibratórias, unindo os diferentes pontos da sua multidimensionalidade.
Vocês são, portanto, chamados, um a um, a viver a sua Ressurreição final, tal como eu havia escrito

quando fui São João, sob o ditado de CRISTO.
A hora da Ressurreição e do Julgamento, no seu sentido mais altruísta e não mais condenatório, chegou.



Vocês são levados então a entrar em vocês, a entrar no seu Templo Interior, a fim de apreender as
engrenagens do Amor Vibral e de fazer a sua escolha entre o fogo do ego e o Fogo do Amor.

Esse Fogo, compreendam efetivamente, ele apenas se estabelece a partir do momento em que houver, como
o Arcanjo ANAEL disse, um Abandono total à Luz, um abandono total de toda veleidade da personalidade

quanto às relações, aos apegos, a qualquer projeção de um desejo ou de um apego, seja qual for.
O ser humano é um espírito livre, confinado em meio a uma matriz que o priva da sua Liberdade.

Assim, vocês devem considerar o conjunto do seu ambiente, pessoal, societário, afetivo, e o conjunto
do planeta, como totalmente livre, ele também.

Assim, vocês devem compreender e viver que, sejam quais forem as suas relações e as suas ressonâncias,
existentes em suas diferentes esferas, é preciso abandonar toda veleidade de poder sobre o outro, encontrar

o seu próprio poder Interior que é, justamente, a não manifestação de qualquer poder exterior.
Obviamente, para muitos de vocês, esse fogo do ego, que existiu até agora, vai pô-los diante de ‘desafios’

importantes.
Esses desafios se referem tanto às últimas relações existentes em vocês como no exterior de vocês, em
relação a essa matriz, em relação às suas ilusões, em relação às suas projeções, na continuação de um

mundo que não vai mais existir, dentro de muito pouco tempo.
Cabe a vocês viver o Amor Vibral, tornar-se CRISTO, na Verdade e na Unidade.

Cabe a vocês não dar mais lugar ao fogo do ego, ao seu desejo, às suas projeções, às suas veleidades de
poder, sejam quais forem.

***

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques pediu-me para revelar e dar a vocês.
Nós demos, uns e outros, uma série de elementos que lhes permitem completar essa passagem do fogo

do ego ao Fogo do Coração.
Lembrem-se de que a Luz Vibral é agora onipresente.

Ela começa a trançar a trama da Liberdade, a trama da Autonomia, extraindo-os, na totalidade, desta ilusão.
Cabe a vocês disso se aproveitar, cabe a vocês ali se estabelecer, cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês Vibrá-lo.

Compreendam efetivamente também que isso, agora, não é mais um procedimento, que isso não é mais um
trabalho, que isso é apenas um ‘estado’ a realizar, porque ele está presente, desde agora, à sua disposição,
devido à própria presença das Partículas Adamantinas, devido à própria presença da Vibração Arcangélica

sendo instalada, por intermédio de METATRON, no próprio centro da sua cabeça.
Vocês têm então, em vocês, todas as capacidades para pôr fim às suas próprias ilusões.

Vocês têm então, em vocês, todas as capacidades para passar do amor Dual ao verdadeiro Amor.
Cabe apenas a vocês, como sempre foi enunciado e anunciado claramente, realizar essa passagem e, para

isso, vocês não devem contar nem com o seu ego, nem com mais ninguém.
Vocês devem encontrar, portanto, o que é chamado de ‘sua própria mestria Interior’.

Ela apenas pode aparecer se vocês fizerem cessar todas as projeções exteriores e perceberem, com lucidez,
o que é o estado de consciência Vibral da Vibração do Fogo do Coração.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, foi uma grande alegria, para mim, prepará-los, em meio mesmo ao mental e ao
comportamental, para o derramamento total do Supramental, que está agora às suas portas, veiculado pelo

Anjo METATRON.
Se houver, exclusivamente em relação ao que eu acabo de emitir-lhes, interrogações, então, eu gostaria de

fornecer uma iluminação talvez suplementar, se isso me for possível.

***

Questão: a doação de si não é o reflexo de um ego dissimulado?

Caro Irmão, assim como expressaram o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e UM AMIGO antes de mim, é
realmente possível de mascarar o ego através de uma doação total de si, um ego, de algum modo negativo e

discreto, que crê ter encontrado, assim, a sua Unidade.
Basta compreender que, quando vocês realizam o Fogo do Coração, naquele momento, vocês se dão a si

mesmos, porque a natureza do Coração é a de dar-se, mas essa não é a natureza do ego.
É por isso que eu falei de ego negativo.

O ego querendo apagar-se, pela própria ação do ego, para encontrar a Unidade, não é a mesma coisa que a
realização da Unidade pela Vibração e pelo comportamento da doação, que estritamente nada tem a ver.



A doação de si, no ego, não é a doação de si no Coração.
Os comportamentos, as manifestações não são, de modo algum, as mesmas, pela Vibração e pelo que pode

ser observado, de maneira cada vez mais clara, no exterior.
A doação de si, por um ego negativo, é uma necessidade de reconhecimento e uma necessidade de amor.

Aquele que encontrou o Amor em si, pelo Fogo do Coração, é o Amor.
E não há, portanto, necessidade de um amor exterior, nem de um reconhecimento exterior, seja ele qual for.

Ele abandona qualquer papel, qualquer função e qualquer esperança em uma ação do exterior, mesmo agindo,
pela sua própria irradiação, em meio ao Fogo do Amor.

***

Questão: como passar de um amor matricial por uma pessoa ao estado de amor Unitário?

Cara Irmã, o amor matricial por um ser, como por uma situação, como por um filho, como por um patrão, como
por um Deus, pertence, como você diz, ao fogo do ego.

Não há, portanto, que se colocar a questão de como passar do fogo do ego, da atração por um ser, ao Fogo
do Coração.

Isso ocorre quando há um Abandono.
O que não quer dizer abandonar uma pessoa, mas abandonar-se, si mesmo, ao Fogo do Amor.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs, então, eu vou terminar por essas palavras.
A Fusão dos Éteres, realizada pela Luz Azul que se instala sobre esta Terra, permite viver, hoje, em meio

mesmo à matriz, nos seus aspectos mais físicos, na sua carne, como na carne da Terra, o mecanismo
Ascensional.

O Fogo e a Água, o Fogo do Coração e Água do alto revelam-se, doravante.
Isso se reflete pelo que é observável, de maneira direta, nos elementos que se desenrolam atualmente sobre

esta Terra.
E são apenas o impulso inicial do que vai rapidamente se estabelecer, até 11 de julho.

Estejam atentos, foquem a sua consciência e a sua atenção, sejam quais forem, nas manifestações e
nas projeções que vocês conduzem em suas vidas, não para condená-las, não para serem culpados, mas

unicamente para estarem ‘lúcidos’ quanto à finalidade.
Será que a finalidade é a satisfação de um desejo efêmero, denominado ‘amor matricial’, ou será que a

finalidade, a manifestação, está diretamente ligada ao Fogo do Coração?
O Fogo do Coração é uma Vibração, mas é, antes de tudo, lembrem-se, um ‘estado de ser’, como lhes diria e
disse, agora, o Arcanjo URIEL, onde não existe qualquer questionamento, porque tudo é a resposta e vocês

são a resposta.
Na totalidade, na Unidade e na Verdade.

É isso que há para revelar em vocês, é isso que há para superar, não como uma imposição, não como uma
contrariedade, mas, efetivamente, como uma ‘evidência’ que se revela, a cada dia, agora.

O Choque da humanidade representa, a título individual, apenas a rejeição do Fogo do Amor ou a aceitação
do Fogo do Amor.

***

Vocês não podem manter um amor ilusório e um Amor Vibral.
É um ou outro, nos seus comportamentos, nas suas Vibrações, no seu ser, na sua carne, na sua alma e no

Espírito que se manifesta doravante a vocês.
Assim, trabalhem, trabalhem para compreender que não existe qualquer distância entre vocês e o Si, que a

distância que podia parecer grande, entre o estado fragmentado e o estado Unificado, não existe mais.
Vocês podem, verdadeira e concretamente, passar de um ao outro, na condição de viver a Vibração.

UM AMIGO insistiu longamente, durante o desvendamento dos seus diferentes Yoga, permitindo prosseguir o
trabalho que eu havia começado no Yoga Integral, através do Yoga da Unidade, para permitir-lhes manifestar o



fato de que a sua Consciência É a Vibração.
O conjunto das atenções que vocês portaram sucessivamente sobre as Estrelas, sobre os Corpos e sobre as

próprias Vibrações que percorrem o seu corpo tem por vocação, hoje, facilitar o seu estabelecimento na
Vibração exata, da Verdade, da Unidade e do CRISTO revelado e desvendado em vocês.

Vocês são, portanto, chamados, todos vocês, sem exceção, para isso, mas nós não podemos, eu repito,
realizá-lo no seu lugar.

A preparação foi vivida, por muitos de vocês, sobre a Terra, como porta-estandartes da Luz, como vetores da
difusão da Luz.

Como foi dito por outros Anciões, alguns se apropriaram dessa Luz, como uma posse do ego.
Vocês não podem apropriar-se do que vocês já são.

Ou seja, Luz e Amor.
Vocês têm apenas que se conscientizar disso.

Para isso, é preciso tornar-se transparentes e totalmente claros consigo mesmos e com o resto dos seus
Irmãos e das suas Irmãs e com o resto do conjunto da humanidade, mesmo em meio, e sobretudo, em meio a

esta matriz.
Essas serão, de algum modo, as minhas palavras de conclusão para hoje, esperando ter sido de uma ajuda,

mesmo mínima, referente à compreensão e à vivência e à diferença essencial existente entre o amor do ego e
o Amor do Coração.

Não tanto como conceito ou ideia, mas, efetivamente, na Vibração da própria consciência.
Irmãs e Irmãos, a minha bênção, na Luz azul, revela-se agora.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Primeiro Pilar ANTERIOR (Central) ~ 

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam Graça e Bênçãos, do meu Espírito ao seu Espírito.
Eu tenho a honra, hoje, de começar a revelar para vocês o conjunto das modificações ocorrendo durante o

desdobramento da Luz Metatrônica ou Luz Supramental, na totalidade, bem além de suas três Lareiras, em seu
Templo Interior que é esse Corpo.
Esse Corpo é à imagem do Um.

O que não quer dizer que o Um, o Único, a Fonte, tem necessariamente sua forma e seu corpo, mas que em
meio a esse corpo, exprime-se certo número de ressonâncias, diretamente religadas à Unidade, às suas

capacidades.
O que não foi alterado e falsificado corresponde, sobretudo, aos mecanismos que foram interrompidos nesse

corpo e que, hoje, revelam-se de novo em vocês.
O desdobramento da Luz Metatrônica ocorre segundo uma sequência específica dentro desse Templo Interior

que é o corpo.
Durante alguns anos, vocês tiveram a ocasião de percorrer, de viver, certas percepções, certas Vibrações, em

ressonância direta com a ação da Luz Vibral em suas estruturas.
Hoje, o desdobramento da Luz Vibral pode efetuar-se na totalidade do seu corpo,

na totalidade de suas células, permitindo, então, como lhes foi dito, viver, aqui
mesmo, sua própria Ressurreição.

As novas estruturas foram ativadas em seu tempo, tendo permitido desvendar e
revelar, há menos de um ano, os pontos denominados Estrelas, ao nível da

Coroa Radiante da cabeça.
Esses pontos, durante sua ignição em Consciência, tornam-se agora 'Portas' de
Passagem, entre a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o

Sacro.

***

Desdobrando-se, as arestas do Cubo e as faces do Cubo, ao nível do corpo, vão desencadear certo número
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de funcionamentos que lhes são, ainda hoje, para a maior parte, desconhecidos, mesmo se vocês vivem as
primícias ou algumas manifestações, eu diria, mais completas, para alguns de vocês.

O desdobramento do Cubo Metatrônico seguirá uma sequência lógica, permitindo apoiar-se, através de Trilhas,
nas estruturas existentes e nos circuitos novos denominados ‘Trilhas de Luz’, possibilitando uma comunicação

que havia sido interrompida entre esses pontos, devido mesmo à falsificação.
Este desdobramento e esta sequência de desdobramento vão seguir uma inclinação. Esta inclinação é às

vezes anterior e posterior.
Existe, na realidade, um contexto ilimitado mas se apoiando em uma Vibração, anterior e posterior, que permite,

durante a ativação da Lemniscata Sagrada em suas diferentes partes, realizar, inteiramente, o que pode ser
denominado, por um Arcanjo, o Abandono à Luz e, doravante, que se concretiza pela Crucificação, pela

Ressurreição e pela Transfiguração.

***

Nós iremos, hoje, abordar as funções da Primeira Trilha e das duas Portas presentes nesse corpo, que vão
permitir o desdobramento do conjunto das outras Trilhas.

Esta inclinação anterior da Luz é um circuito que vai se desencadear entre o que é denominado o ponto OD ou
8º Corpo, situado entre o plexo solar e o plexo cardíaco.

O segundo Ponto está, ele, situado na parte inferior do seu Sacro [ponto ICI, Aqui, HIC, IM].

Há então um trajeto de Luz colocando-se em operação entre este ponto do esterno, sobre o ponto OD, e outro
ponto situado na parte inferior do Sacro, que está em ressonância especificamente com o ponto ICI de sua

cabeça e o ponto IM, se vocês preferem, que é o mesmo, presente em vocês.
As funções desse circuito estão, antes de tudo, associados à Transfiguração e à Crucificação.

Dito de outra maneira, isso corresponde a uma passagem delicada, permitindo, pela Porta Estreita, viver e
conscientizar a Passagem da pulsão do corpo de desejo para a pulsão do Coração.

***

A pulsão do corpo de desejo está em ressonância direta com o sentido da apropriação.
É a Consciência do ego que, é claro, vai tudo levar para ele, seja em suas experiências relacionais, seja em

sua vivência, seja, mesmo, no sentimento de amor possessivo, de outro modo dito ‘Fogo do ego’.
A conexão que vai se estabelecer entre esse ponto OD e esse ponto situado na parte inferior do Sacro, que
nós denominaremos, se vocês bem querem, ICI, permite construir o OD-ICI, ou seja, a passagem particular
permitindo-lhes sair da História desta Matriz, permitindo-lhes dissolver as ilusões desta Matriz, queimar, como

isso foi dito, o Corpo Causal, a fim de reencontrar a Unidade.
Isso foi chamado de diferentes maneiras: a ‘porta estreita’, a frase de Cristo também, referente à Passagem
deste buraco da agulha: o momento onde o Ser encontra-se de algum modo nu, desprovido de todos seus

artifícios, para penetrar o Templo do Coração, o Templo do Amor.
Esse circuito é, portanto, uma Transmutação, uma Transformação e, no propósito, uma Transfiguração do

conjunto do corpo de desejo.
A energia e a Consciência do corpo de desejo são uma atração para a densidade, uma atração para

o apego e, particularmente, para tudo o que é da natureza dos apegos materiais, diretamente oriundos de um
modo de comportamento reptiliano denominado, de outro modo, ‘apego material’. Tudo que faz com que o ser

humano, no decorrer de sua vida, se encontra apegado a um número incalculável de posses, desde seu
próprio corpo, passando por sua própria família, seu próprio trabalho, seu próprio automóvel, já que seus
objetos os mais ínfimos, onde o sentimento de propriedade e de afiliação é quase constante e sugerido,

permanentemente, por certos comportamentos induzidos, ligados, justamente, a esses apegos.
A superação do ego e a transcendência do ego, a ativação desse circuito, vai permitir nutrir não mais o Fogo

do ego, mas o Fogo do Coração.

***

Ao nível da Consciência, isso se traduz pela percepção, cada vez mais lúcida, dos diferentes fundamentos
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existentes entre o que é da ordem do ego e da ordem do Coração.
O ego será sempre uma reivindicação.

O Coração será sempre uma Doação e um Abandono.
O ego apropria-se, o Coração restitui.

Esse Ponto importante, em ressonância com o ponto OD, é também a sede de uma ‘alquimia’ particular.
É, de fato, a última zona do corpo a situar-se ao nível subdiafragmático, isto é, no pavimento da Terra que

permite a passagem do ar.
Conforme eu lhes disse, desde vários anos, conforme Mestre RAM, a respiração é um elemento importante

que permite, em diversas técnicas perfeitamente descritas nos muito numerosos yogas, modificar a circulação
da Consciência e da energia.

A passagem desse ponto OD permite, de algum modo, inverter o sentido do Fogo.
O fogo do corpo de desejo irá mantê-los, sempre e inelutavelmente, na noção de posse.

Mesmo se isso não é reconhecido abertamente, nem mesmo compreendido claramente, o próprio princípio do
ego será sempre esta apropriação e este referencial, sempre em relação à sua própria experiência, à sua
própria Consciência, aos seus próprios condicionamentos, às suas próprias feridas e ao conjunto do que

define, em uma vida ou no conjunto de suas vidas, os apegos de natureza ‘material’, nesta densidade, neste
plano.

***

Cristo disse-lhes também, em ressonância com esta Porta: “Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não
se tornar de novo como uma criança”.

Uma criança é aquela que não tem História.
Uma criança é aquela que se instala no Aqui e no Agora.

É aquela que centra sua Presença no instante e que define sua Presença independentemente de qualquer
circunstância, vinda de um passado ou se projetando no futuro.

Isso foi denominado, pelo Arcanjo Anael, HIC e NUNC, AQUI e AGORA.
O conjunto de seres despertos deste planeta, independentemente de suas culturas e de suas tradições,

deixaram-lhes, todos, esta noção de Aqui e Agora, que busca encontrar tanto a meditação como alguns yogas,
como algumas formas de respiração.

Hoje, o apelo da Luz, devido ao aumento da Luz Supramental, chegando até vocês e revelando esta
famosa Luz Vibral Branca integralmente nesta Terra, permite realizar, hoje, este distanciamento da

personalidade, de seus mecanismos e seus funcionamentos.
Esta Transfiguração, Crucificação, ocorrendo depois (porque são duas etapas que se seguem, uma após a
outra), corresponde então a um surgimento, de alguma forma, do conjunto das pulsões do corpo de desejo

onde, pouco a pouco, a Consciência vai se distanciar do conjunto de seus desejos, não para suprimi-los por um
ato de vontade, mas para vê-los tais como eles são e o que eles são.

Existe, portanto, uma ‘tomada de distância’ que não é um desapego artificial, mas sim um mecanismo da
própria Consciência, distanciando-se de seus próprios desejos, a fim de dar lugar à Passagem em meio ao

Coração.

***

Esta Trilha é a primeira Trilha a se revelar quando o conjunto das Coroas Radiantes se ativa, permitindo, aí
também, colocar, literalmente, o Fogo do Coração, possibilitando assim, em um tempo logo depois, realizar

uma ‘alquimia’ particular entre o Fogo da Terra e o Fogo do Coração, permitindo transcender, de algum modo,
o Fogo do ego.

O Fogo do ego apenas sempre exibiu uma incapacidade, consciente e programada além de sua própria
vontade, para mantê-los na Ilusão, para mantê-los nos condicionamentos, em ressonância com os desejos,

quaisquer que sejam.
Obviamente, os desejos fazem parte da vida, já que alguns desses desejos, como lhes foi explicado, são

necessidades de natureza fisiológica.
Mas o conjunto desses desejos e mesmo dessas necessidades, a partir do momento em que o Fogo do

Coração se instala e sofre alquimia, de alguma forma, com o Fogo da Terra, como será abordado
posteriormente, vai permitir, pouco a pouco, ver seus desejos para o que eles

são: condicionamentos, oposições e nada mais.

***

O ponto de partida ou de chegada, OD, está, portanto, em ressonância ao longo desta Trilha com o ponto
inferior do seu Sacro.



Este ponto inferior do Sacro é, aliás, chamado de ‘fonte jorrante’.
Esta fonte jorrante está diretamente religada, vocês compreenderam, à Kundalini e, mais próximo de vocês, ao

Canal do Éter, pelo qual sobe a energia purificada do ego, permitindo transcender o Fogo dos desejos por
intermédio do Fogo da Terra, a fim de religar o Fogo do Coração.

Essa ‘trilha central anterior’ corresponde, ao nível da Consciência, à Clareza, manifestando-se na compreensão
desses mecanismos, para vê-los e, então, transcendê-los sem o desejar, mesmo sem ter, mesmo a vontade

absoluta, mas a iluminação simples.
Isto significa que a tomada de Consciência vai permitir, progressivamente, que o impulso do corpo de desejo
ou pulsão do corpo de desejo, atraindo-os para esta Atração e esta Densidade dos apegos materiais, seja, de
algum modo, transmutado pelo Fogo da fonte jorrante, invertendo, de certa maneira, o movimento da energia

da atração para baixo, em um movimento de liberação para cima.
Portanto, este ponto denominado a Porta Estreita, OD, não vai mais ser alimentado somente pelo Fogo do ego,
mas, principalmente, vai ser alimentado pela fonte jorrante ou Fogo da Terra, vindo, por esse circuito, mesclar-

se ao Fogo do ego e fazê-los confrontar-se com seus últimos engramas de apegos materiais, chamados
também, muitas vezes, de Anjo do Abismo.

É o momento do que poderia ser denominado a ‘segunda morte’, o momento em que, definitivamente, vocês
aceitam sua Crucificação, em que definitivamente, sua Consciência tornar-se-á ilimitada.

Naquele momento, a Consciência não é ainda ilimitada, haverá uma segunda etapa que irá se manifestar em
meio à Consciência e que está ligada à inclinação ‘posterior’ deste desdobramento da Luz Vibral em seu cerne,
que será desenvolvida posteriormente, mas que, no entanto, está totalmente associada a este processo entre

OD e ICI.

***

OD e ICI traçam a Trilha da Redenção Final.
Uma vez o conjunto dos cruzamentos, uma vez o conjunto das Cruzes, colocado em operação na Coroa

Radiante da cabeça, nas conexões ponto por ponto, ao nível da Luz, presentes nesses pontos, realizam então
a ‘Ponte de Luz’, uma Porta, permitindo à Luz difundir-se e se enxamear no corpo, em outros Pontos.
É por esses Novos Pontos, religados por essas Trilhas, que o Corpo de Estado de Ser é realizado.

É também neste nível que a Consciência percebe a diferença fundamental podendo existir entre a pulsão do
corpo de desejo e a pulsão do Coração.

Esse mecanismo é, antes de tudo, Vibratório, antes de tudo um mecanismo da Consciência e vai,
evidentemente, se traduzir por modificações de percepção da própria Consciência, onde o conjunto da Ilusão
começará a aparecer para o que ela é e onde a alma e o Espírito começarão a dissociar-se, a distanciar-se,
enquanto integrando o ego e a personalidade. Naquele momento, não são mais o ego e a personalidade, no
corpo de desejo, que conduzem o que vocês são, mas realmente, a Vibração da alma e, depois, do Espírito.
Naquele momento, e somente naquele momento, vocês podem tornar-se Mestres de vocês mesmos, sem

exercer qualquer vontade, sem exercer qualquer poder em oposição à sua personalidade, mas esta se
encontra, de fato, integrada em uma percepção da Consciência muito mais ampla, levando-os à Vibrar no

Coração, na Coroa Radiante do Coração e permitindo então, pela impulsão do Fogo da Terra, penetrar o Fogo
do Coração, penetrar o Samadhi e viver a Essência e a totalidade.

***

Esta Trilha, naturalmente, não necessita de vocês.
Muitas vezes, essas Trilhas vão se ativar por elas mesmas, perceptíveis ao nível dos efeitos diretos sobre a

Consciência, mas também ao nível dos pontos de partida, denominados Portas.
Neste caso, aqui, o ponto OD e o ponto ICI, permitindo, então, realizar esse trabalho de Consciência.

Obviamente, como lhes foi dito em numerosas reprises, a Luz Vibral é Consciência, a Vibração é Consciência
e se sua Atenção e sua Intenção se colocam então, sucessivamente, nesses dois pontos, vocês irão, portanto,
realizar muito mais facilmente a Passagem desse corpo de desejo à pulsão do Coração, onde não existe mais

qualquer desejo, exceto aquele de Ser, de irradiar e de viver em meio à Unidade.
Esta Porta, esta Passagem (porque é uma) vai permitir-lhes, de algum modo, estabilizar-se, durante o

desdobramento da Luz, e vai permitir-lhes também, como eu disse, ver cada vez mais claramente em vocês,
sem poder enganar em momento algum, o que age em vocês, ou seja, é a personalidade ou o Coração?

Além de qualquer consideração moral, religiosa ou mesmo espiritual, mas na ‘retidão’ a mais total.
Este eixo Vibratório, esta Trilha particular entre OD e ICI é, na realidade, o Primeiro Pilar anterior no qual vai se

revelar a Luz e as outras funções da Consciência Unificada.
Portanto, é essencial superar, naquele nível, os apegos materiais e é para isso que lhes foi comunicado, perto
do acesso ao Estado de Ser, pelo Protocolo ‘Integração do Estado de Ser’, através de Cristais ou da prática
das Cruzes, certo número de fatores comportamentais oriundos do seu cérebro o mais arcaico, tendo sido

modificado mais recentemente, que impede, justamente, passar do ego ao Coração (ndr: ver, em particular, os
protocolos ‘Liberação dos apegos coletivos’ e ‘Finalização do corpo de Estado de Ser’ (*)).



***

Dessa maneira, então, e de acordo com o que foi anunciado desde muitíssimo tempo, o desdobramento da
Luz Vibral Metatrônica vai permitir realizar, nesse mundo de ação/reação, o Princípio da Graça.

Ainda é preciso aceitar, ainda é preciso aceitar transcender, superar, pela Crucificação, o próprio princípio dos
apegos materiais, quaisquer que sejam.

Compreendam bem que, nesse nível, não é questão de renunciar, voluntariamente, ao que quer que seja, mas
sim de ter uma iluminação perfeita do que atua, em meio mesmo à sua Consciência, em meio mesmo ao que

vocês são.
O desdobramento da Luz Vibral na Luz Metatrônica e no Cubo Metatrônico tem rigorosamente este objetivo.
Além da Fusão das três Lareiras, além da vivência, mesmo, do Samadhi, é a própria Consciência que vai se
ver em seus diferentes funcionamentos, em seus diferentes papéis e em seus diferentes comportamentos,

permitindo então, realmente, ver-se do exterior, mas essa palavra não é perfeitamente exata porque, em
Verdade, é somente naquele momento que vocês se verão do Interior, que vocês irão se considerar como uma

Ilusão total, na qual vocês estão, mas que não é vocês.
É naquele momento que a Consciência total do que vocês são irá aparecer-lhes.

Os apegos materiais desaparecerão uns atrás dos outros e lhes permitirão viver certa forma de liberdade,
enquanto nesse mundo, em qualquer caso da Consciência que poderá, então, exprimir-se sobre seus modos

ilimitados, através da Alegria e da Paz.

***

Alguns medos serão superados pela liberação desses apegos materiais e pelo desdobramento desse trajeto
OD-ICI e, em particular, o medo da ‘perda’ (o medo de perder esse corpo, o medo de perder o que vocês
estão apegados) porque vocês serão literalmente desprendidos de toda posse, pela inversão do Fogo do

desejo para o Fogo do Coração, retornando, então para a Consciência Crística.
É naquele momento que poderá se instalar a Consciência da Ressurreição, paralelamente a esta, em

ressonância com a inclinação posterior que lhes será desenvolvida um pouco mais tarde.
Não cabe dar-lhes a maneira de trabalhar nesta Consciência porque retenham que o que é importante é a

ATENÇÃO e a INTENÇÃO que vocês colocam nesses dois pontos.
A Trilha despertando-se, então, por ela mesma.

Mas, é claro, como em qualquer yoga ou como em qualquer atividade da Consciência, qualquer que seja,
existem meios diversos, durante este período, para favorecer esta transformação, esta Transfiguração do Fogo

do desejo em Fogo do Coração.
Seja pelos Cristais, seja por vocês mesmos ou por uma alma agindo em vocês, através do seu próprio corpo,

mas isso será comunicado diretamente àquele no qual eu me expresso, hoje.
Esse desdobramento irá conferir efetivamente uma ‘mudança de densidade’.

Esta mudança de densidade é, literalmente, um alívio levando-os para a leveza, eliminando o peso da
densidade, tanto ao nível da Consciência como ao nível de suas próprias percepções desse corpo e do

mundo.

***

A ativação dessa Trilha e a ignição desses dois pontos, ou dessas duas Portas de Luz, refletem-se também
por modificações dos mecanismos da própria Consciência, com relação ao próprio ritmo de seus desejos, o
próprio ritmo de suas necessidades, tornando-se então transcendidos pela Luz para não mais persistir senão

momentos precisos ou então nenhum.
Mas tudo isso, vocês verão claramente ou, em todo caso, seu corpo experimentará a manifestação, se vocês
forem ao encontro, é claro, do Fogo do Coração, ao encontro da Pulsão do Coração, para encontrar-se sob o

Fogo do desejo.
 Naquele momento, algumas manifestações irão aparecer, que serão para vocês o sinal de uma ‘eliminação’.
Esta eliminação podendo se traduzir também ao nível da esfera digestiva, hormonal, sexual ou circulatória.

Naquele momento, vocês começarão a ver em vocês o que é da ordem do peso e o que é da ordem
da leveza, o que é da ordem do alívio.

Bastará então, portanto, ajustar-se, adaptar-se a fim, simplesmente, de concretizar, finalmente, esta
Crucificação, este Abandono à Luz e esta Transfiguração, levando-os a viver sucessivamente a etapa da

Realização do Cristo Interior que é, de fato, a inclinação ‘posterior’ em meio a esse corpo.

***



A transformação das pulsões é um elemento inicial importante, permitindo estabelecer-se, de maneira
definitiva, na Consciência Unificada, não mais apenas ficar na ida e volta de uma à outra, mas sim ali se

estabelecer de maneira estável e, sobretudo, compreender os funcionamentos, como eu diria, como uma
observação exterior ou uma impressão paradoxal de perceber esse corpo e esse funcionamento como não

sendo vocês.
Eu preciso que isso não tem nada a ver com uma despersonalização ou com qualquer problema psíquico ou

psicológico, mas sim como uma verdade da Consciência permitindo-lhes, justamente, passar da Pulsão desse
corpo de desejo à Pulsão do Coração.

Eis alguns elementos, eu espero ter sido suficientemente claro em minhas palavras.
Naturalmente, se há questões que possam ainda existir, em vocês, em relação a isso, eu me farei uma alegria

de ali responder e de continuar nossa troca.

***

Pergunta: a ativação desses Pontos faz passar diretamente ao que é chamado, em algumas tradições, de
“chamado” a “eleito”?

Querida Irmã, isso corresponde plenamente ao que você acaba de dizer, enquanto sabendo que a Crucificação
não é totalmente a Ressurreição, mas que ela conduz, de maneira inexorável, efetivamente, à Ressurreição em

meio ao Estado de Ser.
Isso é uma etapa.

A conscientização desta etapa, através dos elementos que lhes serão comunicados, permitirão viver, por si
mesmos, a experiência desta transformação da Pulsão do corpo de desejo para a Pulsão do Coração.

***

Pergunta: é preciso ter vivenciado o Fogo do Coração para passar a Porta Estreita e viver a Crucificação?

O Fogo do Coração foi ativado independentemente desse circuito, para alguns de vocês, devido à ativação
total da Coroa Radiante da cabeça e da capacidade, talvez mais fácil, para alguns de vocês, para viver o

Abandono à Luz.
O desdobramento do Cubo Metatrônico é, de qualquer forma, o último impulso da Luz Vibral permitindo-lhes,

justamente, passar ao Fogo do Coração e então à Crucificação.
A ativação das cinco frequências, dadas pelo Senhor Metatron, durante o verão [inverno, no hemisfério sul] de

2009, foi um primeiro impulso (**).
O desdobramento das doze Estrelas foi um segundo impulso.

O desdobramento do Cubo Metatrônico é o terceiro e último impulso.
Terá então sido batido à sua porta três vezes.

Não haverá outras vezes.
O Fogo do Coração não é pre-requisito, mas ele será uma consequência lógica da passagem da Pulsão do

corpo de desejo à Pulsão do Coração, se vocês preferem, do Fogo do ego ao Fogo do Coração.

***

Pergunta: a ativação dessa primeira Trilha será acompanhada de eliminações ao nível do corpo físico?

Querida Irmã, tudo dependerá do seu progresso, eu diria, no Abandono à Luz e da persistência ou não de
alguns apegos materiais.

Alguns já começaram a viver eliminações corporais e, agora, durante a Última Passagem da garganta, realizada
pelo Arcanjo Uriel no mês de dezembro, após a liberação da Terra e do Sol.

E alguns não terão qualquer eliminação.
Isso é da ordem do possível.

Isso dependerá do que resta a transmutar nos últimos apegos e nas últimas pulsões do corpo de desejo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs na humanidade, todo meu Amor está em vocês.
Eu voltarei, certamente.

Eu darei lugar, amanhã, ao Irmão K que lhes falará, ele, da Consciência associada à inclinação posterior da Luz,
diretamente ligada a Ki-Ris-Ti, ao Cristo.

Eu lhes digo então, quanto a mim, até muito em breve, em meio à Verdade.

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 12 de junho de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
(**) – Mensagens do ARCANJO METATRON:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1087

4 de julho de 2011
(Publicado em 7 de julho de 2011)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1087
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-metatron-2009-2010


~ Panorama do Eixo ANTERIOR (Lateral) ~ 

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos na humanidade e encarnados, é a mim que é atribuído o papel de falar-lhes, pela primeira vez, do
desenvolvimento ‘lateral e anterior’ da Luz, acontecendo, é claro, no seu corpo e sobre esta Terra.

***

Há, efetivamente, longo tempo, em termos terrestres, fui levado a ver, a descrever e a escrever certo número
de elementos concernentes, diretamente, à história que vocês vivem atualmente, sob o nome de João.

Em minha última encarnação nesse mundo, desenvolvi a chegada do que seria o Supramental, a Luz Branca.
Já há dois anos, eu havia anunciado (quase dois anos) a primeira chegada da Luz Azul.

Consecutivamente, após os Casamentos Celestes e as Etapas, iam revelar-se, durante o ano que vocês vivem
sobre esta Terra, a Fusão dos Éteres e o retorno da Luz Branca.
Esse retorno da Luz Branca ilustra-se, também, em seu corpo.

Isso foi o objeto de muito numerosas comunicações concernentes à ativação de suas Lareiras.
Hoje, certo número de Circuitos (Atalhos) [Trilhas] é-lhes desvendado - que não tem existência alguma, própria,
nesse mundo - e, no entanto, ancoram-se sobre pontos específicos de seu corpo, que permitem, justamente,

revelar a Luz, como Ela o faz sobre a Terra e como Ela vai fazê-lo cada vez mais.
Assim, hoje, estou encarregado de falar-lhes desse pólo situado no meio do corpo e separado em dois (dado
que lateral), em ressonância com o que foi chamado, ao nível da cabeça, de eixo da falsificação: ATRAÇÃO-

VISÃO.
A redenção desse eixo e a reorganização do Alfa e Ômega permitiram a reversão do Triângulo Luciferiano ou

Prometeico na ordem lógica das coisas.
Hoje, existem no corpo dois órgãos que são, de algum modo, a ressonância e o alvo privilegiado do impacto da

Luz, que são os órgãos denominados fígado e baço, em ressonância direta com ATRAÇÃO, de um lado, e
com VISÃO, do outro.

***

A Atração é, certamente, ligada ao pólo eletromagnético, ao confinamento e ao baço, que, efetivamente, gera
funções.

É claro, não é meu papel falar-lhes dessas funções fisiológicas ou outras, mas, bem mais, atrair sua atenção
para o aspecto Vibratório e a função que devem reencontrar o baço e o fígado em sua transformação atual.

Então, para isso, deveremos percorrer certo número de elementos.
Lembrem-se de que esses elementos (dos quais vou falar) são o ‘eixo mediano’, ponto

que comunica o baço e o fígado com uma zona simétrica (situada acima deles), chamada
de Centros de Enraizamento da alma e do Espírito (chakra de Enraizamento da alma e do
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Espírito) que, doravante, vão, aí também, tornar-se os chakras, não mais do
Enraizamento, mas da Revelação da alma e do Espírito nessa Dimensão.

Assim, em imagem (espelho), e não mais situados no alto do corpo, mas na parte inferior
do corpo (ao nível do púbis, lateralmente), encontram-se, nesse desenvolvimento lateral
da Luz, duas zonas, chamadas de ‘pregas da virilha’, que estão em ressonância com a

imagem no espelho da alma e do Espírito, mesmo na matriz e na falsificação, que serão
desenvolvidas noutro dia.

Vamos, hoje, simplesmente, através dessa arquitetura Vibratória específica,
compreender que existe um ponto focal (ou um ponto nodal) de reversão da Luz, que

permite a Ela reencontrar, também, nesta Terra, sua Dimensão original.
Para isso, há certo número de elementos a transcender.

Isso lhes foi nomeado as ‘Portas’, a primeira morte, a segunda morte, a Transfiguração, a Crucificação e, enfim,
a Ressurreição.

A revelação da Luz Metatrônica, que nós lhes anunciamos (e que será realizada totalmente pelo Anjo Metatron,
associado a Anael e a Uriel, como Arcanjos) permitirá viver, inteiramente, a Crucificação da humanidade e a

sua.

***

Essa Crucificação se faz por intermédio de um Impulso novo nos órgãos que são chamados de fígado e de
baço, em suas funções arquetípicas, bem além desse mundo, bem além de suas funções de regularização

fisiológica que, talvez, sejam-lhes conhecidas.
São pontos de basculamento que estão em ressonância direta (ao nível desses órgãos) com o 8º Corpo e,

portanto, com a Passagem do ego ao Coração.
Quer dizer, também, a Passagem do fogo do ego ao Fogo do Coração, por intermédio de dois circuitos em
curso de ativação, chamados de Eixo ‘Central anterior’ (*) e o Eixo Central ou Atalho ‘Central posterior’ (**).

Assim, portanto, a instalação desses Atalhos (anteriores e posteriores) no Canal do Éter e no circuito existente
entre o Sacro e esse ponto OD, estabelece firmemente as novas fundações, bem além desse corpo de desejo

e do conjunto de suas manifestações.
A vinda da Luz, através desses dois pontos em vocês, vai permitir perceber, inteiramente, a Ilusão

desse mundo, a Ilusão desse corpo, a Ilusão da matéria, tal como vocês a vivem.
Compreendam, efetivamente, que não é questão de rejeitar uma matéria, qualquer que seja, mas, efetivamente,

inflamá-la, fazê-la ressuscitar nas Moradas da Eternidade.
Nesse nível, o papel do ‘fígado’, o papel do ‘baço’ (e dos chakras que ali estão associados) são essenciais,

porque permitem, eu repito (e vocês o compreenderão na sequência dessas exposições, progressivamente e
à medida dos dias), passar de um enraizamento da alma e do Espírito, na matéria, para

um desenvolvimento da alma e do Espírito, inteiramente, por intermédio da Vibração, que vocês conhecem, na
Trindade (ou nova Tri-Unidade), nova Eucaristia, denominada Cristo e Miguel.

***

Interessemo-nos, de momento, por esses dois órgãos ou esses dois chakras, o que dá exatamente no
mesmo.

Esses dois órgãos estão situados, acoplados, exatamente abaixo do que é chamado de ‘diafragma’, que
separa o estágio Terrestre do estágio etéreo, ou seja, o que se vive num corpo de desejo do que se vive

acima, no corpo Espiritual ou Corpo de Estado de Ser.
O chakra do baço é diretamente religado à memória, a memória não unicamente de suas vidas passadas

(akáshicas), mas, bem mais, a memória etérea, em particular, do confinamento (***).
O baço é, portanto, ligado à atração (tanto a atração gravitacional como eletromagnética) e, aliás, as energias

eletromagnéticas penetram, antes de serem metabolizadas no corpo, por esse centro energético, antes
mesmo de penetrarem pelo que é chamado de primeiro chakra e o sétimo chakra.
O chakra do baço está em ressonância com uma polaridade feminina falsificada.

A raiz do baço é ligada, portanto, à matriz, à manifestação, à mãe, a tudo o que pertence a esse mundo, às
águas de baixo que lhes foram cortadas das águas do alto, ou Águas do Mistério.

Olhando da matriz do baço para o alto, encontra-se certo número de elementos e, em particular, aquilo que lhes
foi cortado, ou seja, UNIDADE (ou chakra de Enraizamento do Espírito), ao nível do ponto de revelação, que
não é mais chamado de chakra de Enraizamento do Espírito, mas, efetivamente, de ‘Revelação do Espírito e

da Unidade’.
De modo simétrico, ao nível do fígado, que está, de algum modo, em relação direta com o que foi chamado de

mito Prometeico ou a Ilusão Luciferiana, existente ainda sobre esta Terra (ainda que, obviamente, o Arcanjo
Lúcifer tenha se redimido, há muito tempo), o fígado é, portanto, religado às emoções.

Ele é religado ao futuro e a toda forma de ‘projeção’ nessa matriz.
Ele é o espelho com o que foi chamado o chakra de Enraizamento da alma [Porta AL], que se torna o Centro



Miguel de Revelação ou Cristo (que é a mesma coisa), de Revelação da Luz da Unidade nesse mundo.

***

Assim, a transcendência do fígado e do baço vai permitir-lhes viver a revelação da Luz da alma, do Espírito,
bem além do que foi realizado pelo Antakaranah, até o presente, em vocês, por intermédio da Coroa Radiante

da Cabeça e/ou das outras Coroas.
O chakra do fígado é ligado ao mito Prometeico, ao símbolo do renascimento, que se efetua, de maneira

eterna, na Ilusão, enquanto não é posto termo à referida Ilusão, enquanto (como lhes dizia Irmão K (**)) vocês
não são liberados do conhecido para penetrar o Desconhecido.

Mas o Desconhecido é sua herança, de toda a Eternidade.
É aquilo de que vocês foram privados.

É essa memória essencial, bem além das memórias desse mundo, que os afastaram de sua Divindade, de sua
Essência, de sua Presença, de sua Unidade.

Tudo isso é chamado a revelar-se, a partir de 11 de julho, de maneira fulminante, sobre esta Terra, conduzindo
à transformação final chamada, pelo Grande Comandante, há já algum tempo, de planeta grelha [grelha

planetária].
Eu prefiro, amplamente, o termo que empregarei: o Supramental vem pôr fim à Ilusão do mental, à Ilusão

das emoções, à Ilusão das atrações eletromagnéticas que predominam nesse mundo e que cortaram, em
vocês, a Fonte e a revelação da alma e do Espírito.

Assim, o último fogo do ego vai encontrar-se transmutado por esse desenvolvimento ‘lateral anterior’ da Luz, ao
nível de sua zona de reflexão, no fígado e no baço, permitindo-lhes reencontrar sua Unidade, inteiramente.
Reencontrar a Unidade, mesmo se alguns de vocês fizeram a experiência da Unidade ou do Estado de

Ser, não é absolutamente possível nesse mundo.
A Unidade, eu diria, não é desse mundo, mas pertence ao mundo do Espírito, ilustrando, inteiramente, o que já

lhes dizia o Cristo no momento em que Ele fez sua passagem sobre a Terra.

***

Assim, portanto, vocês são chamados à Ressurreição, essa ‘Ressurreição final’ que eu havia descrito como um
face a face ocorrendo no fim último dos Tempos, que vocês vivem, doravante.

Como Maria lhes disse (e como outros Arcanjos disseram), o conjunto de manifestações irá, doravante, cada
vez mais rapidamente sobre esta Terra, chamando-os (também em seu corpo e em sua Consciência) para viver
a mesma aceleração temporal e espacial, que os conduzirá a penetrar, diretamente, na revelação de sua alma,
de seu Espírito, e mesmo o desaparecimento da alma para penetrar (para aqueles de vocês que o desejam)

a totalidade de seu Espírito, pondo fim à Ilusão total do que pertence ao corpo de desejo e pondo fim, pela
mesma ocasião, ao próprio corpo de desejo.

Essa transmutação total está em curso.
Ela se traduz, ao nível das percepções Vibratórias que alguns de vocês já percebem (seja ao nível das Coroas
Radiantes), em que todos, entre vocês que vivem isso, sentem o aumento da pressão, a intensificação da Luz

Vibral modificando mesmo suas circunstâncias de vida nessa matriz.

***

Assim, a passagem do fígado, a passagem do baço representa as duas forças arquetípicas que,
historicamente, opuseram-se ao Cristo (****).

Essas duas forças são, de um lado, ao nível do baço, a atração matricial ou gravitacional,
chamada Ahriman [Áriman].

Ao nível do fígado encontra-se a outra força: Prometeica ou Luciferiana.
Até o presente, essas duas forças estavam compartimentadas, elas também, separadas,

cada uma em sua esfera de ação diferente.
Uma delas arrastava-os para sempre mais encarnação extensiva nesse mundo (na
ação/reação), privando-os e afastando-os cada vez mais de seu Espírito, através de

diferentes ‘atrações’ existentes na matriz.
Essas atrações fazem parte do corpo de desejo.

Elas são ligadas à energia etérea da Terra não ainda transmutada pelo Fogo do Éter ou
pelo Fogo do Céu.

São essas forças que os conduziram a viver o que é chamado de Kali Yuga e o final desse Kali Yuga, tal
como vocês o vivem atualmente.

Do outro lado, separadas, ao meio, pelo estômago e pelo plexo solar (ambas alimentando esse plexo solar,
mas sem se conhecer uma à outra), não se olhando, encontram-se as forças ligadas ao fígado, forças
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Luciferianas ou Prometeicas ligadas, diretamente, ao que é chamado de ‘emoções’.
Assim, as emoções associadas às forças de precipitação, mesmo sem se reconhecerem uma à outra,

conduziram-nos a participar de um jogo o qual o Espírito, finalmente, jamais pôde evitar.
Hoje, a hora da Liberdade total chegou, liberando-os, se tal é sua escolha e sua Vibração, de toda a Ilusão.

É, portanto, tempo, efetivamente, de pôr fim a essa Ilusão.
A revelação da Luz Metatrônica (assim como lhes foi anunciado), virá reunificar Ahriman e Lúcifer, as forças

do fígado e do baço, não mais para integrá-las, não para rejeitá-las, mas, bem mais, para transmutá-las à Luz
do Cristo.

Isso corresponde à ‘segunda morte’, aquela da Ressurreição e da passagem na Eternidade, que ocorre
exatamente no momento do face a face entre seu corpo de desejo e o Corpo de Estado de Ser, liberado, eu

os lembro, no Sol.
Os Céus são chamados a modificar-se, grandemente, tal como eu havia descrito no Apocalipse de São João, a

saber: que um terço das estrelas será lançado ao solo.
No que concerne ao que acontece ao nível das terras como dos mares, tudo isso já está ativo desde o início

deste ano, mas vai tomar proporções que jamais foram vistas, de memória do homem, anunciando,
simplesmente, o sinal do fim dessa matriz, em sua totalidade.

***

Assim, o único modo de estarem reunificados em si mesmos, a fim de viverem a Unidade, é passar essas
‘duas portas’, passar essas duas mortes, reunificar as forças de Ahriman e Lúcifer que estavam, portanto,

isoladas e fechadas (encapsuladas em algum lugar no estágio subdiafragmático), bloqueando-lhes o acesso ao
seu estágio etéreo, ao estágio cardíaco e, portanto, ao Cristo.

Assim, revelando a Luz entre a parte alta, denominada o fígado e o baço (ou os pontos ATRAÇÃO-VISÃO) e
os pontos imediatamente situados acima, vocês poderão, portanto, viver certa forma de acesso a uma

‘dissociação da Ilusão’, permitindo-lhes ver-se, realmente, a partir da visão do Espírito, que nada tem a ver com
a visão da atração, a visão da falsificação.

O olhar da personalidade é chamado a desaparecer, substituído pelo olhar da alma e do Espírito, permitindo-
lhes revelar, inteiramente, o Espírito, nesse mundo, ao mesmo tempo em que se revela o Espírito da Terra,

permitindo a ela viver sua libertação final.
O conjunto de modificações da Terra (em seu arranjo) corresponde também às modificações que vocês vivem,

a partir de agora, em seu corpo, no qual o conjunto de desejos, o conjunto de emoções, o conjunto
do mental está, de algum modo, tomando fim, para permitir-lhes penetrar o Fogo do Coração e ali

estabelecerem-se, inteiramente, a partir do momento em que Metatron tiver desvendado a Luz, inteiramente, e
a partir do instante em que o Cristo anunciar seu retorno a esse seu Templo.

Isso, vocês sabem, é levado a desvendar-se durante seu mês de julho, preparando-os, portanto, para viver a
Ressurreição final nas semanas seguintes a esse período.

***

Nada há a temer, nada há a prever, nada há a antecipar, porque o que quer prever e antecipar são, justamente,
as forças Luciferianas em vocês.

O que quer preservar-se, para preservar a matéria e o corpo de desejo são, justamente, as forças
Ahrimanianas [Arimânicas] em vocês.

Elas estão inscritas em vocês, do mesmo modo que o conjunto de Arcanjos está inscrito em vocês, e em nós
(quando tivemos um corpo de carne) porque isso faz parte do princípio de toda criação, em todos os mundos,

em todos os universos e em todas as Dimensões.
Aqueles que criam algo inscrevem-se nessa Criação.

Quaisquer que sejam os destinos e quaisquer que sejam as finalidades deles, eles são, de algum modo, os
apoios da manifestação.

Assim, portanto, o fígado e o baço, existentes em vocês, traduzem (de maneira fisiológica e encarnando e
encarnadas) essas forças.

As forças Ahrimanianas e Luciferianas vão encontrar-se face a face, tentando bloquear, uma última vez, a
passagem à Dimensão Cristo e, sobretudo, tentando bloquear, uma última vez, encarnando aí as forças de

resistência à mudança do antigo mundo que desaba sob seus olhos.
Assim, portanto, o que lhes havia sido anunciado, bem antes do aparecimento da primeira Luz Azul, em

dezembro de 2009, quando dos Casamentos Celestes e das Etapas, encontra-se, hoje, em plena fase de
atualização nessa própria matriz.

A matriz dilui-se, a Terra vive sua Ascensão, o chakra do baço e a zona do baço são chamados a
desaparecer.

Do mesmo modo, o fígado, sede da antecipação da visão, vai, ele também, desaparecer, substituindo a
visão (aquela de seus olhos) pela Visão do Coração e a vivência Interior de sua Visão (não Luciferiana, mas,

efetivamente, a própria Visão do Coração) da Verdade da Unidade na nova Tri-Unidade.



***

O desenvolvimento desses circuitos far-se-á, portanto, de diferentes modos, que lhes serão revelados
progressivamente e à medida dos dias.

Eu tenho, simplesmente, a dirigir-lhes um ‘panorama’ desses seis pontos e desses quatro trajetos porque,
efetivamente, uma vez que o baço e o fígado tenham abdicado em favor de Cristo, naquele momento, eles se

apagam, permitindo a reunificação do Antakaranah, do Espírito e da alma, entre o lado esquerdo e o
lado direito.

Naquele momento, o que está acima do seio esquerdo reúne-se ao que está na prega esquerda da virilha; o
que está acima do seio direito reúne-se ao que está ao nível direito da virilha.

Naquele momento, pode-se dizer que tudo está consumido, que tudo está consumado e que a Ressurreição
chegou.

Resta superar essa etapa, aquela que é o medo final da perda desse corpo, aquele que é o medo final da
perda de todos os marcadores que os fazem ir do conhecido ao Desconhecido.

***

O fígado e o baço, devido ao papel memorial e sanguíneo, prendiam-nos à hereditariedade e, portanto, ao
‘conhecido’, ou seja, esse corpo, suas funções, seus apegos, quaisquer que sejam e, em particular, afetivos, o
afetivo da Terra, o afetivo da família, o afetivo das relações existentes entre dois seres, reunidos pelo coração,

mas que, de fato, são apenas relações de posse.
Vocês são chamados a descobrir a Verdade final (aquela na qual vocês se tornam o Si), na qual não existe

qualquer relação, nem nada mais além de vocês, em sua Eternidade, na qual mesmo os Arcanjos resolvem-
se, em sua Verdade, permitindo-lhes, então, manifestar a Alegria do Cristo, a Unidade do Cristo e realizar o que

vocês são, ou seja, KI-RIS-TI.
Tudo isso está acontecendo em vocês, sob seus olhos, em sua consciência, em sua alma, nesse corpo, e é

destinado a fazê-los penetrar, diretamente, inteiramente e de maneira lúcida e consciente, na Unidade.
A Unidade revela-se.

Ela necessita de vocês um último esforço, que não é um esforço de um trabalho a fazer, mas que será,
sempre, esse Abandono, essa Fé total em Cristo, não num personagem, mas nessa Vibração que vem restituí-

los ao que vocês são, de toda a Eternidade.
Aliás, o conjunto do que pertence a essa matriz, a essas memórias, não existirá simplesmente mais no final

dessa Ressurreição.
Isso lhes foi anunciado.

Corresponde ao que se inscreve em seu corpo, em suas memórias, em sua Consciência.
A Passagem do fígado e do baço é a última Tentação do Cristo, se se pode dizê-lo.

É o momento em que vocês tomam consciência da Ilusão desse mundo, da Ilusão de fazer seu reino nesse
mundo, de todas as reivindicações existentes na pessoa, concernentes tanto a uma identificação a esse corpo

como a outro corpo numa vida passada.

***

Pode-se dizer que o chakra do baço, o chakra do fígado (quando eles se voltam para a Unidade, quando eles
se voltam para o estágio torácico) vão permitir a revelação da alma e do Espírito para além do que foi vivido

até o presente e bem além, mesmo, da Coroa Radiante do Coração (mesmo para aqueles de vocês que não a
haviam despertado), mesmo para aqueles de vocês que tiveram êxito a penetrar, ainda que apenas de maneira

temporária, o próprio Corpo de Estado de Ser.
Isso vai viver-se agora.

É claro, o ego, em sua última tentativa, vai tentar fazê-los crer e fazê-los aderir que isso não seja verdadeiro.
O que seus olhos verão o ego não quererá crer.

O que seu corpo viverá, o ego negará.
Progressivamente e à medida que vocês entrarem no desenvolvimento da alma e do Espírito, tomem

consciência de que existirá certo número de ‘resistências’, todas ligadas às forças Ahrimanianas e Luciferianas,
ainda presentes em vocês, não estando totalmente unificadas e transcendidas pela Vibração de Cristo.

De fato, essas forças, presentes em vocês como no planeta, são as forças de resistência à mudança, as
forças de resistência ao estabelecimento da Unidade.

Mas elas não poderão ir muito longe diante da revelação da Luz e diante de sua própria Ressurreição.

***



Assim, quanto melhor vocês se colocarem em seu Coração, melhor vocês se colocarem no Abandono à Luz,
melhor vocês aquiescerão a esse salto no Desconhecido, melhor vocês viverão esse Desconhecido para se
aperceberem, em definitivo (e isso é a estrita Verdade), de que vocês vão sair de um mau sonho ou de um

pesadelo.
Isso acontecerá exatamente assim.

É claro, para aqueles de seus Irmãos e de suas Irmãs que não terão a possibilidade de aceitar essa
transformação, isso não poderá ser o fim do pesadelo, mas o início de um pesadelo.

Contudo, esse pesadelo, quer esteja ele no início ou em seu fim, é, eu repito, apenas uma Ilusão, porque, um
como o outro (seus Irmãos, como vocês que estão despertos) reencontrarão, de um modo como de outro, sua

Liberdade e sua Unidade.
Assim, portanto, o ‘choque da humanidade’ vai revelar-se em todo seu esplendor como eu o havia anunciado.

Lembrem-se (e eu os remeto a isso, no que eu havia dito, naquele momento, concernente às cinco etapas
desse choque): é isso que é a resultante da revelação da Luz, inteiramente, em seu corpo, em sua alma

e em seu Espírito: vocês são Espírito, vocês não são esse corpo, vocês não são essa pessoa.
Vocês são bem mais do que isso.

É preciso, agora, sair da Ilusão, inteiramente; sair da promessa Luciferiana de um futuro melhor nesse mundo;
sair da ilusão matricial que os mantém no ciclo de reencarnações do Samsara, ou seja, da ilusão que faz crer

que, um dia, tudo irá melhorar, quando vocês tiverem feito suficientemente o bem.
Não existe nem bem, nem mal, na Unidade porque, na Unidade, tudo é perfeito.

O bem e o mal existem apenas pela oposição das forças Ahrimanianas e Luciferianas fazendo-se passar pelo
Cristo.

Aí estão os elementos gerais que tinha a dar-lhes nessa Passagem que está em curso para esta noite.
Assim, durante os alguns dias que vêm deverá ser vivida a confrontação de Ahriman e de Lúcifer em vocês,
permitindo-lhes, naquele momento, juntar-se ao estágio Crístico de seu Ser que é, ao mesmo tempo, sua

origem e seu destino, se é que vocês o aceitam e que vocês o vivem.

***

Se existem, Irmãs e Irmãos, questionamentos concernentes unicamente a essas generalidades (uma vez que
outros Intervenientes esclarecerão, depois de mim, os detalhes desses desenvolvimentos, etapa por etapa), aí
estão os ‘elementos gerais’ que eu tinha a dar-lhes, concernentes ao fígado, ao baço, seu papel preciso que os

impedia de aceder ao seu estágio etéreo, ou seja, ao seu Coração e ao seu Espírito.
A influência da Luz Vibral (seja em seus componentes de Luz Adamantina, de Espírito Santo ou de Radiação

Ultravioleta) pôs fim à Ilusão do baço e do fígado, à Ilusão de Ahriman e de Lúcifer, permitindo-lhes
reencontrar, nesse Templo (e não em outro lugar) o acesso à sua Unidade que não está ainda realizada,

inteiramente, mas que lhes é agora revelado e prometido nas semanas de seu tempo terrestre a vir.
Eis as palavras que os Anciões pediram-me para transmitir-lhes.

***

Questão: qual é a diferença entre alma e Espírito?

A alma é uma criação intermediária, que aparece quando vocês saem do Reino do Espírito puro e das
Dimensões as mais etéreas, ao mais próximo da Fonte, para tomar veículos chamados de baixa densidade,

permitindo-lhes explorar os planos da criação e, eventualmente, criar planos Dimensionais.
A alma é, portanto, um ‘intermediário’ entre um veículo de baixa densidade e o Espírito, que é um veículo de

muito alta leveza.
Esse intermediário, a priori (se sua vida chama-os a viver o Espírito), não terá mais qualquer interesse porque,
nos mundos pertencentes aos Mundos Unificados além da 3ª Dimensão (ou seja, a partir da 5ª Dimensão), a

alma não tem mais razão de ser.
Tudo o que é ligado à alma: as atrações.

Eu os lembro que a alma é exatamente a imagem, no espelho, da matriz, da manifestação da mãe.
Ela está, portanto, ao oposto do mistério.

São as águas de baixo ou águas matriciais, que são responsáveis pela criação da alma.
Essa alma não tem polaridade (em seu sentido negativo ou positivo, é claro), mas ela exprime, simplesmente,

certo número de Impulsos que não vêm sempre do Espírito, devido à atração e à Ilusão Luciferiana que conduz
essa alma a sujeitar-se, de algum modo, às diferentes forças em movimento e em presença na Ilusão desta

Terra, quando ela foi falsificada.
A alma é, portanto, uma coloração que os leva a sempre mais experiências, na matriz, mas não lhes permite,

jamais, sair da matriz.
O Espírito que foi, de algum modo, aprisionado no Sol, jamais esteve encarnado, inteiramente, exceto pelo



Cristo.
O que lhes é proposto é encarnar, inteiramente, o Espírito, correspondendo à revelação do Espírito que acabo

de desenvolver, para além da Ilusão Luciferiana da alma, a fim de permitir ao Espírito transfigurar a matéria,
fazê-la ascensionar, eterear, se preferem, a fim de fazer penetrar as esferas da Eternidade.

***

Questão: o Fogo do Sacro será o agente de resolução do problema baço/fígado?

Sim.
O Circuito Posterior Central (**), o Circuito Anterior Central (*) (dos quais certo número de Intervenientes e eu
mesmo fizemos referência) são, de algum modo, a ignição do Fogo do Éter, em sua totalidade, juntando-se,

pela Porta Estreita, ao Fogo do Coração.
É quando dessa Passagem dessa Porta Estreita que Ahriman e Lúcifer, em vocês, são transformados pelo

Fogo da Terra ou Fogo do Éter, liberado.
A Terra foi liberada, eu o anunciei no fim do ano precedente.

Vocês vivem isso no Interior de si mesmos, inteiramente.

***

Questão: o que é do protocolo de passagem do ego ao Coração, no qual se punha a mão direita sobre o
chakra de Enraizamento do Espírito, a não esquerda sobre o baço, depois, invertia-se, pondo a mão direita

sobre o fígado e a mão esquerda sobre o chakra de Enraizamento da alma?

Cara Irmã, isso correspondia a uma primeira Passagem.
Vocês não fazem apenas uma Passagem.

Do mesmo modo, o Espírito, quando se revela, passa várias Portas.
Uma dessas Portas foi ilustrada pelo que aconteceu durante o fim de seu ano passado (ilustrado e realizado

pelo Arcanjo Uriel), que era a passagem do chakra da garganta.
 Essa Passagem permitia e iniciava a Ressurreição que se produziu, na primeira Passagem, ao nível da Coroa

da Cabeça, da Cruz da Redenção, inicialmente; em seguida, na retificação do eixo falsificado e, enfim, pela
ativação das Cruzes Mutáveis.

O conjunto desses elementos e a parte de que você falou corresponde a uma preparação de Passagem do
ego ao Coração.

A Passagem do ego ao Coração, até o presente, faz-se nos dois sentidos.
O que é necessário aceitar é que, agora, essa passagem se faz num sentido único.

Não há retorno possível.

***

Questão: é ainda correto praticar esse protocolo hoje?

Cara Irmã, cabe-lhe sentir o que é útil para você.
Se você sente que não tem mais nada a fazer e, simplesmente, Ser e instalar-se em sua Existência, e se a

pressão da Vibração da Luz Vibral está aí, em seu Coração, então, faça-o.
Se lhe parece que existem ainda medos, e que não lhe pareça ter efetuado, perfeitamente, essa primeira

Passagem, faça-a.
Mas eu esclareço, contudo, que, quando da revelação do Cubo Metatrônico, nesse corpo, quando haverá a

revelação do Espírito, isso, estritamente, para nada servirá.
Haverá apenas que aceitar ou recusar a Luz.

O trabalho de revelação da Luz que nós lhes damos é, simplesmente, uma explicação da própria Consciência.
Mas retenham que a Consciência chega sobre todo o resto, o que quer dizer que, se a Consciência é capaz de
vibrar, agora e já, no Estado de Ser, vocês o saberão, porque, naquele momento, vocês se distanciarão de seu

próprio ego e vocês se olharão agir, ao mesmo tempo estando convencidos (porque é a Verdade) de que
vocês não são esse ego, esse corpo, essa pessoa.

Tudo dependerá da dose de Amor presente em vocês e da eventualidade de uma dose de medos ainda
presentes.

Como lhes disse o Comandante, há apenas dois estados possíveis (e isso vai tornar-se cada vez mais
evidente para o conjunto de Consciências presentes num corpo): o medo ou o Amor.

Compreendam, efetivamente, que a pressão da Vibração que se estabelece em vocês, aqui como em outros



lugares, é, de algum modo, o testemunho do que vocês vivem.
Vocês não podem viver uma pressão ao nível do Coração sem nele viver o Fogo.

Isso está revelando-se.
Vocês não podem viver as percepções de seu Sacro sem a subida da Kundalini.

As resistências que possam existir serão apenas a ilustração de alguns medos não ainda iluminados: a última
tentação do Cristo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãs, Irmãos, humanos na humanidade, que minha Luz Azul inunde-os e preencha-os de Graça.
Regozijem-se, porque os Tempos estão cumpridos.

Regozijem-se, porque a missão está cumprida.
Regozijem-se, porque o Espírito está de volta.

Eu lhes digo, certamente, até dentro de muito pouco tempo.
Revelação.

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

(*) – SRI AUROBINDO (04.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-ju...

*

(**) – IRMÃO K (05.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-2a-parte-5-de...

*

(***) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

*

(****) – CIÊNCIA ESPIRITUAL – Textos de Rudolf Steiner:
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***
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~ Eixo POSTERIOR LATERAL ESQUERDO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam Paz e Bênção.

Eu retorno a vocês, enviado, de qualquer modo, pelo conjunto do Conselho dos Anciãos, para dar uma série de
elementos, em sua Consciência, referente ao desdobramento da Luz Vibral, partindo do ponto UNIDADE e se

dirigindo, desta vez, posteriormente, para o ponto AGORA [NUNC, IS].

Este ponto AGORA está situado no lado esquerdo do Sacro, sobre a articulação denominada ‘sacroilíaca’, no
meio.

SRI AUROBINDO - 8 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Este conjunto e este trajeto correspondem, de algum modo, ao desdobramento da Luz Vibral na Luz Prânica
(ou Etérea), permitindo à Unidade revelar-se na estrutura desse corpo e restabelecer, sobretudo, o conjunto
das forças etéreas que havia sido alterado, em um certo sentido, no momento da falsificação.

***

Então, primeiramente, certo número de elementos sobre esse ponto AGORA que, como vocês sabem, foi
denominado, pelo Arcanjo Anael, NUNC [em latim] e não AGORA.

Para isso, é preciso lembrar-se de que o Arcanjo Anael é o Arcanjo da Relação, o Arcanjo do Amor.
Existe, de fato, uma dificuldade, para um Arcanjo, utilizar esta palavra “agora” por uma razão muito simples: o
“agora”, como eu vou mostrar-lhes dentro de pouco tempo, está diretamente ligado, etimologicamente, a “a

mão segurando”, a mão que segura e a mão que se fecha em meio à Ilusão.
Dessa maneira, então (juntando-se, assim, à linguagem dos pássaros), dizer

“agora” não é dizer NUNC porque “agora” possui um sentido oculto, Vibratório,
que é mantê-los sob a influência da mão que os fecha na Ilusão.

Portanto, “agora” é, efetivamente, (ao nível Vibratório) NUNC, permitindo substituir
Aqui e Agora pela expressão em latim “HIC e NUNC”, evitando, justamente, para
um Arcanjo, propor esta palavra “agora” significando, verdadeiramente, a mão do

demiurgo que fecha o homem na Ilusão.

***

 “Agora” não significa o instante presente, mas, Vibratoriamente, significa “a mão que segura”, em meio à
Ilusão.

Ela lembra, diretamente (através da mão), a manifestação, a matriz (e este ponto é ligado à matriz uterina), o
confinamento na Ilusão afetiva, o confinamento na carne, tendo privado a carne das ligações do Espírito, da

Liberdade do Espírito.
Deste modo, o desdobramento, sobre este eixo ‘lateral posterior’ da Luz, de UNIDADE a AGORA (ou NUNC),
vai permitir realizar, de qualquer forma, a transfiguração da Energia Etérea em Energia Supramental, pondo fim

(pela posição deste ponto NUNC) ao conjunto das falsificações ligadas às memórias kármicas (inscritas no
DNA) e se expressando no que é chamado de ‘filiação’, o transgeracional e tudo o que está ligado ao

confinamento em meio matricial da ação / reação (através do jogo de ressonância), ligados a uma falsificação
da Unidade.

Portanto, este ponto situado (como vocês o veem), simétrico àquele que está à sua direita, que é a palavra
REPULSÃO, permite pôr fim (durante sua associação ao desdobramento final da Luz por METATRON) a esta

Ilusão do confinamento, em meio à carne, em meio à hereditariedade e em meio ao karma.

***

Mas, retornemos, se vocês o desejam, a este eixo UNIDADE e AGORA.
O chakra de Enraizamento do Espírito vai então se revelar, e começou a se revelar, para alguns de vocês.

O desdobramento anterior [eixo ATRAÇÃO e AGORA] foi-lhes explicado e eu não vou alongar-me sobre ele
porque isso será objeto da comunicação do Arcanjo Gabriel (*).

O ponto ATRAÇÃO está então ligado às forças Arimânicas, às forças da matriz, da manifestação da
maternidade.

Não vejam ali qualquer noção pejorativa, mas a noção de maternidade, é claro, é específica desta dimensão
onde um ser humano encarnado é obrigado, para se encarnar, a penetrar a matriz de um outro ser.

Em meio a esta matriz que acontece uma ‘alquimia’ particular de confinamento, fazendo com que o ser receba
memórias comuns aos seus dois pais, no DNA, e dando a ilusão de uma reparação kármica que é apenas, na

realidade, um confinamento em engramas denominados transgeracionais.
Portanto, a Unidade vem trazer uma luz particular (que é a Luz da Unidade) em meio a toda esta esfera, em

ressonância direta com o afetivo, em ressonância direta com o karma ligado ao chakra da garganta, em
ressonância com o que é chamado de 10º Corpo (o Arcanjo Gabriel).

E, evidentemente, as síndromes de perda e de abandono cujos jogos são jogados (ao nível não consciente,
para vocês) no confinamento matricial, no confinamento de Agora, ou seja, do demiurgo que, em sua mão, os

http://api.ning.com/files/KoiDH8-qJW4Bc60podjvghjszxChL5Kr-aXOJmTcJz1PkJhMLMSTUGx2dgGld9T00OGNTE1UncX0ry*UCz4L8-7nN6pgaxsq/Anael17.jpg
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mantêm na Ilusão.
A Unidade vem então revelar a Graça de sua Vibração.

Esta Vibração se propaga, então, do ponto mais alto do corpo, ao ponto mais baixo do tronco, denominado
NUNC, e correspondendo então, de qualquer modo, a uma ‘transfiguração’ que permite passar das leis da

carne às Leis do Espírito.

***

Os nutrientes afetivos (como isso será desenvolvido pelo Arcanjo Gabriel (*)), existindo nesse ponto, não são
mais afetados por uma atração e um desejo para a materialidade, para a sensualidade, para a sexualidade e

para areprodução.
Existe sim, através da Energia da Luz Vibral, uma ‘transmutação’ desse corpo de desejo (lógico nesse mundo

que nós percorremos), a fim de transmutar esta maternidade, em uma Maternidade Celeste, fazendo-os
reconhecer a Criadora Suprema como sua verdadeira Mãe, sem ser passados, até agora, em outra matriz

presente na carne.
Dessa maneira, os condicionamentos, no que é muito louvável chamar (nesse mundo onde nós colocamos os
nossos pés) de nossos pais, e essa necessidade de adoração de nossos pais, encontram-se transmutados,

não como uma forma de rejeição, mas, bem mais, como uma ‘liberação’ desses apegos transgeracionais,
ligando-nos (de forma eterna, até agora) a esses engramas e a esses jogos de ressonância, permitindo-nos,

discutivelmente, depurar um karma, qualquer que seja.
Assim, então, a “mão segurando” vai se transformar, sob a influência da Vibração da Unidade, revelada pelo

chakra de Enraizamento do Espírito (na matriz, no útero), possibilitando solucionar todas as síndromes
de perdas e de abandono, todas as síndromes de posse, em ressonância com uma passagem da Dualidade à

Unidade.
Portanto, a ressonância estabelecida ao longo dessa Trilha é um dos elementos importantes que permite ver,
aí também, com certa distância (um certo distanciamento), tudo o que pode existir de confinamentos nos laços
da carne, no confinamento, nos laços da família, da matriz e das regras sociais e morais que Irmão K (**), eu

estou certo, falou-lhes longamente.

***

O desdobramento desta Luz não é uma recusa, é claro, dos laços de família, não é uma recusa dos laços de
sangue, mas sim sua ‘transfiguração’ a fim de que o que os mantêm neste cativeiro desapareça.

A Vibração, na realidade, da Luz Una, os faz compreender e aceitar que, quando vocês percorrem os Mundos
Unificados (os Mundos da Liberdade), não pode existir qualquer laço de carne, qualquer laço de sangue e,

aliás, aqueles que se colocam nas leis da reencarnação existentes nesta matriz, eles também perceberam que
há laços particulares em suas vidas passadas, existentes entre pais e filhos.

Esses laços são laços, muitas vezes, de reparação kármica, onde foi dito que um filho vai sempre encarnar-se
em uma matriz materna onde existiu um problema específico: ou de violência, ou de morte, ou

de assassinato.
De fato, as energias de ódio, manipuladas e exploradas, nesse mundo, em suas vidas passadas, vão ser
“obrigadas” a solucionar-se pela encarnação, em uma matriz onde vocês têm uma “conta” a prestar e a

resolver.
Então, evidentemente, no olhar exterior da personalidade, isso vai se chamar uma liberação do ‘engrama

kármico’, permitindo compreender os prós e os contras do porquê da escolha deste pai e desta mãe,
permitindo-lhes libertarem-se de um laço que foi criado em um passado.

Mas, libertar-se desse laço, no passado, não os liberta da matriz, mas vocês ali se instalam de forma ainda
mais duradoura porque é impossível solucionar as consequências de todas as ações empreendidas nos

tempos passados, na matriz.
Deste modo, o demiurgo, por sua mão segurando-os na Ilusão (esta mão irônica), no que foi chamado de ‘mão
de Deus’ (a mão de Yahvé ou Yod) aprisionou-os na Ilusão da carne através de uma série de leis desta matriz
não tendo qualquer realidade quando vocês se instalam no HIC e NUNC, em sua Unidade, fazendo-os sair, no

Estado de Ser dos Mundos Unificados, onde nenhum laço de tipo carnal pode existir porque tudo é livre.
Portanto, reconhecer a Mãe do Céu, no lugar da mãe da Terra, não é uma transferência, mas sim uma

Liberação.

***

E aliás, em algumas coisas denominadas ‘mandamentos’ (e falsificados, aí também), falam-lhes para honrar
seu pai e sua mãe.

Obviamente, não é questão de matá-los porque foram eles que os mataram em uma vida passada (um ou
outro) e vocês estão, então, em uma reparação do “agora”, a reparação do demiurgo tendo-os confinado nesta

Ilusão.



Portanto, quando a Unidade se revela nesse circuito ‘lateral posterior’, e quando ela se revela no AGORA, ela
vem pôr fim à Ilusão matricial da maternidade e desengajá-los (desencravá-los, de certa maneira) de todos os

laços matriciais ligados ao medo da perda, do abandono, que podem existir em uma família.
Isso não é uma vontade pessoal (exprimindo-se na compreensão do que eu acabo de dizer), mas resulta,
diretamente, do desdobramento da Luz Vibral nesta primeira parte do Triângulo inferior chamado de Sacro.
Este osso triangular, com ponta para baixo, que ilustra, à perfeição, a descida do Espírito Santo na matéria,

mas também o confinamento do Espírito na matéria.
Porque, como vocês verão com ATRAÇÃO (conectando-os a este ponto NUNC ou AGORA), vocês irão se

apreender do papel preciso da mão do demiurgo fechando-os na Ilusão matricial.
Assim, portanto, o desdobramento desta Luz a partir do Espírito vai permitir, por sua vez, transmutar o Fogo do
Éter falsificado e restituir o Fogo da Terra ao Fogo do Espírito, fusionando mesmo em uma Liberação conjunta

no interior do seu corpo.
No Sacro (e como isso será desenvolvido pelo Senhor METATRON em pessoa, durante seu desdobramento
final da Luz, em 11 de julho (***)), vocês compreenderão, então, e vocês viverão esta Liberação, pela ignição

final do seu Sacro denominado Despertar da Kundalini, que nós preferimos chamar, quanto a nós, de
constituição e Despertar, na totalidade, do Canal do Éter, restituindo-os à sua Unidade.

E para isso é preciso que o Espírito desça, inteiramente.

***

Assim, o Espírito desceu, já, no Canal mediano da coluna vertebral quando o Espírito Santo ali desceu.
Mas, desde as Núpcias Celestes, o chakra de Enraizamento do Espírito foi preenchido de Partículas

Adamantinas, de Radiações do Ultravioleta e, também, de Radiações do Espírito Santo.
Esta tríplice Irradiação que, nesta Trilha, virá revelar-se no NUNC (ou AGORA), sobre a
articulação sacroilíaca esquerda, iluminando, de algum modo, a parte inferior esquerda

desse Triângulo Sagrado.
Portanto, o Sacro tem perfeitamente seu papel de permitir-lhes, aí também, voltarem-se

para o Espírito e sair do confinamento matricial ligado aos laços de sangue e aos laços de
karma.

Eis as algumas palavras que eu tinha para dizer com relação a este Circuito.
Eu não duvido que isso deva despertar, em vocês, alguns choques, alguns

questionamentos porque, é claro, os laços da carne são, na humanidade (seja no Oriente,
como no Ocidente, como em outros lugares), uma das problemáticas fundamentais do confinamento.

Dessa maneira, se existem, em vocês, perguntas em relação a esta Trilha, que eu lhes repito que vocês irão
compreender, especialmente, os prós e os contras quando o Anjo Gabriel tiver explicado o papel da

ATRAÇÃO, em meio ao AGORA, em meio ao NUNC.
Mas, se existem, unicamente em relação ao que eu acabo de dizer, perguntas permitindo-lhes, e nos

permitindo, avançar na compreensão da Consciência diretamente sobre o que eu acabo de dizer, então eu
quero sim fazê-lo.

***

Pergunta: quando se escolhe liberar-se de laços (laços familiares, em particular), esta liberação alcança
todas as pessoas envolvidas ou cada um deve fazer esse caminho?

Querido Irmão, através do que você expressa, parece que você faria um trabalho para se liberar.
É a Luz que libera, não é você.

Porque, se há uma vontade pessoal de se liberar, é a personalidade que age e não a Luz.
A Luz age por ela mesma nesta Trilha, UNIDADE / NUNC (ou UNIDADE / AGORA), a fim de trabalhar para a

Liberação do Sacro, a fim de liberá-los da influência do “Agora”, ou seja, daquele que os tem fechados em sua
mão.

Assim, portanto, conforme a palavra de Cristo (para ilustrar, por completo, isso), ele lhes disse, sobre a Cruz
mesmo, quando ele se dirigiu a mim.

Ele me mostrou Maria e ele disse a Maria: “mãe, eis seu filho”.
E a mim, ele disse: “filho, eis sua mãe”.

Ilustrando, assim, a totalidade do que eu vim expressar.
Dessa maneira, então, não pode existir qualquer vontade pessoal de se liberar de alguns laços porque aqueles

estão inscritos, em meio à carne, ao sangue e à hereditariedade e ao transgeracional.
Isso pode apenas se transmutar pela ação da Luz, durante o desdobramento de sua Luz, atualmente.

Qualquer trabalho (denominado psicológico ou esotérico) de liberação, em relação a um engrama existente ao
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nível do pai ou da mãe (refletindo-se por uma série de feridas precisas, particulares), qualquer trabalho
psicológico empreendido com a vontade pessoal, nesse trabalho, vai solucionar um plano, mas vai fazê-lo

precipitar em outro plano.
Aí está o lado, como dizer, demoníaco ou absolutamente atroz do demiurgo, em relação à carne, ao sangue e à

hereditariedade.
Vocês compreenderão melhor quando o Anjo Gabriel lhes falar da ATRAÇÃO para AGORA e vocês verão

como, de maneira muito precisa, esse laço particular da carne desempenhou um papel importante na
falsificação.

Nós nunca revelamos isso antes porque revelar, intelectualmente, poderia ter levado a erros de percepções ou
de conduta (por exemplo, do tipo de se separar de seus pais ou de seus filhos, o que seria um drama), mas,

muito mais, agora, pela ação da própria Luz em suas estruturas.
Isso acontecerá diretamente pela própria Luz (o que é profundamente diferente), ao nível da ação, vocês o

compreenderam.
Eis porque nós não tínhamos nunca revelado isso anteriormente.

***

Pergunta: como as pessoas já puderam se liberar desses engramas familiares?

Eu bem disse que era impossível se liberar, parece-me.
Elas se liberaram sobre um plano, mas elas cristalizaram em outro plano.

O plano sendo entendido, aqui, ao nível dos planos físico, etéreo, astral, mental ou causal.
Não pode existir Liberação.

É uma ilusão.
Vocês se liberam, talvez, afetivamente então, sobre um plano dito astral.

Mas isso vai se precipitar em um plano físico.
Vocês podem liberar um plano mental, mas isso vai se precipitar sobre um plano etéreo.

Vocês não podem sair do confinamento desta maneira.

***

Pergunta: é preciso ter passado a Porta Estreita para que a Luz percorra essas Trilhas?

Querida Irmã, a Porta Estreita foi atravessada duas vezes.
O desdobramento do Cubo Metatrônico (ou da Luz Metatrônica) nessas Trilhas faz vocês atravessarem a

terceira vez.
Essas Trilhas se revelam de maneira natural, como lhes foi dito por mim mesmo ou pelo Irmão K.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças por sua escuta atenta e permitam-me dizer-lhes até breve na Bênção de
minha Luz azul.

Agora.

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

(*) – ARCANJO GABRIEL (08.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-...

*
(**) – IRMÃO K:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-julho-de


*
(***) – ARCANJO METATRON (11.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-11-d...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1099

8 de julho de 2011
(Publicado em 9 de julho de 2011)

***

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

************
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110807_-_SRI_AU...

~ Sobre o último Caminho: KI-RIS-TI ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes trago minha Luz Azul, a Paz, o Amor.
Eu venho, como Melquizedeque do Ar, exprimir uma série de conceitos em relação com o trabalho efetuado

por METATRON, que corresponde à abertura do último Caminho, aquele do Espírito, permitindo o
estabelecimento total da Luz Supramental, da Vibração do Supramental, correspondendo à Consciência e à

Presença de CRISTO.

***

Assim, em todas as tradições ou religiões de cada cultura, estiveram presentes um personagem central ou uma
função central.

Esta função central, ou esta Consciência central, foi destinada (sejam quais forem as suas denominações) a
representar um modelo.

Este modelo da Consciência, da perfeição, na humanidade, destina-se a representar algo que é para seguir,
algo que é para imitar, a fim de encontrar e de esperar uma salvação.

Uma salvação do quê?
Uma salvação, simplesmente, da condição humana, prometendo, a esta condição humana, um melhoramento e

uma transformação da sua condição, do seu estado.
Alguns movimentos (não propriamente religiosos, mas espirituais ou, em todo caso, filosóficos) falaram da

consciência diferente que podia ser encontrada pela meditação, por alguma forma de ascetismo, por
certos exercícios, ou até mesmo pelos Yoga.

O que é revelado, hoje, sobre este mundo, vem seguido de uma série de elementos que lhes foram
comunicados há quase um ano, referente ao mesmo tempo à Liberação do Sol, à Liberação da Terra, ao

Choque da Humanidade, à Fusão dos Éteres, resultando, agora, na fixação, de algum modo, de maneira muito
mais definitiva e total, da Luz Branca.

SRI AUROBINDO - 07 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110807_-_SRI_AUROBINDO.mp3


Significando o retorno de uma Consciência, não habitual, que o IRMÃO K chamou de Consciência do
Desconhecido.

***

Além dos acontecimentos e de fatos históricos, passados ou a chegarem, eu desejaria de situar novamente
esta Transformação no contexto do Interior do ser humano e da sua consciência íntima, eu diria, que é levada a
aparecer, e então, a fazê-los descobrir, de maneira pontual, ou mais progressiva, ou de maneira mais intensiva,

uma série de mecanismos, uma série de revelações, permitindo o que METATRON chamou de Libertação.
De qual Libertação ele se referiu?

Porque, havendo Libertação, isso quer dizer que há, efetivamente, uma necessidade de ser Libertado de
alguns elementos, de alguns funcionamentos, de algumas leis.

Esta Libertação ou esta Liberação corresponde, de maneira totalmente sincrônica, à passagem de uma
consciência a outra consciência.

O motor, o intermediário (ou o mediador, se vocês quiserem), de que eu falei, na minha vida, na minha última
vida, o Supramental, é totalmente sobreposto ao que o ocidente, mesmo em suas formas corrompidas,

chamou de CRISTO.
Ou seja, esta Consciência que faz com que, como CRISTO, um dia, cada ser humano vai poder dizer: “eu e

meu Pai somos Um”.
Obviamente, há uma distância, que ainda existe, entre a consciência humana habitual, a consciência que pode

ser alcançada em alguns casos (chamados de expansão de consciência) ligados às suas experiências, à
meditação.

Há ainda certa forma de distância.

***

Se olhamos, agora, na tradição ocidental, o que aconteceu durante os séculos anteriores, percebemos que o
vivenciado, mesmo se idêntico, não se expressa pelas mesmas palavras.

Eu gostaria de tomar como exemplo os dois sistemas que eu mais conhecia: o ocidental e o oriental.
No sistema ocidental, a maioria dos místicos (a maioria dos santos, na tradição católica, ortodoxa, romana e

outra) relatou seres tendo imitado CRISTO, tendo tido uma vida exemplar, uma vida de um misticismo mais ou
menos pronunciado, mas em um sentido do dever, do serviço, do Amor de CRISTO, tendo-os conduzido, para
alguns e para algumas, a viver esta Tensão do Abandono para CRISTO, como lhes foi perfeitamente descrito

por HILDEGARDA de BINGEN (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA de BINGEN de 25 de outubro de
2010) (1).

***

No oriente, isto foi profundamente diferente, mesmo se o resultado foi o mesmo.
Pois a cultura, é claro, não é a mesma.

O oriente, em particular a Índia, não tem o conceito de um salvador exterior como o ocidente percebeu, ou em
todo caso, como isso lhes foi levado a perceber.

Mas, bem mais, fala em termos de ‘realização de Si’, e vai tentar definir, Interiormente, os
mecanismos íntimos e profundos que acontecem quando a consciência passa de um estado comum a um

estado incomum.
Os carismas, ou os poderes da alma (denominados Siddhis), são, contudo, exatamente os mesmos, no

ocidente como no oriente.
Entretanto, as palavras e os ensinamentos que se seguem (ou as experiências narradas), são profundamente

diferentes.
Mas a realidade Vibratória é estritamente a mesma.

Ela corresponde, em qualquer caso, a uma Consciência que não é mais aquela que é habitual.
Há uma revolução da Consciência, uma Revelação da Consciência, uma Libertação, de alguma maneira, do
que o oriente chamou de confinamento, de Samsara, de Ilusão, de Maya, permitindo ao ser descobrir, com

Consciência e Interiormente, a Verdade (ou, em todo caso, professada como tal).

***

No ocidente, as coisas foram um pouco diferentes.
A mística ocidental permitiu a alguns seres, por um processo de imitação, e depois em seguida de



identificação (ou para as mulheres em todo caso, o que era chamado de ‘esposar’ ou de casamentos místicos),
a algumas pessoas, viver uma Comunhão íntima com CRISTO, encarnada por CRISTO, naquele momento, no

plano histórico.
O processo é idêntico, mas há uma pequena nuance: na medida em que não existia, no oriente, um conceito de

‘salvador exterior’, era mais fácil, de qualquer modo, manifestar a Consciência denominada Turiya,
possibilitando estabelecer-se na Consciência da Unidade, vivenciar a Unidade, e a Transcendência total da

condição humana.
No ocidente, este intermediário, este vetor, foi chamado de CRISTO (enquanto condutor moral, social,

comportamental, espiritual e místico) que é preciso adotar para alcançar, de algum modo, um estado particular
da consciência.

Além do que foi chamado de cristianismo, existem, é claro, em meio a outras religiões ditas monoteístas (seja
no islã, seja no judaísmo), seres que também transpassaram os véus da Ilusão e que se estabeleceram em um

estado de consciência diferente, testemunhando, eles também, com ainda algumas palavras, o acesso à
FONTE, o acesso a YHV, o acesso a uma Transcendência (como para os Sufis), através, aí também, de alguns

exercícios.
Vários seres que vivenciaram esta transformação da consciência, descendo de novo neste plano humano,
traduziram, à sua maneira (pelos escritos, pela implantação de certas técnicas, de Yoga, de ensinamentos),

compreensões totalmente diferentes da consciência humana.

***

No oriente, como vocês talvez saibam, isso se denomina Advaita Vedanta, e corresponde, integralmente, à
descrição do acesso à Unidade, podendo ir para outros lugares por diferentes Caminhos.

Ou um Caminho direto, contemplativo e imediato.
Ou um Caminho de ascetismo e de estudo, por exemplo, através de alguns Yoga.

Conduzindo à Iluminação do Supramental e permitindo, de uma forma ou de outra, no oriente como no
ocidente, ou ainda no islã como no judaísmo, sair dos condicionamentos, dos confinamentos, sejam eles quais

forem.
A Consciência, então, se descobre totalmente diferente do que ela concebia até esta ruptura.
Desaparece então o confinamento, desaparece então a fragmentação, e, sobretudo, a noção

de distância existente entre uma Consciência e outra Consciência.
Isso lhes foi desenvolvido pelo IRMÃO K, há muito pouco tempo (ndr: ver a canalização de IRMÃO K de 04 de

agosto de 2011) (2).

***

Hoje, convém apreender-se de que o que chega não é mais um processo de ascetismo individual ou
de contemplação individual, mas corresponde a um processo global neste Sistema Solar, e a um processo

global na Consciência coletiva (a egrégora coletiva, se vocês preferirem).
Mas, obviamente, esta transformação da Consciência coletiva, este acesso ao Supramental, pode

ser aceito ou negado.
Segundo, é claro, o interesse da consciência, o ‘ponto de vista’ da consciência limitada e também segundo a

própria "evolução" da alma, a um dado momento, nesta época específica de transformação.
A Libertação não pode ser concebida como uma Libertação se, evidentemente, houver adesão a esse

princípio de confinamento, e uma vivência particular do confinamento.
Como lhes foi dito, os seres humanos sentem-se muito bem nesta condição humana, e não consideram

absolutamente qualquer evolução, qualquer transformação, e ainda menos uma Libertação do que é chamado
de vida neste mundo de terceira Dimensão.

Isso faz parte de escolhas absolutas e da liberdade, chamadas de ‘livre arbítrio’, nas quais condicionam essas
pessoas a viver a experiência da vida, em meio a limites que lhes são necessários, e não implicando em

qualquer Libertação, já que tal não é a sua Vibração.

***

Nesse sentido, foi solicitado a vocês, sejam quais forem as suas crenças, e seja ao que for o que vocês
tiverem acesso, na experiência, para não julgarem, para não questionarem, de forma alguma, as escolhas
feitas por cada ser humano na encarnação, por cada um dos Irmãos e Irmãs, aqui presentes sobre a Terra.

É a única maneira de respeitar a adesão ao livre arbítrio que, eu lembro a vocês, estritamente nada tem a ver
com a Liberdade.

O livre arbítrio é um condicionamento, um contexto de referência, permitindo a diversas almas experimentar
ainda o caminho da alma, mas, em caso algum, conhecer o Espírito.

Mesmo se a alma reivindicar o Espírito, de fato, ela não pode compreender nem viver o Espírito, enquanto esta



alma não se voltar para a sua própria Dissolução.
Dessa maneira, então, a consciência irá permanecer limitada para esses seres, seja qual for o desdobramento

da Luz Vibral.

***

Mas foi também anunciado a vocês que qualquer consciência poderá recusar a Luz.
Sim, qualquer consciência realmente poderá recusar a iluminação da sua Consciência, ou seja, a aceitação (e
mesmo na negação do que é realmente o Espírito), sem, no entanto, fazê-la considerar, em meio à alma, uma

mudança de posição quanto à Luz Vibral, e à realidade do Espírito que se revela.
Isso faz parte, ainda uma vez, deste livre arbítrio e da liberdade intrínseca da alma, enquanto isto não for, na

totalidade, desviado da encarnação e voltado para o Espírito.
Há, neste nível, todos os mecanismos, existentes na passagem das Portas, das forças que lhes foram
nomeadas Luciferianas, Arimânicas que permitem Transcender a Ressurreição e a passagem da Porta

preliminar, então uma forma de Renascimento.

***

Imitar CRISTO, no ocidente, foi permitido a algumas almas privilegiadas, tendo sido assistidas, mesmo de
maneira às vezes invisível, pelas hierarquias espirituais (se tanto é que podemos nomeá-las assim), mas em

todo caso Consciências Livres, totalmente liberadas do mundo da encarnação (encarnadas por Arcanjos, e de
outros domínios Vibratórios, bem além da humanidade), tendo levado essas almas a serem assistidas durante
a sua passagem em meio ao Estado de Ser (ou da Realização, independentes das palavras ou dos nomes que

se empregue).
No oriente, é claro, devido ao não condicionamento presente nas culturas, os seres que viveram esta
Revelação do Si, e o acesso à Consciência Turiya, não tiveram necessidade, de qualquer modo, da

intercessão de forças espirituais para realizar o Si.
O que explica a diferença de descrição de um mesmo processo, tendo existido, por exemplo, para alguns

místicos ocidentais e para alguns seres realizados do oriente, que, no entanto, tiveram acesso à mesma Luz,
ao mesmo Supramental, e ao mesmo CRISTO.

Alguns seres representaram, aliás, pontos entre o oriente e o ocidente, como foi, por exemplo, IRMÃO K, ou
ainda alguns autores do Advaita Vedanta, mais próximos de vocês que realmente foram os anciãos

fundadores desta compreensão e desta vivência da Unidade.

***

Hoje, o que acontece pela abertura do caminho KI-RIS-TI, é a possibilidade, para a humanidade, de viver esta
Revelação final e a sua Libertação final, se tanto é que a alma aceita desviar-se da encarnação.

Não como uma recusa, não como uma negação (pois a vida está também presente, mesmo no confinamento),
mas sim pela ‘aceitação’ do Ilimitado da vida, mas sim pela ‘aceitação’ de CRISTO ou da Luz Supramental,
fazendo, de algum modo, girar a alma, polarizada no fogo da encarnação (ou fogo do ego), para o Fogo do

Espírito, na totalidade.
As condições desta Libertação, evidentemente, serão profundamente diferentes para cada um.

Isso foi longamente desenvolvido, no transcorrer dos anos, pelos Anciãos e pelos Arcanjos, eu não voltarei
sobre isso.

Mas é também importante dizer que os estados que vocês podem viver (de maneira intermitente, no momento)
levam-nos a experimentar e a aproximá-los desta Libertação, de maneira talvez mais fácil do que para aqueles

dos seus Irmãos e Irmãs que não estão interessados, ou que não estão se ocupando, no momento, desta
Revelação da Luz, da ativação do que é denominado essas zonas energéticas específicas do corpo.

CRISTO disse: “os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.
Isso é uma Verdade fundamental, que faz com que, até o momento da Libertação, cada ser humano possa se

voltar para o seu Estado de Ser.
Desde que, é claro, se desvie de tudo o que é do fogo do ego, da consciência do ego.

Deste modo, nenhum ser humano pode determinar, ou condicionar, o caminho de quem quer que seja, até o
término da Libertação, ou seja, até o desdobramento total e final do Supramental, que está agora em

andamento.

***

Portanto, vocês irão passar, no ocidente, da imitação para a Fusão com CRISTO.



Ou, se vocês preferirem, para um oriental, vocês irão ‘realizar o Si’, e então viver a Consciência Turiya de
maneira permanente, se a própria alma tiver se desviado e tiver invertido, de alguma forma, o fogo do ego em
um Fogo do Espírito, permitindo escapar ao condicionamento do livre arbítrio, e reencontrar a Liberdade total

da Consciência Una.
 Naturalmente, isso não pode ser, em caso algum, uma decisão afetiva, nem pode, em caso algum, ser uma
decisão mental, nem pode, em caso algum, ser o resultado da adesão a uma crença, seja ela qual for, mas,
sim, um mecanismo Vibratório, extremamente específico, que lhes foi revelado durante o desdobramento da

Luz.
E se referindo ao conjunto das Trilhas (dos Circuitos), e ao conjunto do que pode existir nesse corpo, que é um

Templo, no qual deve ocorrer esse mecanismo de Libertação do Si, de Realização do estado Crístico.
Novamente, e como isso foi longamente abordado por UM AMIGO, a Consciência é Vibração.

Ela é Vibração percebida porque, justamente, ela representa uma distância em relação ao estado de Unidade.
É então a interpenetração e a interação, existentes entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada, que

criam essas zonas de pressão, de dor, de Vibração e que levam a consciência a experimentar estados
incomuns, estados novos, para a maioria de vocês.

***

O processo coletivo, que está doravante ativado e aceso, correspondendo à Libertação total da humanidade,
vai, evidentemente, ocorrer segundo resistências que são próprias a cada um, mas que estão ainda ligadas,

apesar de tudo, a resistências coletivas.
Se vocês preferirem, a remanescentes do astral, mesmo sendo apenas elementos como um conjunto de

condicionamentos, ainda presentes.
Dessa maneira, portanto, conforme o local onde vocês próprios forem se colocar, na sua Vibração e na sua

própria Consciência, vocês irão viver, de maneira mais ou menos fácil esse processo de Reversão Final,
iniciada por METATRON, e também pelo Arcanjo URIEL, já há vários meses.

***

Vocês são levados a viver um estado de Fusão com a Consciência do Supramental.
Descobrir o Supramental é descobrir espaços não tendo mais nada a ver, efetivamente, com a personalidade,

com o que vocês conhecem de si mesmo, sejam quais forem os conhecimentos que vocês tiverem (tanto
desta vida, como do próprio conjunto de suas vidas passadas, para aqueles que ali tiveram acesso).

Esse Conhecimento não é o conhecimento dos seus mecanismos de funcionamento.
Esse Conhecimento não é o conhecimento das suas vidas passadas.

Esse Conhecimento é o Conhecimento arquetípico, íntimo e profundo, do Si.
E nada mais.

O Si é então levado a queimar, literalmente, a personalidade.
E cabe a vocês passarem, inteiramente, se vocês aceitarem (e é a sua Liberdade mais total), ao estado de

Consciência Turiya, levando ao que UM AMIGO irá lhes revelar neste momento, com relação a Sat Chit
Ananda, ou seja, o acesso à Morada da Paz Suprema (ndr: ver a canalização de UM AMIGO de 07 de agosto

de 2011).
Vocês não podem manter a personalidade e viver a Morada da Paz Suprema.

Novamente, através dessas palavras, não vejam a destruição ou o fim de qualquer vida, mas sim, realmente, a
entrada na Verdadeira Vida.

Deste modo, há apenas o ego, através de suas resistências, através de seus medos, que pode ainda falar de
alguma destruição, seja do que for.

Pois o ego, é claro, sempre terá medo do seu próprio fim.
Ele existe apenas, aliás, como vocês sabem, pelo medo.

***

Assim, gradualmente e à medida que vocês imergirem neste estado Vibratório Crístico novo, vocês irão
descobrir e revelar o Si, na sua totalidade, que levará, naturalmente, a um processo de Libertação coletiva da

humanidade.
O seu papel de Sementes de Estrelas esteve, para isso, em perfeita adequação com o processo coletivo que

se desvenda atualmente.
Obviamente, em um ambiente comum (que vocês denominam, por exemplo, familiar ou social), nem todos têm

o mesmo Futuro.
Nem todos têm a mesma Vibração.



Naturalmente, isso vai criar, inevitavelmente, ‘tensões’.
Compreendam e aceitem que a Luz que se revela, quando ela não é aceita no exterior, pode cegar e queimar o

ego, ou seja, pôr ainda mais em reação em relação ao que vocês vivem, e ao que vocês irão viver.
É preciso, naquele momento, fazer sua a frase de CRISTO: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.

Vocês não poderão escapar a esta forma de resistência, que não lhes pertence.
E que, no entanto, segundo os Impulsos da alma e do Espírito que os têm acompanhado, com mais ou menos
felicidade, com mais ou menos facilidade, colocam-nos nas condições perfeitamente corretas para viver, hoje,
o que é para viver na sua própria Libertação, ou na sua própria perpetuação em meio aos mundos de carbono.

***

Evidentemente, esta sobreposição, no próprio Interior da sua Consciência, das duas consciências, como a
sobreposição no que é chamado de relação humana (sejam quais forem os prós e os contras), vão levá-los a

alguns desafios.
Estes desafios da Libertação, é claro, são como impactos.

Mas a qualidade do seu estabelecimento em meio ao Si (ou da sua recusa do Si) será a mesma para acalmar e
suavizar, de alguma forma, esses fenômenos de atrito, podendo existir numa família, entre amigos e num

grupo.
Lembrem-se de que quanto mais vocês aquiescerem à noção de Humildade, de Simplicidade, quanto mais

vocês aquiescerem à noção de julgamento, mais será fácil para vocês se estabelecerem aí onde vocês devem
se estabelecer.

Vocês são levados, portanto, a estabelecerem-se no seu próprio Si, do modo que vocês Realizarem o seu Ser,
vocês ajudam, de maneira cada vez mais flagrante, toda a Terra em torno de vocês.

Mesmo se, no seu ambiente mais próximo, e no seu círculo mais próximo, a Luz que vocês emanam puder
incomodar, de maneira importante, aqueles que não irão para esta Luz da Libertação.
Mas, aí também, será preciso desenvolver a Humildade, a paciência, a perseverança.

Saibam que, quanto menos vocês reagirem, mais vocês estarão estabelecidos na Paz, mais vocês estarão
estabelecidos na Alegria.

Mas, eu deixarei UM AMIGO se expressar, muito mais facilmente do que eu, sobre esse domínio.

***

O desdobramento da Luz atualmente vai tomar proporções tais como eu as descrevi em minha obra codificada,
quando eu fui São João.

Hoje, o sentido completo do Apocalipse (3), além da sua codificação Vibratória (tal como eu havia mostrado, há
dois anos), vai se desenrolar sob seus olhos.

Todas as frases que eu pude escrever, do que eu tinha visto, vão aparecer-lhes com uma clareza, já que elas
acontecem agora, e elas não têm mais necessidade de qualquer interpretação, mas de um leitura simples,

permitindo-lhes compreender todas as frases que eu pude escrever, sem ter necessidade de nada interpretar,
sem ter necessidade de nada projetar, já que são, estritamente, os acontecimentos que vocês vivem hoje.

Vocês estão efetivamente na fase final.
O Senhor METATRON lhes disse, há um ano, que os Quatro Cavaleiros do Apocalipse haviam sido revelados

(ndr: ver canalização do Senhor METATRON de 15 de agosto de 2010) (4).
Eles, agora, quase terminaram a missão.

***

Lembrem-se de que a solução não está absolutamente em qualquer fuga.
Que a solução não está em qualquer recuo.

Mas que a solução estará sempre no Si.
Que a solução estará, sempre, no que lhes foi nomeado ‘Inteligência da Luz’.

Porque é, nela, e unicamente nela, que irá se encontrar todas as soluções que vocês poderão aplicar em suas
vidas, na sua Consciência, no seu Futuro e na sua Libertação, se vocês fizeram a escolha Vibratória.

Aí estão os elementos que o conjunto dos Anciãos me pediu para dar a vocês.
Se existirem em vocês perguntas, unicamente em relação a este processo, então eu lhes dou a palavra, meus

Irmãos e minhas Irmãs, e eu tentarei responder um pouco melhor.

***



Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu terminarei com estas palavras: lembrem-se de que a Consciência é colocada, e de que a
Consciência é trazida, neste Templo que é este corpo, pela Luz Vibral, pelo Supramental.

De que vocês têm uma série de elementos correspondendo a essas zonas de Vibrações do seu corpo, seja
no nível das Lâmpadas, ou dos Chakras, seja no nível das Portas, ou no nível das Estrelas.

Lembrem-se de que vocês têm toda liberdade de ação para colocar a sua Consciência em um desses Pontos
de Vibração, a fim de beneficiar o apoio direto da Função da Consciência Unificada correspondendo a este

Ponto, a esta Porta ou a este Chakra.
Lembrem-se também de que o Anjo METATRON abriu o último Caminho, aquele de KI-RIS-TI, entre as suas

omoplatas.
Isso é uma ajuda considerável.

Permitindo-lhes, no espaço de um instante, simplesmente pela Atenção colocada, desengajarem-se de
maneira importante, de qualquer luta, de qualquer sofrimento ou de qualquer interação que estaria, em qualquer

parte, na aparência de uma forma de incômodo.
Retenham isso, porque os próximos dias e as próximas semanas, irão levá-los a utilizar esses fatores de

Liberação importantes.
Agora, talvez muitos de vocês, aqui, em outros lugares, percebam zonas, não de resistências, mas de dores,

existindo em um desses Pontos.
Isso não reflete de modo algum um desequilíbrio, mas simplesmente um apelo da Consciência Vibral para

colocar Intenção e Atenção sobre essa zona, porque é ali que a Luz penetra, para vocês.
Porque é ali que, para vocês, se localiza a solução (para o medo, para o fogo do ego, e seja ao que for que

poderia vir prejudicar o estabelecimento no Si).
CRISTO vai chamá-los.

Este apelo não é auditivo.
Este apelo não é um CRISTO visível no Céu.

É um apelo Interior.
Ele não poderá ser confundido com nada mais, porque, naquele momento, a qualidade Vibratória do Amor que
será sentido (esta infinita doçura e esta infinita beatitude), que irá embalá-los, não poderá ser confundida com

qualquer Ilusão (seja do tipo Luciferiano, ou do tipo Arimânico).
É assim que vocês vão passar, pela terceira vez, a Porta Estreita do ponto OD e que vocês vão penetrar o

Santuário do Coração, no Si, e em CRISTO.
Não esqueçam que a Luz Vibral é a Inteligência suprema e que ela pode, no seu desdobramento final, permitir-

lhes Transcender os últimos elementos do fogo do ego, os últimos elementos do medo.
E lhes permitir, sem qualquer intervenção da personalidade, das emoções ou do mental, ou de qualquer

compreensão, penetrar na área do Conhecimento Interior e da Consciência Unificada, a fim de viver o que vai
lhes revelar, dentro de pouco tempo agora, UM AMIGO, com relação a Sat Chit Ananda.

Isso não é uma concepção, isso não é uma visão específica da mente.
Mas, sim, uma vivência bem real que não pode ser colocada em dúvida, a partir do instante em que vocês se

aproximarem da sua Libertação, da sua Ressurreição.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu lhes transmito a Graça da minha Luz Azul.

E eu lhes digo, ao mesmo tempo, até muito em breve.

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

1 – HILDEGARDA de BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

2 – IRMÃO K (04.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html


3 – APOCALIPSE de SÃO JOÃO
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/apocalipse-de-sao-joao-com-au...

*

4 – ARCANJO METATRON (15.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/metatron-15-de-agosto-de-2010...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9a72.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-7_aout_2011-article9...
07 de agosto de 2011

(Publicado em 09 de agosto de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/metatron-15-de-agosto-de-2010-autres.html
http://autresdimensions.info/article9a72.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/apocalipse-de-sao-joao-com-audio.html
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-7_aout_2011-article9a72.pdf


~ NAQUELE MOMENTO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, encarnados, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a Paz.
Tomemos, se vocês bem quiserem, algumas respirações para alinhar-se na nossa Comunhão da nossa

Presença.
Nesta Comunhão, eu vou, agora, comunicar-lhes uma série de elementos que se inscrevem na lógica que é a

minha, dentro da Assembleia dos Melquizedeques e, em particular, no nível do Ar.

***

Faz quase dois anos que eu lhes dou alguns elementos referentes à Consciência: a sua e aquela da Terra.
Desde o aparecimento da primeira Luz azul, desde a Liberação do Núcleo da Terra e do Sol (passando pela
Fusão dos Éteres e pelo Anúncio do choque da humanidade), eu tentei, progressivamente (e eu os remeto,
para isso, às minhas intervenções anteriores – (*)), levá-los até este ponto atual que nós iremos hoje falar.
A minha intervenção denota-se, hoje, eminentemente prática e eu abrirei, por outro lado, um espaço de

questionamento em relação ao que eu vou dizer.
Alguns de vocês (e eu espero o maior número) vivem, agora, desde as Núpcias Celestes (ou desde mais
recentemente, ou mesmo de maneira mais anterior às Núpcias Celestes), mecanismos particulares que

acompanham a meditação.
Pode-se qualificar isso de experiências permitindo-lhes aproximarem-se de estados, novos para muito de

vocês.
Esses estados são, de algum modo, pré-requisitos para a Passagem da última Porta e para a Passagem da

Porta posterior do Coração, estabelecendo-os, de maneira definitiva, na sua Unidade.
Como vocês talvez se apreenderam disso, há dois modos de viver a Unidade: ou nesta Dimensão (pela
dissolução da consciência fragmentada), ou por um mecanismo que lhes permite sair desta consciência

fragmentada de 3ª Dimensão para ir tomar o seu Corpo de Estado de Ser e experimentar o que é a Vida no
nível do Espírito.

Alguns de vocês se aproximaram, durante este período (durante o seu período de alinhamento, de meditação
ou de conexão), de experiências acercando-se deste estado Unitário, que isso seja refletido por uma abertura
específica do Coração e da Vibração do Coração (por processos Vibratórios intensos, por processos visuais
em relação com a Visão Etérea ou a Visão do Coração) ou, ainda, por mecanismos indefinidos fazendo com

que a consciência comece a dissolver-se (diluir-se) na Luz, independentemente das etapas que vocês

SRI AUROBINDO - 23 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/--i3LOmhdrG0/TlcdsYSoc7I/AAAAAAAAA1M/wdSkdQze8n8/s1600/SriAurobindo4+%25281%2529.jpg


vivenciaram até agora, a título pessoal e individual.

***

Naturalmente, no nível da vida ordinária (sobre a qual eu não voltarei), alguns Anciãos lhes falaram sobre o valor
essencial dos Quatro Pilares e, sobretudo, da humildade e da simplicidade que devem ser a regra de vida na

consciência fragmentada, a fim de favorecer a calma propícia ao estabelecimento na Consciência Unitária.
Eles desenvolveram amplamente isso.

Eu gostaria, sobretudo, hoje, de dar-lhes uma série de elementos que possibilitam (nos seus espaços de
alinhamento), quando se aproximar de vocês um mecanismo que eu chamei de Switch da Consciência (ou o
Basculamento da Consciência de um estado a outro), tentar favorecer, no Interior de vocês mesmos, essa

Passagem (e, se possível, essa Passagem final em meio à Consciência Unitária) a fim de se estabelecerem,
enquanto conservando esse corpo, na Consciência Unitária.

Obviamente, alguns elementos estarão no seu caminho, tanto na vida ordinária como nos seus espaços
Interiores.

Estes foram, eles também, desenvolvidos, por exemplo, por GEMMA GALGANI ou pelo Arcanjo ANAEL, com
relação a ‘noite escura da alma’ ou, ainda, às resistências à Luz.

É preciso que vocês compreendam que, qualquer que seja a vida da personalidade fragmentada (e como isso
foi dito), vocês estão, hoje, frente a certo número de fatores de resistência (que são comuns a todos) enquanto

vocês não tiverem penetrado, não a experiência da Unidade, mas a vivência estável da Unidade.

***

Esses fatores não estão aí para desencorajá-los nem para encorajá-los a combater o que se manifesta, mas,
muito mais, para favorecer o mecanismo de estabelecimento da Consciência na Unidade.

Então, naqueles momentos (de alinhamento Interior, de meditação, de conexão), alguns processos acontecem,
tanto no nível dos sentidos como no nível da própria Vibração (como no nível, por exemplo, do Som da Alma,
do Espírito) ou, ainda, da percepção das Coroas (do que é chamado de Kundalini ou, em todo caso, do Canal
do Éter e do Fogo do Éter), aproximando-os, todos vocês, nesses momentos, à sua maneira, desta Unidade.
Alguns, durante esses momentos, podem, aliás, perder totalmente a consciência ordinária sem, no entanto, se

lembrar de coisa alguma.
Entretanto, vocês constatam, uns e outros (em diversos graus), que esses períodos de alinhamento (de

conexão, de meditação) são capazes de favorecer, em sua consciência ordinária, certa forma de Paz, certa
forma de serenidade e, em alguns casos, certa forma de dilema entre duas consciências (dois estados) onde,

algumas interrogações (lógicas, da personalidade) podem vir esbarrar e interferir, de algum modo, no
estabelecimento da Consciência nesta Alegria e nesta Paz da Unidade.

***

Vamos relembrar, se vocês bem o quiserem, esses momentos de Interioridade que vocês vivem.
O mais difícil, naqueles momentos, vai ser, aí também, soltar-se, totalmente, com alguma determinação, só

para sentir, só para ver, só para perceber o que quer que seja.
Na realidade, a condição para a dissolução em meio à Consciência Una, passa, irremediavelmente, por alguma

espera, por algum desejo e por alguma vontade.
Obviamente, é muito tentador, quando se vive uma experiência, querer reforçá-la, querer observá-la

(certamente do exterior), mas, também, em alguma parte, dela se apropriar.
Digam, naqueles momentos (mesmo os mais alegres e os mais intensos para vocês), que quem vai buscar

apropriar-se da Luz será, sempre (e indiscutivelmente sempre), a personalidade e o ego.
É naquele momento que será preciso estar extremamente lúcido sobre o que acontece nesses momentos de

alinhamento.
Que isso, ainda uma vez, se expresse por uma intensificação das suas Vibrações ou de um dos Fogos ou,

simplesmente, por uma ampliação do Som da Alma ou do Espírito ou, ainda, por uma modificação do seu ritmo
respiratório ou, ainda, do Coração.

Naqueles momentos, será preciso aprender a fazer o Silêncio, o Silêncio de qualquer vontade, o Silêncio, de
algum modo, de qualquer apropriação do mecanismo que se vive.

Não é preciso, somente, ser um observador do que se vive, mas, renunciar, de toda forma, mesmo do que se
vive e não querer apropriar-se, desenvolvê-lo ou amplificá-lo.

Então, vocês podem se ajudar (e isso foi dito em várias ocasiões) da respiração.
Isso pode permitir estabilizar um estado, mas não irá permitir-lhes, muitas vezes, desencadear o Switch total da

consciência.



***

Lembrem-se de que existem três pontos que lhes foram dados pelo IRMÃO K (ndr: ver a intervenção do
IRMÃO K de 22 de agosto) (**), correspondendo a uma abordagem, de algum modo, desta Unidade,

simplesmente por ressonância da atenção sobre três pontos.
Este ponto ICI (IM, HIC, situado em três locais do corpo) vai permitir, por ressonância, aproximar-se, também,
do que foi nomeado a Porta Estreita, a Última Passagem que permite à Consciência Cristo emergir no interior
de vocês, na Luz Branca e nesta característica essencial de Cristo (ou do Supramental, se a palavra Cristo os

incomodar).
Naquele momento específico, quando houver uma ampliação dos seus sinais, quaisquer que sejam

(Vibratórios, respiratórios, auditivos), o mecanismo mais importante a respeitar (quando este estado estiver
suficientemente estabilizado) vai ser, de qualquer maneira, distanciarem-se, aí também, do que é vivenciado

(ou seja, superar, até mesmo, o simples estado de observador).
E é naqueles momentos que será preciso entregar, como dizia Cristo, o seu Espírito nas mãos do Pai ou d’A

Fonte.
É naquele momento que será preciso realizar o Abandono total.

Então, é claro, o Abandono total pode ser (e é muitas vezes), naquele momento, precedido de um sentimento
de morte iminente.

Ele é, frequentemente, precedido pela sensação de perder o equilíbrio da consciência, de perder o equilíbrio
consigo mesmo e isso é bem lógico, perfeitamente normal e mesmo desejável.

É naquele momento, desde que vocês tiverem estabilizado, eu diria, o seu estado ideal, que é diferente para
cada um (de meditação, de alinhamento, de conexão), que vocês poderão desencadear, por vocês mesmos e
contando apenas com a própria Consciência, esse processo de Passagem que é, eu lembro a vocês, agora,

grandemente facilitado (bem além da Liberação da Terra e do Sol, bem além da Fusão dos Éteres ou dos
Fogos do Éteres) pela Abertura da Porta posterior, permitindo-lhes, pelo Impulso do Espírito, atravessar, uma

última vez, a Porta da Ressurreição.

***

É naqueles momentos que lhes apresentam, uma vez que a Consciência chegou ao seu máximo, eu diria, as
possibilidades (de Vibrações, de percepções sonoras, de desprendimento, de dissolução), de que é preciso,
naquele momento, Abandonar-se, plenamente, ou seja, renunciar (isto é, não é mais questão de manifestar a

menor ação a qualquer fenômeno vivenciado ou percebido).
Renunciar a si mesmo, não mais resistir ao que quer que seja e deixar, naquele momento, a Luz Branca invadi-
los, por completo, pelo Coração e pela Porta posterior: nada mais buscar, nada mais pedir, nada mais ousar e

aceitar entregar seu Espírito entre as mãos d’A Fonte e morrer, naquele momento, simbolicamente, para a
personalidade.

É naqueles momentos que vocês irão viver (cada vez mais prontamente) a possibilidade de efetuar essa
Passagem, bem mais facilmente do que no que vai levá-los a viver a sua vida ordinária (se isso não for o caso
para cada um) porque, como vocês sabem, cada um encontra-se frente às suas últimas Sombras, para olhar,

sem se ajudar.
Cada um encontra-se frente aos seus últimos medos.

Assim como não é preciso dar peso, de alguma maneira (ou atenção), a esses medos, a esses processos que
podem invadi-los (que isso seja referente ao corpo ou à esfera psicológica), do mesmo modo, nos processos

de alinhamento, é preciso adotar estritamente a mesma estratégia, eu diria, que vai permitir-lhes (e nós o
esperamos) passar, definitivamente, nesta Consciência Unitária.

Naquele momento, ‘a noite escura da alma’ não poderá mais existir.
Naquele momento, nunca mais o seu humor irá se tornar triste.

Naquele momento, mais nenhuma interação com o ambiente poderá alterar a sua Consciência e vocês
saberão, de maneira inabalável, que vocês estão estabelecidos na Unidade.

***

Vocês não estarão mais fragmentados.
A personalidade não estará mais no centro do palco, mas vocês tomarão consciência, extremamente rápido, de
que alguma coisa ‘nova’ coordena (dirige, de alguma forma), também os seus próprios pensamentos, as suas

próprias emoções e, de que alguns fatores (ligados aos medos, ligados às projeções, ligados a angústias)
afastam-se naturalmente porque naquele momento, vocês estarão estabelecidos na Unidade, de maneira, não

mais experimental (que os aproxima desta Unidade), mas, realmente, na Unidade totalmente vivenciada,
integrada e aceita na encarnação.

 Naquele momento, vocês poderão dizer que, independentemente do que vocês tiverem que viver (no corpo,
no seu ambiente mais próximo ou, ainda, nas circunstâncias do seu país ou do local onde vocês se encontram),
vocês não poderão mais ser afetados, de maneira alguma, pelo que quer que seja e, ainda uma vez, isso não é



um estado de desapego (que os enviaria a outro lugar que a encarnação), mas, sim, um estado de lucidez total,
plenamente encarnado, plenamente consciente, porém, acima de tudo com os mesmos mecanismos de

consciência.
Naquele momento, vocês não poderão mais manifestar a menor interrogação sobre o que quer que seja

porque vocês estarão estabelecidos (de maneira definitiva), na Alegria, na Paz e na serenidade, ou seja, vocês
não viverão mais esses mecanismos de idas e vindas de um ao outro (mais ou menos amplo segundo a sua
própria consciência), mas vocês estarão estabelecidos em alguma coisa imutável (estável), quaisquer que

sejam os contatos (possíveis ou não), segundo o seu esquema de Espírito, com o Corpo de Estado de Ser,
contudo, vocês estarão, entretanto, na Consciência Unitária, inteiramente.

Esse último Switch (realizável entre agora e o prazo que lhes foi dado, de 26 de setembro), corresponde, para
vocês, a mecanismos e possibilidades inesperadas de estabelecerem-se, com uma grande facilidade, na

Consciência da Unidade.

***

Então, mesmo para aqueles que nós temos acompanhado e que vivenciaram as aberturas, retenham também
que, aí também, não há nada a forçar, não há nada a pedir e que, se, contudo, vocês não chegarem a deixar

suficientemente (se, contudo, vocês não chegarem a estabilizar a experiência da Unidade em um estado
definitivo), vocês não têm, aí tampouco, de forma alguma, nem que culpar, nem que ter medo do que quer que
seja já que (qualquer que seja a Coroa que estiver ativa para vocês) vocês estão, de qualquer modo, ligados.

O que significa que naquele momento, que vocês tenham chegado ou não a estabelecer-se (de maneira
definitiva) na Paz e na Unidade, em última análise, nenhuma importância, não para agora, mas, para depois.
No momento, isso tem, entretanto, uma importância, ou seja, se vocês estiverem estabelecidos (de maneira

definitiva) na sua Unidade, a Alegria estará bastante presente, a Paz estará bastante presente.
Vocês irão se tornar, efetivamente, esses Semeadores de Luz de que lhes falou um Arcanjo.

 Vocês não terão mais, tampouco, que viver processos de idas e vindas que vão, efetivamente, se tornar
penosos (ou até mesmo dolorosos) para aqueles que não tiverem se estabelecido.

Mas, mesmo para aqueles, lembrem-se de que há outros prazos, mas que é, certamente, muito mais
confortável e útil (para vocês, como para o conjunto da Terra) viver na Unidade, do que viver no que eu

chamaria de tormentos do fim da Dualidade.
Então, fora dos seus estados de alinhamento (obviamente, não para condená-los, não para buscar uma

explicação), estejam, simplesmente, lúcidos e esclarecidos sobre o que vocês são.
Lembrem-se, eu diria, francamente (com Clareza) no HIC e NUNC porque, se vocês aceitarem se ver (sem

falsas esquivas, sem falsos semblantes), se vocês respeitarem (no seu ambiente, o mais próximo como o mais
amplo), a Atenção e a Intenção, aÉtica e a Integridade, AQUI e AGORA, se vocês respeitarem o princípio da

humildade e da simplicidade (ou seja, não buscarem as coisas complicadas, irem sempre aí onde está a
Fluidez, aí onde está a simplicidade, a facilidade), vocês poderão, naquele momento, olhar-se cada vez mais

facilmente (face a face, na sua vida ordinária) para ver os elementos que podem, ainda, ser freios ou
resistências à sua Unidade.

***

Lembrem-se, porém, de que alguns elementos de suas vidas são levados a se transformar, modificando, até
mesmo, o equilíbrio da personalidade (tal como foi estabelecido nesse início do século XXI), através das

diferentes seguranças materiais (mais ou menos importantes) que cada um de vocês estabeleceu até agora na
sua vida, em função dos seus próprios medos, das suas próprias aquisições e das suas próprias resistências.
A Luz Vibral (como vocês sabem) estabelece-se de maneira cada vez mais densa, cada vez mais importante e

vem, efetivamente (às vezes de maneira abrupta), modificar alguns caminhos que vocês empreenderam até
agora e, ainda uma vez, isso pode se referir, tanto ao seu corpo, como a relações, como a elementos que

vocês julgavam, até então, importantes e fundamentais na vida de vocês.
Lembrem-se, também, de que, nesses tempos, não é mais tempo de querer empreender mudanças

importantes porque o Impulso do Espírito não é mais para realizar essas mudanças importantes, mas sim, de
preferência, para aceitar as circunstâncias que a Luz cria para vocês (e em vocês).

Porque, isso que irá ela criar, mesmo se vocês não perceberem, imediatamente, o interesse (de fato, qual é o
interesse de sofrer ou qual é o interesse de colocar em jogo um prognóstico vital ou de colocar em jogo um
medo colossal, em vocês?), mesmo se vocês não se apreenderem dos prós, dos contras, digam bem que

vocês estão na consciência fragmentada e que vocês não têm qualquer meio, pela consciência fragmentada,
de obter explicações que, aliás, não tem qualquer espécie de importância.

Somente o Abandono, aí também, irá permitir-lhes viver a Unidade (e absolutamente nada mais).
O que lhes propõe a Luz, o que lhes propõe o seu ambiente, o que lhes propõe as suas relações,

compreendam bem que não se trata de estar, ainda uma vez, em um derrotismo ou em uma indiferença
qualquer do que quer que seja, mas, bem mais, de tornar-se, pelo contrário, mais vivo do que nunca,

mais desperto do que nunca.
A resistência, a oposição (a um medo, a uma doença, a um sintoma) jamais será  o meio de encontrar a
Unidade, mas é muito mais nesta circunstância (que lhes é própria) que será proposto o ‘desafio’ que irá



permitir-lhes (para aqueles que ainda não o encontraram) viver a sua Unidade e se estabelecer nesta Unidade.
Então, de nada serve rebelar-se, de nada serve combater, de nada serve interrogar-se.

O que vocês têm que viver, o que se manifesta a vocês, lembre-se de que isso é apenas a instalação da Luz
Vibral, do Supramental, neste mundo.

Eis as palavras que eu tinha para dar-lhes, que são extremamente curtas.
Eu abro, por outro lado, com vocês, um espaço de questionamento (de interrogações) referente,

especificamente, a esses mecanismos gerais que eu acabo de abordar e não de perguntas de origem ou de
ordem pessoal, mas, bem mais, gerais.

***

Pergunta: as sensações de paralisia do corpo, de não mais poder falar, fazem parte desses sintomas?

Nos momentos de alinhamento, sim, plenamente.
São mecanismos que estão envolvidos em um processo que o nosso Comandante (ndr: Omraam Mikaël

Aïvanhov) denominou o fato de tecer a crisálida.
São, até mesmo, marcadores extremamente importantes, eu diria, do Impulso do Espírito, do Impulso da Luz

Vibral, para viver isso.
Evidentemente, se, naquele momento, o medo invadir vocês, vocês não irão penetrar e vocês não irão viver a

Unidade.
É naquele momento, precisamente, que é preciso aceitar não mais perceber o seu corpo e ter, ainda, a

impressão de morrer.
Mas, se vocês perderem a consciência, totalmente, sem passar na Unidade, será preciso recomeçar (naquele

momento) outro momento.
Lembrem-se de que a Consciência da Unidade (a Consciência da Luz Vibral) que se estabelece, é a

Consciência Turiya e de que esta Consciência Turiya não tem estritamente nada a ver com a consciência do
sono que é, justamente, a ausência de consciência.

***

Pergunta: o que fazer quando o estado de Abandono for perturbado por pensamentos ou desejos?

O desejo, como o pensamento, pertencem, como vocês sabem, ao corpo de desejo, ou seja, ao ego.
Isso quer dizer, simplesmente, que o ego não deseja se Abandonar.

Então, pode ser conveniente, fora desses momentos de alinhamento e de meditação, realizar procedimentos
(diversos e variados que já lhes foram comunicados: pela respiração, por ferramentas, como cristais ou outros)

permitindo acalmar o mental.
O objetivo da meditação nunca foi, é claro, viver a Unidade.

O objetivo da meditação, hoje, é também este acesso à Unidade (porque o período é especial).
Mas, o primeiro objetivo da meditação é, obviamente, silenciar o conjunto dos desejos e o conjunto dos

pensamentos e o conjunto das emoções.
Se isso não for realizado, é claro, não pode ser questão de qualquer Unidade.

***

Pergunta: sentir a Luz, durante muitas horas, não mais poder mexer o corpo, enquanto estando consciente,
corresponde ao que você descreveu?

Sim.
É naquele momento que é preciso se abandonar.

Lembrem-se de que vocês não podem trapacear com a Consciência da Unidade porque, quando vocês
retornarem ao que vocês chamam de consciência ordinária, vocês jamais serão os mesmos.

Nenhuma perturbação de natureza emocional, nenhuma perturbação de natureza mental, nenhuma afeição de
qualquer tipo, poderá perturbar a Consciência Unificada.

Qualquer que seja a intensidade da percepção e da vivência da Luz Vibral, no momento dos seus
alinhamentos, se, saindo deste estado particular (que eu chamei de meditação, conexão, alinhamento) vocês

se reencontrarem no estado anterior, significa, evidentemente, que vocês não estão estabilizados neste estado
Unitário.

Chega um dado momento (e esse dado momento chegou) em que é preciso compreender e aceitar que as
experiências que vocês vivem não são a estabilização da Consciência.



É preciso, agora, passar, definitivamente, nesta Consciência.
É-lhes preciso passar a Porta, morrer e ressuscitar.

***

Pergunta: o que você chama de distanciamento?

O distanciamento é ser capaz, na consciência dita ordinária (de todos os dias), de estar plenamente presente e
de estar, ao mesmo tempo, fora de qualquer alteração ligada aos desejos, ligada ao mental, ligada às

emoções.
É ser capaz de manter um estado de vacuidade, um estado de plenitude, um estado de Alegria, chegue o que
for (à sua vida, à sua consciência, ao seu corpo), porque a sua Consciência não está mais limitada a isso e não

está mais sob a influência disso.
Eu especifico (e eu já disse) que o distanciamento, naquele nível, não é um devaneio, não é uma repulsa

qualquer de alguma manifestação da encarnação.
Mas, simplesmente, a Consciência se tornou tão ampla que ela não pode mais estar fechada nesse corpo de

desejo, nesse corpo físico, nesses pensamentos ou nessas emoções.
Há, então, naquele momento, um real distanciamento e não uma negação.

Este distanciamento não é o efeito da vontade, não é o efeito de um desejo, mas é o efeito, direto e concreto,
da Consciência Unificada.

Lembrem-se de que é neste período particular (nesse tempo extremamente reduzido que vocês vivem, neste
momento) que tudo lhes é facilitado, que tudo lhes é dado, se vocês se doarem vocês mesmos porque a Luz

está aí.

***

Pergunta: há uma técnica para Abandonar o pensamento sem cair no sono?

Sim: aumentar a percepção Vibratória (pela respiração ou outro).
Elevar o nível Vibratório.

Colocar a Consciência sobre os pontos ICI ou sobre outros pontos das Estrelas ou das Portas.
Alguns gestos foram-lhes comunicados (há certo tempo, por Um Amigo) referentes ao Yoga da Unidade (***)
que é, atualmente, de longe superior a outras formas de yoga (ainda bem conhecidos) porque é por esses

simples gestos e por esses simples movimentos que vocês poderão aproximar-se deste estado e, em todo
caso, criar as condições ideais Vibratórias, transcendendo e superando as condições do corpo de desejo ou

do corpo de personalidade.
Muitos elementos foram comunicados a vocês.

Sirvam-se amplamente disso (ndr: ver “Protocolos a praticar”) (****).

***

Pergunta: a sensação de um contato com um “pequeno sol” é um bom caminho?

O que é chamado de “pequeno sol”?
É uma percepção visual?

É uma percepção ligada ao 3º olho?
É uma Visão do Coração?

É uma Visão Etérea?
Qual é a definição deste “pequeno sol”?

Ou, em suma, não é preciso que esta percepção do “pequeno sol” seja uma projeção da Consciência no
exterior.

O que é chamado de uma percepção de um “pequeno sol”?
Há então uma analogia com o Sol.

Se o Sol não for visto, o que é que isso vai significar?
Será que é quente como o Sol?

Será que esse Sol é percebido como exterior a si?

***



Pergunta: é como conservar a percepção do Sol, por exemplo, após tê-lo olhado.

Isso é tipicamente o que é chamado de Ilusão Luciferiana que é, portanto, a percepção de uma luz amarela,
exterior, correspondendo ao Sol, mas que é chamada de 3º olho que é, então, uma projeção da Consciência,

sem qualquer noção negativa, mas, isso não é o Sol Interior.
Meu irmão, se você se instala no Coração, uma Alegria invade você.

Você não é mais o Sol você mesmo.
Você é a Luz e a Luz está por toda parte.

Eu lhe proponho, então, meditar sobre esta frase: enquanto existir uma percepção de alguma coisa exterior a
si, para conquistar, isso não pode ser a Unidade.

O resultado, nunca esqueça disso, é muito simples.
Se isso for uma experiência da Unidade, mesmo se ela não estiver estabilizada, então, simplesmente, a sua

vida muda completamente, nos seus aspectos mais comuns.
A humildade, a simplicidade, a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, são uma constante da vida

comum.
O humor é igual.

Não pode mais existir o menor ressentimento.
São, realmente, os sinais que refletem a aproximação da Unidade, seja o que for que você defina como esta

sensação de sol.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes transmito, de novo, o Espírito de Comunhão em Cristo.
Eu lhes digo até um próximo dia.

Comunguemos.
*

... Efusão Vibratória ...

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

(*) - SRI AUROBINDO - Mensagens de 2009 e
2010:http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

SRI AUROBINDO - Mensagens de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) - IRMÃO K (22.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-22-d...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-2a-parte-22-d...

*

(***) ‘YOGA DA UNIDADE’ – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...

*

(****) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 15 de julho
(contém também os Protocolos oferecidos desde 2008 – ver NOTA no final)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/sri-aurobindo-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/sri-aurobindo-2009-e-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-22-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-2a-parte-22-de-agosto-de-2011-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1168

23 de agosto de 2011
(Publicado em 24 de agosto de 2011)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1168
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/


~ CONDIÇÕES IDEAIS DO ABANDONO À LUZ ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a minha Luz Azul os acompanhe e os abençoe.

O quadro da minha intervenção situa-se, hoje, conforme o que eu tenho comunicado regularmente, referente à
Luz Azul, à Liberação da Terra e do Sol, ao Choque da Humanidade, à Fusão dos Éteres.

Eu vou tentar, por palavras simples, fazê-los apreender os mecanismos que podem permitir-lhes aproximar-se
da Porta Estreita.

Eu vou falar da meditação e do seu papel em relação a esse objetivo específico, que os conduz para estarem
diante da Porta.

***

A meditação não é um fim em si, mas é uma das ferramentas, um meio que permite, através de seus efeitos
diretos sobre a consciência comum, prepará-la, de alguma forma, para sua Transmutação, para

sua Transubstanciação e, portanto, favorecer, de algum modo, essa Passagem específica da Crucificação à
Ressurreição.

Foram-lhes referidas duas consciências que se sobrepunham: a consciência habitual de todo ser humano
sobre esta Terra, e uma Consciência fora do comum (que diferentes meios permitiram aproximar-se e viver a

experiência do extraordinário, da Luz Vibral).
Essa possibilidade foi oferecida a todo ser humano, independentemente mesmo de tudo o que podíamos

dizer, de onde estamos, independentemente de qualquer ensinamento preliminar ou de qualquer adesão a um
ensinamento preliminar.

As primeiras manifestações do Espírito Santo – que eu, de algum modo, percebi em minha vida – chegaram
sobre esta Terra, progressivamente, dando a cada um, mesmo sem poder nomeá-la, mesmo sem poder

identificar esse processo, a possibilidade de, dele, viver as primícias, o que me fez dizer, então, há dois mil
anos, sob o ditado do CRISTO, que haveria muitos Chamados e que esses Chamados seriam marcados na

fronte.
De fato, a Luz apresentou-se, sob suas diferentes formas e componentes, a fim de que um máximo de seres

humanos pudesse dar-se conta, por eles mesmos, em sua consciência comum, de que existia outra coisa além
da vida comum.

Isso é exatamente o que aconteceu, há mais de trinta anos, referente, para um número cada vez mais
importante de seres humanos, à possibilidade de se interessar pela Luz, pelo além, por outra coisa que não a

consciência comum.
Esse objetivo, desejado, foi realizado a partir das primeiras manifestações da Luz sobre esta Terra, no nível

coletivo e não individual, tendo levado, progressivamente, algumas correntes filosóficas, espirituais, a emergir.
Nós tínhamos perfeita consciência de que esse mecanismo de Luz, que descia até vocês através do Espírito

Santo, seria, de algum modo, utilizado de todos os modos possíveis.
O importante seria fazer de modo que houvesse muitos Chamados, ou seja, muitos seres humanos colocando-

se a questão – a interrogação da alma – da sobrevivência, em breve, para dar um Impulso novo na
humanidade.

***

Naturalmente, desde o início, era evidente que essa Luz poderia ser utilizada, em seus primeiros Impulsos,
através de outra coisa que não a própria Luz, para tentar, em todo caso, reforçar, criar modelos de

confinamento mais sofisticados do que aqueles que puderam existir através das religiões, através de
movimentos mais antigos.

Contudo, em meio a esse conjunto de humanos, onde quer que eles estejam sobre o planeta, qualquer que

SRI AUROBINDO - 27 de agosto de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-3r9XmGaPhI8/Tly2BtETLsI/AAAAAAAAA2Y/uawabOMBQ80/s1600/1sariaurobindo.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


seja o destino que eles tenham dado a essa Luz, um primeiro passo foi dado: existindo (sob a possibilidade da
existência, mesmo sem vivê-la), para um número sempre mais importante de seres humanos, de outras coisas,

de outro estado da consciência e de outra vida.
De um outro lugar.

É claro, sem, no entanto, alterar, de qualquer maneira, a vida comum, mas, simplesmente, para viver, para a
consciência, a possibilidade de algo mais.

Qualquer que fosse, eu esclareço, esse algo mais.

***

Esse objetivo preencheu perfeitamente o seu papel, quaisquer que fossem as evoluções dessas crenças,
quaisquer que fossem essas experiências, durante algum tempo.

A meditação permitiu, a um número cada vez maior de seres humanos, independentemente de yogas,
independentemente mesmo do Oriente, aceder a percepções novas.

É claro, essas percepções – e vocês o constataram sobre a Terra – absolutamente não permitiram fazer
desaparecer o próprio princípio da falsificação, da predação, do sofrimento, mas o Impulso foi dado (e isso foi

o mais importante).
Resta, agora, finalizar, não mais através de um Impulso, mas, bem mais, através de uma concretização da

própria Consciência que deve conduzir a que o homem estabeleça-se em sua escolha Vibratória (tudo isso
lhes foi explicado).

***

Eu me dirijo, agora, a todos aqueles que viveram e vivem, ainda, ou começam a viver as etapas de abertura
ligadas à descida do Espírito Santo ou da Radiação do Ultravioleta, que se expressam por um conjunto de

sinais, de sintomas, de manifestações, que foram amplamente descritos – seja na literatura ou por nós
mesmos – eu quero falar dos Siddhis, ou poderes da alma, que se manifestam pela percepção de Vibrações e
pela capacidade da consciência para ir além mesmo da Vibração, ou seja, para identificar-se à Vibração e viver

a Consciência da Unidade, por vezes, ou para ali se estabelecer.
Ou, então, para recusar a Unidade e perdurar na Dualidade.

O que quer que seja, o Impulso da Luz foi realizado.
Mais frequentemente, isso é feito através de uma vontade pessoal; isso é feito através de uma capacidade da
consciência comum para voltar-se para a luz, para o espiritual, qualquer que seja a vivência, a concepção e a

realidade desse espiritual ou dessa luz.
Visando então criar, na humanidade, uma Atenção nova, levada sobre algo que nem mesmo tocava a

consciência do humano, em todo caso, no Ocidente, mesmo até um tempo bastante recente.
Com o conjunto de descobertas, com o conjunto de polos de interesses novos, seja a reencarnação, seja a

sobrevivência da alma, seja a reminiscência de vidas passadas ou o acesso a uma luz (qualquer que seja, ainda
uma vez, a realidade final: real ou não, ou seja, Unitária ou não), o principal havia sido realizado, naquele

momento: criar, no nível do inconsciente coletivo (ou, se preferirem, do astral planetário), um impulso novo, que
visava preparar o que adveio desde alguns anos, com os Casamentos Celestes e o que advém agora, com o

Retorno da Luz Branca, do Supramental, de CRISTO.

***

Assim, portanto, o conjunto de preparativos está terminado.
E isso lhes foi ilustrado pela revelação final da Luz Metatrônica, na escala desse corpo humano, através do

desdobramento e da ativação das Portas, que preparam, de algum modo, a finalidade desse acesso à
multidimensionalidade.  

Foram referidos, há pouco tempo, elementos que estão presentes em todo ser humano e que são, de algum
modo, os últimos freios para a realização dessa Unidade.

Isso foi chamado por alguns nomes, bem além do nome original, mas para, de algum modo – para o Conselho
dos Anciões – ancorar, em vocês, esses conceitos.

Alguns de vocês, há anos, puderam aceder ao próprio Corpo de Estado de Ser, que isso seja durante uma
experiência só, única, que basta, entretanto, para desencadear, de algum modo, nesses seres, o mecanismo

final da estabilização na Unidade.
Muitos outros seres humanos, mesmo tendo revertido o Triângulo Luciferiano, não puderam, ainda, por
enquanto, estabelecer-se de maneira mais permanente, eu diria, na sua Unidade Vibratória ou, então, de

maneira muito efêmera e não permanente, o que lhes permite reencontrar-se, contudo, muito próximos dessa
última Passagem da Porta OD e, portanto, atravessar o Guardião do Limiar (o grande), a fim de permitir-lhes

estabelecer-se, real e definitivamente, na Unidade.

***

O conjunto dos Anciões, dos Arcanjos e das Estrelas, atraiu sua atenção para noções essenciais,
progressivamente.

 Levando-os, progressivamente, a refletir, a conscientizar-se do próprio princípio da diferença entre o ego e a
Unidade.

Levando-os a conscientizar-se, progressivamente, mesmo através de erros, muito úteis, da diferença entre a
Unidade e o que eu chamaria de espiritualidades, que não visam a Liberação do humano, mas o confinamento



em outro nível.
Tudo isso foi desenvolvido.

Eu vou me demorar, agora, após ter voltado a fixar um pouquinho esse plano e esse desenrolar histórico,
atendo-me, agora, a falar, a explicar a meditação em relação a esse processo da Porta Estreita.

***

Alguns conceitos têm sido exprimidos pelo Arcanjo ANAEL – em particular a noção de Abandono e de
resistência em relação à Luz Vibral – e nós, também, todos, sem exceção, insistimos e repetimos que essa

noção de Passagem apenas pode ser realizada por vocês mesmos, ao mesmo tempo especificando que essa
Passagem não pode ser, de modo algum, oriunda de uma vontade, de modo algum, oriunda de um desejo,

mas, unicamente, nessa fase final, em um processo de Abandono total a esse processo.
A meditação, os alinhamentos que vocês vivem, de algum modo, permitiram, em vocês, tornar mais maleáveis

os princípios de resistência, quaisquer que sejam essas resistências que, eu repito, não devem ser
compreendidas como obstáculos psicológicos, como erros, mas como um desenrolar habitual da vida, quando

ela é falsificada.
Esses processos foram nomeados: apegos, medo da morte, medo do Abandono. 

Eles, de fato, são procedentes de diversos condicionamentos, obviamente, não só individuais, mas coletivos,
os dois misturando-se no interior do ser humano, constituindo a sua própria história.

E, nessa história, seja ela desta vida ou do conjunto de vidas, existem, de algum modo, freios, oposições.
A educação, também, é um deles, fundamental.

***

Então, os alinhamentos que vocês viveram, as meditações que vocês viveram até o presente, até a abertura
da Porta Posterior do Coração permitiram, a cada um, conforme o seu ritmo, avançar para essa Porta Estreita.

Hoje, muitos de vocês estão no limiar dessa Porta Estreita, explicando mecanismos Vibratórios que se
acentuam, podendo aproximar-se, em alguns casos, até ao que foi chamado de ‘a noite escura da alma’, o

sentimento de perder todos os marcadores, de viver períodos em que o cérebro não funciona mais, de não
mais conseguir realizar algumas tarefas.

Portanto, de viver, de algum modo, uma modificação das suas próprias referências, na sua vida habitual.
Tudo isso, é claro, é a consequência direta desse trabalho Vibratório.

***

Então, frente a essa Porta que se anuncia e que, para muitos de vocês, está aí, convém compreender que,
mais do que nunca, a meditação não vai fazê-los passar essa Porta, mas fazer pôr em repouso o conjunto de
sinais correspondentes aos seus apegos, aos seus medos, às suas atividades comuns, quaisquer que sejam,

mesmo as mais lógicas.
E pondo, também, em repouso, como, talvez, vocês já sintam isso, algumas das funções fisiológicas,

modificando os ritmos do sono e, mesmo durante os tempos de alinhamento, o ritmo cardíaco e a frequência
respiratória.

O conjunto desses elementos decorre, diretamente, da sua experiência do alinhamento e, também, da ação
direta da Inteligência da Luz, que penetra cada dia um pouco mais, como lhes foi dito, tanto pela cabeça como

pelo Coração, forrando o Canal Mediano da coluna vertebral, abrindo, objetivamente, as Portas do corpo,
abrindo a Porta Posterior do corpo, e criando, de algum modo, condições prévias e iniciais para a Passagem

da Porta.
O exemplo foi tomado, e eu ali volto, porque foi extremamente falado: todo ser humano viveu um processo

comum, que é denominado o medo.
O medo pode produzir-se tanto numa situação nova como numa situação que se repete (para os mais

sensíveis de nós).
O medo antes de cantar, o medo antes de tomar a palavra, o medo antes de realizar uma proeza desportiva,

tudo isso corresponde, efetivamente, a medos, obviamente, que estão inscritos mesmo no princípio de
sobrevivência e no princípio de enfrentamento (e não mais de confrontação).

Esse princípio de enfrentamento corresponde, exprimido diferentemente, ao que IRMÃO K chamou a
Liberdade e a Autonomia (ndr: ver, em especial as canalizações de IRMÃO K, de 1º de abril e de 03 de julho

de 2011).
Porque a Liberdade e a Autonomia da Consciência Supramental firmam, irremediavelmente, o fim da

consciência comum.
E isso, a consciência comum não pode aceitar, independentemente do que o ego diga, independentemente do

que ele reivindica, porque isso está inscrito no próprio princípio da falsificação da Vida e que escapa,
totalmente, da mínima possibilidade de superação, da mínima possibilidade de controle e da mínima

possibilidade de melhoria (dita psicológica, por exemplo), em relação a esse processo.

***

Eu havia detalhado, há agora uma dezena de meses, esse Choque da Humanidade (ndr: ver a canalização
de SRI AUROBINDO, de 17 de outubro de 2010).

Eu detalhei, de algum modo, o que chamei de diferentes etapas que devem produzir-se, a primeira delas
sendo, obviamente, a negação.

Essas etapas estão inscritas, de algum modo, como mecanismo de sobrevivência, oriundo, diretamente, do



princípio de Ilusão e de falsificação.
Existe uma diferença fundamental, por exemplo, com o processo chamado de morte final de um corpo (por
uma doença ou por um esgotamento ou por velhice) que passa, aí também, por essas fases, mas que, a um
dado momento, após a negociação e a recusa, passa por uma fase de apaziguamento, porque a alma vem

tomar posse da personalidade e exprime, à sua maneira, na personalidade, o fim próximo desse corpo, dessa
personalidade, mas que vem exprimir (uma vez mais) a sobrevivência da alma e o fato de que essa alma

persiste após a morte.
Hoje, a diferença, em relação à morte orgânica, é que a alma não pode (devido, aí também, à

falsificação) voltar-se, espontaneamente, para o Espírito.
Isso também lhes foi expresso, de diferentes maneiras.

***

E, quando nós dissemos que o único modo, diante dessa Porta, de viver a Passagem era,
verdadeiramente, deixar trabalhar a Luz em vocês, o fato de deixar trabalhar a Luz em você não é mais, de

modo algum, um estado de meditação nem um estado de alinhamento, mesmo se esses alinhamentos tenham
nos conectado, concreta e efetivamente, à Merkabah Interdimensional Coletiva, que representa uma fonte de

Luz aumentada em relação ao que era possível obter sozinho (e isso, vocês o vivem desde o final de setembro
do ano passado).

O mecanismo de Passagem da Porta Estreita ultrapassa, amplamente, o âmbito da meditação.

***

Vocês sabem também que o período específico que vocês vivem corresponde a um período do Face a Face.
Esse Face a Face deve mostrar-lhes, de algum modo, o que existe, ainda, em vocês, que possa frear o

acesso à Unidade e à Transparência, não para engajá-los a combater, não para engajá-los a exercer outra ação
que aquela de olhar o que acontece (quer isso concirna a uma situação, a uma relação, a esse corpo ou a

qualquer manifestação desse corpo).
 claro, esse processo não é geral: alguns de vocês, que acederam, de maneira mais íntima, à Unidade, já

superaram essa etapa (quando da última Passagem da Garganta).
Ver o que obstrui a Unidade, ver o que obstrui a Consciência não quer dizer agir contra.

Toda a sutileza está nesse nível.

***

E o desafio final da Passagem à Luz é, justamente, ver se vocês mesmos são capazes de ter a Fé a mais total
na Luz, ao invés de no ego, ao invés de na personalidade.

É isso o Abandono à Luz.
Mas, devido a mecanismos de abertura da Porta Posterior, devido ao processo de revelação da Luz e da
Fusão, agora, das Três Lareiras (mesmo se uma das três Lareiras, que é o Coração, não tiver sido ainda

aberta), tornar-se-á possível a vocês aproximar-se dessa Porta através de algumas meditações.
IRMÃO K falou-lhes da importância dos três pontos AQUI, como tantos elementos que, pela atenção da

consciência sobre essas zonas da cabeça e do corpo, permitiriam a vocês aproximar-se, ao mais próximo, da
Porta Estreita (ndr: ver a canalização de IRMÃO K, de 22 de agosto de 2011), e limitar, tanto quanto seja

possível, a influência do que eu chamei os reflexos condicionados de sobrevivência do ego.
É, portanto, durante os alinhamentos, durante as meditações que vocês devem encontrar o que pode aproximá-

los dessa Porta Estreita, à sua maneira, seja pelo que lhes disse, ultimamente, IRMÃO K ou por outras
técnicas.

***

Em contrapartida, viver a Passagem não pode realizar-se, eu diria, num espaço de meditação, mas,
efetivamente, num momento em que vocês são apreendidos, literalmente, pela Luz.

Se vocês observarem os mecanismos de acesso à Unidade, que têm sido descritos (tanto no Oriente como no
Ocidente ou em outros lugares), eles fazem, todos eles, referência a esse basculamento da consciência

quando de um estado de angústia extrema, quando de uma meditação que conduziu a aproximar-se, ao mais
próximo, dessa Porta e, geralmente, fora mesmo dessa meditação, mas num instante que segue.

O que eu quero dizer com isso é que o que quer que lhes proponha a vida, não é na própria meditação, não é
num alinhamento, não é no sofrimento o mais terrível que um ser humano possa viver, não é numa

contemplação que vai produzir-se esse acesso à Unidade.
Ele vai produzir-se, como foi dito por CRISTO: «eu voltarei como um ladrão na noite», o que quer dizer não
necessariamente, é claro, durante suas noites (embora isso possa existir), mas, sobretudo, num momento em
que a consciência comum não estará mais numa vontade de Luz ou numa resistência qualquer, mas num ato,

por vezes, o mais banal.

***

Eu diria que o momento o mais propício é, certamente, após uma meditação ou após um traumatismo, qualquer
que seja (após um medo violento ou um sofrimento, após a noite escura da alma).

É nesses momentos que vocês terão mais facilidade para Abandonar-se, sem o querer, sem o desejar, a



CRISTO.
Isso foi ilustrado e descrito pelo próprio CRISTO, antes de sua própria Crucificação.

Isso foi descrito por seres que viveram a Completude da própria Unidade, no momento em que havia ou um
grande sofrimento, uma grande interrogação, um vazio e um nada total.

Há, mesmo, Irmãos que descreveram, de maneira extremamente detalhada, o que, à época, podia durar, aliás,
muito tempo: essa noite escura da alma, que precede a Ressurreição.

Hoje, isso acontece num tempo extremamente curto.
E, quanto mais os dias passam, mais isso acontece num tempo cada vez mais curto, o que não deve traduzir-

se, para vocês, nem numa inquietação nem numa esperança, nem num medo.

***

Os momentos os mais apropriados serão, portanto, os momentos em que vocês menos esperam.
Esses momentos em que vocês esperam menos são, geralmente, nos casos em que vocês não vivem um

sofrimento (ou um traumatismo do corpo, qualquer que seja), são os instantes que vão seguir uma meditação,
que vão seguir seus momentos de alinhamento, não na continuação do estado, mas, por exemplo, indo,

simplesmente, deitar-se, sem nada buscar, sem qualquer vontade de meditação, sem qualquer vontade de
alinhamento, simplesmente, deixando, realmente, o que acontece.

É naquele momento que há a possibilidade maior de viver o acesso completo à Unidade, porque, naquele
momento, se a meditação ou o alinhamento foi bem conduzido, o ego ainda não tomou, totalmente, todo o lugar

dele: há como um silêncio que existe, ao nível das palavras, dos pensamentos, das emoções.
Um estado que vocês podem, também, sentir, por momentos, quando ele lhes cai sobre a razão, quando suas

atividades habituais e comuns são como desaceleradas, tanto ao nível do cérebro como do corpo.
Nesses momentos, não há mais nem que meditar, nem qualquer vontade de alinhamento, mas,

sobretudo, deixar agir o que age.

***

Isso realizará as condições ótimas do Abandono à Luz, nas quais, a um dado momento, a abundância da Luz
Vibral será tal que o ego, a personalidade, irão capitular.

Esse momento vai tornar-se cada vez mais acessível, eu diria, progressivamente e à medida que passam os
dias, para o conjunto de humanos.

É claro, como lhes foi dito, virá um momento em que a Luz Branca estará presente por toda a parte.
Mas, naquele momento, vocês podem imaginar, efetivamente, que as circunstâncias do ego não serão,

necessariamente, as mesmas.
O ego não estará, talvez, suficientemente ausente para permitir, apesar desse Face a Face com a Luz, entrar

em ressonância e em adequação com a Luz, a fim de tornar-se Luz e Transparência.

***

Assim, portanto, vocês devem vigiar.
E estarem atentos, após suas meditações, após seus alinhamentos, ou no momento em que sobrevém uma

modificação Vibratória de suas percepções (e, portanto, de sua consciência), porque é nesses momentos que
não é preciso, necessariamente, nem meditar, nem pedir o que quer que seja, mas deixar, realmente, a Luz

Vibral agir mesmo no ego.
Isso vai aparecer-lhes, se já não é o caso, de modo cada vez mais flagrante, conduzindo-os, brutal ou

progressivamente, a viver esse Reencontro.
O Impulso Metatrônico e as circunstâncias atuais da Terra (e, em especial, através do Choque da

Humanidade) são elementos favorecedores e não opostos, é claro.
A não ser para aquele que é totalmente oposto à Luz Vibral.

Mas, para vocês, que esperaram, que seguiram um ensinamento da Luz (qualquer que seja, mesmo se não
fosse totalmente correto), retenham que a Luz Vibral agirá em vocês, se vocês mesmos param de agir.
Não através de uma meditação ou de um alinhamento, qualquer que seja, mas, justamente, após esses

períodos ou, então, no momento em que isso se realizar em vocês, de modo inesperado, se se pode dizer.
É naquele momento que será necessário lembrar-se do que eu lhes disse e, também, o que lhes disse,

longamente, IRMÃO K, concernente à Liberdade e à Autonomia.

***

É nesses momentos específicos que vocês observarão, ou pelo efeito direto na consciência, ou por sintomas
mais ou menos violentos de seu próprio corpo ou de sua própria consciência, que são momentos prioritários.
Esses momentos prioritários, eu repito, podem manifestar-se a vocês de maneira extremamente brutal ou de

maneira progressiva, mas é a vocês que cabe localizá-los.
E é a vocês que compete, naquele momento, concretizar, de algum modo, o Abandono à Luz.

É claro, a consciência viverá, naquele momento, um sentimento total de destruição ou de Dissolução, cujas
primeiras fases podem ser terríveis (além da noite escura da alma), mas que não durará.

É necessário ousar, naquele momento, Abandonar-se, ainda mais, à ação da Luz.
Isso poderá manifestar-se, além da consciência, por Vibrações cada vez mais intensas, cada vez mais rápidas,

percepções de formigamentos e agulhadas cada vez mais intensas ou mesmo por paradas
cardiorrespiratórias, temporárias, mas que fazem parte dessa Passagem da Porta Estreita.

Assim vive-se a Crucificação que é seguida, ao mesmo tempo, como lhes foi dito, da Ressurreição.



***

Não existe outro modo de passar a Porta Estreita.
Eu lhes dei os elementos apropriados para o que há a viver agora, nesse espaço específico de tempo que vive

sua consciência nesse mundo.
Para alguns, a questão não se colocará mesmo, porque será tão inesperado e brusco, qualquer que seja a

manifestação do ego, que não haverá meio algum, para o corpo e para o próprio ego, de resistir a essa onda
da Luz.

Para aqueles que a viverão de maneira progressiva, é a vocês que cabe cultivar o que acabo de desenvolver,
para dar-se, a vocês mesmos, as condições ótimas de viver isso.

***

O obstáculo essencial seria crer que, porque vocês não vivem nada a partir de hoje (ou mesmo, quanto mais os
dias passarem), que vocês devam buscar, no Interior de vocês, resolver um medo, um obstáculo porque,

naquele momento, vocês reforçarão, é claro, a consciência comum e não permitirão à Luz Vibral agir em vocês.

***

É claro, tudo o que eu dei sobre a respiração, sobre o que deram outros mestres do Ar, como o Mestre RAM
(ndr: ver em «Protocolos a praticar / A respiração do Coração», de 28 de março de 2010, pelo Mestre

RAM), tudo o que é processo de subida Vibratória é preparação.
Se nós insistimos sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos, podiam passar essa

Porta, é que essa é a estrita Verdade.
E é apenas na consciência comum (ou do sono, para alguns) é que poderá revelar-se essa Consciência

Supramental, que segue de muito pouco a revelação da Luz Vibral nas Portas do corpo, e a Reunificação (ou a
Fusão) das Três Lareiras (ou da Tri-Unidade).

***

Aí está, portanto, o que fui encarregado de trazer-lhes, hoje, e, portanto, esse mecanismo fundamental que a
meditação para a Porta Estreita permite aproximar-se da Porta Estreita, cada vez mais, mas que, a um dado

momento, é preciso dar o passo.
E esse passo pode ser dado apenas pela consciência comum, em seu Abandono Total (e não em sua

vontade) à Luz Vibral.
Esse mecanismo, essa Última Reversão vai bem além do que eu chamei de Switch da Consciência, no

momento em que a Luz de CRISTO começava a revelar-se, para alguns de vocês.

***

É claro, para aqueles de vocês para quem isso se apresentar, de maneira progressiva, haverá, de algum modo,
o que eu chamaria de experiências abortadas, ou seja, que não vão ao seu termo.

Mas estejam certos de que as primícias da Unidade, nesses momentos, permanecerão gravadas em vocês,
para as vezes seguintes.

***

E se o corpo tiver necessidade de manifestar, naquele momento, algo de mais violento, ele o fará.
Cabe a vocês, então, colocar-se a boa questão: não do porquê ou do como manifesta-se tal coisa, mas, antes,

lembrar-se de que é uma incitação ao Abandono à Luz.
E que é, de algum modo, a Luz que vem bater à porta de seu corpo e à porta de sua Consciência.

Isso resulta, diretamente, da abertura da Porta Posterior do Coração, que vem rasgar o último Véu (do mesmo
modo que ele se rasgará nesse Sistema Solar e sobre esta Terra em especial).

***

Eu não tenho nada mais a acrescentar.
Eu lhes proponho viver, juntos, um momento de comunhão, na Luz Vibral Azul, que é minha e sua.

Eu sou SRI AUROBINDO.
Que a Paz e o Amor do CRISTO se revelem.

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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~ A SIMPLICIDADE ~ 

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs encarnados, recebam todas minhas saudações.
Eu venho a vocês, hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, falar-lhes do Triângulo elementar da Água e, também,

do seu Pilar correspondente ao nível do corpo, que é então a Simplicidade.

Eu escolhi ilustrar esta Simplicidade através de uma expressão que eu denominei: “quando a vida flui da fonte”.
A Simplicidade está ligada ao estabelecimento, em meio às qualidades da alma, de um processo dinâmico

fazendo com que a alma não esteja voltada para a vida da personalidade, mas para a vida do Espírito, ou seja,
da Unidade.

Naquele momento, durante esse mecanismo (permitindo estabelecer uma alma voltada para a totalidade do
Espírito), percebe-se uma série de elementos que vão conscientizar-se, manifestar-se em sua vida por

mecanismos diferentes daqueles que regem a vida na personalidade.
Naquele momento, certo número de elementos vai apresentar-se.

Esses elementos são chamados, primeiramente, de mecanismos de sincronia, mecanismos podendo ser
denominados, também, a Graça e mecanismos, finalmente, resultando em uma forma de fluidez particular,

chamada de ‘Fluidez da Unidade’ e permitindo à vida, à sua vida, desenrolar-se sem resistência (e sobre zonas
que eu denominaria de menor resistência), com facilidade, com simplicidade.

***

O ser humano tem por hábito, em todos os procedimentos da personalidade, conduzir ações.
Essas ações não são, como todos nós sabemos, sempre fáceis.

É preciso, de fato, ganhar sua vida.
É preciso, de fato, ganhar a afeição de seus próximos, ou exercer sua autoridade parental ou profissional.

Dessa maneira, então, a vida em meio à personalidade, como lhes disse Irmão K, apresenta algumas regras,
algumas leis denominadas ação-reação.

Os mecanismos da alma, quando esses mecanismos levam a alma a soltar-se, de algum modo, embebida pela
energia do Espírito, vão mudar drasticamente o desenrolar da vida.

Isso quer dizer que naquele momento, o que quer que fosse, antes, sua vida (em meio mesmo, eu falo, à sua
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vida ordinária), muitas coisas vão se transformar.

***

A primeira das coisas que vai aparecer (que lhes parecia, antes, difícil de obter) e que vai manifestar-se em sua
vida, de maneira mais evidente, mais simples, sem luta e sem resistência, outros, no ocidente, chamariam isso,

mais facilmente, de Divina Providência.
Basta exprimir não um anseio ou um desejo, mas pensar, por exemplo, em uma situação da vida que seria boa
para vocês, porque esta situação da vida apresenta-se dela mesma, sem que tivesse que buscá-la, sem que

tivesse que lutar para obtê-la.
A simplicidade faz, inegavelmente, parte desse processo.

O que significa, em corolário, que se sua vida manifesta elementos que lhes parecem extremamente difíceis,
ou isso pode significar que vocês ainda não vivenciaram esta Simplicidade e esta Reversão da alma, ou que

sua vida está ainda difícil porque os mecanismos que instalam a Fluidez da Unidade não estão ainda
plenamente ativos.

***

Entretanto, convém aceitar que, quaisquer que sejam os elementos de sua vida, em meio à personalidade,
gradualmente e à medida que a alma se desvia da personalidade e se deixa mergulhar no Espírito, então,

naquele momento, seu olhar (mesmo Interior) sobre os acontecimentos de sua vida, vai mudar.
As circunstâncias desta vida vão mudar, mas, também, a maneira como vocês se apreendem de um problema,

qualquer que ele seja, tornar-se-á profundamente diferente.
Isso quer dizer, por exemplo, que frente a um problema que existiria desde muito tempo, este não vai mais

apresentar o mesmo impacto em sua Consciência.
Certas situações, na realidade, não podem se transformar, pelo fato da implicação de sua vida em meio a um

elemento, que isso seja, por exemplo, parental, educacional ou outro.
Então, naquele momento, a vida vai lhes simplificar também as coisas, tornando esse peso (em todo caso,
vivenciado como tal, em sua vida) muito mais fácil de viver, fazendo com que a vida flua da fonte e que sua
Consciência, não podendo modificar um elemento que não pode desaparecer de sua vida, vai encontrar-se

consideravelmente aliviada (do ponto de vista de sua Consciência e das implicações quanto à sua
Consciência).

***

De uma maneira ou de outra, a Simplicidade é a própria característica da vida estabelecida em meio à Unidade.
Tudo se torna extremamente simples, porque a Consciência se torna, ela mesma, simples, mas porque

também, as circunstâncias da vida da personalidade vão tender a se simplificar elas mesmas, pela Inteligência
da Luz.

 Então, neste estado particular que a humanidade vive, tudo é feito para prepará-los para esta Unidade, tudo é
feito para facilitar-lhes a própria tarefa se, em um primeiro momento, alguma coisa que pode parecer

profundamente desestabilizadora (seja em seu corpo, em seu ambiente) vai, em uma segunda vez, parecer-
lhes em todos os sentidos, que é, de fato, a Inteligência da Luz.

Ser simples é também, lembrem-se (mesmo se algumas circunstâncias podem parecer, sob o olho da
personalidade, como difíceis), aceitar que em última análise, elas irão resultar necessariamente em uma

simplificação quanto ao olho de sua Consciência e quanto à vivência de sua Consciência, em relação a este
acontecimento (qualquer que seja o setor que é referido em sua vida).

***

Então, nós estamos aí também, em um processo que, no ocidente, foi denominado féou confiança.
Vocês não podem, efetivamente, ter fé na Luz e querer agir, por si mesmo, ao encontro do que a Luz

estabelece para vocês.
Porque naquele momento, vocês irão se colocar na porta em falso e vocês irão afastar de vocês o princípio de

Simplicidade (o Pilar da Simplicidade) e vocês irão se afastar do instante presente.
Qualquer situação que lhes é apresentada, qualquer que seja, nesses tempos particulares, é inegavelmente a

ação da Luz, mesmo se vocês não a percebem no momento em que a vivem.
É preciso então ter a Humildade e a Simplicidade de aceitar o acontecimento que lhes é proposto, enquanto
sabendo que no final, ele irá contribuir para permitir-lhes e lhes facilitar o acesso com o Reencontro com o

Cristo.



***

Portanto, jamais praguejem, durante este período, contra o que pode parecer-lhes pesado ou contrário, a priori,
ao que vocês chamariam de Unidade ou Simplicidade.

Se, vocês mesmos, se tornam simples, em relação a um acontecimento que lhes pareça complexo, vocês irão
constatar, nesse Pilar particular da Simplicidade (que está também, eu lembro vocês, ao nível da cabeça,

ligado ao Triângulo elementar da Água), vocês irão descobrir então que vivendo neste instante presente do
Agora, tudo se esclarece e que não há possibilidade, para a personalidade, de interferir em relação ao que se

manifesta.

***

Ainda uma vez, em relação a isso, não é questão, como disse Irmão K, de se submeter, mas sim de acolher
um acontecimento, qualquer que seja, vivenciado em meio à personalidade, como um elemento vindo estimulá-

los quanto ao acesso do seu Coração.
Mesmo se este acontecimento possa parecer-lhes intransponível, em um primeiro momento, o que é

intransponível situa-se, de maneira formal, unicamente ao nível do ego, mas certamente não ao nível do
Espírito.

Assim, então, a Simplicidade consiste, naquele momento, em aceitar um acontecimento e deixá-lo desenrolar-
se.

Saibam também que as ações que são levadas na personalidade, durante este período, vão levá-los a um
conjunto de consequências que poderão parecer-lhes cada vez mais complicadas, enquanto que, justamente, o

estabelecimento na Unidade irá se manifestar sempre, em sua vida, por elementos de simplificação e de
simplicidade.

***

Retenham que a lei de Atração, a lei da Graça, o princípio de similinum, que vai fazê-los viver, muito
exatamente, o que é necessário para estabelecê-los na Simplicidade.

E o elemento que vai lhes estar presente (que isso se refira a uma pessoa ou a uma situação, qualquer que
seja) vai necessariamente resultar, se vocês o aceitam, naquele momento, diretamente sobre um mecanismo

de simplificação de sua vida, que contribui para estabelecer a Simplicidade e para estabelecer o Pilar da
Simplicidade.

É naquele momento que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, que a vida, sua vida, flui da fonte e que
esta vida, fluindo da fonte, nada mais tem a ver, nem pode apresentar qualquer severidade, com o que vai lhes
apresentar a vida, em seu conjunto, ao nível coletivo, ou seja, ao nível da sociedade, das condições físicas da

vida e das condições cósmicas da vida sobre a Terra, nas próximas semanas.
A Simplicidade vai contribuir, de qualquer forma, para favorecer seu florescimento em meio ao Abandono à

Luz, vai, de qualquer forma, favorecer o florescimento desta Simplicidade do Coração e contribuir, de qualquer
forma, para o estabelecimento do Fogo do Coração.

 É através de sua capacidade, de algum modo, para demonstrar sua Unidade e a aceitação dos Pilares da
Unidade, que a Unidade poderá instalar-se.

Deste modo, a simplificação e a Simplicidade participam, de maneira inegável, do estabelecimento em sua
própria Unidade, permitindo, então, a travessia da Porta Estreita e, pelo impulso Cristo posterior, penetrar em

seu peito.

***

A Simplicidade é, às vezes, extremamente difícil para a personalidade, convencer, integrar e manifestar.
De fato, a personalidade, desde o primeiro dia, durante esta encarnação, é habituada a manifestar uma série de

ações-reações.
Desde os primeiros gestos no berço da criança, como chorar para poder comer, há, nas primeiras tomadas de
respiração em meio a este mundo, a instalação desta famosa lei denominada ação-reação, que corresponde à

sua prisão e, como lhes disse Irmão K, vocês não podem transcendê-la enquanto vocês não a tenham
aceitado, por completo.

***

A Humildade é um dos elementos que lhes foi desenvolvido.
O elemento que lhe é totalmente associado e complementar é, naturalmente, a Simplicidade.



Então, a melhor maneira para sua personalidade aceitar esta Simplicidade é, já, ir para uma forma de
simplificação de sua vida e aceitar (e compreender) que se algo não lhes parece como fluido e fácil, então,

necessariamente, é a personalidade que age, e não o Si ou a Unidade, em vocês.
Tudo o que é da ordem da Unidade vai simplificar sua vida e vai colocá-los nesta fluidez da Unidade onde o
conjunto dos eventos vai desenrolar-se sob a ação da Graça e não mais sob a influência da ação-reação.

Muitas vezes, é-lhes dito para nada desejar, efetivamente, porque o que deseja é a personalidade.
Por outro lado, se vocês têm confiança e se vocês têm acesso a esta confiança, pelo Abandono de sua

personalidade a este Estado de Ser, então, naquele momento, as circunstâncias vão ser preenchidas pela
simplificação de sua vida, pela ação da Divina Providência e da Ação da Graça, a fim de que tudo isso que é

necessário ao estabelecimento de sua Consciência, nesta Unidade, mesmo, que é o Si, seja realizado.
Fora disso, vocês irão encontrar-se confrontados, de maneira sistemática, com oposições e confrontações, às

vezes cada vez mais intensas, durante este período específico que é, como vocês sabem, um período de
sobreposição e de confrontação entre a Lei da Dualidade (ação-reação) e a Lei da Unidade (ou Ação da

Graça).
E esses dois princípios buscam, de uma maneira ou outra, consciente ou não, estabelecer, em vocês, sua

preeminência.

***

A personalidade, então, observa, de maneira muito consciente, o que se joga.
O que é proposto pela personalidade será sempre do domínio do difícil, do domínio do não realizável, ou do

domínio da oposição.
Enquanto que o que se estabelece, em meio à Unidade, pela lei da Ação da Graça, será sempre fácil,

extremamente confortável e extremamente gratificante, no sentido da alma e do Espírito.
O que é exatamente o inverso quando vocês vivem, efetivamente, uma frustração da personalidade quando,
por exemplo, foi ‘programado’ um acontecimento ou um encontro, ou qualquer outro acontecimento da vida

comum.
Se este acontecimento da vida comum não se realiza, isso quer dizer simplesmente que não está de acordo

com a lei da Unidade, com a lei da Graça e com a Fluidez da Unidade.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão frente a um desejo da personalidade.

Dessa maneira, alguns seres vão, por exemplo, experimentar os impulsos da alma ou do Espírito para mudar
de lugar.

Isso é um impulso, real, do Espírito que pode, mesmo nesses tempos extremamente reduzidos, realizar-se
para vocês (eu tomo um exemplo, eu os lembro de que não é a Verdade, longe disso, para todo mundo).

Então, naquele momento, a vida, a Divina Providência, a Fluidez da Unidade, vai levá-los à realização deste
objetivo, sem que houvesse qualquer esforço a providenciar.

Por outro lado, se este impulso vem de vocês mesmos, de um desejo da personalidade, a lei da Fluidez vai
opor-se, inteiramente, pela própria ação do seu Espírito, em meio à alma, ao que realiza essa mudança (ou

essa remoção, neste caso, no exemplo que eu falei).

***

Convém, então, estar perfeitamente lúcido e, de alguma maneira, como isso lhes foi dito, ser um perfeito
observador das próprias circunstâncias de sua vida, no momento atual, porque a Luz fala para vocês, que

vocês saibam reconhecê-la ou não.
Como nós lhes dissemos, a Luz Adamantina está cada vez mais presente, sua Inteligência se faz cada vez
mais perceptível, vindo, de algum modo, pôr fim aos comportamentos ligados à Ilusão e a tudo o que está

ligado à ação-reação.
Isso se joga, é claro, na humanidade, nas sociedades, em todos os sistemas construídos pelo ser humano e,

evidentemente, em sua própria vida.
Cabe a vocês, então, ver claramente, em relação a esta Simplicidade que lhes propõe a Inteligência da Luz.
Dessa forma, é claro, se vocês estão situados nos Quatro Pilares, vocês irão constatar, por si mesmo, que o
conjunto dos acontecimentos que vão se desenrolar (que isso se refira à sua vida, nesses diferentes setores)

far-se-á segundo o princípio da Inteligência da Luz.
Mas como lhes disse o Arcanjo Anael, desde muito tempo, enquanto vocês não tenham soltado, em relação à

personalidade, enquanto vocês não estão abandonados à Luz, vocês dificilmente podem conscientizar e
manifestar, em sua vida, o princípio da Fluidez da Unidade e da facilidade, e da Simplicidade.

***

Em resumo, podemos dizer que gradualmente e à medida que sua Consciência se aproxima da Porta Estreita,



gradualmente e à medida que vocês se aproximam do instante e do momento em que vocês irão entrar,
plenamente, no instante presente, no Hic e Nunc, naquele momento, vocês irão constatar a Inteligência da Luz

em ação em sua vida (nas circunstâncias de sua vida, como no conjunto de suas relações).
Tudo o que lhes vai ser apresentado, em sua Consciência, jamais será o mesmo.

E o que, no entanto, deve permanecer em sua Consciência (por obrigação, por responsabilidade) não irá
assumir o mesmo relevo, não terá a mesma densidade, nem o mesmo peso, em relação ao que vocês têm que

resolver sobre este elemento.

***

Portanto, então, a Simplicidade permite-lhes levar sua vida de maneira incomparavelmente mais leve.
Quando a alma se volta para o Espírito não há mais atração ligada à alma, não há mais desejo no corpo de

desejo, e tudo se torna extremamente simples porque tudo se torna extremamente claro.
Tudo o que se desenrola, naquele momento, faz-se pela Inteligência da Luz, sem manifestar qualquer vontade

ou qualquer desejo.
É naquele momento (e somente naquele momento) que vocês podem dar-se conta da Inteligência da Luz.

Não é então questão, simplesmente, de aceitar um princípio ou um conceito, mas sim de aplicá-lo em sua vida.
Os momentos atuais, que se inscrevem em um tempo extremamente reduzido (que vocês vivem sobre a Terra
e que eu anunciei, desde vários meses, e que revelei), são agora a oportunidade, eu diria de sonho, de colocar

em ação esta Simplicidade de sua vida e de ver se a vida flui da fonte, para vocês, ou não.
Mas mesmo se ela não flui da fonte, não é por isso que é preciso desesperar-se nem dizer que ali não se

chegará, mas, bem mais, aceitar, naquele momento, vocês mesmos, colocar-se na Simplicidade em relação a
este acontecimento (mesmo o mais difícil a viver), para manifestar, então, desta vez, de sua própria

Interioridade, esta Simplicidade.
E vocês irão constatar então, real e concretamente, que sua Consciência, que tem a viver este acontecimento

(mesmo o mais doloroso), estará vivenciando com uma forma de desprendimento correspondendo, aí também,
à ação da Inteligência da Luz.

E isso se refere, mesmo, ao desaparecimento eventual do seu corpo através de uma doença ou de alguma
coisa que desaparecia de sua vida, porque isso faz parte do seu acesso, privilegiado, à Luz.

Existe uma necessidade de despolarizar-se, de alguma maneira, do ponto de vista da personalidade e do
corpo de desejo, para penetrar o Estado de Ser.

Isso poderia ser denominado, em outros termos, sair da visão da lagarta para penetrar na visão da borboleta.
Mesmo se as circunstâncias da lagarta não podem mudar porque isso faz parte do seu projeto de vida, vocês
irão constatar que sua Consciência irá se transferir, pouco a pouco, nesta visão da borboleta e irá se tornar, ela

mesma, a borboleta.

***

Deste modo, o que lhes é proposto será de duas ordens.
Na realidade, também, as modificações das condições ambientais profundas da vida do ser humano, quaisquer

que sejam esses acontecimentos, se vocês aceitam-nos, vocês irão viver a Simplicidade e a facilidade.
Se vocês os recusam, isso irá se tornar cada vez mais difícil para manter um equilíbrio, em meio à Unidade.

Agora, vocês têm a possibilidade, a partir de agora e por antecipação, de colocar-se sob esta lei de
Simplicidade, no Hic e Nunc, e de acolher esta Simplicidade e aceitar que a Divina Providência aja em seu

lugar.
Quando a Luz age, ela age sempre de maneira simples em sua vida, e vai colocá-los diante de um

acontecimento novo, para muitos de vocês, que é a ‘rapidez’.
Esta noção de rapidez, mesmo no espaço-tempo que vocês vivem, vai lhes aparecer cada vez mais

claramente.
Um acontecimento que se realiza sob a Inteligência da Luz, será extremamente rápido e irá se colocar em sua

vida, e imiscuir-se em sua vida, de maneira extremamente rápida e fácil.
Enquanto que um acontecimento que é oriundo do desejo da personalidade, jamais irá se instalar tão

rapidamente, mas levará algum tempo em sua complicação, a fim de obrigá-los a estabelecer-se em meio à
Simplicidade Interior.

***

Assim, a Simplicidade não é unicamente um mecanismo da Consciência Interior, mas é, também, um
mecanismo exterior.

Vocês compreenderam, os dois agem e irão agir, de maneira cada vez mais evidente, de maneira sincrônica,
em suas vidas e em sua Consciência.



Deste modo, um acontecimento (mesmo extremamente difícil) manifestando-se em sua vida, se vocês aceitam
que este, que se desenrola, é unicamente atribuído para fazê-los viver a Unidade, vocês verão, naquele

momento, que vocês aceitam este acontecimento com um desprendimento e uma Simplicidade Interior cada
vez maior.

E isso irá atenuar o impacto da Consciência, o impacto deste acontecimento sobre a Consciência, em meio ao
corpo de desejo e à personalidade.

Porque vocês não viverão esse acontecimento na personalidade, mas vocês irão vivê-lo, diretamente, ao nível
do Coração.

Haverá, então, uma espécie de visão diferente, uma consciência diferente que irá permitir-lhes não mais ser
afetado por um acontecimento que, anteriormente, teria lhes parecido intransponível.

Isso se refere tanto a um próximo como à irrupção, em sua vida, de um acontecimento, qualquer que seja.
Há, dessa forma, uma dupla simplicidade a ser aplicada: a Simplicidade da Inteligência da Luz, desde que ali
se submeter, desde que aceitar viver este desconhecido da Luz, mas, também, frente a um acontecimento,
qualquer que seja em relação à sua vida ou ao conjunto das vidas que os rodeiam, levando-os, aí também, à

sua maneira, a estabelecer-se na Simplicidade e na Consciência do Coração.

***

Existe, portanto, uma dupla dinâmica colocando-se em operação, atualmente, que se refere à sua vida Interior e
ao conjunto das manifestações de sua vida exterior.

A Simplicidade, A Reversão da alma, a Reversão do Triângulo denominado Luciferiano, ao nível do Triângulo
do Fogo, desta vez, acompanha-se também da modificação das Águas.

Como vocês sabem, existem as Águas do alto e as Águas de baixo: as Águas da Matriz e as Águas Celestes.
As Águas da Matriz são atualmente mergulhadas pelas Partículas Adamantinas (Agni Deva ou partículas de

Fogo da Luz Adamantina), penetrando também, é claro, não somente o ar, mas também a água, fazendo com
que a água matricial confinada transforme-se em uma ‘água lustral’ (ou água do batismo) que vem revelá-los, de
alguma maneira, e desviá-los da personalidade, se vocês o aceitam, a fim de fazê-los viver o Fogo do Espírito,

o Fogo do Coração e a Simplicidade.

***

Humildade e Simplicidade são a dupla que, ao nível do Coração, permite-lhes aproximar-se desta Porta
Estreita, com toda facilidade.

Ainda uma vez, mesmo se este período seja vivenciado, por vocês, como ‘a noite escura da alma’, lembrem-se
de que não há que combater uma noite escura da alma, quaisquer que sejam as manifestações, mas,

simplesmente, aceitar vê-las com Humildade, com Simplicidade e, naquele momento, vocês irão constatar, por
vocês mesmos, que a Luz vai modificar, totalmente, sua Consciência.

Vocês irão, então, extrair-se do jogo e da personalidade.
Vocês irão atravessar a Porta Estreita acolhendo o que se apresenta a vocês e viver, naquele momento, a

dimensão do Fogo do Coração: viver a Humildade e a Simplicidade.
Deste modo, então, cabe a vocês não praguejar contra as circunstâncias de sua vida e acolher as

circunstâncias (as mais leves como as mais pesadas) com o mesmo humor, a mesma Humildade, a mesma
Simplicidade.

Porque, uma como a outra, são muito exatamente o que lhes é preciso para manifestar e viver o Fogo do
Coração.

O importante não é solucionar o problema, mas o importante é viver, de maneira leve, o problema.
Se vocês têm a oportunidade, por outro lado, de viver a Fluidez da Unidade (e que o conjunto das

circunstâncias de sua vida manifesta-se segundo esta lei de Simplicidade), então isso irá fortalecê-los no
estabelecimento de sua Simplicidade.

***

Tornar-se-á cada vez mais evidente que, se vocês agirem com as personalidades, quaisquer que sejam, tudo
irá se tornar extremamente pesado.

Por outro lado, se vocês deixam agir a Luz e se vocês se colocam, de maneira plena, em sua Humildade e em
sua Simplicidade, vocês irão constatar que sua vida irá levá-los, exatamente, ao que é necessário para manter

sua consciência na Unidade.
A Simplicidade é, então, um elemento motor que vai permitir à Fonte estabelecer-se em vocês, bater à Porta e

glorificar sua vida, permitindo a última Passagem em meio ao Estado de Ser.
As condições prévias são, bem exatamente, as condições anteriores que nós lhes descrevemos, em relação

aos Quatro Pilares (ndr: Humildade, Simplicidade, Transparência, Infância).



Esses Quatro Pilares são a garantia da estabilidade do Coração, do estabelecimento no Coração.
A Humildade e a Simplicidade são um eixo, de qualquer forma, horizontal, que vai permitir atravessar a Porta

Estreita, passar sob a influência e a ação direta da Luz Cristo, que vem em suas costas.
Dessa maneira, portanto, vocês poderão constatar, por vocês mesmos, em sua vida como em seu ambiente,

que, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu ambiente, vocês irão se tornar cada vez mais distantes, não
em uma forma de distanciamento ou de negação, como disse Irmão K, mas, bem mais, na transcendência do

que lhes propõe viver sua vida.
É apenas naquele momento que vocês poderão penetrar o santuário do Coração, integralmente.

***

Lembrem-se das minhas palavras.
Qualquer que seja a gravidade aparente de um acontecimento que chega à sua vida, o Abandono à Luz será

para ser demonstrado, naquele momento.
Quando eu lhes digo para demonstrar o Abandono à Luz, o acontecimento que lhes é proposto tem apenas

este objetivo final e este único objetivo.
Não vejam ali qualquer sofrimento, não vejam ali qualquer retribuição, mas sim, para vocês, a oportunidade de

provar, a vocês mesmos e à Luz, que vocês estão Abandonados à Luz.
Lembrem-se de que vocês estão em tempos especiais, que são finais, referentes à possibilidade do acesso

ao Estado de Ser.
Assim, portanto, ou vocês se colocam vocês mesmos, sob a lei de Fluidez, ou seja, sob a ação da

Simplicidade, tornando-se humildes e simples, e a Unidade irá se estabelecer.
Ou vocês estão ainda (por razões que lhes são próprias) confinados nas leis e no desejo da personalidade, e a

vida irá apresentar-lhes, muito precisamente, o acontecimento que convém para permitir-lhes encontrar a
Fluidez, a Unicidade, a Graça e a Unidade.

Isso foi denominado, como eu disse, ‘a noite escura da alma’.
Portanto, se alguns de vocês vivem a noite escura da alma, não vejam ali uma punição ou um fechamento da

Porta, mas, bem mais, uma Porta que se abre ainda mais amplamente, para vocês.
Tudo depende dos mecanismos de Consciência que vocês irão adotar, naquele momento.

Ou vocês se identificam ao que lhes parece terrível e negro.
Ou vocês se elevam.

E a Luz vem para elevá-los, ela não vem para rebaixá-los.
O que se rebaixa será sempre o ego.

Deste modo, então, se vocês vivem e aceitam a Humildade, a Simplicidade, em relação ao que sua vida lhes
propõe, vocês viverão a Unidade.

Se vocês estão estabelecidos, já, na Unidade, sua vida vai transcorrer de maneira a mais fluida e a mais fácil,
gradualmente e à medida dos dias que vão se escoar.

Vocês nada terão a temer, vocês nada terão a esperar porque vocês irão se inserir, cada vez mais, na realidade
do Coração e na Alegria do Coração.

Vivam, então, os Samadhi cada vez mais intensamente, as Alegrias cada vez mais intensamente, que irão
permitir-lhes passar este período, quaisquer que sejam os acontecimentos exteriores (à sua vida ou deste

mundo), na maior das facilidades.

***

Eu não escondo de vocês que ao redor de vocês, no que vocês chamam de familiares, encontram-se não seus
inimigos, mas os maiores inimigos de sua Unidade.

Obviamente, como vocês sabem e como vocês o experimentam, todos os seres humanos não chegaram ao
mesmo nível Vibratório ao mesmo tempo.

Isso também é para aceitar, para aquiescer e para integrar.
É preciso deixar, livre, cada um e é justamente deixando livre, cada um, que vocês irão demonstrar, aí também,

sua capacidade para estabelecer-se no Coração, na Unidade, na Simplicidade e na Humildade.
É-lhes preciso, então, como dizia Irmão K ontem, e confirmado por minhas próprias palavras, não busquem
mais compreender o conjunto das situações às quais vocês são confrontados, mas sim compreender a lei

primeira da ação-reação, por oposição à lei primeira da Ação da Graça.
Uma é facilidade.

A outra é dificuldade.
Uma é Alegria.

A outra é sofrimento.
Uma é Luz do Espírito.



A outra é noite escura da alma.
Entre as duas, não há mais espaço.

E, entre as duas, haverá cada vez menos espaço.
Isso, uma vez mais, não é uma punição nem uma retribuição, mas, simplesmente, elementos e mecanismos
que são destinados, para cada ser humano, para cada Irmão, para cada Irmã (onde estejam, que tenham lido

ou que nada tenham lido, que tenham vivenciado ou que nada tenham vivenciado), para viver segundo as
circunstâncias da Luz ou segundo as circunstâncias da carne.

E cada um verá claramente onde os levam suas próprias escolhas e suas próprias decisões.
Não poderá ter, como dizer, ambiguidade, no que vocês irão manifestar como decisões e na consequência

dessas escolhas e dessas decisões.
Isso irá lhes aparecer em lapsos de tempo extremamente curtos, eu diria, quase imediatos.

***

Até agora, o ser humano evoluía em um espaço / tempo que era, quando mesmo, diferente.
Vocês não experimentavam instantaneamente as reações de suas próprias ações.

Era preciso, às vezes, aguardar meses, anos, ver os ciclos inteiros antes de ver aparecer as consequências
dos seus atos.

Hoje, isso é instantâneo.
Então, é claro, para alguns Irmãos e Irmãs, isso pode dar a impressão de que tudo vai muito rápido ou de que

tudo vai demasiadamente rápido.
Mas, justamente, se tudo vai muito rápido, é exatamente para dar-lhes a oportunidade de situar-se e de se

colocar ou segundo a lei de ação-reação, ou segundo a Lei da Unidade.
E, naquele momento, sua vida irá se tornar ou simples, ou complicada, quaisquer que sejam os elementos do
seu humor, quaisquer que sejam os elementos do seu mental, quaisquer que sejam os elementos dos seus
comportamentos, diversos e variados, seja o que for que vocês manifestem em suas ocupações, quaisquer

que sejam.
É justamente nessas atividades, nessas ocupações, que vão se apresentar, a vocês esse ‘princípio de

escolha’ que é, realmente decidir, em lucidez e em Consciência, se vocês irão para a Simplicidade ou para a
dificuldade.

Enquanto sabendo pertinentemente que, ainda que vocês vivam, o conjunto das circunstâncias leva a uma única
coisa e a uma só: fazê-los viver o reencontro com a Luz, que foi prometido para todos.

***

Aqui está.
Portanto, vocês irão se estabelecer ou em algo que flui da fonte, ou em algo que não flui da fonte, em sua vida

como em seu ambiente.
A nada serve, aí tampouco, acusar uma pessoa ou uma situação porque, como vocês sabem, tudo o que

vocês veem no exterior é apenas uma projeção, total, do que existe no seu Interior.
Não há então nem algoz, nem vítima, nem salvador.

Há simplesmente o papel que vocês aceitam desempenhar e que vocês projetaram no exterior de vocês.
Se vocês fazem cessar toda projeção, então vocês irão entrar na Humildade, na Simplicidade, ou seja, no Fogo

do Coração.
É neste período especial, nesses tempos que são chamados de reduzidos, onde o tempo é descontado, de

maneira cada vez mais rápida, que lhes são dadas mais oportunidades para viver o acesso à Unidade.
Isso não é por nada.

De um lado, porque a quantidade de Partículas Adamantinas e de Luz é cada vez mais densa, por outro lado
(como nós lhes dissemos) porque nós nos aproximamos, sobre o plano Dimensional.

Nós estamos à borda de sua Dimensão.
A separação entre os planos e o período de desagregação da trama astral e da matriz astral foram quase

concluídos, inteiramente, dando-lhes a viver o que é para viver, hoje, com às vezes uma vivência na
Consciência ordinária como uma aceleração do tempo, das circunstâncias, dos acontecimentos, seguindo-se

em sua vida, como na Terra.
Esse turbilhão não é feito para perdê-los: é justamente destinado para permitir-lhes encontrarem-se.

Como isso foi dito, se as circunstâncias de sua vida não podem mais ser controladas nem comandadas, o que
resta?

Simplesmente: o Ser Interior (voltar-se para este Ser Interior, para o Si, ou não).
Mas vocês o farão em toda Consciência.

De fato, a supressão dos elementos de vida, tal como a Terra se prepara para vivê-la, tem uma única finalidade:



fazê-los viver o Si.
Não há qualquer punição, não há qualquer retribuição.

Há apenas o estabelecimento da Luz, que vai permitir-lhes estabelecer-se em meio à Luz, ou não, segundo sua
liberdade.

***

Se vocês querem ir para a Luz, retenham que lhes é preciso permanecer na Humildade e na Simplicidade,
tornar-se cada vez mais transparente em suas ações, ou seja, aceitar ir para o que lhes propõe a Luz, ir, sem

julgamento, enfrentar e viver o que lhes propõe a vida, sua vida, sem qualquer exceção.
Não existe qualquer circunstância (do seu corpo, de suas relações, de sua família, de sua profissão, de suas

atividades, de um acidente, qualquer que seja ou de uma grande Graça, qualquer que seja) que não seja
destinada a fazê-los viver a Luz, sem exceção alguma.

Somente a personalidade pode crer o inverso e fazê-los viver o inverso.
Cabe a vocês, então, ainda uma vez, e como sempre, ‘escolher’.

Cabe a vocês, então, atravessar esta Porta Estreita, sabendo que as circunstâncias da vida, denominadas
Crucificação e Ressurreição, não vão ao mesmo sentido, não tem o mesmo período de tempo e a mesma

intensidade, para cada Irmão e cada Irmã.
Alguns vão viver a Crucificação, de maneira extremamente rápida, sem mesmo se lembrar.

Outros vão se demorar na Crucificação porque eles não pensam poder aceder à Ressurreição.
Mas, em um caso como no outro, a Ressurreição será real.

***

Eis os elementos que eu tinha para dar-lhes, em relação à Simplicidade.
Várias coisas já foram desenvolvidas, seja por algumas Estrelas ou por outros Anciãos, em particular pelo

Mestre Philippe de Lyon, Melquizedeque da Terra.
Quanto a mim, eu vim resituar, para vocês, o elemento da Água.
Lembrem-se: a água infiltra-se por toda parte e a água é simples.

A água escoa sempre para o ponto mais baixo.
A água (tal como vocês veem sobre este mundo) não vai do baixo para o alto.

Ela vai desde o alto para o baixo.

Cabe a vocês, em meio à sua Consciência, penetrar em suas profundezas, no que eu chamaria de Águas do
seu inconsciente, não para explorá-las, mas para deixá-las transmutar-se, pela Graça e pela Inteligência da Luz.

Assim, então, através do que lhes é proposto, em todos os setores de suas vidas, vocês têm (hoje e nas
próximas semanas) os melhores meios de aceder à Unidade, de aceder ao Fogo do Coração.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, que elas lhes sejam propostas ou que elas sejam coletivas, não há
melhor oportunidade do que o que lhes é oferecido a viver neste mundo.

***

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, as simples palavras que eu tinha a pronunciar, sobre esta Unidade, esta
Simplicidade, esta Humildade, este Agora que lhes é para viver, porque efetivamente, para muitos de vocês,

um acontecimento, denominado traumatizante, sob o sentido da personalidade, é o que vai chamar sua
Consciência a colocar-se, integralmente, no instante presente, no Hic e Nunc, não para ali reagir, mas para

apreciar o choque nele mesmo, que pode ser, para cada um de vocês, a salvação para sua Eternidade.
Apresentado deste modo, vocês irão compreender muito melhor este período final do Apocalipse, da

Revelação, tal com eu o apresentei quando eu fui São João.
É muito exatamente o que já se revela, desde algumas semanas, sobre a Terra.

Lembrem-se de que as circunstâncias do país onde vocês estão [França] são muito mais leves do que aquelas
que estão para viver, no momento, em outros países.

Mas que, aí também, o local onde vocês estão é condicionado, é claro, para o que é, para vocês, o mais
facilitador, para viver o Abandono à Luz.

***

Eis o que eu tinha a dizer.



Eu permaneço com vocês, ainda um momento, para ver se vocês têm interrogações, questionamentos,
referentes a esta Simplicidade, a fim de que sua vida flua da fonte.

Para prosseguir, aguardando suas perguntas, o fato de vocês mesmos, em sua personalidade, adotar esta
Simplicidade, vai induzir, mecanicamente, ao nível da alma, um desdobramento da energia da alma para a

personalidade, para o Espírito.
E participa, então, de maneira indiscutível, de sua própria Reversão e, portanto, da passagem da última Porta.

***

Pergunta: há uma ligação entre a Simplicidade, a Humildade e o fechamento da porta KI-RIS-TI?

São-lhes dados, durante este período, os elementos que eu acabo de falar, ou seja, para fornecer-lhes,
durante esse tempo, o conjunto de circunstâncias necessárias a fim de estabelecerem-se na Unidade.

Os Pilares, tais como foram explicados, são os quatro elementos os mais importantes, permitindo reunificar,
em vocês, os quatro elementos, ou seja, para voltarem-se ao ponto ER, isto é, ao Coração, isto é, ao Si.

De sua habilidade para viver (ou para não viver) o que lhes é proposto, vocês irão (ou não) estabelecer-se no
centro do ponto ER.

Nós podemos dizer que, durante este período, a maioria das almas vive os mecanismos os mais importantes
de sua vida, ou porque a Unidade já está aí e a Simplicidade revela sua Graça, a cada minuto, a cada sopro e,

então, a vivência doSamadhi, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Ou as resistências tornam-se ‘atritos’ e lhes dão a compreender e a viver o que bloqueia, não para

compreendê-lo (enquanto buscar uma solução no exterior de si), mas para decidir, lucida e conscientemente,
atravessar a Porta Estreita.

A data que foi dada é, simplesmente, uma data de intervenção de alguns princípios, de algumas forças, sobre
esta Terra, como em seu céu e, portanto, em vocês.

***

Pergunta: está correto ou não responder às perguntas de uma pessoa propondo-lhe um ponto de vista que
ela não teria visto?

Será que a Unidade impede de falar?
Eu ainda não compreendi o alcance desta pergunta.

A Unidade não está nas palavras.
A Unidade não está em uma opinião dada a alguém.

A Unidade é um ‘estado’.
Eu não vejo em que este estado poderia contradizer o que quer que seja enquanto palavra.

Porque a partir do momento em que vocês estão estabelecidos na Unidade, no Coração, tudo se estabelece
segundo a Simplicidade.

Então, às vezes, vocês podem muito bem achar que as frases saem de vocês sem que vocês as tivessem
pensado.

Se essas palavras são oriundas da Unidade, aqueles a quem elas se dirigem (essas palavras) irão traduzir a
manifestação da lei da Graça ou, pelo contrário, a resistência.

***

Pergunta: prolongar a duração dos períodos de meditação facilita o acesso à Unidade?

Assim como foi explicado, há poucos dias, é preciso, a um dado momento, parar de fazer, para Ser.
Agora, há pessoas que podem parar de fazer, durante milênios, sem nada Ser.

As circunstâncias atuais são, entretanto, profundamente diferentes.
Não é questão de não mais fazer.

Mas é questão, primeiramente, de encontrar o ser para fazer depois.
E esse fazer se fará, naquele momento, sob a ação da Graça e da fluidez.

Em seguida, como antes, enquanto o Ser não é encontrado, neste período vocês farão tudo em resistência, ou
seja, na personalidade.

E a personalidade vai se opor sempre (e de maneira cada vez mais frontal, eu diria) à Unidade.



Portanto, é a vocês que convém observar o que desencadeia suas ações, o que desencadeia suas palavras.
Será que elas se inscrevem em uma simplificação, ou será que elas induzem resistência?

E isso irá aparecer-lhes claramente em seus pensamentos, em seus atos, em suas relações.
Qualquer que seja a situação.

Nós iremos tomar uma situação: imaginem que há um problema.
Vocês desejam tomar este problema de frente para resolvê-lo.

E isso vai se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais em resistência e cada vez menos fácil.
Vocês podem estar certos de que, naquele momento, é a personalidade que age.

Agora, vocês estão frente ao mesmo problema e vocês se colocam sob a Inteligência da Luz, na Fluidez da
Unidade e sob o princípio da Ação da Graça.

O que vai acontecer?
Ou o problema é resolvido, sem sua intervenção, ou ele não é resolvido, mas, de todo modo, sua Consciência

não estará mais centrada, focada ou alterada por esse problema.
O resultado é, então, que sua Consciência estabelece-se no Si, que esse problema desapareça ou não, que

esse corpo desapareça ou não.
Isso não é uma ginástica mental, mas é diretamente a experiência de sua vida, nesses tempos e nesses dias,

que vai demonstrar-lhes se vocês são simples ou não.

***

Pergunta: há uma ligação entre viver o instante presente e viver a Simplicidade?

Sim, porque o instante presente é portador de uma informação de Luz.
A Luz, nós lhes dissemos, apenas está presente no ‘instante presente’, ou seja, se vocês não reagem, a Luz

vai então, naquele momento, penetrá-los.
E sua inteligência vai agir, sem que houvesse a menor vontade ou o menor desejo de eliminar um problema ou

de resolvê-lo.
Porque a Inteligência da Luz não pode, de maneira alguma, deixar vocês se confrontarem com coisas que

seriam contrárias à Luz.
Se alguma coisa lhes parece contrária à Luz, é o ponto de vista da personalidade, mesmo se isso se refira à

sua própria morte.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu espero ter-lhes trazido, através dessas simples palavras, elementos
importantes para o que vocês irão viver.

Lembrem-se de que o que eu disse inscreve-se neste tempo particular que é para viver.
Não é, certamente, aplicável a tudo o que vocês puderam viver anteriormente, mas é realmente específico às

circunstâncias particulares da Luz, que são para viver atualmente.
Portanto, lembrem-se: se vocês vão para a Simplicidade, sua vida será simples.

Se vocês aceitam a Humildade e a Simplicidade, vocês terão mais facilidade para penetrar e viver o Si e se
estabelecer no Fogo do Coração.

Assim, com essas palavras, eu lhes transmito todo meu Amor e toda minha Luz azul em nosso espaço de
comunhão, agora.

E eu lhes digo, certamente, até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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~ OS TEMPOS TERMINARAM ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs, encarnados, recebam a minha Luz que é a sua, a Luz azul do Éter.
Eu estou, hoje, com vocês, enviado pelo conjunto dos Anciãos, para desenvolver esta frase: “os tempos terminaram”.

É tempo, hoje, de reespecificar uma série de elementos, que eu levei, ao longo desses meses e desses anos que
transcorreram, em seu calendário, a expressar-lhes.

***

Comecemos, primeiramente, por esse retrospecto: a instalação inicial da primeira Fusão dos Éteres (em dezembro do
seu ano de 2009) seguiu-se, desde agora um ano, pela Liberação do Sol e, em seguida, do Núcleo Cristalino da

Terra.
Eu lhes anunciei, também, um processo específico denominado, há algum tempo, o ‘choque da humanidade’, sem

especificar, para esta época, o tipo de elemento (que, para cada um, é diferente) contribuindo para estabelecer esta
revolução e esta possível esperança de mudança total de Consciência, levando-os, a título coletivo (nesta

humanidade encarnada), a se colocar as questões desejáveis quanto ao sentido da vida, ao sentido da sua vida e ao
sentido da Consciência.

***

A preparação que foi realizada, por todos vocês, faz precisamente um ano, permitiu, como vocês sabem, manter
a Merkabah Interdimensional coletiva, enquanto Ponto de Luz, permitindo reunir esta Dimensão (onde vocês estão

ainda) e os nossos Mundos.
Isso permitiu, desde alguns dias, anunciar a chegada das suas Núpcias de Luz que, de fato, confirmam o fim dos

tempos.
Compreendam, assim, que o fim dos tempos não é, nem o fim do mundo, nem o seu fim, mas, bem mais, uma

mudança.
Uma mudança a nada parecido já que vai permitir, em um tempo muito curto e, como vocês sabem disso,

indeterminado (inscrito, contudo, em meio a certo número de marcas precisas), viver (ou não) a instalação da sua
Consciência em um tempo novo.

SRI AUROBINDO - 30 de setembro de 2011
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Esse tempo novo é um tempo que lhes é desconhecido.
Isso, muitos intervenientes exprimiram-se, com talento, com relação a esse futuro depois do Desdobramento da Luz.

Muitos de vocês constituíram o seu Corpo Novo e prepararam o seu estado Vibratório permitindo viver essas Núpcias
de Luz, em meio mesmo a este corpo e a esta Consciência.

O conjunto dos preparativos foi realizado, desde pouco tempo, tornando possível (como, aliás, lhes disse nosso
Comandante, desde o mês de abril) o tempo da Ascensão.

Tempo da Ascensão, para vocês seres humanos, que corresponde à Libertação da Terra e à instalação do que eu
descrevi (na minha última vida) pela chegada do Supramental, na totalidade, vindo, sobre esta Terra, transformar

toda vida, toda Consciência e estabelecer o que eu chamei, à época, de Supra Consciência.

***

A instalação desta Supra Consciência ocorre, é claro, de diferentes maneiras, dependendo se o ser humano (que é o
objeto e o suporte) vivenciou a sua própria Boda de Luz ou não, dependendo se ativou, nele, uma dessas Coroas

Radiantes ou uma das suas Lareiras, permitindo, de qualquer forma, acolher a precipitação da Luz Adamantina, não
mais somente nos seus céus, mas sobre esta Terra.

E, entendam por “sobre esta Terra”, a Revelação de CRISTO: a Revelação da Luz Branca ao conjunto da
humanidade que irá se expressar, naquele momento, pelas Núpcias coletivas de Luz.

Naturalmente, esse processo (que é levado a desenrolar-se nos tempos que vocês vivem) é um processo que se
refere, tanto ao que é visível, como ao que lhes é, no momento (para a maioria), ainda invisível.

Não existe uma célula (de qualquer corpo, nem de qualquer lugar deste sistema solar) que possa evitar o Encontro
com a Luz.

 As Núpcias de Luz são chamadas a ser, para vocês que aceitam a Luz, um estado de Alegria indizível.
Alguns de vocês se aproximaram disso, ou nos períodos de Alinhamento, ou em diversos momentos (para eles, os

mais fáceis), seja em suas noites, seja em momentos oportunos ou inoportunos.

***

Tudo contribui, doravante, para fazê-los viver este Encontro com a Luz.
Esta Boda de Luz (este Encontro final com a Luz que confirma o fim dos tempos) corresponde, para vocês, a esses

tempos que estão realizados e o que está realizado é, efetivamente, o Retorno da Luz.
O Retorno da Luz que, como vocês sabem, tornou-se possível por um conjunto de elementos, um conjunto de
Consciências (e cada um e cada elemento manteve o seu o lugar, o seu papel e a sua função), desde o que é

chamado de Onda Galáctica (correspondendo ao Alinhamento deste sistema solar com o Centro Galáctico), desde a
chegada de Irradiações específicas (vindo das profundezas dos Universos), passando pela nossa Presença e pela

Presença dos Arcanjos, assim como das Estrelas, assim como pela sua própria Presença e pelo seu próprio
Despertar, que ocorre, eu diria, de maneira progressiva.

E levando-os, hoje, a atravessar a última Porta (aquela da Realização da Unidade, da Realização do Amor) e, enfim,
permitir dizer-lhes, em vocês como nesta Terra: “tudo está consumado”.

“Tudo está consumado”, mais uma vez, não é o fim do mundo, ainda menos, o fim da vida, mas, digamos, o fim de
certa forma de vida.

***

Tudo o que lhes foi escondido está prestes a ser revelado a vocês, na totalidade.
Isso começou durante o período de desconstrução (iniciado pelo Arcanjo Miguel) e pelo derramamento das primeiras

Partículas Adamantinas e das primeiras Radiações do Ultravioleta.
Hoje, todas as circunstâncias detalhadas, Interiores como exteriores a vocês, mostram-se estabelecidas.

Elas estão estabelecidas mesmo se, como vocês o sabem, no nível do conjunto da humanidade, muitos seres
humanos não podem conjeturar (nem mesmo imaginar ou perceber) os mecanismos que estão prestes a se viver.

Obviamente, muitos de vocês já perceberam a descida de Partículas Adamantinas, não mais somente sob forma de
partículas, mas, do que nós iremos chamar, juntos, de Supramental estruturado, visível, em suas noites (no céu),

visível, também, como grades (ndt: linhas cruzadas em forma esquadrada, enxadrezada) presentes no teto do local
onde vocês dormem.

Tudo isso, como a Presença (para alguns de vocês) dos Anjos do Senhor, como o Canal Mariano, como os Sons,
surgindo de maneira diferente em seus ouvidos, refletem o Acontecimento.

Este Acontecimento, é claro, é o Retorno de CRISTO, como eu descrevi quando eu fui São João.
Todas as circunstâncias preliminares que eu escrevi, naquele momento, estão hoje realizadas.

***



Naturalmente, uma vez que Ele lhes disse que viria como um ladrão na noite, vocês têm a oportunidade, alguns dias
antes, pelo Anúncio de MARIA, de saber precisamente (sem poder especificar o momento) disso que vai acontecer.

Vários grandes Seres (e, em particular, entre os Anciãos e entre os Arcanjos, como os Intervenientes mais
excepcionais) lhes comunicaram uma série de circunstâncias específicas (astronômicas, astrológicas, planetárias)

correspondentes a esse momento.
O conjunto de sinais, então, ficou verde para o Advento da Nova Dimensão, o que é convindo denominar sua

Ascensão, a penetração da Consciência na sua nova esfera de vida.
Dessa maneira, é preciso, efetivamente, agora, ter-se prontos, na totalidade.

Ter-se prontos quer dizer estar vivendo, integralmente.
Buscar o máximo possível a Simplicidade.

Buscar o máximo possível a Alegria.
Buscar o máximo possível o que os coloca na Alegria.

E isso apenas pode ser realizável no instante presente.
A fonte de toda Alegria (como nós lhes dissemos), a fonte da Eternidade, apenas pode encontrar-se no instante

presente, centrados nos seus 4 Pilares, para viver Aqui e Agora.
O conjunto das percepções Vibratórias que são as de vocês (ou que ainda não são as suas) está aí para mantê-los,

de algum modo, em meio, não a esta espera, mas, sim, a esse posicionamento em meio ao Advento que supera,
amplamente, tudo o que vocês podem imaginar quanto ao Retorno do CRISTO.

***

Nós lhe falamos, longamente, sobre a diferença entre um salvador exterior e um Salvador Interior.
Nós lhes falamos, longamente, sobre as diferentes maneiras, sobre os próprios princípios da Unidade e o que eles

deveriam representar, tanto no nível desses aspectos Vibratórios, como da própria Consciência, como dos seus
comportamentos a adotar (a manifestar) e as condutas (se pudermos dizer assim) que vocês tinham que manifestar,

que concretizar, para prepará-los a viver as suas Núpcias de Luz.
O conjunto dos acontecimentos que se abre, agora, sobre esta Terra, converge, todos eles, para o ponto focal que é
a última Reversão da Consciência, a última Passagem da Porta Estreita, que muitos de vocês realizaram (e o realizam

nesse momento mesmo) através, às vezes, da Noite Escura da Alma, através de Vibrações muito intensas, mas,
também, através de percepções novas do seu próprio modo de funcionamento.

Tudo está perfeitamente sincrônico, eu diria, no nível da Terra, como no nível da Consciência humana, quer vocês se
sintam prontos ou quer vocês não se sintam prontos.

Lembrem-se de que alguns lhes disseram que vocês estavam, muito exatamente, no lugar correto, no estado onde
vocês estão em relação ao seu futuro na Unidade e na Luz.

A única coisa que resta, hoje, a esclarecer é, realmente, a possibilidade que lhes é dada pela ação da própria Luz,
doravante, de Abandonar-se, inteiramente, à Luz.

Eu não voltarei sobre esse princípio de Abandono à Luz porque ele foi longamente detalhado e considerado.

***

Eu lhes digo que, hoje, o mais importante não é refletir como se Abandonar à Luz, mas, bem mais, como estabelecer-
se nos espaços de Silêncio Interior (nos espaços de Alinhamento que lhes são pessoais) nos quais vocês são

perfeitamente capazes de reencontrar a Consciência que alguns de vocês alcançaram, à perfeição, nos momentos de
Alinhamento.

Isso deve se realizar com a própria Consciência.
Mesmo se existirem algumas muletas, sejam da ordem do corpo ou da ordem dos elementos fornecidos (que lhes

foram comunicados e que vocês aplicaram), tornar-se-á cada vez mais evidente que se sobrepõem, em vocês, dois
mecanismos de Consciência: da sua consciência (no sentido habitual e pessoal) e da sua Consciência Unitária, na

qual aparecem outras Presenças que alguns de vocês teriam dificuldade de imaginar.
Esta Presença, no Interior de vocês, está ligada, é claro, às vezes, à Presença do seu Corpo de Estado de Ser, à

vezes, à sua Voz Interior e, às vezes, à Presença e à ativação do que foi denominado Canal Mariano (ou o Canal das
Estrelas), no Antakarana esquerdo.

Tudo isso vai, a cada dia, fortalecê-los no acúmulo das suas próprias Partículas Adamantinas.

***

Vários de vocês começaram a viver esses mecanismos de precipitação, refletindo-se por uma ocultação da
consciência ordinária, por uma ocultação dos seus mecanismos de pensamento ordinário, levando-os a estabelecer-

se no que eu chamaria de vacuidade e de plenitude, ao mesmo tempo.
Lembrem-se, também, de que nós lhes dissemos para decidir (em seu foro interior, durante os momentos do Apelo à



Luz) o que vocês querem ver estabelecer na sua Consciência: o Abandono ou a resistência.
Obviamente, a personalidade vai sempre buscar querer compreender o que está para viver.

Obviamente, a personalidade vai sempre levá-los (em vocês, como para as personalidades ao seu redor) a afastar-se
deste estado de Ser.

Nós podemos lhes assegurar que quanto melhor vocês aceitarem este estado de Ser (que lhes parece, no entanto,
tão diferente da consciência ordinária), melhor vocês poderão finalizar as suas próprias Núpcias de Luz, e melhor

vocês poderão dizer, como CRISTO disse, sobre a cruz: “tudo está consumado”.
Naquele momento, isso irá significar que o Espírito está inteiramente revelado em vocês, como CRISTO está

inteiramente revelado a vocês, e como Ele lhes mostra, naquele momento, o que é a Alegria, o que é o Amor, o que é
a Unidade e o que é a Verdade.

***

Naquele momento, vocês estarão plenamente instalados (enquanto conservando este corpo, até o momento das
Núpcias coletivas) na sua Unidade.

Mais nenhuma dúvida poderá aludi-los, mais nenhuma questão poderá surgir na sua Consciência, estabelecida em
meio à Alegria, em meio à Verdade e em meio à Unidade.

É nesse sentido que eu digo que vocês poderão perceber, no Interior de vocês mesmos, uma outra Presença.
Quer vocês denominem CRISTO, quer vocês denominem MARIA, quer vocês chamem de qualquer nome, não

importa.
Vocês irão perceber, efetivamente, no Interior de vocês, não uma bissecção, mas um mecanismo de Fusão com uma

outra Consciência (muito maior, muito mais vasta, muito mais ampla) fazendo-os descobrir, se vocês não o
vivenciaram, a Verdade do Amor e da Vibração da Consciência Unitária.

***

Tudo isso, alguns de vocês já vivenciaram, outros se aprontam para vivê-lo em um tempo extremamente curto.
Esse processo podendo ocorrer, ainda uma vez, no momento mais oportuno (e, às vezes, inoportuno, para vocês), em

todo caso, em um momento que podemos qualificar de intenso.
Esse momento intenso irá confirmar, de maneira indelével, o seu contato estabelecido, de maneira consciente e

definitiva, com o Estado de Ser e com os Planos Multidimensionais.
Isso foi anunciado, para alguns de vocês, por mecanismos Vibratórios aparecendo, tanto no nível da Coroa Radiante

do Coração como em Circuitos assinalando a ativação dos Novos Corpos ou das Novas frequências Vibratórias.
É em meio a isso que irá lhes aparecer a Verdade, independentemente de qualquer conotação ou de qualquer lei

existente neste mundo.
Vocês farão, então, sua, a frase de CRISTO que lhes disse que o seu Reino não era deste mundo e que, no entanto,

era neste mundo que vocês precisavam concretizá-lo.
Naquele momento, vocês irão entender, distintamente, o Apelo de CRISTO para viver o Amor, para viver a Alegria,

para viver a Verdade.
Vocês irão se tornar totalmente independentes de qualquer circunstância exterior.

***

O que ainda hoje pode afligi-los, o que ainda hoje pode entristecê-los, não poderá mais existir na sua Consciência
expandida, na Consciência Turiya.

Isso é, de algum modo, as suas Núpcias de Luz e, naquele momento, vocês poderão efetivamente dizer como
CRISTO: “os tempos terminaram, tudo está consumado”.

Naquele momento, nesta realização particular da sua Consciência, vocês irão perceber o que é a Alegria da
Eternidade.

Vocês irão perceber, neste corpo, o que é o Samadhi, na sua expressão mais pura, mais intensa e mais profunda.
É nesses momentos particulares da instalação deste estado que será preciso, realmente, não procurar pensar, não

procurar escapar-se, não procurar pôr em dúvida o que é vivenciado, mas se instalar e deixar instalar-se CRISTO, em
vocês.  

Esses momentos são para viver desde agora.
Eles estão inscritos em um tempo particular (precedendo o que foi denominado Anúncio de MARIA) e lhes permitindo
aproximar-se, muito exatamente, do que é a sua Eternidade, permitindo, também, como isso lhes foi dito, manifestar o

seu Estado de Ser, manifestar a sua conexão com A Fonte para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs na
humanidade que têm muita necessidade (porque desviados da Luz, no momento) desta prova e desta evidência do

que vocês se tornaram.
Nenhuma questão terá mais andamento porque, naquele momento, vocês saberão que vocês estão, diretamente, sob

a Inteligência da Luz que irá governar a sua vida em todos os domínios.



Vocês não terão mais qualquer apreensão porque, o que quer que aconteça na superfície deste mundo, vocês terão
penetrado no Interior da Verdade.

Vocês não poderão mais ser afetados, gradualmente e à medida que esta Consciência se instalar, por preocupação
alguma.

Isso não é absolutamente uma demissão do que quer que seja, mas, bem mais, uma lucidez total sobre os prós e os
contras da Consciência, sobre os prós e os contras da sua própria vida, assim como os prós e os contras do conjunto

das Consciências que os rodeiam, quaisquer que sejam seus papéis e suas funções, quaisquer que sejam suas
relações com vocês.

É em meio a este estado que irá se mover toda força, toda vida, toda sobrevivência e todo mecanismo que permitirá
penetrar e permanecer na Alegria Eterna da Presença de CRISTO e da Luz Branca.

***

Isso está em curso, agora, de maneira, como vocês sabem, definitiva, inexorável e inelutável e isso está em curso e
deve viver-se nos tempos que vocês vivem, desde agora.

Alguns de vocês, mais uma vez, começaram a perceber, seja a Porta posterior de CRISTO, seja a Porta Estreita ou,
ainda, ou outros Pilares, possibilitando manifestar esta Consciência.

Naquele momento, vocês irão se tornar, realmente, o observador.
Realmente.

Vocês serão, não mais o sujeito, não mais o objeto, mas a totalidade da Consciência Una podendo penetrar (em meio
a este corpo) a totalidade dos mundos, a totalidade das Consciências e vocês irão parar, naquele momento, todo

mecanismo de projeção, de medo, de antecipação, de previsão e de plano.
Vocês irão se instalar, de maneira duradoura, no Aqui e Agora.

Vocês irão se instalar, de maneira duradoura, no seu Estado de Ser, na sua Alegria, na sua serenidade e, sobretudo,
em uma Paz que não pode ser comparável a nada mais.

Todos os elementos necessários à sua vida, neste mundo como na nova Vida, ser-lhes-ão oferecidos com
generosidade porque é o seu legado e é a sua natureza.

***

Nós, Anciãos, nós estamos ao seu lado e, também, em vocês.
MARIA se apresenta à sua Porta lateral esquerda a fim de vivificar o seu Espírito, a fim de Impulsionar (em meio ao

Pilar da Unidade, exatamente), a sua Presença que é a sua natureza, ela também.
Todos os elementos que vão ser levados a se apresentar na sua vida, na sua Consciência, nos tempos que vocês
vivem, não têm que ser julgados, de qualquer maneira (quer eles os envolvam ou quer eles se refiram ao que quer
que seja além de vocês ou que isso esteja além de vocês), mas, simplesmente, para ser aquiescido, não em uma
demissão, não em uma negação, mas, sim, em uma aquiescência total à Luz, em um “sim” total à Luz, permitindo-

lhes, então, concretizar as suas Núpcias de Luz, independentemente do choque da humanidade.
Este, como vocês sabem, é iminente.

Ele foi anunciado pelos sinais no céu e precede outros sinais no céu que estão, eles também, às suas portas, à porta
da sua Consciência, à porta do seu mundo e à porta da sua Terra.

Isso se desenrola agora e a cada minuto.
Vocês irão perceber (se vocês chegaram a silenciar o seu mental) a iminência, a existência e a persistência disso.
É em meio a todos esses acontecimentos, referentes ao conjunto da Terra, que se desenrola, ao mesmo tempo, o

choque da humanidade e as Núpcias coletivas de Luz.

***

O trabalho que vocês realizaram, desde um ano, o trabalho que foi realizado pelos Gigantes desde muitíssimo tempo,
o trabalho realizado pelo conjunto do Conclave Arcangélico e pelas Estrelas, permitiram abreviar o intervalo de tempo,

tal como eu havia descrito na época em que CRISTO me deu sob ditado (meu Apocalipse, dito “Apocalipse de São
João”).

O intervalo existente, em termos temporais, entre o choque da humanidade e as Núpcias coletivas vê-se, hoje,
reduzido à sua mais simples expressão e ao seu tempo mais curto.

Deste modo, nós podemos dizer, com vocês: “regozijem-se”.
Porque a carga de sofrimento se vê, desta maneira, muito amplamente cortada e isso beneficia, evidentemente, o
conjunto das Consciências que estão sobre esta Terra, quer lhes sejam, diretamente, referidos pelos processos

Vibratórios de acesso à Unidade ou quer lhes sejam referidos pelos processos de Liberação da humanidade que é,
eu os lembro disso, diretamente possível para a totalidade da humanidade.

Hoje, nós podemos afirmar (e vocês podem afirmar) que, quanto mais CRISTO se aproximar de vocês, menos vocês
terão que sofrer de qualquer elemento deste mundo, menos vocês terão que se perguntar sobre o que se desenrola
sobre este mundo (qualquer que seja a sua importância, qualquer que seja o seu rigor), justamente porque o tempo



que transcorre, entre o choque da humanidade e as Núpcias coletivas de Luz, é um tempo extremamente reduzido.

***

Eis o que eu tinha a anunciar-lhes em relação a esta frase: “tudo está consumado”.
O fim dos tempos é uma realidade.

É o tempo da Ilusão que atinge o seu fim.
É o tempo da Eternidade que nasce.

Este fim não é um fim.
É o fim, simplesmente, da Ilusão.

É o fim das quimeras.
É o fim do confinamento.

É o fim do sofrimento.
É o fim da opressão.

É o fim da morte e o início da verdadeira vida.
 Vocês não têm que se perguntar sobre o seu futuro porque, como nós lhes repetimos e afirmamos,

permanentemente, a sua Vibração é o seu futuro, porque a Consciência é Vibração.
Além disso, resta-lhes apenas (a cada minuto e a cada sopro) acumular cada vez mais Transparência, deixar-se

penetrar e atravessar pelas Partículas Adamantinas, pelas Radiações de Luz, permitindo-lhes estabelecer-se nesta
Alegria, de maneira eterna e definitiva.

Aí está (como nós lhes dissemos) o sentido do Serviço, o sentido do Amor, o sentido da devoção, o sentido da
Unidade.

***

Assim, eu termino (posso dizer) a fala que os Anciãos me encarregaram de transmitir-lhes.
Naturalmente, dado que eu acabo de enunciar e de anunciar isso, eu permaneço, agora, à sua disposição, se houver

perguntas, em vocês, às quais eu possa responder.
Eu lhes peço, contudo, para evitar qualquer noção temporal.

O tempo é agora.
Esse “agora” se vive, antes de tudo, no seu Ser Interior.

É preciso viver, no Interior, a mudança, para ver essa mudança se realizar aqui mesmo, sob os seus olhos.
Mas, não se esqueçam de que vocês são a mudança que vai acontecer neste mundo e que, se vocês não viverem

essa mudança no Interior de vocês, não há qualquer razão para que essa mudança se manifeste no exterior.
Mesmo se o conjunto dos elementos da Luz se precipitar, doravante, no solo desta Terra (como vocês poderão vê-lo,

desde esta noite, no céu), então, naquele momento, vocês irão viver a transmutação final e vocês poderão dizer,
como CRISTO: “tudo está consumado”.
Aí termina a minha intervenção formal.

Vem, agora, o momento das suas perguntas.

***

Pergunta: o que significa: “abrir o Coração”?

Abrir o seu Coração é um estado de Consciência.
É um estado de Vibração que se acompanha de Paz, de Alegria, de serenidade.

É acolher, enfim, CRISTO.
CRISTO apenas pode penetrar um Coração pacificado.

Ele lhes disse que retornaria como a espada que vem cortar.
Ele é Aquele que vem perguntar-lhes se vocês querem segui-Lo, em meio à Eternidade.

***

Pergunta: o Fogo do Coração se propaga a partir de um único ponto ou pode bem ressoar em vários locais do
corpo?



Ele pode ressoar em todos os pontos do corpo, mas, também, espalhar-se por todo corpo.
Esse processo, aliás, é levado a desenvolver-se na sua Consciência, no seu Templo.

***

Pergunta: o que é que diferencia a Visão do Coração e a Visão Etérea?

A Visão Etérea é uma especificidade do olho abrindo-se a novas frequências e engrenada pelo processo de ativação
do que vocês chamam de ponto AL.

A Visão do Coração é, simplesmente, compreender e aceitar e viver que o conjunto do Universo não está em outros
lugares senão no seu Coração.

Tudo mais, aparecendo no exterior de vocês é, simplesmente, o reflexo da sua própria projeção.
A Visão do Coração é ser capaz de englobar o conjunto dos Universos, dos Mundos, das Dimensões, no Interior do

seu Templo, fazendo-os dizer, então, como disse CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”, “o que vocês fizerem ao menor
de vocês, é a mim que vocês o fazem”.

***

Pergunta: quando temos os olhos fechados e visões de Seres se desenrolando diante dos olhos fechados, isso
releva do 3º Olho ou do Coração?

A Visão do Coração é a Visão do Coração.
Ela não pode ser vista com os olhos abertos ou fechados.

Isso se vê no Coração.
Ver no Coração não é uma invenção da imaginação ou uma imagem.

É a realidade do que acontece quando vocês estão na Visão do Coração.
Vários místicos demonstraram esta capacidade para conhecer o outro, no seu todo, para conhecer os fatos e gestos

da sua vida, simplesmente porque esses Seres tinham conseguido viver o Coração, na totalidade.
A partir daquele momento, a Visão do Coração não pode ser uma Visão exteriorizada do que quer que seja.

É bem uma Visão Interior, nada tendo a ver com uma visão alterada (chamada de ‘astral’) ou tendo, menos ainda, a
ver com o que é chamado de Visão Etérea.

É a percepção, clara, consciente, lúcida e precisa de que tudo está no Interior de vocês.
Quando os Arcanjos, quando nós mesmos, nós lhes dissemos que nós estamos no Interior de vocês, isso não é uma

visão de mente, nem uma imagem, nem uma concepção, mas é a estrita Verdade.
É apenas pela instalação em meio ao HIC e NUNC, e pela estabilização em meio à Humildade e à Simplicidade, que

a Visão do Coração ocorre.
Entretanto, a partir do instante em que o Fogo do Coração estiver ativado, a partir do instante em que a Vibração do
Coração estiver ativada, a partir do instante em que um dos Pontos (ou os Pontos) correspondentes a KI-RIS-TI (a

Porta Estreita, a Porta da Unidade, a Porta AL) estiver aberto, no nível do peito, não há mais questão a se colocar em
relação ao que se deixa viver a Luz porque vocês ali estão.

***

Pergunta: como saber se as imagens relevam do astral e, se sim, o que fazer?

Toda visão, ligada ao que apareceria com os olhos fechados, corresponde, inegavelmente, ao que vocês chamam de
‘astral’.

Mas, retenham bem que não existem elementos negativos.
Muitas coisas passam por este viés (o rosto de suas vidas passadas, o rosto de suas encarnações passadas, às

vezes cenas de vidas passadas, mas, também, o que pode ocorrer em relação a percepções astrais do que é
denominado futuro).

Os Seres da Luz (da Luz Vibral Unitária) não passam, jamais, pelo astral.

***

Pergunta: o que convém fazer durante tais visões astrais aparecendo?

Querida irmã, como disse Buda: “salva te rápido”.



Recolocar-se no Coração e na Vibração do Coração porque, a partir do instante em que a Consciência se colocar no
Coração, efetiva e concretamente, esse tipo de manifestações desaparece, inteiramente.

***

Pergunta: e depois de ter visto alguém com os olhos abertos, ter a sua visão que perdura com os olhos fechados
corresponde a quê?

Esse processo é exatamente o mesmo com o que pode acontecer fixando-se a chama de uma vela.
Isso se denomina, simplesmente, uma persistência retiniana.

Isso nada tem a ver, nem com o astral, nem com os Planos da Luz.
É um processo fisiológico.

***

Pergunta: por que falamos Visão do Coração já que não há elemento de visão?

Porque, justamente, isso é a verdadeira Visão.
Isso está ligado à sua concepção limitada que os faz assimilar a visão, ao olho.

Nas Dimensões Unificadas, o olho não existe e, no entanto, vocês veem.

***

Pergunta: esta Visão do Coração corresponde ao conhecimento completo?

Isso pode ser falado assim.

***

Pergunta: ao que correspondem as palavras de CRISTO: “Pai, por que me abandonaste?” que Ele pronunciou na
cruz?

Esta frase corresponde ao sofrimento do corpo e à percepção do Abandono.
O Abandono pela Luz precede o Abandono à Luz.

É uma visão ligada à personalidade que se vive e que se crê abandonado pela Luz.
É naquele momento que se realiza o Abandono à Luz, não antes.

Isso foi chamado de Crucificação.

***

Pergunta: é uma etapa obrigatória para cada um de nós?

É exatamente o que vocês irão viver, se vocês não vivenciaram.

***

Pergunta: o que é a Transfiguração?

É o primeiro Reencontro com a Luz.
A Transfiguração é o momento em que a Luz toca vocês.

Isso não é ainda o momento em que CRISTO vem e lhes diz: “siga-me”.
Isso é o momento em que a Alma toma consciência da Luz.

A tomada de consciência da Luz é o primeiro Reencontro com a Luz.
Naquele momento, a alma deve, também, viver a sua própria Crucificação para descobrir o Espírito.



A Transfiguração corresponderia ao Apelo da Luz.
A Crucificação corresponde, aí, ao Abandono à Luz de onde resulta a Ressurreição que permite dizer: “tudo está

consumado” porque o Espírito percebeu a Ilusão da pessoa e a Ilusão deste mundo.

***

Pergunta: o Fogo do Coração se propaga na superfície do corpo ou ele vai, também, no Interior?

Ele está por toda parte.
O Fogo do Coração é a natureza ígnea do Amor.

É o momento em que o último envelope isolante (presente no Coração) desaparece e lhes mostra a Verdade, com o
Coração (para ver e para perceber a Unidade), não como uma projeção, não como um ideal, mas como a estrita

Verdade da Consciência.
Tudo é Alegria.
Tudo é inefável.
Tudo é Beleza.

E tudo é Glória em meio à Unidade.

***

Pergunta: o “tudo está consumado” só pode ser definitivo?

A partir do momento em que está consumado, naturalmente que isso é definitivo e irreversível.
Isso se chama a Ressurreição.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos, na carne, vivamos um espaço de Comunhão no Éter da Luz azul, da Alegria.
Eu lhes digo, quanto a mim, até um próximo dia e que a Paz acompanhe vocês.

... Efusão Vibratória ...

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1225

30 de setembro de 2011
(Publicado em 1º de outubro de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1225


~ FUSÃO DOS ÉTERES DA ALMA ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, dignem-se de acolher a Vibração da minha Luz Azul e a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...Comunhão ...

Eu estou com vocês, hoje, como Melquisedeque do Ar, e venho exprimir uma série de elementos que se
inscrevem na sequência lógica do que eu dei, há quase um ano, referente à liberação do Sol e da Terra, que
era a sequência lógica da primeira Fusão dos Éteres, que apareceu nos seus céus em dezembro de 2009,

essa Fusão dos Éteres que se atualizou e finalizou, nos Céus e sobre esta Terra, ao mesmo tempo em que o
nosso Comandante significou-lhes que havíamos entrado na fase final da Ascensão.

Durante os meses que seguiram – e além do que pôde ser percebido pela visão Etérea, pela visão do
Coração, mas, também, pela visão comum, nos seus céus – estabeleceu-se uma série de elementos

complementares: a abertura da Porta Posterior do Coração, pelo Senhor METATRON, que abriu a Porta KI-
RIS-TI, tornando-os, de algum modo, permeáveis ao efeito do Espírito na alma e no corpo, o que vem, de

algum modo, completar o efeito da tripla radiação da Luz Vibral, presente sobre a Terra.

SRI AUROBINDO - 28 de outubro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-Fi13VZpIPu4/T8orLXV3qOI/AAAAAAAAByg/i4SeVBfpIRY/s1600/000SriAurobindo28.10.2011.jpg


*** 

Alguns elementos lhes foram comunicados, referente aos próprios princípios da Ilusão no eixo ATRAÇÃO-
VISÃO, e da necessidade de voltar a Alma, não mais para a matéria, mas para o Espírito.

Alguns de vocês começaram, naquele momento, a viver processos – de Consciência e Vibratórios – cada vez
mais fora do comum, levando-os a perceber e a viver mecanismos Vibratórios (da Consciência e no seu corpo)

profundamente diferentes do que havia podido existir até agora.

Quando da minha última passagem entre vocês, em um corpo, eu tive o privilégio de descrever essas ondas de
Luz que eu nomeei Supramental.

É a ação do Supramental em vocês e sobre a Terra que realiza a Fusão dos Éteres e que permite (agora,
desde algum tempo, e para muitos de vocês) preparar esse retorno de CRISTO, de maneira muito intensa.

De fato, a Alma é portadora de uma série de informações que a orientam para a descoberta da matéria, para a
reencarnação, para o princípio denominado 'livre arbítrio', do bem e do mal.

A influência da Luz, que põe fim ao princípio de isolamento, à falsificação, refletiu-se (em um primeiro
momento, bem depois das Núpcias Celestes) por essa Fusão dos Éteres.

O Irmão K detalhou-lhes as diferenças existentes entre o fogo voltado para a matéria e o Fogo do Espírito.

Ele demonstrou a vocês, há alguns meses, a diferença existente com o fogo da Alma (ou fogo por atrito), que
leva a Alma a experimentar, cada vez mais, a matéria, uma vez que ela foi privada, de algum modo, da influência

do Fogo do Espírito.

A realização da Merkabah Interdimensional Coletiva, a Fusão dos Éteres, a liberação do Sol e da Terra, tornou
possível a Reversão do que havia sido chamado de Triângulo Luciferiano, fazendo com que a Alma pudesse,

por sua vez, reverter-se para o Espírito e perceber as influências do Espírito, que os leva a conscientizar-se e a
preparar-se (se isso já não tiver ocorrido) à Passagem, pela terceira vez, da Porta Estreita, que os conduz, de

maneira definitiva, do ego ao Coração.

*** 

Elementos muito mais recentes foram-lhes dados (tanto por MARIA como pelo Governador da Intraterra),
através de mecanismos muito simples, bem além do conjunto de ensinamentos que nós havíamos comunicado

até AGORA e que, no entanto, para vocês, foram úteis para aproximar-se dessa Porta Estreita.

Esse processo foi nomeado a Comunhão, a Graça e, também, essa simples frase, dada e repetida, de algum
modo, por RAMATAN, chamada e nomeada: «Eu sou Um» (ndr: ver o livreto "A Humanidade que começa", na

seção do mesmo nome).

A Comunhão e a Graça, tais como foram apresentadas por MARIA (ndr: ver a intervenção de MARIA de 15 de
outubro de 2011), demandou-lhes, de algum modo, para voltar a Vibração do Supramental não mais

simplesmente na recepção ou na comunicação ou na comunhão coletiva, mas, bem mais, para arranjar, se
pudermos dizê-lo, pela sua Atenção, pela sua Intenção, esse fluxo de Luz para outros Irmãos e Irmãs

encarnados.

Sem nada pedir, sem nada impor, mas, simplesmente, polarizando a sua Consciência para essa Intenção de
Amor, de Graça e de Comunhão.

Esse princípio e esse mecanismo, esses mecanismos foram capazes de promover o que eu vou desenvolver
e que é levado a desenvolver-se cada vez mais: a Fusão dos Éteres da Alma, que faz com que a Alma

possa, de maneira definitiva, voltar-se para o Espírito e, portanto, realizar a Passagem da Porta Estreita.

Os mecanismos consistem em levar a Intenção para um Irmão e para uma Irmã encarnados, sem qualquer
projeção de desejo e sem qualquer vontade, simplesmente no estabelecimento de uma Comunhão –

consciente, aliás, para aquele que a recebe, ou inconsciente – isso basta e bastará, cada vez mais, para
polarizar a Alma, não mais na matéria, mas no Espírito.



Esse processo vem, literalmente, abrasar a Alma, transformando o fogo por atrito da matéria em um fogo
elétrico do Espírito, realizado pelo primeiro contato da Luz Branca na sua atmosfera, deixando-se ver, para

alguns, o Sol azul, mas, também, as partículas Adamantinas nos seus céus.

*** 

O que é realizado no céu – e pela Graça da abertura da Porta posterior do Coração e pela Vibração das Portas
denominadas Quatro Pilares do Coração – é capaz, portanto, de favorecer, pela sua atitude e pela sua

Consciência, a Fusão dos Éteres da Alma.

O mesmo processo que permite à Alma desviar-se da matéria e retornar para o Espírito, permitindo, aí
também, realizar uma espécie de 'alquimia final' entre o Corpo, a Alma e o Espírito, levando, muitos de vocês, a

viver percepções novas do seu corpo.

Percepções novas do seu corpo que se misturam com as percepções do Corpo de Estado de Ser, que se
sintetizam, eu os lembro, como uma espécie de cópia, mas que nada tem a ver com a cópia astral, uma vez

que se situa em um plano bem além deste plano e bem além do astral.

A Fusão dos Éteres da Alma impulsiona, de algum modo, o basculamento final da Alma para o Espírito,
ilustrando, para cada um de vocês, a partir de hoje, o acesso ao Estado de Ser (de maneira muito mais

indiscutível e de maneira muito mais flagrante e visível), a esse corpo de Estado de Ser.

Não deixando esse corpo físico, mas, efetivamente, sobrepondo – de maneira mediata e imediata – o corpo
físico – e suas estruturas ainda existentes – e o corpo de Estado de Ser – e suas novas estruturas.

Isso, é claro (como a Fusão dos Éteres que se realiza em vocês), reflete-se pela ativação de novos sons,
percebidos tanto no exterior como no Interior, de novas possibilidades Vibratórias (de percepções visuais ou

sensoriais), em conexão direta com a manifestação das partículas Adamantinas, da Fusão dos Éteres da Alma,
como do Céu, em vocês.

*** 

Esse processo visa, em um futuro extremamente próximo, dissociá-los do conjunto do que foi denominado:
Apegos Coletivos (ndr: ver a seção «protocolos / Liberação dos Apegos Coletivos»).

E, então, dissociá-los dos medos inscritos na Alma que não conhece o Espírito: medos da morte, medo da
perda, medo do desconhecido, medo do abandono.

Em resumo, o conjunto de medos que resultava, justamente, da privação do Espírito na Alma.

Isso pode se expressar, na vida de vocês (como vocês sabem e como, talvez, vivam isso), por reajustes finais
de algumas circunstâncias, tanto Interiores como exteriores de suas vidas.

Cada vez mais esses processos e esses mecanismos que há para viver poderão, cada vez menos, encontrar
explicação em relação à racionalidade, em relação ao intelecto ou mesmo em relação a uma experiência já

vivida.

Em suma, o que lhes é proposto, através da Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito, a título individual e
coletivo, é essa possibilidade de viver o acesso à Luz mais total, de dissolver, inteiramente, os elementos da
sua presença aqui, sobre a Terra, nesse corpo de Estado de Ser, na Consciência Unitária que, então, deve

estabelecer-se, inteiramente.

Esses mecanismos dizem respeito, é claro, a uma série de Portas e de Estrelas, inscritas no seu corpo e na
sua cabeça, levando a uma densificação Vibratória dos seus Quatro Pilares do Coração, com o apoio, é claro,

da morada da Alma, que é o fígado, e que permite reverter a polaridade dessa Alma (locada, também, no
Chacra de enraizamento da Alma), inverter, de algum modo, um fluxo descendente em um fluxo ascendente.

Esse fluxo ascendente, localizado do lado direito do corpo (entre o fígado e o chacra dito da Alma) vem
impulsionar, de algum modo, a Passagem da Porta Estreita e permitir-lhes, aí também, mais facilmente (como a

influência Metatrônica posterior de suas costas) passar, inteiramente, no Coração.

*** 

Esse mecanismo final de Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito corresponde à iluminação mais total.



É o momento em que todos os marcadores da personalidade desaparecem, inteiramente.

É o momento em que essa experiência os faz viver a Graça, inteiramente, e não mais no impulso ou por
fragmento.

E esse mecanismo será tanto mais fácil de realizar e de Conscientizar-se, que vocês irão circular a Graça e a
Comunhão para os seus Irmãos e as suas Irmãs, porque é através dessa atitude de Consciência que irá se

realizar o Espírito em vocês.

Assim, portanto, fazendo, como CRISTO, suas, as palavras que foram: «o que vocês fazem ao menor de
vocês, é a mim que vocês o fazem» e: «amem-se uns aos outros, como eu os amei».

Ele disse isso e cabe a vocês, agora, pôr em prática e verificá-lo, por vocês mesmos, pelos efeitos Vibratórios
da própria Consciência, pelo estabelecimento da sua Consciência em um novo estado, totalmente Unificado e

estabilizado na Unidade.

E, também, pelas modificações do próprio desenrolar da sua vida, que faz com que, cada vez mais, vocês
sejam capazes de manifestar a Alegria, a Serenidade, o que nós chamamos, no Oriente, de Sat Chit Ananda e

de penetrar, desse modo, a Morada da Paz Suprema, denominada Shantinilaya.

*** 

É assim, amando e Servindo, tendo buscado o Reino dos Céus em vocês, que vocês poderão se arranjar
nesse princípio de Amor que foi tão desgastado e tão transformado e iludido para o conjunto da humanidade.

O Amor jamais será um conceito.

O Amor jamais será um ideal.

O Amor jamais será uma religião.

Mas o Amor é, efetivamente, o estado do Ser que vive o Ser, na totalidade.

E isso é realizável, efetivamente, apenas se vocês encontrarem o Reino dos Céus em vocês e se, depois,
irradiarem, pela Graça e pela Comunhão, a Consciência que é vivida, por momentos, a fim de estabelecer, não

mais por momentos, mas pela Eternidade.

É para esse Estado que nós os chamamos, uns e outros, de diferentes modos.

Houve muitas etapas.

Alguns de vocês participaram delas, outros descobrem, unicamente agora (pelo princípio da Graça), o acesso
à Luz.

Cada coisa está no seu lugar, cada Ser está no seu lugar correto, no tempo correto, que corresponde a esse
mecanismo de Fusão dos Éteres das Almas para o Espírito.

É através dessa Merkabah Interdimensional Coletiva, realizada há mais de um ano, é através desse
mecanismo específico (que lhes é pedido para realizar mais frequentemente possível) de amar, realmente, o
seu próximo, como a vocês mesmos (mas não com a cabeça, mas, efetivamente, com a Vibração da Graça e
da Comunhão), que vocês vão perceber o que vocês devem realizar: ou seja, o estabelecimento, na Alegria

eterna, na Felicidade eterna, da Unidade, Realizada, na totalidade.

Não há outra possibilidade.

Nenhum conhecimento, nenhuma prática de um amor intelectual ou idealizado poderá substituir a Fusão dos
Éteres da Alma que é, precisamente, o impulso que eu qualificaria de final, que lhes permite passar a Porta

Estreita (para essa terceira passagem) e se estabilizar no Coração, de maneira definitiva.

É naquele momento que vocês poderão, também, conscientizar-se de que o conjunto dos seus Irmãos e das
suas Irmãs encarnados e o conjunto de todos os seus Irmãos e das suas Irmãs, em todas as Dimensões

estão, na realidade, apenas no interior de vocês mesmos e em nenhum outro lugar, fazendo-os conscientizar-
se, então, naquele momento, da totalidade da ilusão desse mundo, penetrando a totalidade do Si, Realizando o

Si e, portanto, Realizando o Ser.

*** 



É durante esses momentos, que correspondem ao Choque da Humanidade (ilustrado pelos seus Irmãos e
pelas suas Irmãs que não estão prontos para viver isso e pelo conjunto de perturbações geofísicas da Terra)

que se deve viver essa Comunhão final, essa Comunhão entre vocês, com CRISTO, com a Luz, que
corresponde à abertura do corpo causal e, portanto, à abertura do Céu, na totalidade.

Isso permite às partículas Adamantinas (que tocaram a Terra, até agora) estabelecer-se, inteiramente, nessa
conexão com a Unidade e no mecanismo de Ascensão final da Terra.

Esse processo está inteiramente aberto, a partir de hoje.

Ele foi preparado, eu repito, de longa data, para vocês, nessa vida.

Para alguns de vocês, isso foi preparado desde alguns anos, ou mesmo desde algumas dezenas de anos.

Mas, para algumas Consciências, essa preparação desenrolou-se em centenas de milhares de anos.

Lembrem-se, também, de que estabelecer essa Comunhão, estabelecer essa Graça e viver essa Graça e
essa Comunhão é, também, uma energia transformadora, mesmo entre as forças chamadas de confinamento.

É nesse sentido que vocês devem, aí também, Comungar com elas, porque elas têm necessidade (muito mais
do que vocês) e é através dessa Comunhão de Amor, real e Vibral, que esses Seres podem eliminar o seu

medo total da Luz.

E absolutamente não por palavras, ainda menos por comportamentos ou reações tais como acontecem,
atualmente, sobre a Terra, e que vão se reforçar.

Convém a vocês aceitar e admitir (porque a Vibração é real) que os combates que se desenrolam e que irão se
desenrolar, são apenas ilusões finais desse mundo, que os processos de Ascensão da Terra e da liberação

total (não mais unicamente do núcleo terrestre, mas do manto terrestre) estão em curso, e que isso significa, é
claro, uma série de perturbações importantes.

Mas essas perturbações importantes aparecer-lhes-ão apenas pelo que elas são, ou seja, o fim da ilusão e o
nascimento, real e total, da Unidade da Consciência, da Luz Una e do retorno ao Fogo do Espírito.

*** 

De maneira coletiva, a partir de hoje, abre-se a possibilidade, para a totalidade da Consciência da Terra e dos
seus habitantes, de viver o mecanismo da Ascensão, a título coletivo.

Como dissemos, uns e outros, é durante este período que se encontra a maior Graça.

É durante este período (no qual as ilusões desconstroem-se, inteiramente) que o ser humano redescobre a sua
verdadeira natureza de Ser de Amor e não de Ser de competição ou de predação.

Reencontrar a Liberdade e a Graça os faz abandonar o 'livre arbítrio' porque, naquele momento (e como nós o
dissemos), não é mais a personalidade que age, mas, efetivamente, a individualidade e a Inteligência da Luz,

na individualidade.

A personalidade ver-se-á forçada a viver a Luz e, portanto, a dissolver o que não é a individualidade.

Tudo isso é chamado a manifestar-se à sua Consciência, nesses tempos que irão se tornar cada vez mais
agitados e cada vez mais curtos, mas, também, cada vez mais coletivos, até o momento em que o céu se
rasgar, anunciado por um som, anunciado pelo Anúncio de MARIA e pela resposta do som da Terra que,

naquele momento, irão se tornar coletivos e irão gerar as modificações dos seus céus, pelo aparecimento do
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos da Luz (qualquer que seja a sua Dimensão) em seus

céus rasgados e que não serão mais fechados.

Isso, eu nomeei, há quase um ano: o choque da humanidade.

Ele está, agora, inteiramente realizado, em sua preparação.

Não lhe resta mais senão manifestar-se na sua Consciência, coletiva e individual.
Nesses momentos, nesses instantes, quanto mais vocês estiverem na Graça, quanto mais estiverem na

Comunhão, quanto mais estiverem no «Eu sou Um», mais terão estabelecido e tecido Luzes de liberdade,
entre o conjunto dos seus Irmãos, entre o que UM AMIGO chamou: «do Coração do Um ao Coração de



Todos» (e ele irá lhes dar, aliás, dentro de pouco tempo, as modalidades práticas, se pudermos chamá-las
assim) (ndr: intervenção de UM AMIGO do mesmo dia, 28 de outubro de 2011), vocês irão constatar, por si

mesmos, que absolutamente nenhum elemento da destruição da Ilusão, da ruptura do Céu e da Terra, poderá
afetá-los, de maneira alguma, porque vocês estarão estabelecidos, de maneira definitiva, na sua Unidade.

Restará mais, apenas, trabalhar nesses tempos finais, quando chegar a hora.

*** 

O que eu anuncio não é o fim de um mundo, mas, efetivamente, o fim de um modo de funcionamento e de uma
Dimensão, correspondente a uma fase final que sobrevém após a Ascensão e correspondente a um período
específico, em número de dias, levando alguns de vocês a receber os ensinamentos da Luz Unificada, sob

forma Vibral, em alguns espaços e em alguns lugares.

Vocês não têm que se preocupar como isso irá ocorrer porque, naquele momento, a Inteligência da Luz, o
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estará à sua cabeceira, em Comunhão, com vocês

e entre vocês.

Isso vai selar, de algum modo, o fim total da ilusão, o fim total de toda dúvida referente às multidimensões,
referente à Unidade e referente à ilusão da dualidade.

A sua carne, o seu Espírito, a sua Alma vão viver, então, isso, realmente, como o que é, ou seja, uma liberação
total do conjunto desse Sistema Solar, um retorno à verdadeira Vida, o fim da morte, o fim da lagarta e o retorno

às esferas da Alegria eterna.

*** 

Aí está o anúncio que me foi pedido para dar a vocês, pelo conjunto dos Melquisedeques.

Eu repito que UM AMIGO dará a vocês algumas modalidades práticas que lhes permitem estabelecer-se, de
maneira cada vez mais evidente, tanto no Coração do Um como no Coração de Todos, pondo fim ao seu

confinamento, pondo fim à ilusão da personalidade, de maneira definitiva, por vezes brutal, mas, em todo caso,
correspondente ao retorno à Alegria eterna nas esferas em que não existe qualquer sombra, qualquer

sofrimento e qualquer limitação.

Se houver, em vocês, algumas interrogações referentes ao que eu acabo de dizer, lembrem-se, simplesmente,
de que a Fusão dos Éteres da Alma apenas pode realizar-se totalmente só.

A Porta Estreita deve ser cruzada sozinho, mas receber o impulso final (além da ação de METATRON) para
realizar essa Passagem final, faz-se apenas pela Comunhão de Alma a Alma, de Coração a Coração, de

Espírito a Espírito.

É o modo mais exato e mais eficaz (que lhes é comunicado) de participar, cada um à sua maneira, desse
processo Coletivo final porque, hoje, o que vocês realizaram, a título individual, cada um no seu nível, deve

permitir, também, realizar isso a título Coletivo, porque a Terra o aceitou, porque a Terra prepara-se para esses
momentos, assim como os seus Céus, assim como o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres e Unificados.

Assim, portanto, se, em relação a esse processo, houver, em vocês, questões, Irmãos e Irmãs na humanidade,
nessa carne, eu os escuto.

*** 

Questão: é necessário ainda fazer o bem ou devemos nos contentar com o Amor da Luz?

Meu Irmão, nada é necessário.

Agora, dizer: «contentar-se com o Amor e com a Luz», significa o quê?

Uma vez que Isso é Tudo e que todo o resto participa apenas da Ilusão mantida pelas religiões e por uma
visão, conceitual, do Coração e não Vibratório?



A 'vontade de bem' jamais será a Luz e o Amor.

O Amor e a Luz são Tudo.

O resto é apenas ilusão.

O maior dos Séva (dos serviços) devolvido à Luz é a Irradiação da Luz e do Amor.

Todo o resto não existe.

*** 

Questão: a Comunhão de Um com Todos pode incluir todos os habitantes deste planeta?

Meu Irmão, como foi dito, em um primeiro momento, estabeleçam essa Comunhão com aqueles que vocês
conhecem, que estão próximos de vocês.

Mas, em um segundo momento, e de próximo em próximo, nenhum Ser humano poderá escapar, sobre esta
Terra, dessa Comunhão, quer ele aceite ou não.

Isso fará parte do que será preliminar ao Anúncio de MARIA e ao face a face que eu chamei, quando eu fui São
João, de Julgamento Final.

*** 

Questão: essa Comunhão com o outro apenas pode ocorrer quando tivermos certeza de ter
alcançado o Estado de Ser?

Minha Irmã, isso apenas pode ocorrer a partir do momento em que uma das Coroas Radiantes estiver ativada,
senão, isso continua o mental e não é o Supramental.

O Supramental corresponde a Vibrações, reais, percebidas e vividas.

Se as Vibrações não existirem, é impossível Comungar com a Graça, por enquanto.

Mas, progressivamente e à medida que essa Comunhão da Graça se estabelecer de um a Um, de próximo a
próximo, cada vez mais os seres humanos irão descobrir a Verdade da Graça e a Verdade da Vibração do

Estado de Ser.

*** 

Questão: a Comunhão de um a Um supõe que não podemos fazer participar dessa Comunhão mais
de uma pessoa do nosso ambiente?

Meu Irmão, você irá perceber, naquele momento, que o Um é todos os outros.

Que, comungar com o Um é Comungar com Todos, ilustrado pela frase de UM AMIGO: «do Coração do Um ao
Coração de Todos».

Vocês irão perceber, também, que essa ação de Graça e de Comunhão (efetuada pelo: «Eu sou Um»), natural
e evidentemente, vai ecoar, instantaneamente, em vocês mesmos, porque vocês irão perceber, naquele

momento, que o outro, que é considerado como exterior, é Interior.

E vocês irão perceber, do mesmo modo, na Consciência, que o conjunto dos mundos apenas pode existir na
Consciência e em nenhum outro lugar.

Do um ao Um corresponde do Um a Todos, uma vez que tudo é Um.

*** 

Questão: Comungar de um a Um significa, igualmente, que podemos Comungar com várias
pessoas, mas de uma a uma?



Minha Irmã, faça a experiência com uma pessoa e, muito rapidamente, você vai compreender e viver que você
Comunga com o seu próprio Coração, no Coração de Todos.

Não há separação no Um.

Portanto, querer vislumbrar um, depois um, depois um, é apenas uma visão limitada do cérebro que não
corresponde, de modo algum, à Consciência da Unidade e à Vibração da Unidade.

O que será realizado, a título individual e coletivo, a partir de hoje, é a Comunhão e a Graça que permitem
realizar a Fusão dos Éteres da Alma, de maneira individual e coletiva, girando a Alma para o Espírito.

Agora, se no plano da sua personalidade for mais agradável a você e mais explicável Comungar com um
Coração, depois com outro Coração, depois com outro Coração, eu a deixo fazer isso.

Mas você irá compreender, bem depressa, que isso não tem sentido porque, a partir do instante em que a
Comunhão se estabelece na Graça, pelo «Eu sou Um», com não importa qual Coração (seja com o seu vizinho,
ou seja com o outro extremo do planeta, quer ele se refira, também, ao que nós poderíamos ainda chamar de

forças opostas à Luz), o que você vai perceber?

Você irá perceber que tudo é Um e que a Comunhão do um com o Um é a Comunhão do Um com Todos.

Isso dificilmente pode ser expresso por palavras e, como eu disse, vocês não poderão compreender com a
sua razão o que vocês estão vivendo.

Vocês poderão apenas vivê-lo, porque explicar é, já, não mais vivê-lo.

Mas eu os tranquilizo, vocês terão cada vez menos vontade ou necessidade de explicações.

Olhem na história da humanidade (seja no oriente, seja no ocidente, seja por toda a parte): os Seres que
Comungaram com a Unidade, que se estabeleceram, de maneira definitiva, na Unidade, o que descreveram,

apesar das colorações, é claro, que puderam tomar quando eles quiseram descrever?

A experiência, em si, e a vivência, em si, da Consciência, é sempre a mesma: esse mundo é ilusão, tudo é uma
projeção da Consciência no exterior, nada existe, exceto o Si, a Unidade, a Beleza, o Amor e a Verdade,

compreendidos na mesma Vibração e no mesmo estado: aquele do Ser.

Todo o resto são apenas suposições, cálculos, projeções da Consciência no exterior da Verdade.

O que há a realizar é um processo Vibratório, que eu nomeei a Fusão de Éteres da Alma, que os aproxima,
ainda mais, da Porta Estreita e da sua terceira Passagem.

Nada mais há a fazer, como alguns Anciões disseram, e como algumas Estrelas disseram.

Nada mais há a fazer.

Há que Ser.

A Inteligência da Luz, a Inteligência da Terra vão realizar todo o resto.

Contentem-se em estarem centrados nos seus quatro Pilares.

Todo o resto já está consumado, nas outras Dimensões.

Vocês não têm que se preocupar com outra coisa.

Apenas o mental vai querer arrastá-los a fim de compreender o que vocês vivem.

Apenas o mental vai tentar resistir ao seu próprio fim, porque o mental tem necessidade de conhecimentos, ele
tem necessidade de justificações e ele tem necessidade da dualidade.

Lembrem-se de que não há qualquer existência própria quando a Unidade estiver estabelecida, de maneira
definitiva e coletiva.

Isso ainda serve para vocês, a título individual, mesmo se vocês tiverem realizado a sua Unidade, ainda que
apenas pelos gestos da vida cotidiana, mas, em breve, tudo isso estará caduco.



*** 

Questão: o que fazer quando o mental nos perseguir a maior parte do tempo?

A resposta será sempre a mesma e cada vez mais a mesma: Abandonar-se à Luz.

Não há outra.

Em tempos mais remotos, havia práticas (denominadas Yoga, denominadas meditações e outras) que
permitiam amordaçar o mental para viver algumas experiências.

Hoje, o mental desaparece por si e irá desaparecer, cada vez mais, progressivamente e à medida da instalação
da Fusão dos Éteres da Alma.

Nada há, portanto, que fazer contra ele, porque agir contra ele, reforça-o.

Há apenas que se tornar a Consciência, que se tornar a Vibração.

Vocês podem, aliás, facilmente constatar (qualquer que seja o seu estado Vibratório) que, se vocês derem
atenção e consciência ao seu próprio mental, ele vai se aproveitar disso e vai se nutrir e se manifestar.

Enquanto que se a sua Consciência for levada à Vibração, à Comunhão e à Graça, o mental irá se soltar,
porque ele não poderá fazer diferentemente.

Progressivamente e à medida que vocês se estabelecerem na Graça, na Comunhão, na Fusão dos Éteres da
Alma, um com o outro, vocês irão constatar, por si mesmos, que o mental se afasta.

*** 

Questão: quando o céu se rasgar e os nossos Irmãos galácticos aparecerem, aqueles que
alcançaram a Graça vão sair imediatamente da ilusão?

Não, eles vão manter a sua presença amorosa, em meio à fase final, não mais da Ascensão, mas do
estabelecimento da nova Dimensão.

As condições de vida, é claro, e da Consciência, naqueles momentos, nunca mais serão as mesmas, mesmo
nessa dimensão que vai existir até que o conjunto das Chaves Metatrônicas e dos ensinamentos e Códigos da

Luz Vibral sejam depositados e semeados.

É claro, há muitas Moradas na casa do Pai.

Esse processo não envolve a totalidade da humanidade e não envolve, tampouco, o conjunto daqueles que
vivem a Graça e a Unidade.

Não agitem o seu mental para saber se vocês permanecem, se vocês partem, porque vocês irão, exatamente,
para onde os levar a sua Vibração, mas não para onde os levar os seus desejos, e ainda menos para onde os

levar as suas interrogações e as suas respostas obtidas pela razão.

Isso faz parte do Abandono à Luz, nessa fase final.

É assim que se realiza a Passagem da Porta Estreita, permitindo passar da Alma ao Espírito e passar da frase
de CRISTO que diz: «Pai, por que me abandonastes?», à frase do Espírito: «Tudo está consumado».

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, a minha Luz Azul está em vocês.



Eu irei participarei, na minha Luz Azul, na minha Presença e na primeira Fusão dos Éteres da Alma, em comum,
juntos, do espaço de Comunhão (assim nomeado, das 19h00 às 19h30 – hora francesa) (ndr: ver a seção

«Protocolos Prioritários / Conexão à Merkabah coletiva»), nesse país onde vocês estão.

Que o Amor e a Graça sejam a sua Morada e a sua Paz.

... Efusão Vibratória ... Comunhão ...

************
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 ~ SINAIS MANIFESTADOS PELA AÇÃO DA LUZ ~~ SINAIS MANIFESTADOS PELA AÇÃO DA LUZ ~

 Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãs e Irmãos na Humanidade, eu lhes dou a Paz.

Em venho a vocês, hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, a fim de dar-lhes uma série número de elementos.
Esses elementos são, de alguma forma, referências.

Eles não são, de modo algum, elementos para adotar, mas, sim, elementos para constatar e para observar no
que se refere ao desdobramento da sua Luz e ao acesso à Unidade.

O meu objetivo não é voltar, é claro, aos acessos ao Estado de Ser, às Vibrações (aquelas que lhes foram
longamente desenvolvidas), nem, tampouco, dar-lhes elementos adicionais sobre os Quatro Pilares do

Coração (que são, aí, as regras, efetivamente, a observar para aproximar-se da Porta Estreita).
Eu venho mais para dar-lhes os sinais que se manifestam, a vocês, em meio à personalidade, pela ação da

Luz, em vocês, e que são, de algum modo (esses sinais), testemunhas que podem, além da própria
consciência, mesmo em meio à consciência da personalidade, fornecer-lhes a prova do desdobramento da sua

Luz e da manifestação, real e concreta, da sua Unidade.
Isso irá completar, de alguma maneira, o que eu disse, durante a minha vida, com relação ao Supramental (no

nível do Yoga Integral, mas mais adaptado, bem além do Yoga), sobre o que pode ainda observar a
personalidade nesse desdobramento da Luz e nessa passagem da Porta Estreita.

Porque, efetivamente, a Luz age, na estrutura humana, em todos os níveis.
Quer seja, é claro, no cérebro, no coração, na energia, na célula.

Tudo isso, eu já havia antecipado, durante a minha última encarnação.
Eu vou, sobretudo, insistir então no que acontece na consciência da personalidade, gradualmente e à medida

do desdobramento da Luz Unitária e da transformação ou da passagem da sua consciência fragmentada à
Consciência Unificada.

E nós iremos abordar isso em diferentes capítulos.

SRI AUROBINDO - 20 de novembro de 2011
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***

O primeiro capítulo que eu vou abordar refere-se ao próprio comportamento da personalidade.
Naturalmente, eu não irei repetir (ainda uma vez, eu informo de novo) os Quatro Pilares do Coração, porque

eles são uma evidência e isso foi suficiente e amplamente desenvolvido.
O comportamento daquele que se aproxima da sua Unidade ou que vive a sua Unidade não pode ser, de forma

alguma, sobreposto ou assimilável àquele que foi anteriormente manifestado no contexto da consciência da
personalidade.

Quais são esses comportamentos?
Eles resultam, é claro, diretamente, da transformação do mental, da transformação do corpo, da transformação

das emoções.
Eles vão se expressar por elementos importantes, primeiramente em si e, em seguida, nos relacionamentos,

nas comunicações e nas eventuais Comunhões, podendo ocorrer neste plano onde vocês estão.

***

Inicialmente, em si.
Em si, aparece o que eu denominaria uma certeza e uma evidência Interiores.

Esta certeza e esta evidência Interiores não são oriundas de uma crença, elas são diretamente oriundas do que
é vivenciado pela própria consciência.

Elas se refletem pela tranquilidade, pela paz, pela alegria, independentes de todas as circunstâncias exteriores.
Elas vão se refletir por uma transformação da personalidade que vai se dirigir a uma maior doçura, o que a
própria personalidade, não devido ao que acontece, poderia denominar uma espécie de desaparecimento.

O desaparecimento do ‘eu’ é, efetivamente, uma constante quando o Si se desenvolve.
Não há mais reivindicação em meio à personalidade que começa a se integrar na Unidade.

É a Inteligência da Luz que age: não existe mais vontade de Luz, não existe mais vontade de conhecimento do
que quer que seja.

Porque a Luz, como isso lhes foi dito, é, naquele momento, a resposta a qualquer interrogação.
Ela é a evidência desta resposta e ela faz desaparecer, do mental, a apreensão, a própria noção de

interrogação sobre o que é vivenciado, porque, efetivamente, o que é vivenciado é uma evidência, como se a
consciência encontrasse a sua verdadeira natureza.

***

Sempre no Interior de si, não pode mais existir medo ou, então, se um medo se manifestar, ele é apenas o
reflexo da sua eliminação.

O medo parece desaparecer, o que não faz do ser um ser destemido assumindo todos os riscos, mas, muito
pelo contrário, um ser que vai viver e manifestar, nele, um sentimento de equanimidade e a realidade de um

humor constante.
Este humor constante vai se manifestar, quaisquer que sejam as tarefas a realizar, quer sejam materiais ou

outras.
Tudo se inscreve na mesma equanimidade, na mesma capacidade para realizar a tarefa, seja qual for, com o

mesmo interesse.
Este interesse não é um prazer, nem uma obrigação.

Ele é a normalidade (e vivenciado como tal pela personalidade) do que é para realizar na Luz, na Alegria, mas
sem depender da própria tarefa.

Há, de qualquer forma, uma dissociação do que, antes, fazia as alegrias da personalidade ou os elementos
menos agradáveis da personalidade.

Que isso seja uma tarefa rotineira, que isso seja prestar serviço a alguém ou que isso seja, simplesmente,
realizar uma atividade, o conjunto dessas tarefas, dessas atividades, aparece para ser vivenciado na mesma

forma de desprendimento, que não é, ainda uma vez, nem um desinteresse, nem uma interrupção da tarefa em
questão ou do prazer em questão, mas, bem mais, um sentimento de presença intensa na atividade a ser

realizada.
O ser experimenta, naquele momento, uma forma de lucidez, uma forma de presença a ele mesmo, enquanto

estando presente neste mundo, mas com uma maior acuidade.
Não se esqueçam também de que o desdobramento da Luz se reflete pelo acionar da Inteligência da Luz,
devido ao princípio de atração e de ressonância, vindo, de algum modo, substituir (gradualmente e, no final,

totalmente) a lei de ação / reação.



E a personalidade segue o mesmo caminho.
Ou seja, o conjunto das ações que são empreendidas não está mais ligado a qualquer reação, mas segue, de

qualquer forma, as linhas de menor resistência da Luz.
O que é realizado, é realizado sem fazer pergunta, no mesmo humor e na mesma satisfação.

Não a satisfação do que é para cumprir, ou do que foi cumprido ou da tarefa que foi feita, mas, bem mais, na
satisfação de estar presente a si mesmo e lúcido de si mesmo.

***

Dentro, agora, não mais do si, mas dos relacionamentos, que eles sejam afetivos, sociais ou se colocando, de
uma forma ou de outra, em relação a dois seres, tornar-se-á cada vez mais difícil (para esta personalidade que

vive o desdobramento da Luz) emitir qualquer julgamento.
Que esse julgamento seja uma condenação ou que esse julgamento seja um acordo dado ao outro.

Porque, naquele momento, há a aceitação (porque este elemento é vivenciado) de que o outro é apenas uma
parte de nós mesmos e que ele manifesta, na totalidade, a sua liberdade, seja qual for a sua ação que não tem

que ser julgada, nem que ser aprovada, nem que ser condenada, nem que ser rejeitada.
Refletindo-se por uma doçura nova, em meio aos relacionamentos, onde tudo parece mais evidente, mais

fluido, mais fácil.
Onde não há, tampouco, necessidade de tornar explícito um comportamento e uma ação, porque, isso,

efetivamente, vai ser evidente e se desenrolar sem palavra, muitas vezes.
Há, portanto, menos necessidade de explicar, menos necessidade de palavras, menos necessidade do mental,
menos necessidade de seduzir, menos necessidade de aderir, porque a Comunhão e a Graça atuam, naquele

momento.

***

Então, é claro, em meio à personalidade, às vezes, podem se apresentar situações ou seres que não têm,
realmente, a mesma ação nem o mesmo estado.

E aí, tampouco, não pode existir julgamento, condenação, mas, simplesmente, a aceitação, real e concreta, de
que tudo está no seu lugar correto, e o que pode se manifestar, naquele momento, como elemento vindo limitar

a Paz e a serenidade, está, em última análise, aí, apenas para permitir-nos aumentar, ainda mais, a Paz e a
serenidade.

A consciência da personalidade que vive a Luz não está sujeita, de qualquer forma, aosa priori, aos
julgamentos casuais, às suposições.

Ela deixa desenrolar-se o contexto da vida na mesma tranquilidade.
Não há oposição, não há contradição, mas há, de algum modo, uma justa aceitação do que acontece, sob o

olho da consciência que se ilumina e que começa a viver a Unidade.

***

Obviamente, gradualmente e à medida que a Luz penetrar as estruturas do corpo, assim como da consciência
fragmentada, vão desaparecer uma série de elementos que, anteriormente, propiciavam o que o ser humano

normal chama de prazeres.
Quer esses prazeres estivessem ligados a tudo o que constitui a vida, em meio a esta Dimensão que vocês

percorrem, que nós percorremos, uns e outros.
Há cada vez menos atrações que se manifestam para tudo o que é visual, para tudo o que foi fabricado por

este mundo.
Não há desaparecimento do desejo, mas, sim, uma transmutação do desejo para o que é autêntico e não mais

fabricado.
Que isso se refira, é claro, à alimentação, como ao fato de querer olhar mais paisagens naturais do que olhar

paisagens da televisão.

***

Tudo parece acontecer mais facilmente.
Não há sequer mais interrogação sobre o porquê ou o como de tal ato ou a justificativa de tal ato.

A consciência desvia-se, espontaneamente, dos vícios, quaisquer que sejam, que eles sejam referentes tanto
a alguns alimentos, como à necessidade de alguns vícios, reais (como o álcool, o tabaco ou as drogas).

Há menos necessidade, para a consciência, naquele momento, de ser satisfeita, mesmo nos relacionamentos.



Os relacionamentos são vivenciados, efetivamente, de Coração a Coração, e não mais no nível da
personalidade.

***

Tudo parece acontecer com mais Presença.
O tempo não transcorre e não se desenrola segundo a mesma distribuição e a mesma rapidez.

Há uma alteração, uma deformação do tempo tal como ele podia ser vivenciado, antes, pela personalidade.
Quer ele vá mais rápido ou mais devagar, ele não é mais o mesmo.

***

E, sobretudo, a consciência que vive e que se aproxima desta Unidade, não tem mais necessidade de
demonstrar ou de mostrar o que quer que seja.

Ela não depende mais do olhar exterior.
Ela não depende mais da situação exterior, ela não depende mais de uma interrogação Interior, quanto ao
sentido do que é vivenciado e quanto ao sentido do que está para manifestar ou para concretizar, em um

relacionamento ou em um futuro.

***

A consciência fragmentada, que vive a Luz em meio à personalidade, encontra-se, também, cada vez menos
afetada pelos sofrimentos do passado, quaisquer que sejam.

Todos os sentimentos de privação, de abandono, de perda, de medo, parecem mais distantes.
Eles se diluem muito mais facilmente na consciência do presente, não afetando mais o presente.

O mental, como isso foi dito, não é mais o comandante, mas a própria consciência.
A personalidade não busca mais, no exterior, uma resposta, seja ela qual for.

Não há mais interrogação sobre o sentido da sua vida (ou, em todo caso, há cada vez menos).
Não há necessidade de encontrar uma explicação para o que acontece.

Não há, tampouco, necessidade de justificativa do que se desenrola, porque a Fluidez da Unidade, a evidência
da Unidade, faz parte da vida desta pessoa, em graus mais ou menos intensos, mas que se revela

gradualmente e à medida que a personalidade compreende e aceita que a ação da Luz será sempre mais justa,
sempre mais perfeita, do que a ação da personalidade a mais esclarecida.

***

A personalidade que vive a sua integração, em meio à Unidade, não precisa mais provar o que quer que seja,
porque a sua Presença é a prova.

Não há que buscar, no exterior, qualquer satisfação de uma falta, já que não existe mais falta, gradualmente e à
medida, no Interior de si.

O próprio Ser torna-se total.
Isso se manifesta frequentemente durante a ativação do que é denominado 12º Corpo: o Andrógino Primordial,

o ponto AL, situado no nível do nariz (ndr: concavidades logo acima da ponta do nariz - esquema abaixo).

***

As palavras são justas e pesadas porque a consciência conceitua e verifica, por ela mesma, que a palavra se
torna o Verbo e que o Verbo se torna eficiente, que ele pode dar a vida como matar.

Há, então, um emprego correto da Vibração e a Vibração será justa, seja qual for a palavra empregada.
Não é mais o conteúdo de uma palavra que é importante, mas a Vibração da palavra que é pronunciada,
fazendo com que, mesmo frente a um interlocutor que não está na mesma Vibração, a palavra não seja

percebida do mesmo modo, porque ela é portadora de uma Vibração realmente diferente.
Isso corresponde à ativação do 11º Corpo, denominado, também, o Verbo Criador: o ponto IS do lábio superior

(ndr: na concavidade do sulco nasogeniano, entre o nariz e o lábio superior - esquema abaixo).



***

Existe uma maior capacidade, para o ser que vive o final da fragmentação, para entrar no Interior de si e para
manifestar o Coração.

Não há mais necessidade de preparação.
Não há mais necessidade de uma meditação que leve muito tempo, a fim de fazer silenciar o mental e o

emocional.
O basculamento total no Coração ocorre, então, de maneira cada vez mais rápida, cada vez mais natural, cada

vez mais fácil.

***

A personalidade também é vivenciada enquanto um acessório e não mais como o que está na frente do palco.
Os defeitos, que podiam ter existido antes, manifestam-se cada vez menos.

Quer sejam os medos ou os hábitos comportamentais (oriundos de engramas vivenciados durante a infância),
há, efetivamente, uma sabedoria, bem real, que aparece, mesmo em meio à personalidade.

E esta sabedoria se reflete por uma tranquilidade, por um sentimento de estar na Alegria, sem exuberância.
A personalidade, efetivamente, nada mais tem que provar para ela mesma, nem no exterior dela mesma.

***

Os relacionamentos são muito fluidos, quaisquer que sejam, tanto com um próximo como com uma força
armada.

Porque há uma evidência da sua própria Presença que anula qualquer agressão, de um como do outro.
Obviamente, e nós dissemos isso, quando o desentendimento é bastante importante entre aquele que

manifesta a Luz e aquele que renega, de algum modo, a Luz (porque ele tem medo), isso pode levar a alguma
confrontação, às vezes violenta.

Mas isto tem a particularidade de nunca durar e de nunca se instalar.
Porque a Luz, gradualmente e à medida do tempo que transcorre, torna-se cada vez mais evidente, cada vez

mais majestosa e ela age, pela sua Inteligência, em substituição, de alguma forma, à inteligência da
personalidade.

***

O desenrolar da própria vida vai ocorrer com as maiores manifestações de sincronia.
Basta que a personalidade exprima, neste final de fragmentação, não uma vontade ou um desejo, mas a
necessidade, por exemplo, de alguma coisa, para que este acontecimento ou esta coisa se manifeste

extremamente depressa.
Não houve pedido: houve simplesmente a expressão de uma necessidade, que isso seja de um

relacionamento, de um encontro ou de um acontecimento.
E este acontecimento vai se manifestar, vai se concretizar, em um intervalo de tempo que será cada vez mais

curto.
O pensamento se torna realmente criativo, não em uma ilusão de projeção da consciência, de um futuro melhor,

ou de uma melhoria do que quer que seja.
Mas ele tende a ocorrer com simultaneidade, a partir do momento em que a fragmentação da consciência
cessar (com uma maior evidência, e de maneira cada vez mais evidente) para os acontecimentos cada vez

mais simples, como cada vez mais complexos.
Portanto, o que poderia parecer insolúvel (como deixar um trabalho, como deixar um ambiente) é realizado sem

que se compreenda, realmente, os mecanismos.
Porque os mecanismos da Luz jamais poderão ser explicados pelos mecanismos da ação / reação.
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A Graça vai, efetivamente, neste caso, preencher a vida.
A consciência se torna não influenciável e não submissa, seja ao próprio corpo no qual ela está, seja às

opiniões dos outros, mesmo se forem escutadas com benevolência.
A certeza Interior se desenvolve, cada vez mais, nos comportamentos, nas ações.

Tudo parece acontecer com muito mais facilidade do que antes.
Não há que combater um elemento: um elemento que, anteriormente, teria levado a uma reação e a uma luta,

desaparece, tão simplesmente, sozinho, pela ação da Luz.
Isso se refere tanto aos fatos insignificantes da vida, como aos fatos mais importantes da vida.

Não há diferença para a Luz entre o que a personalidade poderia nomear um fato insignificante e um fato
importante.

Pela Luz, a sua Inteligência irá se manifestar tanto no fato de encontrar um lugar para guardar o seu veículo,
como em um encontro que vai trazer-lhes o que havia sido emitido pelo pensamento, com relação, por

exemplo, a encontrar uma pessoa que vai corresponder exatamente à necessidade que foi expresso, sem tê-lo
pedido.

***

Todos esses elementos, no nível do desenrolar da vida e dos comportamentos, são muito exatamente os
‘marcadores’, os mais precisos, de que a consciência se dirige para a Unidade.

 Outro elemento importante: qualquer que seja o estado do corpo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que
seja a deficiência desse corpo, que ele permaneça ou que ele desapareça (pela ação e pela Inteligência da

Luz e não por uma vontade pessoal), a consciência vive isso, não mais como uma deficiência, mas, justamente,
como um fator de transcendência e de desenvolvimento.

Não é somente uma mudança de ponto de vista, mas, sim, uma mudança, completa e radical, da consciência.
Tudo o que podia anteriormente parecer, ao olho da personalidade, uma prova, não é mais uma prova, mas é
vivenciado como um fator de superação que, mesmo se não for compreendido e integrado, o será, de todo
modo, em outro momento, sem que a personalidade ali coloque, realmente, uma implicação ou um mental

qualquer.

***

A personalidade vai notar, também, que as emoções, quaisquer que sejam, ligadas ao momento ou a mágoas
passadas, são cada vez menos evidentes, cada vez menos ativas, no presente estado.

Existe, então, uma dissociação real, concreta, das suas próprias emoções.
O que é profundamente diferente de querer agir, em meio à personalidade, para eliminar, pela vontade, tal

emoção ou tal mágoa.
É a Luz que age.

A consciência está perfeitamente lúcida: não é mais ela que decide agir, mas, sim, realmente, a consciência
que deixa a Luz agir, porque a sua ação será sempre mais eficaz e muito mais correta do que a ação da

personalidade.

***

O conjunto dos sinais é, realmente, a testemunha da instalação da Consciência da Unidade, obviamente,
acompanhado pelos mecanismos Vibratórios da Luz que lhes são conhecidos.

A vida, a sua vida, vai colocá-los frente, exatamente, ao que é necessário, útil, para ir sempre para mais
integração da Luz, para mais Unidade.
Não há mais que se colocar a questão.

E, muitas vezes, as personalidades em via de integração na Luz Unitária percebem, assaz facilmente, que no
conjunto, tudo se torna mais fácil, e mesmo nos momentos em que a imersão na Luz torna-se tal que não há

mais a possibilidade para a personalidade de se exprimir (seja nos momentos que vocês escolheram, de
Alinhamento, seja nos momentos que lhes são próprios), bem, há uma aceitação da ação desta Luz.

Porque a própria consciência da personalidade se omite e compreende que a Luz, naqueles momentos, não
vem agredi-los, não vem impedi-los de fazer o que vocês estavam prestes a fazer, mas, sim, participar da sua

própria Liberação.

***

Na realidade, a personalidade aceita que ela mesma não tem que se liberar do que quer que seja, porque é a



própria Luz que libera.
Isso faz desaparecer, é claro, a vontade, a ‘vontade de bem’.

Isso faz desaparecer, naturalmente, todos os conceitos de moral, de crença, todos os conceitos de adesão a
rituais, quaisquer que sejam, contribuindo para estabelecer a Liberdade, a Autonomia, como diria também

IRMÃO K (ndr: ver “mensagens a ler”) (*), permitindo-lhes, então, manifestar a consciência, liberada de
qualquer entrave, bem além da ação voluntária do bem e além, é claro, de todo mal.

Já que a unificação da consciência se reflete por uma ação do tipo unitário, cuja característica primeira é a
Graça.

A vida pode tornar-se como mágica.
A vida pode tornar-se com uma evidência total que basta ir em frente, sem nada manifestar como vontade

pessoal, sem nada desejar, já que, de toda maneira, a Graça da Luz irá manifestar e conscientizar, para vocês,
na sua vida, o que for estritamente necessário.

***

Paralelamente ao desaparecimento do ‘eu’, da reivindicação, de maneira geral, da personalidade, a doçura se
estabelece, de maneira cada vez mais evidente, no conjunto das relações.

A doçura não quer dizer sentimentalismo, porque lembrem-se, também, de que existe certa forma de
Transparência, de Ética e de Integridade que supera amplamente o contexto da personalidade, mas que está

diretamente conectada com o Espírito.
Naquele momento, a Luz não pode aceitar a mínima tomada de poder sobre si, a mínima autoridade expressa

por uma personalidade.
Mas isso não vai se expressar por um conflito, isso não vai se expressar por uma resistência e uma oposição,

mas por uma dissolução da dita autoridade, por um desaparecimento da própria tomada de poder.
De fato, a Luz não age contra a sombra.

De fato, a Luz não age contra um elemento pertencente à personalidade, mas vem, simplesmente, transmutá-
lo.

E não é a personalidade que decide transmutá-lo, mas é, sim, a Inteligência da Luz que age.
A personalidade, a consciência fragmentada, toma então consciência, se pudermos dizer, da ação, real e

concreta, da Luz.
Não há, então, mais nada a buscar no exterior, já que a Luz irá agir para preencher qualquer falta, qualquer

mágoa, qualquer cicatriz, qualquer insuficiência.

***

Há, então, uma consciência e uma confiança nova que aparecem, que estão bem além da confiança em si, bem
além da confiança na Luz e que se tornam uma evidência da Luz.

Esta evidência da Luz é uma confiança absoluta, que não está condicionada ao que quer que seja, que não
está condicionada a absolutamente nada que vem da personalidade.

Ela não depende, tampouco, das circunstâncias exteriores, ela não depende da energia do momento da
pessoa.

De qualquer modo, ela própria se estabelece, gradualmente e à medida que a personalidade aceita jogar o
jogo do desaparecimento, justamente, desse ‘eu’.

Mais uma vez, compreendam bem que isso não é uma vontade pessoal da personalidade.
Não é a personalidade que vai, ela mesma, controlar.

É a ação da Luz que age e sem estar sob qualquer controle.
O que é profundamente diferente.

Gradualmente e à medida que a Luz é integrada e vivenciada, a personalidade se afasta, então, de todos os
modos de funcionamento anteriores.

Não há mais, propriamente falando, busca espiritual, porque a Luz é a resposta a qualquer busca, fazendo-os,
então, conscientizar-se de que nada há a buscar, de que nada há a preencher, de que há apenas, efetivamente,

que Ser, e de que tudo irá ocorrer no Ser e não por uma vontade de fazer o bem ou de defender qualquer
posição da personalidade.

***

A Luz, naquele momento, vai de tal maneira penetrar e transformar a personalidade que ela se apaga,
totalmente, diante da Luz, não como uma pressão, não como uma vontade, mas, sim, como uma evidência, aí
também, que permite à consciência ser liberada de qualquer subordinação, de qualquer servidão e, sobretudo,

de todas ilusões.



Eu entendo por ilusão o conjunto dos condicionamentos, oriundos da moral, da educação, das crenças, das
religiões e das próprias leis da alma.

Já que o Espírito que se instala Libera, na totalidade, a alma e o corpo.
A transformação é vivida também no corpo, como isso foi dito, mas a consciência sabe que ela não é esse

corpo.
Não como um desejo de fugir desse corpo, não como uma vontade de se excluir do mundo, mas, muito pelo
contrário, de estar totalmente presente neste mundo e neste corpo, porém em outro nível, em outra realidade.

***

Evidentemente, acompanhado, naquele momento, do aparecimento do que já foi desenvolvido: a visão etérea,
a ampliação dos sons da alma e dos sons do Espírito, o aparecimento cada vez mais claro do som do Céu e

do som da Terra, onde vocês estiverem.
Tudo isso vai contribuir para estabelecer a alma e o Espírito em sua nova Verdade, que não é mais a verdade

da personalidade.
Não existe mais passado que possa interferir no presente e no instante.

Não existe mais futuro que possa modificar o humor do presente.
Não há mais que buscar o que quer que seja no exterior ou em um futuro, porque, efetivamente, naquele

momento, para esta consciência que vive a integração da Unidade, tudo já está realizado.
E esta consciência não é mais dependente de um evento exterior, seja ele qual for.

Ela não é mais dependente da Ascensão coletiva da Terra porque ela já Ascensionou.
E, então, ela se torna doce, ela vive a esperança e a paciência, não fica impaciente com o que quer que seja

porque ela está dissociada da evolução linear do tempo.

***

Os mecanismos Vibratórios, é claro, podem se tornar consideráveis, seja durante a noite, ou em momentos
que vocês não decidiram.

Esta imersão na Vibração e na Luz reflete-se, no momento, por uma desconexão, cada vez mais intensa, dos
modos de funcionamento da personalidade.

Os pensamentos, a razão, o mental, não parecem mais estar condicionados pelo que quer que seja.
Eles estão, aliás, até mesmo, muitas vezes, na incapacidade para agir como eles agiam anteriormente.

A evidência da Luz torna-se tal que não pode mais existir lugar para interrogações.
Também o comportamento vai, então, mudar radicalmente.

O ser se libertando, inteiramente, das condições deste mundo, enquanto ali estando.
Ele não está mais submisso ao que quer que seja, a qualquer ser, a qualquer autoridade, enquanto respeitando
as leis deste mundo, porque ele sabe que ele não está inserido nessas leis deste mundo, mas que é preciso,
no entanto, respeitar a liberdade do outro e, sobretudo, a liberdade das leis, sejam elas quais forem, mesmo

ditadas pela personalidade.

***

A consciência da personalidade que se integra apreende-se, pertinentemente, de que não há mais que se
opor, de que não há mais que lutar, mesmo contra a opressão.

Porque a opressão apenas faz reforçar, ao combatê-la, a opressão.
A lei da ação / reação, como vocês sabem, é sem fim e eterna, neste mundo.

A personalidade que vive a integração, em meio à Unidade, vê então a sua vida se transformar, real e
concretamente.

Tudo se torna, então, mais fácil: não há luta, não há resistência, não há mais sofrimento, não há mais
julgamento, não há mais interpretação.

Há, simplesmente, a consciência que fica cada vez mais lúcida de si mesma e que se instala na Vibração da
Luz.

Todos esses mecanismos que vocês vivem, em graus diversos, refletem o seu próprio mecanismo
ascensional individual.

***

A instalação em maior número, nesta consciência, permitiu, em um primeiro momento, instalar



a Merkabah Interdimensional coletiva, refletindo-se, hoje, pela possibilidade de viver a Comunhão e a Graça,
que vai se expressar pela Ascensão coletiva, a um dado momento.

***

Percepções Vibratórias novas emergem.
Seja no nível dos novos Corpos ou, ainda, do Canal Mariano.

A consciência torna-se cada vez mais lúcida sobre os jogos da sua própria personalidade, como de qualquer
personalidade, e sem julgamento algum.

A pessoa torna-se consciente da distinção, que eu já havia estabelecido durante a minha vida, entre o Prana (a
energia vital etérea, o fogo elétrico, como diria o IRMÃO K) e a energia ‘de la Città’ ou do Plano Supramental,

como eu denomino.
Porque a energia é algo que circula, como uma emoção.

É algo que treme, que se desloca de um ponto a outro do corpo.
Enquanto que a Vibração, ela, não tem necessidade de se deslocar.

Ela é a instalação, no silêncio e na imobilidade da Vibração, que confirma a parada da emoção e da energia.
O Prana jamais será ‘la Città’, ou a Energia Supramental.

A distinção tornar-se-á, gradualmente e à medida das experiências, cada vez mais fácil para ser percebida pela
consciência.

Ela irá perceber desde o início, em um relacionamento, seja ele qual for, ou em um acontecimento, seja ele
qual for, se este acontecimento se inscreve na Vibração da Luz ou na energia da emoção.

E isso se refere, também, aos relacionamentos entre dois seres.

***

Aquele que se instala nesta Consciência Unificada não pode mais ser enganado, nem pelas palavras, nem
pelas atitudes, nem pelos acontecimentos.

Porque ele sabe, instantaneamente, pela qualidade Vibratória, sem qualquer julgamento, se o que acontece
(em um relacionamento ou em um acontecimento) está colocado sob a égide da Luz, ou sob a influência da

emoção.
Dito de outra forma, a alma e a consciência e a personalidade tornam-se lúcidas das interações que acontecem
sob a ação do ego e do poder, e daquelas que ocorrem pela Inteligência da Luz, na Liberdade, na Autonomia e

no respeito total.
Sem se perguntar, sem interrogar, porque a resposta está na própria vivência do instante.

***

Então, mais nenhuma consciência Liberada pode ser enganada por outro ser, por uma situação.
Porque a alma, a consciência, a personalidade, veem diretamente além das aparências, veem diretamente

além do que se deixa ver, pela situação ou por um ser com o qual há uma relação.
Todas essas mudanças são perfeitamente observáveis.

Elas são graduais e se instalam, cada vez mais, na intensidade, como na duração.

***

Lembrem-se de que nada é obrigatório para vocês viverem isso.
Mas, unicamente, respeitando os Quatro Pilares do Coração.

Quer dizer, aceitando a Transparência: vocês nada têm que esconder, vocês nada têm em vocês que seja
capaz de ser submetido seja ao que for.

Tornando-se humilde, vivendo a Humildade, realmente: isto é, nada reivindicar a não ser o instante presente
(que isso seja uma vida passada, que isso seja um status).

Porque qualquer status espiritual seria, mesmo nele, ilusório.
Enquanto vocês se identificam a um status, vocês se enganam.

A Humildade mais total é essa.
Porque, quanto mais vocês compreenderem e viverem este conceito de Humildade, mais a Luz irá aumentar.
Isso irá se tornar, para vocês também, não um mecanismo intelectual, mas, sim, a Verdade da sua vivência.

A Simplicidade é essencial porque a Luz é simples: que isso seja no desenrolar de suas vidas, de seus



relacionamentos, dos acontecimentos que chegam, se isso não for simples, não é a Luz, mas a vontade.
Vocês irão prosseguir, cada vez mais facilmente, fazendo a diferença entre os dois.

E, naturalmente, a Porta da Infância (a Pobreza): aceitar e viver o fato de que nada há para explicar porque a
Luz é a resposta.

O fato de que nada há para compreender, o fato de que nada há para buscar, como explicação, em um
passado ou em uma cadeia lógica, seja qual for, protege-os do seu próprio mental, não como uma vontade de

silenciá-lo, mas, bem mais, como um Abandono à Luz e uma renúncia, como isso foi definido.
Deste modo, então, a ação da Luz vai se tornar cada vez mais evidente, não para compreender, mas para viver,

a partir do momento em que vocês respeitarem os Quatro Pilares do Coração.

***

Enquanto existir, em meio à personalidade, uma vontade de apropriar-se da sua vida ou das suas vidas
passadas, enquanto existir uma vontade de reivindicação da Luz, enquanto vocês exprimirem o livre arbítrio, ou

reivindicarem o livre arbítrio, vocês não podem ser Livres.
A Liberdade é a Graça, isso não é o livre arbítrio.

O livre arbítrio é o álibi, encontrado pela alma e pela personalidade, para manifestar um caminho espiritual,
fazendo-o crer na Liberdade, dando-lhe uma imitação de Liberdade, mas isso não é a Liberdade.

A Liberdade, realmente vivenciada, está bem além do livre arbítrio porque isso não é o livre arbítrio.
Não são vocês que fazem as escolhas, em meio à personalidade, mas é a Luz que, pela sua Inteligência, age,

na vida, na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas interações, nas suas Comunhões.

***

Tudo isso ocorre, progressiva ou brutalmente, mas são, realmente, as tomadas de consciência que lhes dão a
validade e a autenticidade das testemunhas e dos marcadores do seu acesso à Unidade.

Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês constatam, no que lhes aconteceu ultimamente (nos
relacionamentos ou nos acontecimentos), que é extremamente fácil para vocês de ver a ação da Luz e a ação

da não luz, na sua vida.

***

Esses marcadores, mais uma vez, não são para querer estabelecer.
Eles não são uma obrigação, mas eles resultam, diretamente, da instalação da Luz.

Não são, então, regras para quererem manifestar na sua vida porque, enquanto vocês desejarem manifestá-lo,
como regras, é apenas a personalidade que manifesta isso.

Por outro lado, e pela evidência, a partir do momento em que vocês aceitarem a ação da Luz, na totalidade, a
partir do momento em que vocês aceitarem, além do desprendimento, Abandonar-se à Luz e renunciar a

qualquer ação, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo se torna evidente e simples.

***

Porém, se a personalidade interferir e se vocês estiverem abertos à Luz, o que irá acontecerá?
Exatamente o inverso: tudo irá se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais conflitante e cada vez mais temível

para viver.
Isso não é nem uma punição, nem uma repreensão, mas, sim, os resultados da sua própria ação que se opõe

à Luz.
Quando lhes dizemos que a Luz é uma Graça e que é preciso substituir a comunicação pela Comunhão, isso é

uma evidência para aquele que o vive.
É preciso, ainda, aceitarem vivê-lo e se remeterem à Luz.

Isso necessita, efetivamente, da dissolução cada vez mais rápida do ‘eu’ em benefício do Si.

***

A Luz não é uma reivindicação, ela não é uma escolha: ela é um estado.
O período das escolhas existiu, há alguns anos.

O que deve se estabelecer, hoje, é a evidência dessas escolhas.



Aquele que ainda crê que tem que escolher, está no nível da personalidade.
Porque aquele que está sob a égide da Luz sabe que nada há para escolher.

Através dessas poucas palavras, eu espero ter trazido alguns vislumbres a mais, na sua vida, com relação à
ação da Luz e a ação da personalidade, totalmente opostas.

***

A personalidade leva tudo para ela, na sua experiência, na sua vivência, mesmo da Luz.
A Luz dá e restitui, ao Universo, o que é vivenciado.

A personalidade de nada se apropria.
Tornar-se Transparente é, também, isso.

Não é somente estar de acordo com o que pensamos e com o que cremos.
É também aceitar esta evidência, não como uma vontade, mas como a realidade que é para ser vivida.

Assim como o conceito de Abandono à Luz, tal como desenvolveu ANAEL, há mais de dois anos, podia ser
complexo para discernir, do mesmo modo, hoje, os próprios resultados deste Abandono à Luz (ou desse não

Abandono) tornam-se cada vez mais evidentes e patentes, na vida de vocês.
As testemunhas que vocês observam, no desenrolar de suas vidas, devem, então, permitir-lhes, não combater
esta ausência de testemunhas, mas, bem mais, centrar-se, de novo, no Coração, no centro dos Quatro Pilares.

***

Simplesmente estar presente no instante, não mais estar na projeção em um futuro ou em um passado que não
existe, mas penetrar, em cheio, na Consciência Unitária, vivê-la e ali se instalar.

Seja qual for o futuro, não há outra maneira de viver a Ascensão.
Segundo a aceitação da Luz (em sua ação, em sua evidência) ou a ação da personalidade (que mantém, por
vontade própria, outra coisa do que a Luz), os resultados são, vocês podem imaginar, opostos um do outro.

Lembrem-se de que a Luz será sempre simples, na sua expressão, na sua manifestação, na sua vida.
A personalidade irá se tornar cada vez mais complexa, em oposição, na resistência, na ausência de Abandono.

***

A Luz jamais é contra o que quer que seja.
A Luz É, e isso é tudo.

É profundamente diferente responder à Luz, pela Luz, do que responder à Luz, pela personalidade.
Isso vai se tornar cada vez mais evidente para vocês, se tanto é que vocês vivem a Luz.

Porque cada um recebe segundo a sua Vibração, e a Luz penetra, cada vez mais intensamente, nas estruturas
físicas e psicológicas, nos corpos sutis, conforme o local que está aberto.
Se vocês estiverem abertos no nível do poder, a Luz irá reforçar o poder.

Se vocês estiverem abertos no nível do ‘eu’ e do ego, a Luz irá reforçar o ‘eu’ e o ego.
A Luz apenas pode ir ali onde estiver aberto.

E vocês são responsáveis por onde vocês estiverem abertos.

***

É a tomada de consciência que é para realizar, atualmente, porque ela se torna evidente em todas as vidas de
todos os seres humanos, quaisquer que sejam, seja qual for o seu futuro, seja qual for a sua Vibração.

Porque tudo o que não estiver Transparente irá se tornar cada vez mais opaco.
Porque tudo o que não for Simples irá se tornar cada vez mais complicado.
Porque tudo o que não for Humilde irá se tornar cada vez mais pretensioso.

Porque tudo o que não estiver na Pobreza do Espírito irá se tornar cada vez mais complexo e insuperável.
Vocês veem as consequências, diretamente na sua vida pessoal, refletindo a Inteligência da Luz.

O seu corpo irá refleti-lo, também.

***



Tudo isso não é uma punição, mas a justa retribuição, não de algum karma, mas resultante da lei de atração e
de ressonância da Luz e do estado Vibratório da sua própria consciência, nesse mecanismo de Passagem do

ego ao Coração, na Passagem desta Porta Estreita.
Lembrem-se, os Arcanjos lhes disseram que vocês se tornam criadores da sua própria realidade, isso vai lhes

aparecer cada vez mais claramente.
Aquele que criar o medo, viverá o medo.

Aquele que criar a Alegria, viverá a Alegria.
Não há qualquer julgamento nisso, não há ação / reação, mas a evidência da Luz.

Cabe a vocês, então, a cada um, estar cada vez mais lúcido sobre a ação da Luz e sobre a resposta da
personalidade (que é, ou oposição e contradição, ou Abandono à Luz).

E os frutos serão cada vez mais imediatos, com relação tanto aos fatos como aos acontecimentos, como aos
relacionamentos que vocês têm que viver aí onde vocês estão.

Não há melhor preparação, na sua Ascensão individual atual, para a Ascensão coletiva e final.
Todo o resto é apenas projeção daí.

Vocês estarão tão imersos na Vibração da Luz que vocês terão encontrado todas as respostas, seja qual for a
sua vida, sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem os seus relacionamentos.

A Luz irá assumir todo o lugar, porque é a sua natureza, e é a nossa natureza.
Sempre foi assim.

***

Está aí, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu tinha para entregar a vocês, enquanto Melquizedeque do Ar.
Eu não sei se nós temos um pouco de tempo, mas eu lhes dei, em todo caso, o que havia para dar a vocês.

Eu deixarei a minha Irmã NO EYES entrar, ela, nos mecanismos mais íntimos referentes às possibilidades de
acesso Interior à Visão.

Eu gostaria de descrever para vocês, quanto a mim, os diferentes comportamentos observáveis, para cada um,
sem qualquer esforço.

No nível desses mecanismos espirituais mais íntimos, associados à Ilusão ou à Verdade, ou seja, ao astral ou
ao Vibral, que estão em oposição total (o Espírito ou a alma, se vocês preferirem), eu deixarei aquela que

vivenciou isso, durante a sua vida, de maneira total, exprimi-lo, a saber, NO EYES.
Irmãs e Irmãos na Humanidade, eu rendo Graças e eu comungo à sua Presença.

... Efusão Vibratória ... Comunhão ...

Até breve.

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

(*) – IRMÃO K – Mensagens de 2011:
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article725b.html

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

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

http://autresdimensions.info/article725b.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html


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



~ FUSÃO DOS ÉTERES ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Comunhão seja entre nós, pelo Amor, pela Luz e pela Graça.

Eu venho, por minha vez, para completar uma série de elementos referentes à descida do Supramental, a
realização deste na estrutura da consciência limitada, na estrutura física e nas estruturas sutis.

Esse processo foi denominado Fusão dos Éteres.

***

A Fusão dos Éteres foi realizada nos céus desta Terra, durante a primavera (outono, no hemisfério sul).
Antes do início deste inverno (verão, no hemisfério sul), a Fusão será concluída, na consciência limitada.

Traduzindo-se por certo número de mecanismos específicos da consciência (isso foi explicado), como da
energia, da Vibração, que vai dar-lhes, de algum modo, a viver e a manifestar uma série de elementos.

***

O primeiro desses elementos (que é o principal) é, de qualquer forma, a transformação do fogo Luciferiano (ou
fogo do desejo) no Fogo do Espírito.

O Fogo do Espírito não é uma vaga ideia da cabeça, mas uma vivência que deve se instalar, no conjunto das
células, porque a Ascensão (como isso lhes foi comunicado) realiza-se no corpo, nesta carne.

Já que se trata de uma Transmutação, e mesmo bem mais, de uma Transubstanciação, fazendo passar uma
determinada estrutura, de um estado Vibratório específico, a outro estado Vibratório, ou se vocês preferirem,

de uma gama de frequências a outra gama de frequências.

SRI AUROBINDO - 27 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-hAmdlqG2uno/TtZD9txRs4I/AAAAAAAAARA/zFT-SBZHXSs/s1600/000SriAurobindo112.JPG


***

Mesmo em meio a este mundo, onde vocês estão encarnados, existem tantas consciências diferentes quanto
seres humanos diferentes.

Existem tantas verdades quanto seres humanos diferentes, porque o mesmo acontecimento, porque o mesmo
fato, não tem o mesmo significado, nem o mesmo escopo, e não corresponde à mesma verdade, vivenciada

por cada consciência.
E, no entanto, existe um mecanismo coletivo, em operação, atualmente, mesmo se muitos de nós lhes

dissemos que a Ascensão individual (em curso de realização ou já realizada) não é, no momento, capaz de ser
sobreposta à Ascensão coletiva (que se refere, ela, a um momento particular determinado pela Terra).

Quando eu fui São João, eu dei certo número de elementos, com relação às modificações visíveis, durante
minha época, deste efeito da Transubstanciação, traduzindo-se pelo desaparecimento de alguns elementos, de

algumas consciências deste Plano de vida.
Naturalmente, todos esses processos foram iniciados e ampliados, progressivamente, desde o início deste

ano terrestre.

***

Além da Fusão dos Éteres (realizada no Céu, no mês de abril), houve (como talvez vocês tenham notado) o
desaparecimento, cada vez mais considerável, de algumas consciências desta Terra, Liberadas, de alguma

maneira, de certa forma de confinamento.
Obviamente, poderíamos falar muito tempo sobre o modo de olhar as coisas, segundo o ponto de vista,

segundo o que é dado a ver pelos olhos e o que é dado a Ver pelo Coração.
O que é mostrado pelos olhos (e pela consciência da personalidade, é claro) chama-se de morte, e várias

espécies animais, e vários elementos de vida se transformam, mais ou menos progressivamente, um pouco
em cada parte sobre esta Terra.

Logicamente, aqueles que não estão atrás das verdadeiras informações, não podem estar atualizados sobre o
que acontece, real e concretamente, no (eu diria) aspecto físico da vida sobre esta Terra.

Porque isso não alcançou, eu diria, um limiar de percepção consciente que corresponderia ao conjunto da
consciência coletiva da humanidade.

Mas esse processo está, efetivamente, prestes a acontecer, além (talvez) do seu limiar de percepção
consciente ao nível coletivo, mas ele acontece, mesmo assim.

***

Nosso Comandante forneceu, desde alguns anos, elementos importantes, ao nível geofísico, que confirmariam
(de algum modo) o processo Ascensional da Terra (ndr: uma avaliação foi feita, recentemente, por O.M.

AÏVANHOV sobre esses elementos, ver sua intervenção do dia 23 de outubro último) (*).
Lembrem-se de que a não luz serve-se da Luz.

Lembrem-se de que a não luz vai utilizar as circunstâncias, quaisquer que sejam (climáticas, geofísicas,
cósmicas), para tentar realizar suas visões, que são, é claro, a perpetuação de uma Dimensão, por ignorância

ou por medo do que representa, na Verdade, a Luz, para o Espírito.

***

A vida neste mundo (tal como nós a conhecemos, tal como vocês ainda a conhecem), transforma-se.
Individualmente, vocês vivem as mudanças e as transformações, sem, no entanto, viver ainda a

Transubstanciação, mesmo se muitos de vocês começam a viver fenômenos ligados a esta Fusão dos Éteres,
como foram explicados ontem (ndr: ver as intervenções de 26 de novembro de GEMMA GALGANI e de UM

AMIGO) (**).
Esse mecanismo de Fusão dos Éteres, para as estruturas de consciência humanas, e para todas as outras

estruturas de consciência manifestadas em vidas (por exemplo, denominadas animais), traduz-se, muito
exatamente, pelo que vocês observaram (para aqueles que ali se interessaram) quanto ao processo de

extinção de alguns mamíferos marinhos, de alguns pássaros.
Esse processo de extinção (assim chamado por aquele que teria apenas um olhar limitado) é, evidentemente,
perfeitamente outra coisa do que uma extinção, já que se trata de um verdadeiro Nascimento, mesmo se isso

não lhes seja visível.
O ser humano irá insistir em chamar de morte o que ele não entende, a partir do momento em que uma

consciência desaparece de seu Plano, aí onde ele próprio está manifestado.



***

Nós frequentemente lhes dissemos que esse processo de Liberação matricial, que está em andamento desde
algum tempo, e que se acentuou (se o podemos dizer) desde as Núpcias Celestes, desde o ano de 2009,

culminou, no final do ano passado, na Liberação do Sol, na Liberação do núcleo da Terra.
Cuja finalidade, é claro, é a Liberação do ser humano.

Então, obviamente, a consciência limitada chamará esta Liberação de um fim.
Mas não é um fim, é apenas um início, um verdadeiro Nascimento nos Mundos do Espírito.

Naturalmente, o Espírito (e isso foi ainda corroborado, eu diria, pelo IRMÃO K) não está presente sobre este
mundo.

O Espírito parece como algo, aliás, ligado ao Corpo de Estado de Ser que, para aqueles que não vivem as
Vibrações, nem a transformação, é apenas uma hipótese.

Somente aqueles que vivem as Vibrações estão bem além da hipótese, já que isso faz parte de sua vivência, e
isso se reflete por modificações, cada vez mais flagrantes, da Consciência.

***

A Fusão dos Éteres é um processo que vai trazer uma conscientização do processo de Transubstanciação.
O que quer dizer que haverá (antes do que nós chamamos de momento final da Terra, da sua Ascensão) uma
conscientização (para uma grande parte da humanidade que, no momento, não realizou esta conscientização)
de que alguma coisa não funciona mais, realmente, como antes, e de que uma transformação de envergadura

está em andamento sobre a Terra.
No momento, isso apenas apareceria àqueles que vivem a Vibração Interior, ou as premonições, ou as

intuições Interiores.
Vocês não estão sem ignorar que 80% da humanidade continuam, de algum modo, suas vidas como se nada

houvesse, porque, efetivamente, para essas consciências, nada existe.
Isso é sua vivência.

Como diria IRMÃO K, isso é sua Liberdade.
E é, sobretudo, seu campo de experiência, mas esse campo de experiência (ligado à perpetuação de uma

consciência particular) será, a um dado momento, confrontado com a realidade e com a Verdade do processo
que esses seres irão chamar de extinção total da humanidade.

Que, quanto a nós, nós preferimos chamar, é lógico, de Verdadeiro Nascimento nos Mundos do Espírito, o que
nós podemos nomear: a Liberação, a Ascensão, a Transubstanciação que é um processo que foi vivenciado,

em várias ocasiões, sobre esta Terra, sem, no entanto, que houvesse uma Liberação.

***

As coisas são profundamente diferentes.
Mas, é claro, para aqueles de seus Irmãos e Irmãs (nossos Irmãos e Irmãs) que não vivem esse processo de
Transubstanciação da Consciência (de realização do Si, da Unidade, da Alegria, da Vibração), é extremamente

difícil aderir ao que se traduziria, para eles, por seu próprio desaparecimento.
A consciência estando estabelecida na Ilusão considera que esta Ilusão é a única verdade, porque é a única

palpável.
Isso faz parte do campo de experiências da limitação, e eles sequer podem conceber, ou imaginar, ou esperar,

que existe outra coisa que esta consciência limitada, que esta vida, que este corpo.
Para a maioria dos seres ainda não Despertos, existe apenas uma vida: aquela da personalidade.

Existe apenas um objetivo: aquele da satisfação dos desejos, da perpetuação do que foi chamado de espécie,
e de certo número de crenças (que elas se situem ao nível econômico, ou espiritual, ou religioso,

absolutamente nada muda, eles estão em suas crenças).

***

Na crença (na personalidade, como vocês sabem), há uma noção de efêmero.
Esta noção de efêmero, no sentido da vida humana, está também inscrita (mas em outra escala de tempo) no

efêmero da Terra, em meio a Dimensões alteradas, ou falsificadas.
Os processos de transformação da Terra, ligados ao basculamento denominado dos pólos físicos da Terra,

são uma realidade.
Isso ocorre extremamente regularmente.

Evidentemente, não no intervalo de uma vida, nem no intervalo de uma memória coletiva, o que faz com que a



memória coletiva jamais seja guardada, justamente, a memória, exceto através dos escritos (como o dilúvio de
Noé), mas absolutamente não ligados aos basculamentos dos pólos (mas, simplesmente a fatores de chuvas

prolongadas, tendo inundado os solos).
A realidade é, logicamente, outra coisa.

***

Existem, então, ciclos naturais.
Esses ciclos naturais são, também, bem humanos, através do nascimento e da morte, como os ciclos naturais

da Terra.
Eles são denominados naturais porque fazem parte da normalidade desta Terra.

Esta normalidade da Terra que não é, absolutamente, a normalidade da Vida em meio aos Universos, mas, sim,
uma normalidade inscrita segundo princípios de funcionamento extremamente específicos, deste mundo, nesta

Dimensão.
O Espírito é Eterno.

A Luz é Eterna.
A Consciência é Eterna.

Mas, certamente, não a consciência da personalidade, certamente, não a consciência do que é cíclico (como a
vida, através do nascimento e da morte).

A Verdadeira Vida não passa, nem pelas portas da morte, nem pelas portas do nascimento, já que ela está
inscrita, por toda Eternidade, na mesma cinética (se o podemos dizer), além da noção de ciclo.

Naturalmente, os ciclos são observáveis sobre esta Terra.
Há os ciclos do dia, os ciclos da vida e da morte, e os ciclos dos anos.

Esta noção cíclica faz parte do próprio princípio da alteração da propagação da luz.

***

Foi relatada, pelo Comandante, a Liberação dos envelopes isolantes.
Foi-lhes relatada, mais recentemente, a Liberação dos envelopes isolantes do corpo humano, ou seja, do

corpo astral, do corpo mental e do corpo causal.
Alguns sábios disseram que: “o que está em cima é como o que está embaixo”.

Mas o que está em cima, não deve ser compreendido como: o que está no Espírito.
Porque o Espírito não está em cima, nem embaixo, ele está por toda parte.

Deste modo, então, “o que está em cima é como o que está embaixo” aplica-se às leis naturais deste mundo.
E há, então, efetivamente (pelo princípio de analogia e de correlação, e de ressonância), uma adequação total

entre as camadas isolantes da Terra e as camadas isolantes da personalidade, que mantém certa forma de
coesão, certa forma de coerência.

Mas além desta coesão e desta coerência, existem estratos (se podemos dizer) do ser humano e da
Consciência, que não estão limitados por qualquer camada ou por qualquer estrato.

***

A Fusão dos Éteres, realizada no Céu, realizando-se nos corpos humanos e nos corpos de toda vida sobre
este planeta, já colocou, então, certo número de elementos que lhes são acessíveis.

Esses mecanismos, chamados de partida em massa dos animais (de mamíferos marinhos, de pássaros,
essencialmente), correspondem a uma Transubstanciação total dos seus corpos.

O olho humano vai chamar isso de cadáver.
Mas não o é, porque o corpo está presente, não existindo ainda uma Consciência presente, aliás, em outro

espaço-tempo.
Do mesmo modo que, quando um ser humano, no ciclo da morte e do nascimento, chega a morrer,

evidentemente, a Consciência não desaparece apesar de tudo.
Mesmo se o reducionismo e o fim da Idade Sombria fazem considerar a vida como inscrita entre o nascimento
e a morte, aqueles que têm um mínimo de crença ou de experiência espiritual sabem que, mesmo em meio à

matriz, existe um princípio de reencarnação.
Onde a Consciência jamais desaparece, mesmo se há (de algum modo) uma obliteração do que é chamado de

vidas passadas, da mesma forma que existe uma obliteração do Espírito.

***



A Fusão dos Éteres (além da dissolução do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal), neste período de
tempo que antecede o momento coletivo final da Terra, vai levar cada vez mais seres humanos a se

conscientizar de que eles não são limitados por este corpo, ainda menos por este nascimento e esta morte.
E há, então, um princípio de perenidade que vai emergir.

O próprio princípio da conscientização da perenidade da Consciência é (vocês bem imaginam) um elemento
importante que virá diminuir o ‘choque da humanidade’, para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que teriam

vivenciado esse conceito de perenidade antes do momento coletivo, final, da Terra.

***

Lembrem-se das etapas precisas que eu abordei o conteúdo, desde um ano, referentes ao choque da
humanidade: a negação, o medo, a negociação e, enfim, a aceitação do que chega (ndr: intervenção de SRI

AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (***).
Naturalmente, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que vivem as Vibrações, em um nível ou em outro, vai

compreender, porque eles vão viver a noção da perenidade da Consciência.
Não como uma crença em uma sobrevivência do que quer que seja, mas, sim, porque a própria Vibração da

Consciência, em meio à Luz Vibral, vem reforçar a Consciência em sua perenidade.
O que dissolve o corpo astral, o corpo mental e o corpo astral, não é uma ação da personalidade, mas, sim,

uma ação direta da Inteligência da Luz, por intermédio do que nós denominamos Fogo do Espírito e que, em
minha última vida, eu descrevi como a irrupção do Supramental: esta Luz Branca que iria transformar toda vida e
provocar mudanças importantes, na Consciência como nas próprias condições da vida, já que não haveria mais

confinamento, não haveria mais regras de vida que fossem sobrepor-se, entre um antes e um depois.

***

Evidentemente, de maneira mais ou menos consciente, vários seres humanos, além da vivência Vibratória,
aderiram a um princípio de transformação.

A única porta de saída possível é o Coração, não em uma crença no coração, não em uma esperança, mas,
sim, na vivência Vibratória, já que a Consciência é Vibração.

Por mais que a consciência limitada afirme que ela crê na Unidade (ou que ela crê na perenidade da alma ou do
Espírito, ou que ela crê no Espírito), enquanto ela não vive isso, permanece apenas uma crença e não uma

vivência.
Nós também desenvolvemos, uns e outros, muito amplamente, a noção de crença e de experiência.

Porque a crença não é uma experiência.
Ora, o conjunto da vida humana, sobre esta Terra, baseia-se no conjunto de crenças pouco claras que não têm,

até que se prove o contrário, qualquer existência real, além deste mundo.

***

O próprio princípio da perenidade da vida sobre este mundo (com base, como eu disse, na noção de ciclos, e
de confinamento em meio a ciclos), faz com que as forças de não-luz tenham tentado, até agora, limitar (de

algum modo) a expansão da consciência, e isso de múltiplas maneiras.
Ou reforçando as crenças (como elas sempre existiram, mas as modificando): dando, à sede de liberdade do
ser humano, uma água para beber, que é uma água que dá respostas, mas respostas, neste mundo, mesmo

em nível espiritual.
Isso se denomina ‘leis da alma’, leis da reencarnação, a psicologia espiritual: um conjunto, um tesouro de

conhecimentos que podem ser explorados neste mundo, mas que, absolutamente, não preparam para viver o
Espírito.

Já que o Espírito, aliás, não é mesmo abordado, e a finalidade não é mais o Espírito, mas, sim, o florescimento
da alma (através de certo número de conceitos que vocês foram levados a encontrar em diferentes leituras, em

diferentes ensinamentos, ou transmitidos por diferentes pessoas).

***

A Liberdade é Vibratória.
Ela não tem o que fazer de quaisquer leis, de quaisquer regras, presentes neste mundo.

A Fusão dos Éteres firma (para aqueles dos Irmãos e Irmãs que vivem esses estados Vibratórios) a
Dissolução total do conjunto do que está ligado (como isso foi dito) ao corpo de desejo, em primeiro lugar, a

tudo o que está ligado às emoções.



Vários seres que vivenciaram o Despertar do Coração falaram-lhes do efeito das emoções como elemento que
freia o acesso à Unidade.

Outros ensinamentos, mais ligados à transformação da humanidade atual (mas não à Unidade, porém mais ao
prolongamento da Dualidade), falaram-lhes de conhecimento de suas próprias emoções, e foram mesmo até

para assimilar a emoção ao Coração.
O que é, obviamente, absolutamente falso, já que o Coração, de modo algum, é uma emoção, mas, sim, um

estado se Ser, ao passo que a emoção é um estado de reação.
O estado de Ser jamais será um estado de reação.

***

No que se refere à terceira camada isolante da consciência individual, o corpo causal: esse corpo causal, como
seu nome indica, evoca uma causalidade, chamada, de outra forma, de lei de karma ou de ação / reação, dando

a explicação do que é viver na matriz (que isso seja através das relações entre os seres, através da lei de
karma, através de ação / reação, mesmo em nível mais sutil, psicológico).

 Mas esta lei causal não é absolutamente, nem o reflexo, nem mesmo o oposto do que representa a Lei da
Graça, que está além do corpo causal.

O Fogo do Éter, ao nível da consciência individual, traduz-se pelo Fogo do Coração ou pelo Fogo do Espírito.
A irrupção do Supramental (em seu momento individual, que lhes é próprio) traduz-se, pouco a pouco, ou mais

brutalmente, pelo desaparecimento total do seu corpo emocional, do seu corpo mental, dando-lhes a
capacidade para não mais pensar, dando-lhes a capacidade para não mais reagir.

Fazendo com que, efetivamente, todos os Irmãos e Irmãs que Vibram, em um momento ou outro, fiquem
suscetíveis para viver momentos, cada vez mais intensos, e cada vez mais prolongados, de imersão na Luz.

Onde nada mais existe senão a Luz e a Consciência.
Onde tudo o que pertencia à Ilusão (ou seja, este corpo, esta vida, tudo ao que vocês estão submetidos),

naqueles momentos, e somente naqueles momentos, desaparece por completo.
É nesses momentos particulares (e eu lhes dei, desde alguns anos, alguns elementos, através da respiração

ou através da focalização da Consciência, ou através mesmo do que lhes deu UM AMIGO, no Yoga da Unidade
ou da Verdade), que irão permitir-lhes aproximar-se dessa Passagem da Porta Estreita, da vivência do Coração

(ver a coluna “Protocolos a praticar / Protocolos prioritários”) (****).

***

Tudo isso é, em última análise, uma preparação individual (como eu disse) visando facilitar o estabelecimento
do momento coletivo da Terra, na coletividade da Consciência humana.
Pondo fim, desta vez, real e definitivamente, ao corpo causal da Terra.

Realizando, assim, a Liberação da Terra e sua Ascensão definitiva nos Mundos Unificados da 5ª Dimensão.
Isso se traduz, para aqueles que estão atentos, pela rachadura (já presente no manto terrestre, desde a

penetração da Luz Adamantina), não somente no núcleo terrestre, mas no manto terrestre.
Fazendo com que a transmutação alquímica de alguns elementos de carbono da Terra torne-se cada vez mais
evidente, e se traduza, como disse nosso Comandante, por um aumento do raio da Terra (ou do diâmetro da

Terra) e, portanto, de sua superfície.
Tudo isso se desenrola também, doravante, em vocês, dando-lhes alterações de percepção, até mesmo, do

que é, para vocês, a vida.
E vocês se dão conta, cada um ao seu ritmo, de que nos momentos ditos de Alinhamento (ou de meditação, ou

de Fusão com a Luz, ou de Comunhão), vocês imergem, com grande facilidade, na Luz, e vocês se extraem,
de maneira muito simples, da personalidade e dos diferentes papeis que são mantidos na vida dita ordinária,

sem, no entanto, que houvesse uma demissão.
Mesmo se, é claro, nós estamos conscientes de que esse processo está longe de ser perfeito no momento, já
que isso se traduz, como dizia IRMÃO K (ndr: ver sua intervenção de 27 de novembro) (*****), por certo número

de interrogações ou de questionamentos com relação ao que vocês irão se tornar e ao que vai se tornar o
conjunto do que faz suas relações, quaisquer que sejam.

***

Mas vocês constatam também, paralelamente, que gradualmente e à medida que vocês imergem nesta Luz,
nesses momentos de Comunhão, quanto mais vocês imergem na Luz, mais suas preocupações desaparecem

do campo da Consciência.
Já que a característica essencial da Consciência Unificada é, então, manifestar a Alegria, a Plenitude e a

ausência de questionamento.
E pouco a pouco (ou de maneira mais brutal), vocês irão perceber que quanto mais vocês estão na Luz, menos



há questões, e mais o conjunto do que se desenrola parece-lhes evidente.
 O que, obviamente, é totalmente ao oposto daquele que não Vibra, que irá se colocar cada vez mais questões

sobre a realidade do que vive a Terra (apenas vendo, por exemplo, o lado sombrio e não luminoso do
estabelecimento de um plano de dominação da não-luz, mais do que a instalação da Luz).

Tudo irá depender, aí também, como dizia nosso Comandante, do ‘ponto de vista’: ponto de vista da lagarta ou
ponto de vista da borboleta.

Mas o ponto de vista da borboleta não é uma invenção da imaginação, mas, sim, uma vivência do Espírito.
Que irá se traduzir, ele mesmo, por uma capacidade, cada vez maior, para não manifestar emoção (e, portanto,

os desejos que ali estão associados), para não mais manifestar atividade mental (tal como está inscrita em
meio à razão e à lógica), mas, bem mais, para manifestar a Inteligência da Luz, através de sua Vibração e do

conjunto do que traz esta Vibração, ou seja, a Alegria, a Paz, a Serenidade.
E a certeza Interior, porque vivida, porque tudo se desenrola na harmonia, na Paz, mesmo se o olhar da

personalidade (quando ela retorna nesse olhar) pode, às vezes, exprimir outra coisa.
Mas essas idas e vindas (como nós dissemos) permite-lhes, cada vez mais, estabelecer-se em suas escolhas

definitivas e viver as consequências.

***

Naturalmente, qualquer que seja o Futuro desse corpo, qualquer que seja o Futuro de seu ambiente, próximo
ou mais distante, vocês irão tomar consciência (como isso foi falado também) de que a impaciência não é mais

oportuna.
Porque a Esperança é vivida como uma finalidade, ela mesma.

O que acontece, então, nesta dissociação Interior / exterior (ou consciência fragmentada e Consciência
Unificada), dá-lhes uma forma de assentamento e de solidez da Consciência Unificada.

Afastando-os, gradualmente e à medida, da consciência da personalidade, de suas ligações, de seus jogos, de
suas interações.

A Alegria é chamada a aumentar, a partir do instante em que a questão cessa.
E onde a interrogação se porta unicamente, não em uma data, não em um acontecimento exterior, mas na
aquiescência a esta Luz e a seus efeitos, por sua Inteligência e sua Vibração, em sua própria vida, em sua

própria Consciência.

***

Em resumo, vocês fazem o aprendizado, doravante, com a Fusão dos Éteres e as diferentes manifestações
que ali serão acopladas (se esse já não é o caso), para viver uma maior facilidade em sua vida.

Porque a Luz se torna, efetivamente, cada vez mais, para vocês, uma evidência, uma certeza, e a única e só
Verdade extraindo-os, deste modo, a título individual, da Ilusão.

Não são vocês que põem fim à Ilusão, mas, sim, a própria Luz que transforma, em vocês, pela Fusão dos
Éteres do seu próprio conjunto de Corpos (ditos físicos e sutis), os próprios princípios de apego, de Ilusão,

tornando-os Livres, Autônomos.
Não são vocês que os tornam Livres e Autônomos, mas, sim, a ação da Luz, a partir do momento em que

vocês renunciaram à personalidade, a partir do momento em que vocês se Abandonaram, integralmente, à Luz,
que realiza esta Obra, em vocês.

***

 Vocês chegaram, é claro, a um momento chave desta transformação individual que é o momento em que o
último envelope isolante de suas estruturas, chamado de corpo causal (ou, se vocês preferirem, o corpo e

veículo da alma, ligado ao que foi nomeado Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, associado, como IRMÃO K lhes
mostrou, ao que foi denominado chakra do baço e chakra do fígado), vai desaparecer.

Levando-os a desviar-se da ATRAÇÃO e da VISÃO, levando a alma a não mais voltar-se para a sedução da
Ilusão deste mundo e seus diferentes jogos, mas a se voltar, inteiramente, para o Fogo do Espírito a fim de
viver a realidade e, sobretudo, então, permitir a esse corpo astral e a esse corpo mental desaparecerem, na

totalidade.
O momento final será, efetivamente, o desaparecimento total do seu corpo causal, de uma maneira ou de outra,
representando o que foi abordado como as diferentes vias possíveis da Ascensão, desde duas semanas (ndr:

ver em nosso site a intervenção de GEMMA GALGANI de 12 de novembro) (******).
A partir daquele momento, haverá um mecanismo se sincronia entre o individual e o coletivo, correspondendo à

dissolução do corpo causal individual, como do corpo causal coletivo, como do corpo causal da Terra.
Permitindo então, naquele momento, o que nós chamamos de Ressurreição, em meio aos Mundos Unificados.



O corpo que é o seu, a personalidade que é a sua (ainda no momento) irá aparecer-lhes, naquele momento,
cada vez mais afastada da Verdade.

Porque sua Consciência não terá mais qualquer dificuldade para passar nesse Corpo de Estado de Ser e nesta
Consciência de Estado de Ser, ou seja, no Si.

O eu será transformado, e em Transubstanciação total, com uma facilidade que será tanto mais evidente quanto
mais vocês tiverem aprendido a deixar a Vibração da Luz agir, em vocês.

***

Muitos de vocês constatam que após terem observado os medos (num ‘face a face’, ou através de episódios
de ‘noite escura da alma’, como isso foi abordado), vocês vivem, agora, mecanismos de Abandono à Luz muito

mais simples do que antes, e aceitam o que a vida dá a viver, de maneira muito mais evidente, qualquer que
seja este acontecimento a ser vivido (no corpo, em uma relação, em um trabalho, ou em qualquer esfera que

seja, pertencente a este mundo).
Isso se traduz, é claro, no corpo, por mecanismos de calor e de Fogo, por mecanismos de suporte, em

particular e, sobretudo, ligados à Porta posterior de CRISTO, denominada Porta da Transparência.
Mas, também, por Vibrações cada vez mais intensas, indo além, amplamente, agora (para alguns de vocês),

das Portas e das Estrelas, implicando um mecanismo Vibratório do conjunto da Consciência, e do conjunto das
estruturas chamadas de corpo físico, corpo astral, corpo mental.

***

Simplesmente, o corpo etéreo se transforma.
Porque não é mais este intermediário entre o corpo físico e a alma, mas ele se torna a estrutura, pelo Éter,

modificada e Revelada.
Esse corpo etéreo (que lhes dá, aliás, as percepções que vocês vivem, ao nível das diferentes Coroas, das
diferentes Portas, das diferentes Estrelas, das diferentes Trilhas) está prestes a se transformar, já que esse

corpo não está mais ligado, simplesmente, ao confinamento em meio a uma força etérea (chamada de fogo da
personalidade ou fogo da alma), mas está Transfigurado pelo que nós nomeamos Fogo do Espírito.

Dando-lhes a perceber um Corpo Etéreo profundamente diferente, em seus mecanismos de funcionamento, e
que, sobretudo, não está mais submisso ao corpo de desejo, não está mais submisso ao corpo etéreo, ao
corpo astral (permanece, ainda, em certa medida, submisso ao corpo causal, já que, se vocês me escutam

aqui, significa que vocês ainda estão presentes nesta Dimensão).

***

O mecanismo de Transubstanciação, ou seja, da Ascensão, qualquer que seja o tipo de Ascensão, tornar-se-á
muito mais fácil pelo seu papel, efetivamente, de Semeadores de Luz, de Ancoradores de Luz, de Difusores

de Luz pela Comunhão e pela Graça, pelas diferentes técnicas que vocês podem utilizar para elevar suas
Vibrações.

Vocês constatam, aliás, por vocês mesmos, que, doravante, é cada vez mais fácil escapar às suas próprias
imagens, aos seus próprios medos.

Não lutando, não fazendo protocolos, mas, sim, elevando vocês mesmos, pela própria Consciência, a
Vibração.

É-lhes (e lhes será, talvez) cada vez mais fácil constatar que, quando vocês elevam sua Vibração, no estado de
Comunhão (com vocês mesmos, ou com outros Irmãos e Irmãs, ou com outras Dimensões), torna-se,

naqueles momentos, muito mais fácil Liberar-se de todo medo, de todo condicionamento, de todo corpo e de
toda personalidade.

Há, então, um processo de aclimatação, bem real, e de propagação, bem real, da Luz, no campo da
consciência limitada: é a passagem do eu ao Si, tal como UM AMIGO lhes falou ainda ontem (ndr: ver a

intervenção de UM AMIGO de 26 de novembro) (*******).

***

Retenham que, quanto mais vocês avançarem nesse tempo linear deste mundo, mais irá lhes parecer como
claro que a única maneira de resolver o que quer que seja, não é se opor a quem quer que seja, ou ao que quer

que seja, mas, sim, se elevar no que nós chamamos de Vibração da sua Consciência.
Esse mecanismo de subida Vibratória (que eu já havia abordado algumas técnicas, particularmente em relação
à respiração, que devia passar dos pulmões ao Coração) é, hoje, um mecanismo que se desenrola muito mais

fácil, a partir do momento em que seu Abandono na Luz aumenta em intensidade.
Vocês são extremamente numerosos a realizar isso, sobre a Terra, neste momento.



E isso vai, é claro, se reforçar, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer, que vão ver esta Fusão
dos Éteres individual reforçar-se.

O aprendizado que vocês realizam, e a experimentação que vocês realizam, apenas têm como objetivo
prepará-los, ao melhor, para viver o momento coletivo da Dissolução do corpo causal da Terra, e do seu

próprio corpo causal individual.

***

E isso se realiza (como vocês vivenciaram e compreenderam) pela própria Vibração, pela própria Luz.
Ou seja, que não é questão de pedir à Luz para agir em tal ou tal coisa, mas de Ser a Luz, na totalidade, para

constatar que os medos que estavam até agora presentes nos ‘face a face’, ou mesmo nos momentos de
‘noite escura da alma’ (que vocês puderam, ou não, viver), estão prestes a desaparecer, pela ação da Luz, a

partir do instante em que vocês reconhecem que a Luz irá agir de maneira muito mais segura, muito mais certa,
e muito mais evidente, do que o que vocês poderiam fazer em meio à consciência da personalidade.

É esse basculamento, essa Passagem que os prepara, através dessa terceira Passagem da Porta Estreita
(chamada de Porta da Pobreza ou da Infância), para realizar a Comunhão com o CRISTO, com a Luz Branca.

E, então, para sair do conjunto dos condicionamentos e dos medos, oriundos deste corpo, desta personalidade
e desta vida encarnada, confinada.

***

Tudo isso vocês o conscientizam, cada vez mais facilmente, a partir do momento em que vocês renunciam
(como isso foi dito) à Ilusão dos apegos, quaisquer que sejam.
Vocês não têm (e é aí onde eu queria chegar) nada a desejar.

Vocês não têm, sobretudo, nada a pressionar, em vocês como no exterior de vocês.
Vocês têm, simplesmente, que deixar agir, que deixar estar a Inteligência da Luz.

O próprio princípio da Ascensão resulta desta facilidade com a qual vocês aceitam sua própria Liberação.

***

Evidentemente, para aquele que não Vibra (e é sua liberdade, eu lembro a vocês), para ele, tudo isso é apenas
uma Ilusão, e o paradoxo é que isso vai lhe parecer um confinamento, ou um sonho, enquanto que, justamente,

é ele que sonha.
Vocês veem o mecanismo de inversão na operação, por vocês mesmos e por sua consciência.

Enquanto o ser humano não considera, e não vive, o fato de estar confinado, ele considera com totalmente
salutares o corpo e a razão, enquanto que aquele que vive a Luz irá se tornar, para ele, um perigo (em todos os

sentidos do termo).
Mas lembrem-se de que esse momento individual, que vocês vivem, da Fusão dos Éteres, permitindo, então, a

Liberação (pela destruição pura e simples do corpo causal e, portanto, das memórias da alma, e mesmo do
que é denominado Akasha ou éter confinado), possibilita, passo a passo, realizar,

pela Merkabah Interdimensional coletiva (a sua como aquela da Terra), uma ‘alquimia’ de Transubstanciação.
Que levará, em um prazo muito curto, ao mecanismo da Ascensão Coletiva, e ao mecanismo da Liberação total

da Terra.
Mas seu futuro e seu lugar, nesse mecanismo, irão parecer-lhes como cada vez mais infundados, gradualmente

e à medida que vocês imergirem na Luz da Unidade.

***

Esta aclimatação que lhes é proposta (para aqueles que vivem as Vibrações) é uma vantagem para vocês,
como para a Terra.

Porque vocês desempenham, de algum modo, o papel de amortecedor, permitindo viver (como nós o
dissemos) o ‘choque da humanidade’, nas condições pessoais, mas coletivas também, muito mais fáceis do

que seria ainda imaginável desde alguns anos.
Esse processo, que está em andamento, vai se tornar cada vez mais acessível para vocês.

Além, é claro, como dizia IRMÃO K, dos questionamentos, a interrogação fundamental é: qual é o seu sentido e
qual é a sua finalidade?

Nada mais poderá desviá-los disso, e, sobretudo, não os jogos da não-luz.
Porque a Luz, como vocês sabem, não pode se opor à não-luz: ela apenas pode se estabelecer, em vocês,

individualmente, passo a passo.



***

A ativação do que foi nomeado Canal Mariano (que é, de fato, a ativação doAntakarana, e o revestimento dos
Cordões Celestes pelas Partículas Adamantinas) propicia, para muitos de vocês, a possibilidade de contatos

transdimensionais, não mais com as entidades astrais, mas, sim, com as entidades da Luz Vibral.
Dando-lhes, então, a experimentar, por vocês mesmos, a diferença, principal e fundamental que pode existir

entre o que eu denominaria (por conveniência) uma entidade do astral e uma entidade da Luz Vibral.
Já que, é claro, as consequências desses contatos não são absolutamente as mesmas, suas finalidades

tampouco, e eu diria mesmo, totalmente opostas.
E suas ações em seu corpo e em sua Consciência são, aí também, totalmente opostas.

Tornar-se-á para vocês, então, cada vez mais fácil de não serem enganados por qualquer Ilusão.
Vocês serão, então, cada vez mais consolidados e estabelecidos na Verdade da sua Unidade.

 A Fusão dos Éteres individual realiza isso, em vocês.
É muito exatamente isso que vocês vivem, pelos processos denominados de Visão Etérea, Visão do Coração
e levando-os a viver a experiência de que Ver não está ligado aos olhos, nem a uma visão astral, mas, sim, a

uma Visão totalmente independente dos olhos e dos sentidos.
Naquele momento, em sua consciência, não poderá mais existir a menor dúvida, o menor medo, a menor

interrogação, e ainda menos questionamentos, porque vocês irão viver a Verdade.
E vivendo a Verdade, vivendo o Verdadeiro Ver, além dos sentidos, vocês não podem ser enganados, vocês

não podem mais Iludir-se.
E, sobretudo, vocês não ficam mais submissos a qualquer condicionamento, ligado ao corpo astral ou ao corpo

mental.
É assim que se realiza o Si, individualmente, antes que o Si coletivo seja revelado.

***

A Fusão dos Éteres, no sentido individual, leva-os, então, a prepararem-se para a Dissolução do corpo causal
e, portanto, à Transubstanciação do corpo físico, devendo passar (pelas vias e pelos modos que são

diferentes, como isso foi falado) no Corpo de Estado de Ser.
Mais uma vez, gradualmente e à medida que vocês viverem essas integrações, vocês irão se aprender de que

não há qualquer preocupação a ter, para cada ser humano.
Porque cada um irá viver, muito exatamente, o que lhe está destinado.

E cada um, em relação a isso, tem sua estrita liberdade.
Isso não será mais um dogma, mas, sim, a própria experiência de sua vivência.

***

Eis ao que leva a Fusão dos Éteres, no tempo que lhes é disponível, ao nível individual.
Mas nós não lhes esconderemos que devem ocorrer algumas confusões ao nível do corpo emocional coletivo

(para o que permanece) e, sobretudo, ao nível do corpo coletivo mental (chamado, se vocês preferirem, de
‘sistema de controle do mental humano’).

Que vê desaparecer, integralmente, as Ilusões, e que vê, para muitas consciências, aparecer claramente tudo o
que estava oculto, até agora.

Conforme lhes foi dito, tudo o que foi ocultado de vocês será Revelado, não para aqueles que estão na
Sombra aceitando revelar a não-luz e sua não-luz, mas, evidentemente, porque a iluminação da sua Luz, além

de ver suas próprias zonas de Sombra, dar-lhes-á a ver as zonas de não-luz deste mundo.
O que reforça, assim, em vocês mesmos, seu estabelecimento, cada vez mais fácil, na Consciência Unificada.
Porque isso irá se tornar uma evidência cada vez mais flagrante, em relação direta, não com a atividade mental,

mas, sim, com a atividade da própria Vibração, então, da Luz, então, do Si.

***

Eis os alguns elementos que eu tinha para acrescentar à Fusão dos Éteres, ocorrendo, atualmente, em sua
estrutura individual, em seus corpos físico e sutis, deste mundo que, eu os lembro, não tem estritamente nada
a ver com o Corpo que nós chamamos de Estado de Ser (ou Corpo de Espírito) que está, ele, situado além do

corpo causal e além da vibração da alma, já que se refere e compreende, unicamente, o que é denominado
Corpo de Espírito (Corpo de Estado de Ser ou Corpo Multidimensional).

O corpo físico não pode ser Dimensional, devido mesmo ao confinamento.



Seria um erro crer que, nos mundos falsificados (como este), houvesse ou haveria uma Liberdade de
Consciência passando pela manutenção total da personalidade.

Seria um erro crer que esse corpo físico e suas estruturas, pertencentes à matriz, perdurassem em meio aos
Mundos Unificados.

O Espírito não tem o que fazer (como lhes dissemos) das memórias da alma e da memória de suas vidas
passadas, em meio à matriz.

O Espírito é totalmente independente de tudo isso.

***

O que lhes propicia a experiência é também que, gradualmente e à medida que vocês imergem na Vibração da
Luz, gradualmente e à medida que vocês imergem na Luz Branca, vocês têm a estupefação de ver que vocês

vivem, mesmo se o corpo não existe mais, mesmo se este mundo não existe mais.
Isso irá facilitar grandemente o ‘choque da humanidade’.

***

Eis, Irmãos e Irmãs na humanidade, o que eu tinha para entregar de suplementar.
Se existem, em relação, e somente em relação a isso que eu acabo de enunciar, necessidades de

esclarecimentos adicionais, e se nós tivermos tempo, e se eu puder fazê-lo, eu trarei o que lhes for necessário.

***

Pergunta: em relação à Luz, qual é o interesse da matéria, na Criação?

Tudo é Matéria.
O Espírito é uma outra Matéria, cuja gama de Vibrações nada tem a ver com o que nós chamamos de matéria,

quando nós estamos encarnados.
A Matéria é Espírito.

O que não é mais lógico, e o que não é mais Amor, é o momento em que a Matéria é privada do Espírito.
Não há objetivo outro do que Ser, para a própria Matéria.

Não confundam a matéria ligada ao confinamento deste mundo, e as outras Matérias.
O Espírito, que é chamado, do seu ponto de vista (neste mundo, enquanto nós ali estamos encarnados), de
imaterial (ou de extremamente distante, quando eu vi chegar o Supramental), deve se tornar a Realidade da

humanidade.
E, no entanto, esta Luz, denominada imaterial ou irradiação cósmica, é uma Matéria.

Existem partículas (e eu digo bem: partículas) que não existem sobre este mundo, que são Partículas de Luz,
além mesmo das Partículas Adamantinas.

Portanto, a Luz não é ausência de estrutura, nem ausência de forma, é, simplesmente, a não limitação em uma
estrutura, e a não limitação em uma forma.

O único objetivo não é outra coisa senão a Consciência.
A matéria é Consciência, a matéria deste mundo, porque, sem Consciência, não haveria, tão simplesmente, a

vida.
A matéria inerte (no sentido reducionista) não existe.

Há Vibrações tanto em um pedaço de cristal como em uma consciência humana.
E eu diria, até mesmo, que há mais.

Mas esse “mais” não é hierarquizado, ele é, simplesmente, diferente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Amor seja sua única Verdade, porque não há outra.
No Amor do Um, no Amor da Luz, e na Luz do Um.



Até breve.

... Efusão Vibratória ...

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

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (23.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-pa...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-pa...

*

(**) – GEMMA GALGANI (26.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

UM AMIGO (26.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-26-de-novemb...

*

(***) – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

*

(****) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(*****) – IRMÃO K (27 de novembro de 2011)
(tradução em andamento)

 *

(******) – GEMMA GALGANI (12.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

*

(*******) UM AMIGO (26.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-26-de-novemb...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1287

27 de novembro de 2011
(Publicado em 28 de novembro de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-12-de-novembro-de-2011-autresdimen
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-novembro-de-2011-autresdimen
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-26-de-novembro-de-2011-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1287
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-23-de-outubro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-26-de-novembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-perguntas-respostas-23-de-outubro-de-201


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111203_-_SRI_AU...

~ EFEITOS DO SUPRAMENTAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs encarnados, Comunguemos, primeiramente, à nossa Presença conjunta e ao Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Conforme anunciado pelo Comandante (ndr: intervenção de Omraam Mikaël Aïvanhov de 03 de dezembro de
2011) (1), eu vou tentar falar, esta noite, de uma série de elementos que se inscrevem no que eu já pude dizer,

há mais de cinquenta anos, com relação à chegada do Supramental sobre a Terra.
Porque, em última análise, os elementos que lhes foram dados a viver, há muito pouco tempo, referem-se ao

estabelecimento do Supramental na consciência humana encarnada, como sobre a Terra.
Eu falei, é claro, há um ano, de uma série de elementos referentes à liberação do Sol, da Terra, da Fusão dos
Éteres no Céu, como no corpo, mais recentemente, assim como deste conceito de ‘choque da humanidade’.

***

Aqueles de vocês que vivem esta chegada do Supramental e seus efeitos na consciência, percebem,
claramente, que alguma coisa está prestes a se transformar na própria consciência, levando, de diferentes

maneiras, a consciência a sair de um processo de limitação e de identificação com a vida limitada, com este
corpo, com esta pessoa e com o que vocês viveram até agora.

Mesmo nos processos Vibratórios que lhes permitiram integrar, talvez (e viver), hoje, uma etapa suplementar
(qualificada de final) que vem se instalar e se instaurar na sua consciência.

Vocês são, de algum modo, os pioneiros de uma revolução total da consciência, que os leva a descobrir
espaços totalmente inéditos, espaços totalmente novos, levando-os a se posicionarem, de maneira diferente,

no que é chamado de vida.
De qualquer forma, quer vocês queiram ou não, quer vocês aceitem ou não, uma série de elementos está
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prestes a desaparecer da sua consciência, substituindo-se por outros elementos.
Durante a minha vida, eu havia dito que o Supramental viria transformar, integralmente, o mental do ser humano:

era uma revolução que devia chegar e que vocês estão, precisamente, prestes a viver.
Eu os remeto, para isso, ao que eu pude dizer sobre a chegada do Supramental, nesta vida anterior, assim

como a alguns elementos dados no Yoga Integral.

***

Os elementos que eu não pude desenvolver à época (pois o que eu dei como elementos foi-me mostrado em
ultra temporalidade, ou seja, no acesso além do tempo no qual eu estava encarnado), sobre a chegada da Luz,

na totalidade, sobre esta Terra, hoje, vocês estão vivendo isso.
Vocês o vivem por uma série de mecanismos (sobre os quais eu não vou voltar) que lhes permitem viver algo

profundamente diferente.
Esse processo, sejam quais forem os seus nomes, converge para um elemento que é chamado de Liberação

e, também, o que vocês denominam, é claro, Ascensão ou Translação Dimensional.

***

O processo mais evidente é um processo de eterização da consciência e de eterização de uma forma de
densidade, chamada de carne, de corpo.

Tudo o que se deixa ver, perceber, sentir, palpar, tocar, por intermédio dos sentidos (ou mesmo por intermédio
das concepções intelectuais), está prestes, de algum modo, a desaparecer do seu campo de consciência, de

diferentes maneiras.
Vocês penetram, ao seu modo, para cada um de vocês, nos espaços onde as leis habituais deste mundo não

têm mais andamento, onde a própria noção de tempo e de espaço torna-se, de alguma forma, relativa e é
transformada pelo acesso, de algum modo, aí também, a outro espaço, outro tempo.

Este outro espaço e este outro tempo têm a particularidade de não mais confiná-los e de não mais limitá-los ao
que foi o contexto habitual da vida do ser humano, até agora.

Em alguns dos seus momentos privilegiados, como no Alinhamento (ou naqueles que vocês decidem ou
naqueles que a Luz decide por vocês), vocês são levados a experimentar uma consciência totalmente

diferente.
Esta consciência, totalmente diferente, está diretamente conectada com a Inteligência da Luz, com a chegada
do Supramental e vem modificar, até mesmo, os mecanismos das suas próprias percepções, até permitir-lhes

viver uma espécie de deslocalização espaço-temporal.
O que é uma deslocalização espaço-temporal?

Além, é claro, da percepção da Luz e da Vibração, a sua consciência vai sair de um espaço-tempo para entrar
em outro espaço-tempo que se imprime, de certa maneira, ou que se impõe sobre o espaço-tempo habitual.

***

A consciência não evolui mais, então, de maneira linear, habitual, ela não evolui mais em meio a um espaço
habitual, que é chamado de corpo, com os seus limites.

Mas a consciência parece, de algum modo, não mais estar limitada, parece entrar em alguma coisa muito mais
ampla, mesmo se isso ainda não for, inteiramente, para vocês, ilimitado.

A consciência está perfeitamente lúcida sobre o fato de que ela penetra em espaços totalmente diferentes de
percepção, de Vibrações, de vivência, onde a Luz nada mais tem a ver com aquela que é vista com os olhos,

onde a própria consciência não se encontra mais confinada, mas, sim, como em um estado chamado de
Comunhão, em relação e em ressonância com o Universo, na totalidade.

Este Universo se refere aos reinos da natureza presentes sobre este mundo (nos quais algumas Estrelas os
convidaram a imergir), mas, também, em outras Dimensões.

***

Além de algumas intervenções específicas para grupos de seres humanos (denominadas intervenções dos
Anjos do Senhor), outros começam a perceber, cada vez mais claramente, no espaço de suas noites ou de
seus sonhos, uma espécie de entrelaçamento com a Consciência denominada Turiya (ou Consciência da

Unidade), onde o que era chamado anteriormente de sonho não é mais um sonho, mas uma deslocalização, aí
também, espaço-temporal, de um contexto de vida habitual, fazendo-os penetrar em ambientes de vida no

mínimo surpreendentes.
Temas recorrentes podem surgir, em relação a uma transformação, é claro.

Que isso seja a mudança de indumentária, que isso seja a expansão da consciência em meio a um novo corpo,
que isso seja a percepção de cores totalmente inéditas ou que isso seja, ainda, a impressão de não mais saber
onde vocês estão no momento em que vocês emergem de outro estado, sem, no entanto, poderem definir, de

maneira clara, onde vocês estavam, no momento anterior.



Tudo isso faz parte dos processos da instalação do Supramental, em vocês, e contribui para estabelecê-los
em uma outra esfera de manifestações, de experiências e de vida.

***

A vida se torna, de alguma forma, mais viva, mais ampla, ela não está mais limitada ou localizada em um
instante e em um espaço, mas se torna, como dizemos, multidimensional, ou seja, exprime-se de diferentes

maneiras em meio a uma ausência de localização, quer seja no tempo, no espaço ou em um corpo.
Alguns de vocês percebem as outras Dimensões, quer seja nas primícias da Visão Etérea ou na instalação de
estruturas de Luz nada tendo a ver com as estruturas de Luz perceptíveis no nível das Partículas Adamantinas
(mas, sim, em um agenciamento das Partículas Adamantinas em estruturas geométricas específicas), fazendo-
os penetrar, com consciência, nessas estruturas que evocam, de maneira formal, para vocês, outro mecanismo

de vida e de acesso a outros campos de percepção, chamados de outras Dimensões.
Existe, de algum modo, como isso foi dito, uma descompartimentagem da vida limitada e confinada, levando-os
a experimentar, cada vez mais longamente e cada vez mais frequentemente (e com uma intensidade cada vez
mais forte), mecanismos da consciência que não está mais localizada neste corpo, nesta vida, neste ambiente,
mas colocando-os em ressonância com outro ambiente, que nada mais tem a ver com este mundo, que nada

mais tem a ver com esta realidade, tal como vocês a vivem.
Isso corresponde, integralmente, à imersão em meio ao Supramental, fazendo-os, é claro, superar o mental, e

se refletindo (e é, aliás, por isso, que na minha época eu dei esse nome de Supramental), em um primeiro
momento, por um mecanismo ‘sobre mental’ que vem como se sobrepor ao mental.

Em um segundo momento, existe um sentimento de não mais estar limitado pela razão, mas que a própria
razão não pode mais estar em uma lógica linear, espacial, temporal (ou ainda ligada a um aprendizado

conhecido ou a um conhecimento conhecido).
E fazendo-os penetrar, diretamente, em espaços que lhes parecem totalmente diferentes e que, no entanto,

têm uma textura e uma realidade bem mais tangível do que o que era tangível, até agora, para vocês.
Naturalmente, as regras de funcionamento da Consciência, em meio a esse novo universo, não foram ainda

totalmente desvendadas e reveladas.
Isso ocorre, ainda uma vez, a título individual, até o momento em que vai chegar um momento coletivo que

deverá, para alguns de vocês, permitir-lhes estabelecer-se em outros espaços e lugares desta Terra, a fim de
aperfeiçoar, de alguma maneira, esta nova Consciência, esta ausência de localização em um corpo, em um

tempo ou em um espaço que era a vida da personalidade, deste corpo, do seu ambiente familiar.

***

Dessa maneira, então, vocês têm a possibilidade, se tanto é que vocês aceitam, na totalidade, esta ação da
Luz, em vocês, e do Supramental, de superar os limites do mental.

E, obviamente, enquanto vocês estão na atividade do mental, vocês lembram, por vocês mesmos, que o
Supramental lhes parece muito distante e muito mais irreal.

E que, a partir do momento em que vocês aceitarem a imersão em meio a esta nova Consciência, o que é que
desaparece, naquele momento?

É, justamente, o mental, com suas regras de funcionamento, com sua lógica e sua razão.
Vocês penetram em espaços onde a Consciência não funciona mais, totalmente, da mesma maneira, e que

não pode mais lhes dar os mesmos tipos de informações, tais como vocês as recebem pelos sentidos
habituais.

Assim, então, há o que é chamado de Visão do Coração, ou o Conhecimento imediato, que nada mais tem a
ver com qualquer lógica, com qualquer razão ou, ainda, com o que vocês podiam denominar, antes disso, uma

espiritualidade ou, ainda, uma Crença.

***

O Supramental não é transformar uma Crença em outra Crença, não é a instauração de uma “Nova Era” onde
tudo iria se tornar, na mesma Dimensão, idílico e perfeito, mas, sim (como vocês constatam por vocês

mesmos), a instalação de uma nova Consciência cujas referências, a localização, a Vibração, o espaço, o
tempo, a densidade, estritamente nada têm a ver com o que era conhecido antes.

Evidentemente, nos momentos em que vocês vivem isso, a coerência do que é vivenciado dá-lhes a íntima
convicção (e ela é justa) de que o que vocês vivem não pode ser senão a Verdade, pois, naquele momento, a

Consciência se descobre, sobretudo, plena e no Amor.
É neste estado que não há mais falta, que não existe mais questão, que não existe mais interrogação, porque

isso é a estrita Verdade do que é a Consciência, quando ela não está localizada em um tempo e em um
espaço, quando ela não está confinada nesta Dimensão, chamada de dissociada.

Cada vez mais, as experiências que vocês realizam vão posicioná-los, de maneira cada vez mais clara e
precisa, em meio ao corpo de Estado de Ser, em meio à Consciência do Estado de Ser ou em meio à

Consciência Turiya.
Naturalmente, isso é acompanhado de uma Alegria e de um estado de Paz que absolutamente nada, em meio

à consciência limitada, pode deixar pressagiar, deixar pensar, mesmo em sua existência.



***

A dificuldade, é claro, é comunicar essas experiências, pois elas não pertencem ao registro do que é
conhecido, elas não pertencem ao registro do que é transferível, por assim dizer, sob forma de evocação, de

palavras ou de tradução, de uma maneira ou de outra.
Então, é claro, algumas almas, mais artistas ou mais românticas, serão capazes de traduzir isso sob forma de

cores, de visão, em um plano ou em esculturas ou em criações, sejam elas quais forem.
Enquanto sabendo, pertinentemente, que o que é vivenciado pela Consciência (que vocês levam a um plano de

criação, neste mundo) não é absolutamente a Verdade, mas somente um meio, de algum modo, dando-lhes,
talvez, a capacidade para conectar, uns e outros, através do que foi criado, com esses espaços ilimitados.
Obviamente, o mental será cada vez mais alterado pelo Supramental, porque, para ele, evidentemente, a

instalação, duradoura e definitiva, do Supramental, firma o fim dele mesmo.
E, evidentemente, o mental (mesmo se ele for, como vocês sabem, lábil e efêmero) não pode considerar o seu

próprio fim, pois ele está inscrito em uma perenidade que apenas tem existência através das suas próprias
construções, como vocês sabem.

***

A instalação em meio ao Supramental permite-lhes viver a Alegria, a Paz, o Amor (no sentido Vibral), como
acaba ser explicado pelo IRMÃO K.

Além disso, há, literalmente, o que eu denominaria um processo de aclimatação que vai permitir-lhes habituar-
se à sua nova Consciência, ao seu novo estado e ao seu novo ambiente.
Como vocês sabem, esse novo ambiente não é absolutamente limitado.

Ele não conhece nem a localização no tempo e no espaço, e ainda menos a propriedade.
Nos mundos de Luz (talvez vocês já o vivam), a transparência é total: a Luz não é parada por nada, por

nenhuma estrutura, por nenhuma Consciência.
Não existe separação de nada.

Do mesmo modo, deve ser mais desconcertante, para o mental, encontrar-se em dois lugares ao mesmo
tempo (ou em vários lugares, ao mesmo tempo) e é, no entanto, exatamente o que vocês estão prestes a viver,

tendo, às vezes, a impressão de não mais estar presente ou de estar presente em outros lugares, em um
sonho, em uma outra Dimensão, em uma outra experiência ou, simplesmente, em uma outra vida.

Isso está longe de ser uma ilusão e isso está longe de levá-los a um delírio e, ainda menos, a alguma coisa
que iria afastá-los da sua integridade e da Consciência Unitária.

Isso não pode (mesmo sendo desconcertante para o mental) ser traduzível por qualquer interrogação.

***

Como lhes foi dito, quanto mais vocês aceitarem e penetrarem neste estado de Consciência, mais o conjunto
das questões que podiam aflorar-lhes desaparece inteiramente, pois, naquele momento, vocês estão

instalados, de qualquer modo, em uma forma de evidência onde, pouco a pouco, vocês se tornam aclimatados,
como eu disse, a vários estados do ser, a vários estados da Consciência, a vários corpos, a várias Dimensões,

e a vários tempos.
Existe um fenômeno de sobreimpressão e de sobreposição que é totalmente incomum para a consciência
limitada e confinada, que, até agora, apenas funcionava (mesmo através das Vibrações e através ainda da

energia) no Interior deste corpo, em um espaço de projeção interior que não era o Supramental.
Hoje (e cada dia agora, cada vez mais), vocês vão conectar, na totalidade, com o que vocês são, em meio aos

espaços multidimensionais.
O corpo de Estado de Ser, como vocês sabem, é reproduzido de forma idêntica, pelo fenômeno de

aglomeração da Luz Adamantina, em vocês, nas Portas, mas além disso, agora, no conjunto das suas células,
restituindo-os à sua multidimensionalidade e agindo diretamente sobre a célula (quanto à adição do que é

conhecido, talvez, como fitas de DNA que haviam sido retiradas, devido mesmo à falsificação).
Isso, é claro, não é sem impacto, nem sem consequências, na sua vida dita ordinária.

Isso vocês vivem, é claro, de maneira cada vez mais intensa.

***

Hoje, e cada vez mais, alguns Irmãos e Irmãs que foram surpreendidos, por assim dizer, que foram
interrogados sobre esta Nova Consciência, começam a viver processos de dissolução da consciência no Si ou

de deslocalização, sem compreender o que lhes chega, sem aceitar nem mesmo o que lhes chega, porque,
evidentemente, há uma forma, não de escolha, mas de oposição e de antagonismo entre o eu e o Si, entre o

mental e o Supramental.
Naturalmente, como vocês sabem, como nos disse e lhes disse o Comandante, tudo está consumado.

Resta conscientizá-lo.



Resta manifestá-lo, na totalidade, e é exatamente o que está prestes a ocorrer, fazendo-os superar, de longe,
as leis do confinamento, até mesmo da intuição ou da memória de tudo o que se refere ao mundo.

É como se a memória deste mundo desaparecesse e é efetivamente o que está prestes a acontecer: ou seja,
que a memória das suas vidas passadas que podia existir, a memória do que vocês faziam no instante anterior

(que isso seja no dia anterior ou nos poucos minutos antes) são simplesmente dissolvidas pela própria
dissolução nesta Nova Consciência, não limitada, não localizada.

***

A instalação do Supramental permite-lhes, então, perceber, por vocês mesmos e pela sua própria experiência,
a realidade e a veracidade do que vocês estão prestes a viver.

Logicamente, as testemunhas foram as Vibrações.
Há alguns seres que começam a viver, até mesmo, esta deslocalização sem, no momento, ter podido viver ou

verificar, por eles mesmos, os estados Vibratórios.
Isso irá se instalar, para eles, nos momentos finais que antecedem o estabelecimento da Luz coletiva e não

mais individual.
Em meio a esta Consciência Nova, vocês estão lúcidos sobre a sua incapacidade para levar qualquer pessoa

nisso que vocês vivem.
 Mesmo existindo uma Comunhão que se estabelece com outras Dimensões, com a natureza, com outros

seres humanos, vocês sabem, pertinentemente, que aqueles que não vivem isso (no momento e pelas razões
que lhes pertencem) não podem absolutamente compreender, nem integrar, nem mesmo suspeitar de que

esse tipo de mecanismo seja possível.
Lembrem-se, também, de que nós lhes dissemos que, quanto mais vocês se estabelecerem nesse novo
estado, mais o seu trabalho (além de qualquer vontade, além de qualquer vontade de luz, para as pessoas
próximas ou para as mais distantes) irá se estabelecer sozinho, porque a Inteligência da Luz é, sim, uma

Verdade que vocês podem constatar, na sua vida, a partir do momento em que a Graça se manifestar, a partir
do momento em que sua consciência começar a deslocalização.

***

O fenômeno de hiper-sincronia ou de Fluidez da Unidade irá se tornar cada vez mais evidente, fortalecendo-os,
então, no princípio do Abandono à Luz e na vivência deste Abandono à Luz, facilitando, ainda mais, para vocês

(individualmente, mas também para a coletividade), a passagem em meio à Nova Dimensão.
Conforme lhes dissemos, o tempo dos profetas foi amplamente encurtado, pois um número cada vez mais
considerável de seres humanos, vivendo em meio a uma consciência limitada, descobre este Ilimitado e se

instala, de algum modo, lentamente, de maneira muito mais fácil do que foi concebível pelos profetas
contemplar ou ver.

Deste modo, então, vocês estão, efetivamente, nos tempos ditos proféticos da Revelação final da Luz.
O ‘choque da humanidade’ está em andamento, para vocês.

Agora, coloquem-se no lugar daquele que, Irmão ou Irmã, jamais se interessou por nada, no nível espiritual, e
que considera que a vida está inscrita, inteiramente, de maneira definitiva, entre o nascimento e a morte, entre a

criação de uma família, a procriação.
Simplesmente inscrito em um contexto definido por um sistema de Crenças, seja ele qual for, ou pela adesão a

regras sociais e morais, sem ter a possibilidade de escapar desses condicionamentos.
O que vai acontecer?

Bem, esses seres vão viver um choque enorme.
Esse choque será aquele da consciência que se descobre Ilimitada, sem poder viver a totalidade da Liberação,
em um primeiro momento, que corresponde, de algum modo, a uma mudança de visão que vai levar a realizar

as diferentes etapas que eu descrevi nesse choque da humanidade.
Mas lembrem-se de que vocês estão aí para ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs, não por qualquer vontade,
mas ao se estabelecerem (cada vez mais facilmente, e de maneira cada vez mais intensa) nesta Consciência

não-localizada, vocês irão permitir à Terra realizar a sua Ascensão coletiva e que irá envolver, naquele
momento, toda a humanidade.

***

As primícias foram dadas a vocês.
No nível individual, vocês são consolidados, a cada dia, através do que vocês vivem, no estabelecimento desta

Nova Consciência, nesta não-localização.
Resta, é claro, o passo coletivo a ser dado.
Algumas referências foram comunicadas.

A Fusão dos Éteres, ocorrendo no Céu como sobre a Terra e em vocês, desencadeia o mecanismo dos Sons
do Céu e da Terra, chamado de Trombetas.

Do mesmo modo, a modificação perceptível, visível, dos aspectos do Céu e da Terra (terrestres, no nível da



crosta terrestre), torna-se cada vez mais evidente, cada vez mais perceptível.
Vocês têm, então, a possibilidade de dar-se conta, por vocês mesmos, da sincronia que existe entre o que

vocês vivem, no Interior de vocês mesmos, nesta Consciência Nova não-localizada e o que vive a própria Terra
em seus preparativos que irão lhes permitir aceder a este estado que, eu os lembro, será decidido por ela

mesma.
Tudo isso é apenas questão de tempo, muito curto, no qual a irrupção do Supramental irá se tornar total em
meio à Dimensão isolada, ainda por pouco tempo, devido ao rompimento parcial do isolamento (em vocês

como sobre a Terra).
Tudo isso ocorre em vocês como sobre a Terra.

E, cada vez mais, vocês irão constatar uma sincronia, cada vez mais inquietante, entre o que ocorre em vocês,
na sua consciência, nas suas Vibrações e no que ocorre no Sol, no que ocorre na Terra, nos vulcões, os
sismos, as tempestades, como isso foi dito, há muito tempo, pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Nenhuma região da Terra (do mesmo modo que nenhuma região do seu corpo) estará mais imune a esta
transformação, pois ela se torna total e global, mesmo ela ainda não sendo coletiva.

Tudo isso está em intensa preparação.
Tudo isso lhes será anunciado pela instalação, individualmente, de novos sons percebidos no nível do

Antakarana, ou seja, dos ouvidos.
Os sons se transformam Interiormente como eles se transformam e aparecem, cada vez mais frequentemente,

mesmo se isso ainda não for de maneira contínua, nem em todos os locais da Terra.

***

Estejam atentos ao que vocês vivem neste corpo, pois, mesmo se vocês saírem devido à deslocalização, não
se esqueçam de que esta transformação da consciência é vivida neste corpo e que o corpo é, por assim dizer,

a testemunha e o Templo.
E que os sinais que vocês vivem são um dos melhores elementos (ou termômetro, se vocês preferirem) para

tomar a temperatura coletiva da transformação, coletiva e final, da Terra.
Lembrem-se, como disse também o Comandante, de que não há data para buscar, já que tudo está realizado.

É exatamente o que vocês estão prestes a viver, na sua consciência, a título individual.
O momento da Terra é o momento da Terra, mas ele será inscrito na sua consciência.

Será o momento em que vocês terão cada vez mais dificuldade para deixar o seu estado Supramental de
Alegria, de Paz e de Serenidade.

Ainda que isso tenha sido chamado de estase (catalepsia), isso irá ocorrer no momento oportuno, mesmo se,
desde já, alguns de vocês viverem momentos de estase que lhes são próprios e individuais, que prefiguram, aí

também, e antecipam o que irá acontecer no momento coletivo da Terra.

***

Lembrem-se de que a melhor preparação é, doravante, acolher e aceitar o que lhes propõe a Luz, no momento
em que ela propuser isso.

E de que vocês têm também a possibilidade, por vocês mesmos, de amplificar esses momentos pelo seu
próprio Abandono à Luz e pela Renúncia.

E vocês perceberam, talvez, que vocês são cada vez mais numerosos podendo viver este estado de
Comunhão e de Graça, em vocês, como, também, com o resto das Dimensões e com alguns dos seus Irmãos

e das suas Irmãs, bem como com o resto do planeta.
Tudo isso, então, não é uma ilusão.

Gradualmente e à medida que vocês avançarem nesses processos da consciência e do Supramental, vocês
irão abandonar, cada vez mais, o mental e as preocupações ligadas a esse mental e a esse contexto de vida

habitual.
Isso não será uma ilusão, pois vocês irão vivê-lo, em Verdade, cada vez mais, e de modo (como, talvez, vocês

já tenham constatado) cada vez mais fácil e cada vez mais facilitado.
É neste estado (onde o Supramental se revela, onde a Luz se revela e onde a Vibração se revela), no momento
em que vocês não estiverem mais localizados, nem em um tempo, nem em um espaço, que vocês constatam

que a própria Essência da sua Consciência é Amor e que não pode existir, em meio a este Amor, qualquer
falta, qualquer imperfeição, qualquer dúvida.

***

Esse processo de aclimatização ou de eterização do planeta é conduzido, agora, pela sua Presença e pela
nossa Presença, reunidas.

O que explica que muitos de vocês começam a nos perceber, no seu Canal Mariano, em suas noites, em seus
sonhos, em suas visões, mas, também, de maneira perfeitamente lúcida.

Não, vocês não estão sonhando.
Nós estamos efetivamente com vocês, e lembrem-se de que nós somos, nós, multidimensionais, ou seja, de



que nós não estamos localizados, em nossas Comunhões, com qualquer dos seus Irmãos e das suas Irmãs na
encarnação, mas que nós podemos estar em contato, diretamente, no mesmo espaço e no mesmo tempo (que

não pertence mais a este espaço e a este tempo), com milhões de vocês, ao mesmo tempo.
Isso não é uma ilusão, mas, sim, a Verdade que vem afirmá-los no que vocês vivem, que vem permitir-lhes, aí
também, pela experiência que vocês fazem, instalar-se, de maneira cada vez mais duradoura, no Supramental,

na Unidade, no Si, no Amor e na Alegria.
Pois, neste estado (vocês constatam e vocês irão constatá-lo, se esse ainda não for o caso), não pode existir

qualquer falta, qualquer interrogação sobre alguma coisa ou sobre alguém.
O Amor, no sentido Unificado, é isso e nada mais.

Mesmo os outros amores sendo um dos componentes fragmentados deste Amor, mas que é construído, é
claro, em relação a uma falta, em relação a um medo.

O que é totalmente o contrário do que vocês vivem, ou do que vocês irão viver, em meio à sua Consciência, na
experiência da Unificação, na experiência da não-localização espacial e temporal, que está aberto a vocês,

doravante, pela Fusão dos Éteres individuais deste corpo.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, então nós iremos viver um momento de Comunhão, de Coração a Coração.
Eu lhes trago toda a minha Luz azul, a Luz da Fusão dos Éteres, neste espaço particular de Comunhão e de

Fusão dos Éteres.
Esta será minha maneira de render Graças.

Então, rendamos Graças.
Juntos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Irmãos e Irmãs na Graça, eu lhes digo até muito em breve.

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

1 - OMRAAM (Aïvanhov) (03.12.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/om-aivanhov-3-de-dezembro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9197.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-3_decembre_2011-article9197.pdf
03 de dezembro de 2011

(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article9197.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/om-aivanhov-3-de-dezembro-de-2011.html
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-3_decembre_2011-article9197.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

~ INSTALAÇÃO NO ABSOLUTO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, aqui, nesta encarnação, antes de falar alguma coisa, vivamos juntos um momento de

Comunhão na Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu venho entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para exprimir uma série de elementos
referentes ao que vocês talvez já vivam e que se inscreve, perfeitamente, no que eu pude escrever e dizer

durante a minha última encarnação, assim como há 2.000 anos, sob o ditado de CRISTO (ndr: o Apocalipse
ditado a João), com relação aos tempos da Revelação, aos tempos do que eu nomeei, então, a descida do
Supramental, permitindo Despertar e Revelar a Terra, assim como vocês mesmos, hoje, para viver o que é

para viver.
Eu acrescentaria, antes de começar, um elemento relacionado, justamente, ao que é para viver, ao que é

essencial para integrar em vocês.
Independentemente do que eu pude escrever, independentemente do que eu pude viver, independentemente

do que eu posso, hoje, dizer a vocês, inscrevendo-se na sequência lógica do que eu havia escrito, vocês
devem apreender-se, compreender, que não há estritamente ninguém a seguir, nenhum conhecimento a

aplicar.
O que deve guiar, hoje, mais do que nunca, o que vocês têm que viver é, justamente, a experiência que vocês

vivem.
Nenhuma vivência anterior, nenhum testemunho anterior, pode suprir ou substituir o que vocês vivem.

***

A Liberdade, a Liberação, o Si, o Despertar ao Supramental (em última análise, sejam quais forem as palavras,
e elas são muitas, que podemos ali lapidar), devem permanecer um mecanismo vivenciado intimamente.
É apenas aceitando viver, de maneira íntima, o que lhes é oferecido por vocês mesmos, que chegará um

momento em que vocês poderão testemunhar o que é a Verdade.
Mas dar testemunho da Verdade deve fazê-los compreender que nenhuma Verdade pode ser exterior, nem ser

vivenciada no exterior de vocês mesmos.
Este corpo é o Templo Sagrado onde se realizam as suas próprias Núpcias Místicas.

Somente alguns testemunhos podem simplesmente chamá-los, mais intensamente, não para seguir o

SRI AUROBINDO - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions
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testemunho, mas, sim, para instalar-se, vocês mesmos, na Sua Presença ou no Absoluto.
O ser humano tem a peculiaridade, enquanto não instalado nos estados inabituais da Consciência, de sempre

querer seguir uma autoridade exterior.
Aí está o perigo, é claro, porque enquanto vocês seguem alguém (como isso foi dito), vocês não podem viver

o que vocês têm que viver.
Nada existe no exterior de vocês que seja desejável.

***

Mais do que nunca, hoje, a Onda da Graça (que é a resposta à descida do Supramental) chama-os para
instalar-se na Sua Inteireza, na Sua Vivência, na Sua Experiência, além de qualquer palavra.

Somente quando vocês aquiescerem ao que vocês têm que viver, na totalidade, é que a experiência pode ser
concluída.

Vocês devem apreender-se, também, de que esse término é profundamente diferente para cada um.
Mas o processo é delimitado.

Eu distingui, de algum modo (na minha obra do Yoga Integral e da descida do Supramental), uma série de
elementos.

Existe, ao longo de toda a história e, sobretudo, no século XX, um número incalculável de testemunhos, em
todas as culturas, do que é possível viver, manifestar e, de algum modo, recriar, pela ação e pela Inteligência

da Luz e, de hoje em diante, pela Onda da Vida.
Que nasceu, eu os lembro, no centro da Terra e que ali renasce.

***

Esse prefácio sendo colocado, eu prossigo sobre alguns elementos mais recentes, e não ligados a uma
história (ainda há 2.000 anos), não à minha vivência na minha última vida, mas, sim, ao que vocês podem viver

(hoje, na totalidade) porque não pode existir, em meio ao que é para viver, qualquer limite exceto o seu próprio.
A finalidade, se tanto é que for uma, mas, digamos, Final, para vocês, neste mundo, neste tempo, é viver o que

eu chamaria de União Mística ou Casamento Místico.
Esse Casamento Místico culmina, inevitavelmente, na instalação no Absoluto.

Esse qualificativo de Absoluto pode, efetivamente, representar, para a consciência limitada, um terror ou uma
ilusão.

Apenas através da experiência (quer vocês aceitem, ou não, viver) é que vocês poderão verificar, de algum
modo, a validade do que lhes é proposto pela Terra, pelo Sol e pelos nossos Irmãos e Irmãs que (em sua

última encarnação ou ao redor de vocês, hoje) vivem, na totalidade, esse processo.
Esse processo propicia-lhes viver um estado que é o único estado concebível, que é a instalação na perfeição,

não humana, mas na perfeição da Vida.
Essa simples palavra, Êxtase, é, naturalmente, para a personalidade e mesmo para o Si, um mecanismo

estranho, pois remete, inevitavelmente, a tudo o que se relaciona, de perto ou de longe, ao nascimento, à vida,
à morte e, é claro, à sexualidade.

O tabu mais profundo, mais atravancado, do ser humano na encarnação, é, justamente, o que é chamado de
morte, porque a morte assinala, de maneira efetiva, para aqueles que estão neste mundo, o desaparecimento

do que morre neste mundo.
Há, é claro, cada vez mais testemunhos de uma vida após a morte, de uma Consciência que perdura além da

ilusão do desaparecimento, da perda, de um ente querido.
Esse mecanismo de morte está profundamente, e de maneira indissolúvel, ligado à sexualidade e à procriação.
A sexualidade, como a procriação, relevam de um processo, aí também, alquímico, que vai permitir (através da

união de dois corpos, de duas consciências, de duas almas, seja qual for o nível onde isso se situar) o
aparecimento, neste mundo, da vida.

Vida por essência efêmera já que inscrita entre, justamente, o tempo deste nascimento e o tempo da morte.

***

A pessoa, a personalidade, sempre estará inscrita, neste mundo, entre um início e um fim.
Este mundo é, por essência, além mesmo do princípio chamado de falsificação, dual, dual porque tudo evolui
segundo leis específicas, tanto para o grão de areia, como para a consciência humana, como para qualquer

mecanismo vital.
Essas leis (quer sejam denominadas Karma, Ação / Reação) são, por essência, efêmeras, porque toda ação

irá provocar uma reação.
Mas esta reação não é, ela tampouco, duradoura, e se inscreve em um princípio chamado de retribuição.



Isso se refere apenas a este mundo.
Este princípio de Dualidade não pode, absolutamente, ser aplicável além dos limites da Dualidade.

Nesse sentido, vários seres humanos vivenciaram, e vocês mesmos, aqui, processos sucessivos de despertar,
instalando (em meio a esta dualidade que é este corpo) uma série de elementos novos, realizando, hoje, na

totalidade, o que eu tinha nomeado a descida do Supramental.
Eu concebi, durante a minha vida, que esta descida do Supramental iria permitir o aparecimento de um homem

novo, aqui mesmo.
Um homem novo dotado de novas percepções e, sobretudo, extraindo-se, de alguma maneira, do princípio de

competição, de Dualidade, inexoráveis, da vida.
Nos mecanismos que me permitiram viver (porque, em última análise, eu apenas transmiti a minha própria

experiência, sejam quais forem a majestade e a intensidade do que eu vivenciei), faltava, irremediavelmente, a
resposta lógica da Terra que era a resposta deste corpo à sua própria iluminação.

Daí o perigo de reter apenas um ensinamento antigo, seja ele qual for, mesmo lhes parecendo o mais bem
sucedido, o mais prestigiado, o mais correto.

A despeito de vocês lerem o despertar de BUDA, vocês não podem realizar a Budeidade.
A despeito de vocês lerem a vida de CRISTO, vocês não podem realizar o estado Crístico.

A despeito de vocês lerem somente o Yoga Integral, vocês não podem realizar o Supramental.
Porque, a partir do momento em que vocês aderirem a alguma coisa exterior a vocês, vocês colocam, vocês

mesmos, as condições dos seus próprios limites, que os confinam, evidentemente, e que os afastam da
experiência.

***

O que se instala, hoje, resulta diretamente do que eu chamei de Fusão dos Éteres e do primeiro aparecimento
da Luz Azul no seu Céu.

Este primeiro Portal Interdimensional ia abrir, de algum modo, as Portas do Céu sobre a Terra e realizar esse
Casamento Místico que se realiza em vocês, talvez, agora, desde várias semanas ou mesmo antes, por

experiência, mas experiência que não podia se manter pelo próprio fato dos limites da encarnação.
Hoje, isso é profundamente diferente porque a Terra foi fecundada, a Terra deu à luz e ela exprime em vocês,

e ela imprime em vocês, a resposta ao Supramental, coisa que eu não podia ver nem vislumbrar durante a
minha última vida.

 Quando muito, no Apocalipse, eu podia descrever esta expressão muito simples: “ houve Novos Céus e uma
Nova Terra”.

Há, então, um princípio de regeneração, não mais simplesmente de transformação de um estado anterior a um
novo estado, mais Luminoso, mas, sim, de Novos Céus e de uma Nova Terra.

Ou seja, que o trabalho, a experiência, que vocês conduzem (se tanto é que vocês a aceitam, na totalidade)
deve levá-los a viver sob Novos Céus e sobre uma Nova Terra.

Não há, dito de outra forma, como podia sugeri-lo o que eu vivenciei durante a minha última vida encarnada,
solução de continuidade, de maneira alguma, entre o antigo e o novo, porque esse novo não é consequência

de um antigo, mas, sim, a Transcendência total deste antigo.

***

Não existe qualquer base, em meio ao antigo, que possa servir para estabelecer o Absoluto.
O Absoluto é uma Liberação de toda a forma, deixando-se viver o que eu nomearia, na falta de outro termo,
uma multilocalização onde a Consciência, o Ser, e a própria Onda da Vida que vocês podem se tornar, não

podem ser assimilados, nem ser uma causalidade de alguma forma, de alguma pessoa ou de alguma
individualidade.

Obviamente, as resistências próprias à pessoa (e tanto mais se esta pessoa, ela mesma, estiver em um
caminho dito espiritual) representam o freio mais perfeito ao estabelecimento do Absoluto, porque o ego busca

uma Transcendência.
Qualquer pessoa encarnada, procurando um sentido, vai aderir a uma série de conceitos, a uma série de

vivências, que se inscrevem, definitivamente, no contexto do que o IRMÃO K chamou de ‘conhecido’ (ndr: ver a
intervenção de IRMÃO K de 04 de agosto de 2011 (1)).

Mas, jamais, o desconhecido pode nascer em meio ao conhecido.
Há, efetivamente, alguma coisa que deve morrer, do mesmo modo que este corpo que vocês habitam deve

morrer um dia, para deixar aparecer um outro corpo, uma outra consciência.
Dito de outra forma, não há qualquer solução de continuidade, nem mesmo a esperança de uma continuidade,

entre o ego e o Si, em um primeiro momento, e, posteriormente, entre o Si e o Absoluto.
Obviamente, o ego (construído sobre o próprio princípio de resistência e, portanto, do que eu nomeei esse
tabu Final que representa a morte e o sexo e o nascimento) vai tudo fazer para afastá-los da experiência do



Absoluto, que não é uma experiência, nem um estado, mas, sim, uma forma (além da forma) Suprema [o
Último], deixando-se viver, neste corpo, por enquanto, um processo (que foi descrito, há muito tempo, em
textos muito antigos, oriundos do Tantrismo, além de qualquer sexo) que é, justamente, a descoberta do

Absoluto.

***

O Absoluto não pode ser buscado, ele não pode sequer ser conscientizado.
O domínio do Si é um domínio para conscientizar.

O domínio do Absoluto compreende e integra tanto a pessoa como o Si, e os Transcende.
Isso quer dizer, então, que há um fenômeno de descontinuidade levando-os a estabelecerem-se, de algum
modo, em algo que não é um estado efêmero (e, portanto, não inscrito entre o nascimento e a morte, não

inscrito em uma esfera sexual) e que, no entanto, em alguns aspectos, pode ali ser semelhante já que tanto o
nascimento como a morte, como o próprio ato sexual, são apenas uma reprodução limitada, de alguma

maneira, do que é este Êxtase.

***

O Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, realizam a União Mística do Céu e da Terra, esse mesmo
processo que deve acontecer em vocês, se vocês o aceitarem.

Mas a aceitação de que falo é o que foi nomeado a Crucificação e a Ressurreição, em uma forma de Renúncia
total.

Esta Renúncia, como foi dito, jamais é uma negação da encarnação, mas, sim, uma Transcendência total da
encarnação.

Isso significa que, nesses tempos que são para viver, para vocês, encarnados, enquanto existir em vocês,
como foi dito esta manhã pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), o menor julgamento, em relação a

vocês mesmos ou em relação a qualquer elemento deste mundo, ainda que apenas da sua própria encarnação,
a partir do momento em que existir uma rejeição seja do que for, vocês não podem viver este Último.

O Último apenas se instala (porque ele sempre esteve aí) a partir do momento em que vocês aceitarem o
próprio princípio de Transcendência.

E lembrem-se de que a Transcendência não oferece qualquer solução de continuidade entre este corpo, esta
pessoa, este ego, esta personalidade, este Si, este indivíduo que vocês acreditam ser.

E, no entanto, nada do que é limitado, em última análise, desaparece realmente.
Mesmo se houver (na sua terminologia, hoje) uma forma de reconfiguração ou de redefinição, isso é apenas o
ponto de vista, de algum modo, do que é, justamente, limitado e que não pode acreditar, mesmo no momento

da sua morte, no seu próprio desaparecimento.
Nós nos aproximamos, aí, desta resposta da Terra ao Supramental, do que acontece, ou não, no momento,

neste Templo, porque não há outro local onde isso deve acontecer.

***

É uma experiência, muito além de qualquer experiência, que apenas pode ser vivida quando há aceitação total
de tudo o que é a vida sobre esta Terra.

Porque não há senão na aceitação total da sua própria vida, do seu próprio campo de experiência e de vivência
que pode, no final, realizar-se o Supremo.

O Supremo, de muitas maneiras, vai representar, mesmo para o Si, uma loucura, uma espécie de
autodissolução, de autodestruição.

Há, efetivamente, uma autodissolução, uma autodestruição, mas nada mais do que foi destinado, justamente, a
morrer um dia, ou seja, este corpo, ou seja, esta consciência.

Como Uma das Estrelas lhes disse e como Outros Anciãos lhes disseram, vocês não podem apreender-se do
Último, vocês não podem sequer compreendê-lo, vocês apenas podem vivê-lo (ndr: diversas intervenções de

17 de março de 2012, especificamente).
Mas, vivê-lo, é um mecanismo íntimo que está, justamente, ligado à aceitação, Total e incondicional, da

encarnação.
Esta Transcendência da carne é, na totalidade, o que realiza a Ascensão.

Era a etapa, eu diria, já que agora vocês a viveram, de impulso a esta resposta.
A Ascensão é apenas um ‘sim’ (absoluto, franco, sincero, grandioso, total) ao Êxtase, à Onda da Vida (como

vários Anciãos lhes disseram antes que eu voltasse a exprimir-me hoje, ou os Arcanjos) para estar inteiramente
além do ser, além da Consciência.

Vocês não podem ser uma pessoa, vocês não podem ser um indivíduo, vocês não podem ser uma história, e
viver o Último.



Entendam bem por aí que todos, aqui como em outros lugares, não têm que forçar, nem que desejar, porque
cada lugar que vocês ocupam é o seu lugar correto.

Enquanto o Si, o Despertar era um objetivo, o Absoluto não pode sequer ser definido como algum objetivo.
Vocês são a Onda da Vida ou vocês não o são.

Vocês serão isso ou vocês não vão sê-lo.
Mas em nenhum momento vocês devem aderir, de maneira exterior.

***

O Último e o Absoluto são expressos, é claro, neste corpo, pelo que foi convencionado chamar de
manifestações.

Essas manifestações, como foi explicado, surgem na parte mais inferior deste corpo em contato com a Terra,
ou seja, nos pés.

Aparece, em seguida, uma série de mecanismos (que lhes foram descritos durante alguns dias) levando ao
nascimento da Onda da Graça, fazendo-os viver esta União Mística com o seu próprio Duplo, como com

qualquer ser humano, sem distinção de sexo, de idade ou de qualquer crença, a partir do momento em que
esta outra Consciência (ou parecendo como tal) viver, ela também, a experiência além da experiência.

Obviamente, no olhar do ego, no olhar do Si, isso é um ultraje, uma ofensa à sociedade, um descaso pela vida
(tal como ela é concebida em meio à pessoa como ao Si) porque há, realmente, uma Transcendência Total

fazendo-os passar do conhecido ao desconhecido.
Mas este desconhecido é a sua natureza, como é a nossa natureza, de cada um de nós.

Quer vocês a rejeitem, quer vocês a aceitem, quer vocês a desejem, seja qual for o seu posicionamento em
relação à Onda da Vida, ela É, com a sua Presença ou sem a sua Presença.

Toda vida que chegar, seja em Novos Céus, seja na Nova Terra, seja em outras Dimensões, inscreve-se, de
maneira muito lógica, na própria existência e na própria penetração da Onda da Vida.

***

O Casamento Místico põe fim a toda ilusão.
Ele põe fim à pessoa, à personalidade, à individualidade e ao Si.

O Si é apenas, em última análise, o espelhamento do ego que se completa em sua própria contemplação,
levando-me a escrever muitas coisas.

Naturalmente, a partir do acesso ao Si, sem mesmo falar do Casamento Místico, há um testemunho que é
dado.

Este testemunho, a partir do momento em que vocês completarem o processo (que isso se refira ao Si ou à
Onda da Vida), é colorido, necessariamente, pela sua própria experiência.

O importante é não influenciar uma outra consciência.
A única maneira de não influenciar é, obviamente, não julgar e amar, de maneira incondicional e total.

Não há alternativa.
Enquanto vocês fizerem distinção entre o seu filho e o filho do outro, entre a sua mãe e a mãe do outro,

enquanto vocês fizerem a menor distinção entre aquele que está desviado do caminho e aquele que vive a
Comunhão entusiástica com vocês, vocês não podem instalar-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.

Há, é claro, uma mudança de olhar, se pudermos assim falar.
A Fusão dos Éteres, quando ela se realiza nesta carne de vocês, quando vocês a acolhem sem buscá-la,

quando vocês a deixam subir, a Transcendência, real, efetiva, do nascimento e da morte, da sexualidade, torna-
se real.

Ela se torna, aliás, sua única e exclusiva realidade, sua única e exclusiva verdade e, no entanto, vocês ainda
estão inscritos em um corpo de carne, mas a alma finalizou o seu período de retração.

Ela pode, então, se dissolver, assim como o Espírito, dando-lhes, de maneira definitiva, uma forma de
passaporte para Ser no não ser.

***

O Absoluto, o Último, é um estado de deleite, permanente e total, onde nenhuma sombra do ego, nenhuma
sombra do Si, pode interferir ou alterar a Onda da Vida.

O Casamento Místico leva-os a realizar, muito além do acesso Multidimensional, o que eu nomearia uma
Transdimensionalidade onde vocês estão presentes, do mesmo modo, com a mesma intensidade, a mesma
não Presença, na pessoa que não existe mais, no Si que não existe mais, no Sol que não existe mais, e em

qualquer consciência vivendo isso.
Vocês estão além da existência.



Vocês estão além da consciência.
O Casamento Místico dá-lhes a única imortalidade autêntica, já que não se inscrevendo mais, unicamente, entre
o nascimento e a morte, não se inscrevendo mais, unicamente, na possibilidade de viver uma Unidade efêmera

em meio ao ato sexual, mas se deixando viver, permanentemente, isso.
Muito em breve, irá se exprimir, neste Canal, uma nova Presença que levou ao seu término, na totalidade, o
Absoluto (e, ainda uma vez, a expressão “levou ao seu término” não quer dizer grande coisa), que, de algum
modo, aceitou (contrariamente a nós todos, Anciãos) dissolver o Si para ver o que havia por trás: o Absoluto.

***

Hoje, não existe mais condição (senão a sua própria condição) que possa opor-se ao Absoluto e ao Último.
A testemunha é a Onda da Vida que vem abrasar o que era chamado de Kundalini, que nós nomeamos, hoje,

o Canal do Éter porque atapetado de Partículas Adamantinas, abrasando as três Lareiras e o conjunto do
corpo, de maneira anterior ao abrasamento do Sol e da Terra, desta Dimensão.

Aqueles que viram um fim irremediável do mundo e da sua pessoa são apenas aqueles que estão inscritos,
efetivamente, na única realidade possível da sua pessoa, não vivendo nem o Si e, menos ainda, o Absoluto.

Isso não é nem um julgamento, nem uma crítica, mas, sim, um estado de coisas.
Quem vocês são?
Aonde vocês vão?

Quem vocês eram antes de nascer?
Quem vocês eram antes de viver esta ronda permanente de encarnação e de desencarnação sobre este

mundo?
Evidentemente, nós lhes demos os elementos: origem estelar, origem Dimensional, as Quatro Linhagens.

Houve A FONTE, houve os Arcanjos, houve os Anciãos, as Estrelas.
Houve as Coroas.

Houve o seu Coroamento.
E mais, além de tudo isso, quais são as perguntas que permanecem em vocês?

Pois a pergunta que permanece em vocês apenas reflete, em última análise, a falta de soluções.
Mas a solução sempre esteve aí, presente, à disposição.

A Terra está Liberada, o Sol está Liberado, como eu disse há algum tempo.
Tudo está consumado, como disse o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Se vocês atingirem (se eu puder empregar esta expressão) o Absoluto e o Último, o que o mundo irá propiciar
a vocês?

Pois vocês terão se tornado, na totalidade, este mundo, muito além deste mundo, tal como é visto com o olhar
da pessoa ou da individualidade.

Então, é claro, o ego sempre irá se colocar as questões comuns da vida.
O Si sempre irá se colocar as questões de como expressar, da melhor forma possível, a vivência, e de como

pôr em forma o que escapa às formas deste mundo.

***

O Absoluto nada quer pôr em forma.
Ele é, simplesmente, a manifestação tangível da transcendência, possível e realizada, sobre esta Terra, neste

corpo que não é mais o seu.
Obviamente, é muito desagradável, e o será cada vez mais, para o ego como para o Si, viver este Êxtase

Místico, este Casamento Místico, esta União Mística, seja neste corpo, como foi dito, seja com uma folha da
grama, com uma árvore, com o Sol, com um planeta, com A FONTE.

Existirá sempre um princípio inscrito ainda no sentido da Presença da encarnação, alterado, falsificado ou não,
que é a perda, justamente, da encarnação.

O IRMÃO K (ndr: intervenção do IRMÃO K de 17 de março de 2012 (2)) lhes disse e repetiu: aquele que queria
que lhe falasse da outra margem apenas expressou os seus próprios medos, porque, como conhecer a outra

margem sem ali irem vocês mesmos?
Mas a outra margem não é um deslocamento.

Ela sempre esteve aí, inscrita na sua Presença, na condição (ainda uma vez, de maneira figurada) de que
sejam mudados o ponto de vista e o olhar.

Essa viagem é uma viagem sem retorno, porque não há retorno possível à Ilusão quando a Verdade eclodir,
totalmente.

Vocês são o Amor, como foi dito, ainda há pouco tempo, pelo Arcanjo URIEL (ndr: intervenção de URIEL de
03 de março de 2012 (3)).

Vocês são a Eternidade, a Beleza.



Os qualificativos são incalculáveis, mas todos eles se referem, não à sua pessoa, não ao seu Si, mas, sim, à
realidade que ainda subtende a sua Presença na carne.

Este absoluto e indizível Amor, este absoluto e indizível Êxtase permanente, fazendo-os dizer que vocês dão o
Amor à Criação, o Amor a cada um, o Amor a vocês mesmos, pois vocês não são mais nada senão isso.
Evidentemente, estando em um corpo, vocês não rejeitam este corpo, vocês aceitam tudo, tanto a alegria

como o sofrimento, pois nem a alegria é a sua natureza, nem o sofrimento é a sua natureza essencial.

***

Ninguém pode atravessar esta Porta no seu lugar.
Vocês estão sós, totalmente sós, para a Passagem, porque, depois, a solidão não pode existir.

Esse é justamente o final pelo fato de se sentirem solitários, cujo melhor reflexo, é claro, é o medo, porque o
medo da morte é, de maneira inabalável, totalmente lógico, o único sentido da sua presença aqui, neste corpo.

O Absoluto ainda dá mais medo do que a morte porque Ele integra o nascimento e a morte em uma outra
Verdade, ela também absoluta, não sendo mais, portanto, uma verdade relativa, comparável a outra coisa.
Mas a Verdade absoluta é (independentemente de qualquer comparação, independentemente de qualquer

referência, independentemente de qualquer outro caminho) a sua própria experiência.
É preciso superarem, se essa for a sua escolha, qualquer explicação, qualquer trabalho, o que fez dizer a

alguns Anciãos que nada há para fazer a não ser ficar tranquilo, ficar em Paz e deixar, efetivamente, a Onda da
Vida subir e levá-los a nenhum outro lugar senão a vocês mesmos, mesmo se o ego chamar isso de outro

modo, mesmo se o Si negá-lo.
O Absoluto e o Último são, portanto, além desta Graça, um estado de Êxtase que não conhece de jeito algum o

limite do corpo, de jeito algum o limite de uma relação com o outro, nem mesmo de uma relação com o Sol.
Este estado do Absoluto, de algum modo, basta-se a ele mesmo porque ele é a Totalidade.

Enquanto Totalidade, ele integra, transcendendo-as, as partes.
Nenhuma parte pode estar consciente desta integralidade, mas a integralidade engloba as partes.

***

O Êxtase Místico, desde a terceira sessão do Manto Azul da Graça, apenas aguarda vocês e vocês sozinhos.
Vocês nada podem levar ao Absoluto da Graça.

Vocês nada podem perder no Absoluto da Graça.
Vocês nada podem projetar no Último.

Esta revolução, de qualquer modo, final, da Consciência, é o próprio objetivo da sua Ressurreição, da União do
Céu e da Terra, do seu masculino e do seu feminino, seja Interior ou exterior, seja entre vocês e todas as

partes, já que cada parte se descobre, ela mesma, absoluta, da mesma forma que vocês.
No mais, podem existir elementos a praticar, não para aceder ao que é impossível aceder por qualquer prática,

mas, bem mais, visando acalmar tudo o que não seja o Absoluto: o medo, a própria morte e o nascimento,
porque nada pode morrer e nada pode nascer no Absoluto.

E é justamente o que é terrível para a pessoa e mesmo para o indivíduo.
O que é para viver, neste momento, para cada um, é o Choque da Humanidade, e eu diria que, para cada um
de vocês, é o Choque do Humano, levando-os a passar, de algum modo, não do humano ao Supra-humano,
não somente do mental ao Supramental, não de uma vida antiga a uma nova vida, mas, sim, para tornar-se a

vida na sua totalidade, além de qualquer restrição e de qualquer limite.
Vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida.
Vocês são tudo o que nós lhes dissemos, uns e outros, há várias semanas.

Naturalmente, não é fácil para aquele que escreve o contexto da sua vida em uma série de limites (sociais,
familiares, afetivos, espirituais).

O Absoluto não tem limite.
Ele é, por essência, Ilimitado e Desconhecido.

Isso pode ser desconcertante.
É nesse sentido que isso é um Choque.

Este Choque que se vive em meio à Humanidade (desde a Liberação da Terra e especialmente agora que
vocês mesmos podem viver, na totalidade, não a experiência do Absoluto, mas se instalar no Absoluto) leva, é

claro, a Terra a começar esse processo em sua própria carne, seja no nível da Natureza, como lhes foi
detalhado por ANAEL (ndr: intervenção de 17 de março de 2012 (4)) ou ainda por SNOW (ndr: intervenção de

17 de março de 2012 (5)), há uma semana, seja no Céu ou nas profundezas da Terra, refletindo-se pelos Sons
do Céu e da Terra e pelo que eu havia nomeado, à época, as Trombetas do Apocalipse.



***

O Apelo de MARIA nada mais é senão a generalização desse processo, total e final.
Ele está a caminho.

Alguns de vocês talvez já tenham vivenciado momentos do Apelo, íntimo e pessoal, onde uma Voz os chamou
pelo seu primeiro nome, onde, em determinados momentos, o seu corpo não responde mais e, no entanto,

vocês estão Lúcidos.
Este mecanismo de estase individual é bem real.

Ele vai se tornar coletivo, não tenham dúvida.
Mas, mesmo neste momento coletivo, nesta União e neste Casamento Místico coletivo, é preciso

apreenderem-se de que vocês estritamente nada têm que recear, que temer, que esperar, porque vocês estão
exatamente no seu lugar correto, vocês estão exatamente aí onde vocês devem estar, na idade que vocês

devem ter, nas funções e nos papéis que vocês têm desempenhado e mantido.

***

A Onda da Vida não tem necessidade da pessoa, ela não tem necessidade do Si, ela não tem necessidade do
mundo, ela É.

Então, vocês irão me dizer, como se instalar no que não podemos buscar?
Bem, agora, fazendo cessar toda busca, fazendo desaparecer todos os objetivos, fazendo desaparecer a sua
própria Consciência, da sua própria pessoa, do seu próprio Si, tudo isso que não é Eterno, tudo isso que não é

Desconhecido.
Como foi dito por Outros Anciãos, não é questão de lançarem longe de vocês todas as ideias limitantes, mas,

sim, real e concretamente, de transcendê-las.
Mas, transcendê-las, não é uma ação inscrita em meio, justamente, ao limite, mas, sim, neste Abandono Último

que não é o Abandono à Luz, mas, sim, o Abandono do próprio Si.
Se vocês forem para a outra Margem, se vocês viverem a outra Margem, então, a melhor testemunha é este
estado de Êxtase permanente aparecendo, em um primeiro momento, por intervalos, por momentos, e que é

destinado (seja o que for que pensar a pessoa ou o Si) a tornar-se a única Verdade.
Obviamente, a pessoa ou o Si sempre irá recusar este Absoluto.

É preciso muitas vezes ali provar, mas ele não pode perceber, nem desejar, nem mesmo esperar que isso se
torne definitivo.

E, no entanto, este Absoluto é definitivo.
Ele é definitivo no sentido em que ele é, exatamente, o que sustenta e que permite cada experiência, cada vida,

aqui como em outros lugares.
Ele subtende e permite até mesmo a incriação.

Ele sustenta cada consciência e cada não consciência.
Então, se a Onda da Vida tiver percorrido vocês na Totalidade ou não, ainda, afirmem , afirmem totalmente o
que vocês vivem, nada escondam, porque vocês são a testemunha viva, como dizia o Arcanjo URIEL (ndr:

intervenção de URIEL deste dia (6)), do Caminho, da Verdade e da Vida.
Como o Caminho, a Verdade e a Vida não poderiam testemunhar, pela sua Presença e pelas suas palavras,

sobre o que ela é?
Nenhum limitado, nenhuma pessoa, nenhum Si, nenhuma oposição, tem valor para o Absoluto, nem mesmo

tem efeito, já que ele engloba, justamente, também isso.

***

O Absoluto não é uma palavra, nem um objetivo.
É a União Mística do Céu e da Terra onde tudo se torna, mais do que nunca, evidente, inteiro, Ilimitado.

É isso aí, então, este Último, em andamento, em vocês.
Mais uma vez, se pudermos falar de finalidade, é para instalarem-se, de algum modo, neste Ilimitado que é

Êxtase, Deleite permanente da Onda da Vida.
Há, também, um efeito cumulativo.

Alguns falaram que quando a asa de uma borboleta se quebra, todo o Universo estremece.
Quando um ser limitado vive o Ilimitado ele alcança o mundo inteiro simplesmente pela sua Presença, pela sua

Presença em meio ao limitado deste corpo, ele não é mais este corpo.
Quanto mais vocês forem em grande número, em termos individuais, para viver a Onda da Vida e para instalar-

se no Êxtase, mais o processo do Choque da Humanidade verá reduzida a sua duração.
Aliás, instalados no Absoluto, nada mais há senão o Absoluto.



Vocês podem continuar a viver sua vida, seja ela qual for, manter o papel que vocês desejam, mas vocês não
são, nem esta vida que vocês vivem, nem este papel.

Isso muda profundamente já que é uma transcendência, levando-os e conduzindo-os a instalar o Amor mais
incondicional que for.

Vocês não podem julgar, vocês não podem deixar de amar seja quem for.
O mesmo olhar será dado ao seu filho como ao filho do outro.

Não poderá mais haver diferença entre aquele que os odeia e aqueles que os querem bem.
Eles participam da mesma essência, não em uma crença, não em uma projeção, mas, sim, na realidade do que

é vivenciado, no mesmo Êxtase, na mesma Paz, na mesma Verdade, porque vocês não poderão mais
comparar seja quem for ou seja o que for, em vocês, com alguma coisa do outro ou com alguém.

Isso não é tampouco uma aniquilação, nem uma uniformização, é bem mais do que isso, mas, obviamente, o
ego vai ali se opor ferozmente.

Eis o que eu tinha que dizer hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, portador da Luz Azul.

***

Na minha última encarnação, eu falei e escrevi sobre o pássaro azul.
Aqueles que quiserem ler o que eu escrevi, naquele momento irão compreender, mesmo eu não tendo tido
acesso, na totalidade, à Onda da Vida, já que naquele momento a Terra não estava, propriamente falando,

Liberada.
Eu escrevi, então, a descida do Supramental em uma perspectiva futura.

Mas, a partir do momento em que inscrevemos esta descida do Supramental em uma perspectiva futura, já
estamos presentes em nós mesmos e, de algum modo, encontramo-nos nós mesmos.

É assim e foi assim para todos nós, Anciãos.
Independentemente da mestria que nós tivemos em nossa última vida (do Sopro, da Consciência, do Amor),

nós fomos também chamados de Mestres.
Mas, o que significa ser um Mestre, para o Absoluto?

Estritamente nada.
Se vocês se apreenderem da minha última frase, vocês irão compreender que nada podemos controlar, nem

ser Mestre seja do que for, porque a Onda da Vida e o Êxtase são a Natureza principal, até mesmo, de tudo, de
absolutamente tudo.

***

Estão aí as palavras que eu tinha para dizer.
Depois de mim irá intervir o Arcanjo ANAEL que estará aí, eu diria, de algum modo, mais para responder às

suas perguntas sobre o que eu acabei de enunciar.
Ainda uma vez, não forcem si mesmo, vocês não podem forçar a Onda da Vida, vocês não podem questioná-

la, vocês não podem interrogá-la, vocês apenas podem Ser, porque isso já está aí.
Eu lhes peço para honrar a Graça, a Graça da sua Presença, aqui e em outros lugares, a Graça do que a Onda

da Vida trouxe para mim, para exprimir, aqui.
Irmãos e Irmãs, no Amor e pelo Amor, além de qualquer contingência e de qualquer forma, eu lhes proponho o

Azul.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

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

1 – IRMÃO K (04.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

2 – IRMÃO K (17.03.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

3 – ARCANJO URIEL (03.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-03-de-marco-de-2012-autres.html

*

4 – ARCANJO ANAEL (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

5 – SNOW (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/snow-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

6 – ARCANJO URIEL (24.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-24-de-marco-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article6c8a.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-24_mars_2012-article6c8a.pdf
24 de março de 2012

(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-24-de-marco-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article6c8a.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/snow-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-03-de-marco-de-2012-autres.html
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http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-24_mars_2012-article6c8a.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120521_-_SRI_AU... 

~ A RELAÇÃO NOVA ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor e a Paz estejam com vocês.

Eu volto a me exprimir entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, e eu desejaria falar-lhes sobre a
consciência e os elementos podendo ali sobrevir.

Há vários anos, nós lhes falamos da consciência, dos seus diferentes estados, e eu lhes falei, há um ano,
sobre o Choque da Humanidade (ndr: ver especialmente a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro

de 2010) (*), e das diferentes consciências podendo se manifestar.
Um interveniente, novo, fala de algo que está além da consciência (ndr: trata-se de BIDI).

É importante tentar avançar, falar do que é possível falar, com relação à consciência.

***

Em todas as culturas e em todas as tradições, muitos seres humanos abordaram as experiências, os estados
não ordinários, incomuns, da consciência.

Vários ensinamentos, antigos e mais recentes, tentaram, de alguma forma, analisar esta consciência e defini-la,
o mais próximo possível das suas manifestações.

Os elementos novos, nessa época que vocês vivem, levaram, certamente, eu acho, a uma compreensão mais
ampla e mais explicativa do que é a Consciência.

Nós também insistimos, longamente, sobre o fato de que a Consciência era Vibração.
 Muitos de vocês tiveram a oportunidade de viver essas manifestações da Vibração, das Vibrações, acopladas

a Consciências não ordinárias, que isso seja pela experimentação, pela meditação, ou de maneira mais
estabelecida, eu diria.

Nós insistimos longamente sobre o Coração.
Não o coração, tal como ensinaram as regras morais, sociais, ou espirituais, ou religiosas, mas, sim, o Coração
Vibral, que determina e condiciona a própria Consciência, em sua relação com o que se denomina o outro, e ao

que é denominado o ambiente.
Durante a minha última encarnação, eu coloquei em forma, poética e escrita, um número importante de

elementos referentes às experiências que eu havia vivido, assim como as aplicações dessas experiências em
meio (eu diria) à vida ordinária.

Indo até preconizar o estabelecimento de novas regras de vida, em meio a novos locais de vida, que alguns
seguiram desde então.

***

O ser humano é um ser que eu qualificaria de social.

SRI AUROBINDO - 21 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120521_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-YNlzsSr9T8A/T79e1wnUQuI/AAAAAAAABnE/S0dt6cFg7GQ/s1600/000+SriAurobindo+-+21.05.2012-2.jpg


Ou seja, que é indispensável, para ele, estabelecer relações.
Eu absolutamente não prejulgo a qualidade dessas relações, e a sua implicação, e o seu resultado.

A relação (quer seja consigo mesmo, com o outro, ou com o mundo, de maneira geral) é uma parte integrante
da consciência, já que é pelo jogo dessas relações e dessas interações, que se estabelece uma consciência

precisa mais do que outra.
Naturalmente, a consciência sempre irá se expressar em relação ao que pode ser conhecido, em relação ao

que pode ser experimentado, também em relação ao que foi vivenciado.
Esta consciência está inscrita em uma forma de linearidade, inscrita em um tempo, e é capaz de perceber (ou

de vislumbrar) elementos do passado e, eventualmente, de se projetar em um futuro, sempre linear.
Nós fomos muitos a dizer, também, que a meditação era o meio privilegiado de modificar a consciência, de

algum modo, de abri-la a outros espaços de percepção, a outros espaços de relação.
Isso, todos aqueles que se interessam, entre os Irmãos e as Irmãs, pela espiritualidade, ao menos

experimentaram uma vez, se isso não tiver sido regularmente.
A consciência é dependente da experiência, ela é dependente do que os sentidos deixam perceber, do que o

pensamento deixa perceber sozinho, assim como as emoções, quaisquer que elas sejam.
Esta consciência linear pode, em certas circunstâncias, extrair-se da linearidade e aceder a espaços que eu

qualificaria de mais amplos, de mais estendidos.
Dando acesso a informações e a 'relações novas', aí também, quer seja consigo mesmo, com outros estágios,

ou também, em relação às suas próprias relações com o mundo.

***

O próprio princípio da consciência é, portanto, apoiar-se na cognição, ou no conhecimento de si, no
conhecimento do mundo, assim como no que é percebido diretamente (pelos sentidos, pela experiência), mas

também pela reflexão.
Várias consciências foram definidas para vocês, eu não voltarei sobre isso, simplesmente para nomeá-las:

consciência do despertar / consciência da vigília (que é a mesma), consciência do sono, consciência do sonho
e, enfim, um quarto estado da Consciência que foi nomeado Turiya.

Cada uma dessas consciências é portadora de uma série de elementos, elementos situando-se tanto na
vivência, como na experiência, ou como no estabelecimento desta consciência.

E que vem então, de alguma forma, substituir a consciência, dita ordinária, da vigília.

***

A grande novidade e a grande característica do que acontece sobre a Terra, desde uma geração, é que
existem testemunhos, cada vez mais numerosos, falando de uma Consciência do Despertar, de uma

Consciência onde o mundo não parece mais como ele parecia ao comum dos mortais, mas se mostra mais
amplo, mais animado, maior.

Resultando em uma necessidade de instalar-se, e também, de concretizar (de algum modo) esta Consciência,
nesta linearidade, neste desdobramento do tempo que vem de um passado e que se dirige a um futuro.

Eu mesmo explicitei isso, e vivenciei, por ter acreditado em uma série de estruturas, na minha vida.
Quaisquer que sejam as experiências, que elas estejam ligadas à meditação ou a experiências que vocês

chamam de quase morte (ou experiências de morte iminente), ou que isso se revele de maneira perfeitamente
inesperada ou espontânea (sem qualquer procura e sem meditação), o resultado é sensivelmente o mesmo

quanto ao que é descrito.
Mesmo cada experiência permanecendo profundamente diferente, mesmo cada transformação (e

estabelecimento em meio a uma nova Consciência) sendo profundamente diferente, para cada Irmão e cada
Irmã que vive isso, nesta linearidade temporal.

***

Isso nos leva a colocar a questão de: por que o que era extremamente limitado, torna-se cada vez mais
comum?

Isso, nós, os Anciãos, assim como as Estrelas e os Arcanjos, discorremos longamente sobre as circunstâncias
específicas deste mundo, nesta época.

Aliás, eu já tinha antecipado isso, falando da Descida do Supramental e da Nova Humanidade, que eu situava, é
claro, na mesma linearidade de tempo, e em uma transformação da consciência pondo fim à Idade Sombria.
Pelas experiências vivenciadas (quer sejam aquelas de todos os nossos Irmãos e Irmãs que atingem esses

estados de consciência, ou por mim mesmo, e por muitos outros, mais antigos), nós fomos levados a
conscientizar que o Amor era, certamente, este espaço de Consciência e de Vibração mais gratificante, mais



agradável, e mais capaz de mudar o ser humano para um Suprahumano (como eu o havia nomeado).
E, no entanto, como a história mostrou até recentemente, esse princípio de Amor (inscrito tanto na compaixão

Búdica como nos princípios ditos Crísticos) infelizmente jamais pôde emergir, até agora, de maneira
significativa.

Visto que, evidentemente, vocês sabem disso, ainda hoje, a humanidade está em guerra contra ela mesma, e
isso, de maneira quase permanente (que esta guerra se refira à relação entre os indivíduos, entre os grupos

sociais, entre países, entre religiões), por um princípio muito conhecido, que é chamado de ‘competição’.
O Amor, qualquer que seja a aceitação desse termo, viria pôr fim a uma forma de competição, e estabeleceria

o que eu chamaria de relações harmoniosas, equilibradas, desprovidas de competição, e desprovidas de
predação.

Esse é um ideal, como eu tentei transmiti-lo, e como tentaram transmiti-lo vários profetas, várias religiões.
E, no entanto, o resultado é o que nós vemos hoje, daí onde nós estamos, e que vocês, obviamente, vocês

vivem, hoje, mais do que nunca: esse sentimento de separação, esse sentimento de divisão, esse sentimento
de competição, que foi levado ao extremo, resultando em situações insustentáveis.

***

Naturalmente, independentemente destas circunstâncias visíveis, vários elementos (através do desdobramento
da Luz Supramental, e mais recentemente, da Onda da Vida) levam-nos, talvez, a viver estados que nada mais

têm a ver com a linearidade: o conjunto dos elementos que foram nomeados Fusão, Deslocalização,
Comunhão, Estado de Ser, o conjunto de elementos que lhes foram comunicados quanto à origem do homem,
à origem deste mundo, e à origem de certa forma de alteração do seu equilíbrio normal (que isso se refira aos

vai e vem da consciência, de um estado de relação a outro estado de relação).
Entretanto, como vocês constatam, o que é vivenciado, a título individual, por cada vez mais seres humanos, aí,
tampouco, não é suficiente para estabelecer uma transformação radical da consciência a fim de ir a este Amor

particular, a esta relação diferente do que foi vivenciado nas relações até agora.

***

A Consciência se transforma.
Ela está em perpétuo movimento, ela se adapta, permanentemente.

E eis que, há pouco tempo, para muitos de vocês, começam a irromper elementos novos.
Esses elementos novos recorrem a noções de não consciência, a noções de não Si.

A noções que podem parecer estranhas à própria Consciência, já que este estado específico, que é o Último
estado, não corresponde a nada de apreensível, a nada de conhecido.

E escapa, de algum modo, a qualquer linearidade e, portanto, a qualquer continuidade, como uma Consciência,
mesmo Desperta, mesmo Turiya, poderia conceber.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês façam, quaisquer que sejam os Samadhi, mais ou menos
pronunciados, que se é deixado viver e experimentar, vocês constatam que a humanidade está muito longe de

se instalar neste Samadhi e nesta própria Consciência do Amor, na Relação harmoniosa que põe fim às
alterações da relação (quaisquer que sejam as causas: religiosas, sociais, espirituais, até mesmo).

Ninguém pode, entretanto, negar (para aqueles que ali se interessam) que existe, realmente, um processo de
Despertar particular, vivenciado ou de maneira espontânea, ou de maneira acidental, ou pela busca denominada

espiritual.
Qualquer que seja a quantidade desses seres que foram atingidos, e que abriram, neles, algumas Portas (e

que ali se estabeleceram, para alguns), o olhar relativo, linear, da consciência ordinária, não encontra
necessariamente grandes mudanças, muito pelo contrário.

Isso pode levar a consciência a se colocar questões, para um indivíduo, ou para um determinado grupo de
indivíduos, vivendo esta transformação da consciência ou a sua inserção em meio a um modelo como aqueles

que estão desatualizados e que, no entanto, persistem no tempo.

***

Eu insisti, a um dado momento, sobre o princípio da Liberação do Sol, da Liberação da Terra, da Fusão dos
Éteres, do aparecimento da multidimensionalidade, assim como sobre um processo chamado de Choque da

Humanidade.
Eu os remeto, para isso, ao que eu disse nestas diferentes épocas, para não sobrecarregar o que eu tenho de

dizer a vocês (ndr: ver especialmente as seguintes intervenções de SRI AUROBINDO: 02 de novembro de
2010 (Liberação do Sol e do núcleo cristalino da Terra), 21 de novembro de 2010 (mutação planetária), 13 de

abril de 2011 (Fusão dos Éteres), 28 de outubro de 2011 (Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito)) (**).
A consciência sempre se inscreve em uma linearidade, mesmo quando ela sai, já que a consciência é

suportada e levada por um corpo, levada por limites.



O Ilimitado, na realidade, não corresponde mais à consciência, já que ele corresponde à não consciência
(como isso foi explicado e narrado a vocês).

A consciência da humanidade é dependente de uma série de elementos, que vocês podem nomear de
diferentes modos: que isso se refira à educação, que isso se refira a sistemas que subjugam o homem, que

isso seja as crenças, quer sejam as religiões, e o sistema social no seu conjunto, que incita a consciência a não
se afastar demasiadamente desta linearidade e, eu diria, da massa de consciência da humanidade.

Uma série de coisas se transformou, em relação aos elementos que eu citei a vocês, e que vocês irão
encontrar no que eu pude dizer há dois anos.

***

Hoje, os elementos, ainda, além do aspecto de consciência ou de não consciência, vêm irromper na realidade
ordinária da humanidade.

Isso se refere também aos acontecimentos, como vocês podem procurar, referentes tanto ao Céu como à
Terra, em seus aspectos geofísicos, sonoros, e em seus aspectos de transformação.

Existe também, por outro lado, uma possibilidade, real e muito maior, além do estado Turiya, de encontrar
outras Relações não recorrendo mais a esta linearidade do tempo, mas se inscrevendo no que é chamado

de contato multidimensional.
Aliás, uma série de processos está operando há uns trinta anos, e se vocês estiverem me escutando significa,

evidentemente, que vocês ali estão interessados.
Um número considerável, e cada vez maior, de seres humanos, entra em contato com outra coisa que a

linearidade.
Há uma espécie de relação que se estabelece entre a consciência deste ser humano e de outros Planos

Dimensionais, fornecendo e liberando uma série de informações, com relação tanto à própria consciência,
como a outros Planos Dimensionais, ou ainda, ao que vocês poderiam chamar de extraterrestres, ou de Seres

de Estrelas, ou de Seres multidimensionais.

***

Por menos que vocês se interessem por tudo o que é entregue a vocês (independentemente do fato, inegável,
de que há comunicações, digamos, cada vez mais numerosas, com cada vez mais Consciências presentes na
superfície deste mundo), vocês não podem ignorar que existem várias linhas divergentes, e vários estados de

transformação em curso, levando a estados subsequentes profundamente diferentes.
 Frente a isso, vocês podem ser levados a posicionar-se, que isso seja através do intelecto, que isso seja

através dos seus sentires ou através das suas percepções, até mesmo, a aderir ou a não aderir, a viver ou a
não viver, o que é fornecido a vocês.

E então, isso chama, inevitavelmente, ao conceito de verdade.
Vocês devem começar a apreender-se de que a verdade não está em um único nível, de que ela é relativa.
E de que ela pode levar (através da vivência, da experiência de cada um) a viver verdades profundamente
diferentes, e que não se enquadram realmente em um esquema evolutivo (ou transformador) comum ao

conjunto da humanidade.

***

Nós falamos, evidentemente, de seres que estão interessados nesta Consciência, e que se interessam pela
vida, não simplesmente em suas atividades usuais e condicionadas, e condicionantes, da maioria dos Irmãos e

Irmãs que estão (digamos) ainda adormecidos e instalados na sua personalidade, e na vida desta
personalidade.

Lembrem-se de que é a sua escolha, e a sua Liberdade a mais estrita.
Quanto ao futuro, nomeado espiritual, ou a chegada de uma nova consciência referente ao conjunto da

humanidade, vocês observam, pertinentemente, que tanto as crenças de uns como de outros, como a vivência
de uns e de outros, são incomparáveis.

Existem diferenças significativas de interesse, de relações, até mesmo, e de posicionamento, em meio a
essas transformações de consciência, com relação àqueles que ali estão interessados.

***

A Verdade é que, de fato, aí onde vocês estão situados, ser-lhes-á sempre proposto o que é adequado ao seu
estado, à sua consciência, às suas aspirações, às suas projeções, e ao futuro (qualquer que seja) que vocês

imaginam.



Obviamente, os elementos Energéticos e Vibratórios são essenciais.
Pois aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem a percepção da Energia, não conseguem aderir sua

consciência, por exemplo, ao que nós anunciamos através deste Canal.
Aqueles que vivem isso, é claro, estão perfeitamente conscientes das transformações que eles vivem.
Mesmo se a consciência não propiciar viver estados e experiências diferentes, por enquanto, o sentir

Vibratório, a percepção Vibratória e Energética, não pode, em caso algum, ser negada.
Especialmente porque a maior parte desses elementos coincide, digamos, com os ensinamentos mais

tradicionais e mais antigos, que vocês encontram principalmente no Oriente (quer seja do lado da Índia, ou do
lado da China, ou ainda do Tibete).

Essa vivência não pode ser negada.
E, contudo, seja qual for essa vivência, vários de vocês não escapam a esta linearidade temporal da

encarnação, e não têm qualquer ideia, qualquer visão, do que se transforma no seu Interior, correspondente a
esta transformação exterior.

***

É evidente que nós demos, gradualmente e à medida, os elementos de referência, de diferentes modos, com
relação a uma transformação final desta Terra, denominada Ascensão.

O elemento novo, irrompendo desde pouco tempo, é, portanto, a possibilidade, para aqueles que vivem essas
transformações, de 'entrar em Relação'.

Esta entrada em Relação é apenas possível se, realmente, os Canais que permitem esta Comunicação e esta
Relação estiverem ativos.

O corolário é que existe uma possibilidade, enorme, de ser enganado e de ser manipulado, por elementos
entrando em relação com a consciência ordinária não despertada, e levando a crer no que é visto, no que é

ouvido, sem manifestar de nenhum modo, para aquele que se intitula Canal, a menor modificação Vibratória ou
Energética.

O que significa que esta pessoa não vive nenhum dos processos Vibratórios referentes à transformação da
consciência, que permitem, justamente, estabelecer esta Relação nova, esta Transcomunicação.

É, portanto, legítimo colocar-se a questão da veracidade do que é entregue como informação, a partir do
momento em que vocês não tiverem a possibilidade de perceber, de outro modo senão pelo mental e pelas

palavras, o que é transmitido.
Do mesmo modo que aquele que estaria em relação com esses níveis específicos, chamados de astrais, faria

apenas transmitir os seus desejos, as suas projeções.
Ou, em todo caso, estabeleceria uma relação com esferas intermediárias, que não trariam qualquer energia,

qualquer Consciência, mas cujo objetivo é fazê-los aderir a crenças, quaisquer que sejam.

***

Não é questão de discernimento.
Porque o discernimento ou a intuição vão levar apenas ao que vocês julgam bom para vocês, e que vocês

validaram, em relação a um sentido da atração que lhes é próprio: que corresponde à sua verdade relativa, mas
que não pode, em caso algum, corresponder a uma Verdade Absoluta.

O que chega sobre a Terra é uma Verdade Absoluta.
E isso se chama a Luz, e isso se chama o Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor não é, de nenhum modo, compatível com o princípio de vida que os anima, neste mundo e
sobre este mundo.

Há, portanto, um paradoxo.
Aí onde alguns veem, e recebem, as informações com certa linearidade e com certa continuidade, nós lhes

demos, desde vários anos, por intermédio das Vibrações vivenciadas, reais e transformadoras, a possibilidade
de viver uma transformação Interior, uma transformação da consciência apoiando-se em uma ‘vivência’.

Enquanto a vivência se referir apenas a imagens, enquanto a vivência se referir apenas a uma projeção linear
da consciência, não pode ali existir, evidentemente, qualquer mudança da própria consciência.

A consciência permanece então confinada, por informações limitadas, mantendo um status quo, mantendo uma
evolução linear, e um retorno da Luz sem se acompanhar de qualquer equilíbrio, de qualquer transformação,
real e perceptível, a não ser pela ‘vontade de bem’, a não ser pela projeção em meio a um mundo melhor.

***

Aqueles de vocês que percebem e vivem alguns elementos que nós lhes demos, no nível Vibral, como
informações referentes a esta Luz atuante, podem apenas, evidentemente, colocar-se a questão do que foi

anunciado por muitos ensinamentos (que, como todo ano, vocês sabem disso, invadem muitas coisas).



A Consciência é Vibração: nós sempre, e expressamente, insistimos sobre esse fato.
E que para poder entrar em Relação com as outras Dimensões pertencentes à Luz Vibral, é indispensável que

os Canais de Luz Vibral estejam ativados em vocês.

***

Hoje (e desde a instalação do Manto Azul da Graça, resultante da Fusão dos Éteres, que eu lhes falei, há mais
de dois anos, e manifestada no ano passado pela Fusão dos Éteres, no nível da Terra), tornou-se possível,

para vários de vocês, perceber e sentir esse contato com as outras Dimensões.
Além da percepção Vibratória dos chacras, além da percepção Vibratória do Supramental ou da Onda da Vida,

vários de vocês desenvolveram (ou são levados a desenvolver), além deste aspecto Vibral, um Canal de
Comunicação preferencial, denominado Canal Mariano, com outras Dimensões.

Isso se refere tanto aos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, como ao que foi denominado o
Duplo, com ao CRISTO, ou como a qualquer Entidade espiritual evoluindo, de maneira real, desde as

Dimensões Unificadas até o Absoluto.
A realidade desta percepção Vibratória, inscrevendo-se do lado esquerdo do corpo, irá propiciar-lhes viver, de
maneira concreta, real, e pessoal, esse tipo de Relação nova, chamando e resultando de uma consciência em

via de transformação, para uma Supraconsciência, ou para um Absoluto.

***

Fora disso, e principalmente a partir de agora, qualquer veleidade de contato com outros Planos Dimensionais
não se acompanha desta percepção Vibratória da Consciência, nem se acompanha da percepção de uma

outra Consciência penetrando os seus campos, do lado esquerdo, preferencialmente (mas também, isso tem
sido visto, pela parte de trás, no nível de KI-RIS-TI), fazendo apenas refletir a aproximação da sua consciência

de forças opostas à Liberação da consciência.
Nós os engajamos a manter, firmemente, a sua vigilância.

Não para rejeitar, não para recair em qualquer Dualidade, mas, muito mais, para estar na Relação correta, a
mais autêntica, e a mais nutritiva para vocês.

A Luz Vibral nutre vocês.
A Luz Vibral transforma-os, ocasionando uma transformação, tanto das suas percepções Vibratórias, como da

sua própria consciência.
Levando ao que foi descrito como modificações fisiológicas, perfeitamente lógicas e perfeitamente normais.

***

Vários seres humanos, entre os Irmãos e as Irmãs que ainda não estão Despertos à Luz Vibral (o que significa,
dito de outra forma, que eles não abriram o que vocês chamam de chacras superiores, ou o chacra do

Coração, porque eles não têm qualquer percepção Vibratória), vão ser levados, eles também, a entrar em
relação.

Mas esta relação não será da mesma ordem daquela que vocês vivem, com Aquela que está à esquerda.
Isso vai provocar um processo de confusão, onde vários desses Irmãos e Irmãs vão entrar, e ver, nesses

mecanismos visuais, levando-os a certos comportamentos, a certas ações, estritamente nada tendo a ver com
a Luz Vibral.

Se a percepção Vibratória de uma das Coroas, se o Canal Mariano não estiver ativado, nós lhes pedimos
insistentemente para não dar fé ou crédito ao que vocês poderão ver ou ouvir.

***

A condição sine qua non para entrar em Relação com os Planos multidimensionais da Luz Vibral autêntica,
como com a Confederação Intergaláctica da Luz (que, como vocês sabem disso, está cada vez mais próxima,

na Consciência, de vocês), apenas pode ocorrer, nesse momento (antes de alguns momentos que eu
qualificaria de finais), se a Coroa Radiante da cabeça e quando o conjunto das outras Coroas, assim como o

Canal Mariano, estiver constituído.
Propiciando-lhes perceber, e viver (que isso seja em suas noites, que isso seja em seus Alinhamentos, que
isso seja em seu sono) contatos cada vez mais próximos, e cada vez mais tangíveis, com outras realidades.

Este próprio processo, que não se refere ao mesmo tipo de relação, tornar-se-á uma constante.
Refletindo-se, para a humanidade, pela abertura de percepções incomuns, a maioria não podendo vir da Luz

Vibral enquanto os Canais da Luz Vibral não estiverem ativos.
Este período de confusão será rapidamente resolvido, a partir do momento em que o anúncio de MARIA for,



evidentemente, habilitado para toda a humanidade.
Enquanto isso, foi solicitado a vocês para alinhar-se e se centrar, seja o que for que vocês vivam ou não vivam.

***

Retenham que o importante e o essencial é perceber a Vibração das Coroas, assim como, para os mais
adiantados de vocês, apreender-se de que a relação que se estabelece com vocês é apenas de natureza

Vibral, desde que o seu Canal Mariano, e a percepção do lado esquerdo do corpo de uma Consciência outra
que a sua, penetre-os, exclusivamente, por este lado aí, sem desencadear qualquer visão, desencadeando

apenas um Amor, uma Plenitude, qualquer que seja o modo de comunicação.
Naquele momento, vocês podem estar seguros e certos, porque vocês irão senti-lo e vocês não irão imaginá-
lo, simplesmente, de que vocês estão em contato com um dos emissários da Confederação Intergaláctica dos

Mundos Livres.
Qualquer outro modo de contato recorrendo ao que é visto ou projetado no nível do 3º olho, assim como o que

pode ser escutado no ouvido, mas sem qualquer percepção de Luz Vibral, corresponde apenas a Planos
Intermediários que estão em ressonância, unicamente, com o que nós chamamos de ‘egrégora’ e de ‘astral’.
Vocês não poderão convencer ninguém seja do que for, em relação ao que ele vive, mas se vocês tiverem a
oportunidade de se informar, se vocês tiverem a oportunidade de Vibrar, quando a sua Consciência Vibrar,

qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o estado, qualquer que seja o contato, vocês irão saber, de
maneira definitiva, com o que vocês estão interagindo.

***

A Luz Vibral, em suas relações novas, instalando-se para muitos de vocês, não pode deixar pairar qualquer
dúvida sobre a qualidade Vibratória, porque vocês a percebem, porque, o que é trazido, em absolutamente

nada lhes afirma em relação a alguma Visão, a alguma evacuação em massa ou a alguma solicitação visando
transformar a sua vida.

Qualquer que seja a solicitação, a Luz Vibral, doravante, está aí para fazê-los Ascensionar, não para fazê-los
deixar seja o que for.

A Ascensão refere-se à mudança da própria Consciência, bem como à mudança do próprio corpo, quer ele
continue ou não permaneça.

O período que se abre e que os leva (como disse MARIA e ANAEL, Arcanjo) a viver o que vocês têm de viver,
vai estabelecê-los, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, na Consciência que vocês despertaram,

hoje.
Não pode existir Consciência despertada à Luz Vibral sem percepção da Luz Vibral, não tendo, mais uma vez,

estritamente nada a ver com o que é chamado de energia, que, ela, está relacionada ao complexo inferior,
etéreo e astral.

***

O seu etéreo se transforma.
Existe, como disse UM AMIGO, uma Transubstanciação deste corpo etéreo, refletindo na capacidade da

Consciência para estar cada vez menos limitada.
O conjunto desses processos se reflete pelo que foi descrito sobre a própria Vibração, sobre a sua

localização, sobre a sua Presença, em Pontos específicos do corpo.
Se isso não existir (dito de outra forma, se não existir qualquer percepção Vibral), o conjunto dos contatos que

poderá querer entrar em relação com vocês não pode ter, de perto ou de longe, qualquer ressonância e
afiliação com a Luz Vibral.

O período que se abre é, portanto, como isso foi dito, um período de intensidade Vibratória cada vez mais
extremo. 

Apreendam-se de que esta intensidade Vibratória (associada tanto à Alcyone, ao Sol, como às radiações
cósmicas) tem por objetivo romper, definitivamente, as camadas isolantes.

Essas camadas isolantes (denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera) têm por função separar os
Planos Dimensionais.

Pelo próprio fato da ação da Luz Vibral na dissolução final dessas camadas, fica bem evidente que os
habitantes dos Planos Intermediários, não pertencentes à Luz Vibral, mas à Luz fragmentada, vão, obviamente,

tentar entrar em relação com vocês.
Isso não é para gerar qualquer medo, isso não é para levá-los a um discernimento ou a um julgamento, mas,

simplesmente, para estar lúcido do que irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, durante este período.

***



A partir do momento em que uma das Coroas Radiantes (e, em particular, aquela do Coração) estiver ativa, a
partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido vocês, fica evidente que, para vocês, nenhuma
manifestação que eu qualificaria de ‘parasita’ ou de ‘intermediário’ ou de ‘inferior’, poderá atingi-los, nem

contatá-los.
Não será o mesmo para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs na humanidade, não desperto ao Vibral.

Eles serão contatados, evidentemente, pelos centros que estiverem abertos.
Os centros abertos não são mais as Coroas Radiantes, para esses seres, mas o Plexo Solar e o que foi

chamado classicamente de 3º olho, dando, então, percepções diferentes daquelas que vocês vivem e irão
viver.

Esses seres em nada são responsáveis.
Simplesmente, o trabalho da Luz, neles, por uma razão que lhes é própria, não lhes permitiu, por enquanto,

constituir o Canal Mariano e, ainda menos, perceber a Vibração do Coração ou da cabeça ou do sacro, e, ainda
menos, a Onda da Vida.

Vocês podem bem imaginar que vai existir um antagonismo profundo e, na maioria das vezes, indissolúvel,
entre aqueles de vocês que vivem a Luz Vibral e aqueles que irão viver apenas a Luz Astral.

A diferença se faz pela Vibração, pela localização da Consciência que se aproxima de vocês.
Esses elementos não sofrem qualquer exceção.

Além disso, a consequência não é absolutamente a mesma.

***

A Luz Vibral convida vocês para a interioridade, ela os convida para estabelecer-se no Si ou no não Si,
independentemente de qualquer referência temporal, independentemente de qualquer visão de algum futuro.

Além do mais, a Luz Vibral modifica a sua fisiologia e lhes traz um excedente de Consciência e de Luz,
qualquer que seja a reação deste corpo.

O que está ligado aos Planos intermediários vai se refletir, essencialmente, por ressurgências de emoção e,
essencialmente, também, por mecanismos visuais ou podendo aparecer imagens, muito bem construídas,
tanto desta Terra como desses contatos, até mesmo, transformando-se à vontade no que eles quiserem.

Vocês estão, portanto, convidados a verificar, por vocês mesmos, a ativação das suas Coroas, e isso não pode
enganá-los porque isso é percebido, ou isso não é percebido.

E em seguida, nos momentos de relação, levando a Consciência a uma outra Consciência, por meio desses
contatos Transdimensionais, a verificar, por vocês mesmos, se o Nada ou Canto da alma é ouvido.

Nesse caso, nenhuma entidade de qualquer Plano Intermediário pode sequer penetrar no Interior do que vocês
São.

***

Podemos dizer, de alguma forma, que a Vibração das Coroas Radiantes (e, para aqueles que não têm, pela
Vibração da Onda da Vida), permite gerar um campo Vibratório e um campo auditivo que preservam esses

seres de qualquer contato com os Planos Intermediários.
Dessa maneira, que isso seja uma Consciência, mesmo humana, esta relação (de homem a homem, e de

mulher a mulher, e de homem a mulher, e de mulher a homem, e de um grupo social com outro grupo social)
tornar-se-á muito mais evidente.

Assim como o que eu acabo de explicar, para um indivíduo, poderá ocorrer de um grupo com um outro,
qualquer que seja.

A percepção do Som da alma, a percepção das Vibrações da Onda da Vida ou do Supramental, são as
garantias da autenticidade Vibral de qualquer relação estabelecida de um grupo com um outro.

Se isso não existir, obviamente, naquele momento, será preciso estar nesta lucidez do que representa esse
contato, expressando-se pela ausência de Vibração, mas, muito mais, por mecanismos visuais arrastando-os

para bem longe da Luz Vibral.

***

Quer seja NO EYES, quer seja MA ANANDA MOYI, e várias Estrelas, elas lhes disseram e afirmaram, assim
como os Anciãos, que a visão ocorria sem os olhos, que a visão era independente de uma visão ocular ou do

que é chamado de 3º olho.
A Visão é a Visão do Coração ou, eventualmente, a Visão Etérea, mas nada tem a ver com qualquer visão

astral ou com qualquer comunicação chamada de astral.
Cabe a vocês se definirem, na sua Consciência, e nas relações que vocês irão estabelecer.



Isso se aplica no Transdimensional.
Lembrem-se: de um indivíduo a outro, de um grupo a outro, mas, também, nas suas relações entre

encarnados, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o aspecto de relação, de ressonância, tem
importância, independentemente de qualquer aspecto visual, independentemente de qualquer linguagem.

Haverá seres próximos, como menos próximos, com os quais irá se estabelecer a Vibração.
Haverá seres com os quais a Vibração que vocês trazem, que isso seja a Onda da Vida ou os Chacras, irá se

extinguir.
Cabe a vocês tirar as consequências e as conclusões.

Ninguém mais do que vocês mesmos pode decidir o que convém fazer.
Eu chamo simplesmente a sua lucidez para a realidade da Vibração, para a realidade da energia e para o que
ela pode refletir, nas relações verticais ou horizontais, que vocês irão estabelecer, de maneira cada vez mais

fácil, nos tempos que se instalam, a partir de agora.

***

Cabe a vocês, portanto, serem lógicos: o que faz a Vibração?
Se a Vibração se amplificar, seja através da Onda da Vida, seja através do Canal Mariano, seja através da

percepção Vibratória dos Chacras ou dos Novos Corpos, isso não causará qualquer problema.
Se um encontro ou uma relação, referindo-se ao Transdimensional, ou a outro Irmão ou Irmã, fizer desaparecer

as suas Vibrações, naquele momento, será desejável determinar a conduta mais adequada.
Isso é importante durante este período em que o conjunto das camadas isolantes do Planeta está em via de

Dissolução, pela ação da própria Luz.
Isso permite perceber, e começar a perceber, de diferentes maneiras, os Mundos chamados de Invisíveis.

***

Esses Mundos Invisíveis, até agora, para vocês, são, como vocês sabem disso, de diferentes ‘densidades’.
Algumas densidades elevam-nos e os levam à Luz Vibral.

Outras densidades, muito mais perto da sua, desta Dimensão em que vocês estão, abaixam-nos e os levam a
outra coisa que a Luz Vibral.

Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam as projeções, a
diferença se faz, para aquele que é portador do Som da alma, justamente pela evolução desse Som, pela

localização do próprio contato, no interior dos seus campos e no interior do seu corpo físico.
Esses elementos, esses contatos, essas relações de Consciência a Consciência, começam a refletir o que eu
havia chamado de Choque da Humanidade, dando-lhes a perceber, de diferentes modos, o que eu acabo de

nomear as Dimensões Invisíveis.
Isso é uma realidade comum ao conjunto da Humanidade.

O conjunto desses contatos irá resultar em uma modificação da Consciência, ainda maior, cuja consequência
será, evidentemente, profundamente diferente de acordo com o que vocês interagirem.

Não cabe a ninguém julgar quem quer que seja.
Ser-lhes-á feito, como isso foi dito, muito exatamente segundo a sua Vibração.

Nada temam porque nada há a temer.
Há apenas, simplesmente, que exercer esta lucidez, e estejam certos de que, se vocês permanecerem

centrados em meio aos seus Quatro Pilares (quer vocês sejam portadores da Vibração de uma Coroa ou da
Onda da Vida), para vocês, tudo irá acontecer sempre bem, porque nenhuma relação de natureza contrária à

Luz pode estabelecer o que quer que seja com vocês.
Não é, portanto, questão de se proteger do que quer que seja, ainda uma vez.

***

No que se refere a relações ditas de Irmãos a Irmãs e de Irmãs a Irmãos, na encarnação, que eu chamei
de relação horizontal, aí também, as testemunhas e os marcadores, Vibratórios e sonoros, serão essenciais.
Não no que poderá ser dito, não no que poderá ser visto ou se deixado ver, mas, sim, na própria evolução da

Vibração.
O problema será colocado ainda menos para aqueles de vocês que terão aceitado Abandonar-se à Luz e

Abandonar o próprio Si, para estabelecer-se em meio ao Absoluto.
Esses seres, esses Irmãos e Irmãs, são, de alguma forma, aqueles que os antecedem nos caminhos do

Absoluto.
Eles não podem ser, em nenhum caso, nem alterados, nem falsificados, de maneira alguma, pelos Planos



Intermediários ditos astrais.
Eis os elementos que eu tinha para trazer para vocês.

Eles chegam antes do período que lhes foi dado por MARIA e que vai durar, como lhes disse o Arcanjo
ANAEL, pelo menos até 20 de junho.

É durante este período que o conjunto desses contatos vai se manifestar a vocês.
Então, beneficiem-se das indicações que eu lhes dei e, sobretudo, verifiquem, por vocês mesmos, o que vai

acontecer.
Se existirem em vocês, e exclusivamente em relação ao que eu acabo de enunciar, da parte dos Anciãos,

questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: fundir-se na ressonância, tornar-se ela, prepara para o Face a Face, para o Encontro?

Se isso ocorrer do lado esquerdo do corpo, sim.
Não há sequer que colocar a questão, em função do que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: se a Onda da Vida começar a subir, ficamos, então, protegidos de algumas entidades?

A resposta é Sim.
A Onda da Vida, desde que nasceu, criou esta espécie de imunidade em relação aos Planos Intermediários.

***

Pergunta: um incômodo no ouvido direito, difundindo-se por todo o ouvido direito, corresponde ao
desenvolvimento de Vibrações como foi descrito?

Não.
Eu bem falei de desenvolvimento Vibratório com relação a uma das Coroas ou à Onda da Vida, ao Supramental

ou à Onda da Vida.
O que aparece depois, em meio ao Canal Mariano, o que quer que aconteça no ouvido direito, aparece ao nível

do ouvido esquerdo, no pavilhão do ouvido esquerdo, à frente do ouvido esquerdo, ao nível do ombro
esquerdo, na parte superior do campo energético situado entre o ombro e a cabeça.

***

Pergunta: como manter as percepções do Canal Mariano na vida cotidiana?

Não há como mantê-lo.
O Canal Mariano estabelece-se espontaneamente.

Não em função dos seus estados meditativos, nem mesmo dos seus alinhamentos.
Ele torna-se perceptível, o que quer que façamos, o que quer que vocês façam, a partir do momento em que

ele estiver constituído.
O fortalecimento da sua percepção faz exatamente parte do que foi anunciado por MARIA e não é

absolutamente dependente da circunstância do lugar ou do que vocês fazem.

***

Pergunta: podemos solicitar a Presença, no Canal Mariano, de Seres de Luz?

Para qual milagre?
Enquanto as Vibrações não ativaram os circuitos, é a Luz Vibral ou a Onda da Vida que ativa os circuitos e não

uma solicitação.
A Onda da Vida nasce a partir do momento em que vocês a deixam nascer, a partir do momento em que a

necessidade de controlar a personalidade não existir mais.



Vêm em seguida, é claro, outras etapas, ligadas às dúvidas e aos medos inscritos nos dois primeiros chacras.
Isso foi explicado a vocês.

Se a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração estiver ativada, não há que se colocar a questão do Canal
Mariano, se havia ou não Presença no interior desse Canal.

Ela vai aparecer.
O Canal Mariano é o resultado da ativação do que foi denominado Antakarana, oAntakarana ligado, ele

mesmo, à ativação dos chacras superiores, no nível da cabeça.
Esta lâmpada da Clariaudição constitui o Antakarana, o Antakarana duplicando-se de Partículas Adamantinas.
É um processo que nada tem a ver com uma solicitação ou com uma prece ou com qualquer outra coisa senão

com a própria Vibração.
No momento Final em que os Sons do Céu e da Terra irão se tornar permanentes, evidentemente, naquele
momento e somente naquele momento, para o conjunto da humanidade, o Canal Mariano será criado para o

Anúncio de MARIA.
Mas, até lá, ou a Onda da Vida terá subido ou nascido, ou o Supramental terá sido ativado em meio às suas

estruturas.

***

Pergunta: uma vez esse Canal constituído, é possível recorrer a um Ser de Luz?

A Presença irá intervir sozinha, mas vocês podem fazê-lo.

***

Pergunta: se o Som ou as Coroas baixarem em intensidade, o que convém fazer dado que se
presumiu nada fazer?

Se vocês dão por certo nada fazer, nada há a fazer.
Simplesmente estar lúcido sobre com o que vocês estão em relação como consciência.

Vocês nada têm do que fugir porque, aí também, como eu disse, o fato de ser portador do Nada ou Canto da
alma, o fato de ser portador de uma Coroa Radiante ou da Onda da Vida, isola-os de qualquer anomalia.

Mas simplesmente estar lúcido sobre o que ou quem vocês entram em relação.

***

Pergunta: isso significa que mesmo se tivermos as Coroas ativadas ou se o Som estiver presente
como dizíamos, podemos, apesar de tudo, entrar em contato com entidades?

No nível horizontal, vocês estão rodeados de 90% de seres humanos, entre os adultos, que não estão abertos.
Eu falava exatamente do nível horizontal e não do vertical.

O nível horizontal não é Transdimensional, mas se refere à Dimensão de vocês.

***

Pergunta: com as Coroas ativadas, não temos então que desconfiar de nada no nível vertical?

Foi exatamente o que eu disse.
A desconfiança, para aqueles que ativaram as Coroas, faz recair na dualidade.

Naquele momento, seriam vocês mesmos os responsáveis pelo seu rebaixamento, se eu puder assim dizê-lo,
Vibratório.

***

Pergunta: se tivermos um rebaixamento Vibratório, como elevar de novo o nível Vibratório?

Sejamos claros: quando eu falo de Vibração, eu falo especificamente da Luz Vibral.
Eu não falo do seu nível de energia, que nada tem a ver.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, o meu Coração se abre para vocês.
Eu saúdo, em vocês, a Luz e a Eternidade.

Até breve.

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

(*) SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

(**) SRI AUROBINDO (02.11 2010, 21.11.2010, 13.04.2011 e 28.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/10/sri-aurobindo-28-de-outubro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebb38.html

21 de maio de 2012
(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120715_-_SRI_AU...

~ SUBLIMAÇÃO ~ 

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a minha Luz Azul preencha a sua presença neste espaço.

Eu estou com vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para falar-lhes do Fogo do Amor.
Eu irei situar este Fogo do Amor em relação a dois períodos: aquele (muito distante) em que eu fui nomeado,

por CRISTO, “João o Bem Amado”, e aquele durante a minha última encarnação como SRI AUROBINDO.

*** 

Há exatamente três anos, eu dei a vocês uma série de elementos referentes ao Apocalipse, esse livro do qual
nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado, que várias pessoas buscaram compreender o que

aquilo significava.
O conjunto das descrições que eu levava, então, para vocês, hoje, parece-lhes como transcorrendo durante um
tempo determinado, um tempo medido, de outro ponto de vista, por outros profetas à época, e designado: dois

tempos, um tempo, a metade de um tempo.
 Eu lhes disse, há três anos, que a leitura do Apocalipse era Vibratória, antes de qualquer coisa, antes de

qualquer significado, antes de qualquer desenrolar temporal.
Eu especifico, hoje, que o conjunto do que me foi dado a transcrever sendo Vibratório, sendo uma revelação,

esta revelação não inscrita em uma realidade temporal, mas em uma sobreposição de elementos e de
acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo, sobrepostos.

O que vocês vivem doravante é, exatamente, a simultaneidade do que foi escrito naquela época.
Não vejam ali somente uma sequência de acontecimentos inscrevendo-se em um mesmo tempo, mas, sim, o

Anúncio do Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor de que eu vou falar, hoje, em palavras e em Vibração, procedente de etapas que eu

vivenciei no meu corpo durante a minha última encarnação.

*** 

Todos os Irmãos e Irmãs deste planeta que vivem ou alcançam, um dia, o Indizível (este Absoluto, este Último,
este Maha Samadhi), sem qualquer exceção, nos momentos em que nós retornamos a uma consciência

encarnada, as experiências, os estados vivenciados (exceto para o Absoluto) induzem muito logicamente (e

SRI AUROBINDO - 15 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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induziam até agora) uma sede desta experiência e, ao mesmo tempo, uma marca permanente fazendo com
que o Amor (vivido como a única realidade final) nos desse, a todos nós, a necessidade de compartilhar, a

necessidade de projetar também um mundo melhor, uma Idade de Ouro.
Pois nós todos pensávamos, sinceramente (e o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) não era exceção) que viria

um momento ou a Idade de Ouro, em que a chegada da Luz iria permitir, de algum modo, transformar, pela
ação da Graça e da Luz.

E que nada viria mudar o habitual, exceto a ação da Luz que iria permitir uma forma de continuidade e de
continuação, e, portanto, uma transformação, pela Ação da Luz e do Amor.

Não é nada disso pois, o que chega, é uma sublimação.
E esta sublimação é uma transubstanciação fazendo com que (como lhes falou longamente o Comandante) a

lagarta se torne uma borboleta.
Mas se houver uma borboleta, não pode mais ali haver lagarta.

O Fogo do Amor, o afago do Amor, é um Fogo devorador.
É um abalo para o conjunto da consciência que vem radicalmente mudar a percepção do mundo, a percepção

do si e o desenrolar da vida.
Aqueles que, no passado, eram tocados pelo Amor, pela Graça, logo se descobriam no ambiente usual e
tinham que se enredar, neste ambiente usual, para veicular esta irrepreensível necessidade de Amor, esta

necessidade de Pureza, em meio ao nosso ambiente, que foi o nosso em cada época (vocês tiveram vários
testemunhos das Estrelas, de alguns de nós).

Alguns de nós saímos de cada sistema social humano a fim de trazer uma mensagem de Liberdade.
Outros, como eu, projetamos a chegada de uma Idade de Ouro, a chegada de um novo mundo, com bases

idênticas, entretanto, transformadas.
Mas o que está chegando não é uma transformação: o que está chegando é uma Sublimação.

 É a passagem de uma forma a uma outra forma.
É a passagem de um lugar a outro, de um estado a outro, onde não existe qualquer solução de continuidade,

pois deve ser limpo tudo o que pertence ao antigo, o que pertence ao sofrimento.
Colocar o Amor no sofrimento não é suficiente.
Colocar um bálsamo na ferida não é suficiente.

A cicatrização não é suficiente.
É preciso, efetivamente, que tenha esta espécie de transubstanciação, vindo permitir esta Ressurreição, o

famoso nascimento da borboleta, que eu irei chamar hoje, se vocês bem o quiserem, de Sublimação.
Esta Sublimação, vários de vocês a vivem ou viveram-na.

A Ação da Luz vem mudar radicalmente o funcionamento de todos os componentes do que vocês são sobre
este mundo.

O Fogo do Amor é um Fogo que consome, mas ele consome apenas o que pertence às ilusões, aos
efêmeros, ao conhecido, ao que não é duradouro e Eterno.

*** 

A vida flui em cada um de nós, aí onde vocês estão, assim como onde nós estamos.
Mas a vida flui, ainda hoje, em algo que não é a Vida e menos ainda a Verdadeira Vida.

É extremamente difícil, enquanto vocês não tiverem acessado a essas experiências finais, conceber, imaginar
ou perceber, que é assim.

Diversas expressões, empregadas durante anos, diversas palavras que foram empregadas, diversas
experiências que vocês vivenciaram, levaram-nos a estar à porta de alguma coisa.

Alguns de vocês atravessaram esta porta, transpuseram as leis da Matriz a fim de viver a Liberdade.
Que isso seja em outras Dimensões, no Corpo de Estado de Ser, ou, ainda, no Absoluto com forma.

O Fogo do Amor transporta vocês.
Ele os transporta no que foi nomeado a Morada da Paz Suprema, na experiência de um Indizível, de algo que
nenhum ser humano, nenhuma forma, nenhum limite deste mundo pode realmente comportar, pode realmente

irradiar, na totalidade.
Os elementos referentes à Transparência, à Humildade, à Simplicidade, ao Caminho da Infância (os elementos

também dados no nível dos Quatro Pilares da orientação da personalidade) foram elementos que lhes
permitiram, para muitos, aproximar-se desta última compreensão, desta última vivência.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador.
Ele se reflete, na escala do conjunto do que vocês são, por uma transformação radical, total, inelutável, da
consciência, das suas percepções em meio a este mundo, como das percepções existentes além deste

mundo.
Nós insistimos também, e principalmente os Arcanjos, em dizer-lhes que nós estávamos no Interior, que tudo,

absolutamente tudo, estava contido no que vocês São, de toda a Eternidade.
Evidentemente, essas afirmações não bastam para parecer verdade enquanto vocês mesmos não viverem

isso.



Mas isso, de algum modo, proporcionava os contextos, as referências, permitindo-lhes direcionar-se para isso.

*** 

A Sublimação deste mundo está à sua porta.
Eu esquematizei, há quase dois anos, o quadro dos diferentes comportamentos possíveis e das diferentes

etapas que deviam ocorrer e que vocês teriam que viver.
Eu os remeto, para isso, ao que eu nomeei o Choque da Humanidade e suas diferentes etapas (ndr: ver em

particular as intervenções de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 e de 21 de maio de 2012) (1).
Assim como MARIA se dirigiu a vocês, eu me dirijo a vocês: onde vocês estão?

Em qual etapa vocês estão em relação a este choque?
Onde vocês estão em sua abertura?

Eu falo da abertura mais franca dos seus contatos conosco.
Além do que foi dado (as Coroas Radiantes, o Canal do Éter, o Canal Mariano, o Despertar da Kundalini, a

transmutação e a ignição das Portas e das Estrelas), qual é, hoje, o seu estado final?
Vocês estão prontos?

Sabendo que o melhor modo de estar pronto, hoje, é o Abandono total de tudo o que lhes é conhecido, a fim
de viver a Eternidade.

A Sublimação deste mundo é o encontro entre o Sol e a Terra, e o encontro com as outras Dimensões
estando, hoje, mais próximo da sua realidade física.

Deixando-se descobrir o impacto do Amor que é um Fogo de Amor, um Fogo ardente, um Fogo devorador
vindo consumi-los no Êxtase, na Alegria e na Paz.

O Amor é um Fogo.
Esse Fogo nada tem ver com o amor, no sentido humano.

Nada tem a ver com as emoções, com os afetos e com as ideias que vocês fazem de vocês.
Este Amor é o que vocês São, o que nós somos, sem qualquer exceção.

É do que todos nós fomos privados, na encarnação, há muito tempo.

*** 

Viver o Fogo do Amor (muito além de qualquer localização neste corpo, como nos seus envelopes ou Véus),
reflete-se, acima de tudo, pelo que eu poderia qualificar de salto da consciência de um estado a outro, em um

primeiro momento: o que eu tinha chamado de Supramental (por que está além de qualquer compreensão
mental, além de qualquer descrição mental).
O Supramental apenas pode ser vivenciado.

A Onda do Éter, da Vida, da Graça, apenas pode, ela também, ser vivenciada, a partir do instante, como isso foi
dito, em que não existir mais oposição, resistência, medo: qualquer coisa pertencente a este mundo,

impedindo, justamente, de revelar, em vocês, o outro mundo.
As leis deste mundo não são as leis dos mundos.

As leis da Ação / Reação, as leis do karma, não são as leis da Graça.
As leis da Luz não são as leis da luz visível com os seus olhos, com as suas ferramentas, com os seus

cálculos, com as suas medidas.
Esta Luz, o olho não pode vê-la.

Aliás, a experiência mística, verdadeira e autêntica, distingue-se amplamente da experiência astral, justamente
pela ausência de tudo o que poderia ser visto, de qualquer forma, de qualquer consciência existente neste

mundo, de qualquer representação visual projetada tanto na tela do 3º olho como em outros lugares.

*** 

A Morada da Paz Suprema, o Amor, esse Fogo que vem em vocês e de vocês, expressa-se pela ausência de
percepção: não existe mais limite, não existe mais corpo, não existe mais identidade, não existe mais vontade,

não existe nada para ver, nada para sentir.
Apenas Ser isso.

E, Ser isso, é a Sublimação.
Esta Sublimação (vivenciada na consciência, no Supramental e na não Consciência), se isso for perceptível
para vocês, irá se refletir por um momento, vocês podem estar certos disso, que não será mais vivenciado a
título individual, como foi anunciado há vários anos pelo Comandante, mas também por outros profetas, há

muito tempo.
Eu os remeto, aliás, ao Apocalipse, tal como ele foi escrito, pois ele lhes dá, precisamente, as circunstâncias
que vocês estão prestes a viver, a partir deste momento, não conforme uma linearidade temporal, mas como

uma sobreposição, uma articulação de tudo o que pôde ser escrito naquele momento.
O Fogo do Amor regenera vocês, mas esta regeneração é uma mudança de forma, uma mudança de Vibração,



uma mudança de frequência, que é totalmente incompatível com o prosseguimento da lagarta.
O que está chegando é a Verdadeira Vida, o que está chegando é a Verdade, o que está chegando é o

Caminho, a Verdade e a Vida.

*** 

Nenhum dos seus instrumentos, nenhuma das suas tecnologias, nenhuma percepção da consciência comum,
no nível dos cinco sentidos, pode se dar conta do que está vindo.

Somente a instalação de quem vocês São, na sua Eternidade (tal como repetiu MARIA, ainda hoje), que os
coloca na Morada da Paz Suprema, na Graça, na Comunhão, irá prepará-los da maneira mais autêntica para o

Fogo do Amor.
O Fogo do Amor põe fim a qualquer identificação, a qualquer localização, a qualquer tempo e a qualquer

espaço, ou seja, ao conjunto do que constituía as referências sobre este mundo.
O desaparecimento das referências lhes foi dado, de diferentes modos, pelo IRMÃO K (referente ao

conhecido e ao desconhecido), por BIDI (referente ao Absoluto: o que não é e o que poderia ser).
Novamente, o que eu pude escrever, durante a minha última encarnação (quer seja sob a forma de poema ou

sob a forma do que eu havia chamado de Yoga Integral), foi adotado pelos ocidentais de maneira muito mental,
porque não existia, até esses últimos anos, a possibilidade de viver a consciência / Vibração, mas

simplesmente de viver uma adesão às experiências que eu tinha vivenciado, uma adesão mental a uma visão
do universo, a uma visão deste mundo e a regras que deveriam ali se aplicar em uma nova Idade de Ouro.

*** 

Eu os convido a não mais seguir outra coisa senão a experiência que vocês têm que viver.
A experiência que vocês têm que viver, o estado que vocês têm que viver, deve depender, cada vez menos,

das palavras, do que nós lhes dizemos, mas deve depender, sim, da realidade suprema do que vocês têm que
viver, além de qualquer razão, além de qualquer regra, além de qualquer Pilar: é preciso, efetivamente,

desembaraçarem-se de tudo, eu bem lhes digo de tudo.
Apreendam-se bem do sentido das minhas palavras: não é questão de fugir deste mundo, não é questão de

fugir seja de quem for ou do que for, mas de se Abandonar, vocês mesmos, à Luz.
Viver o Fogo do Amor, esta consumação, visa regenerá-los, na totalidade.

É preciso, para isso, que vocês aceitem os efeitos.
É preciso, para isso, que vocês aceitem morrer para vocês mesmos, em cada crença, em cada percepção, em

cada concepção, em cada sentir, em cada vontade.
Naturalmente, isso não é um desaparecimento, mas uma Dissolução.

A diferença entre as palavras é essencial, pois, o que desaparece, é o que é ilusório.
O que se dissolve, são as resistências.

E o que É, o que resta, é o Tudo, o Absoluto, a natureza de cada um, na mesma Unidade, unidos na mesma
Verdade, sem qualquer distância.

A Liberdade é o Amor.
Tudo o que é para viver, durante este período, irá fazê-los passar integralmente pelo que eu descrevi no

Apocalipse, dito de SÃO JOÃO, e também no Choque da Humanidade onde eu os remeto às suas etapas:
onde vocês se situam?

Não em uma introspecção das suas características de idade, de afetos, de profissões ou outras, mas, muito
mais, no que vocês São, em Verdade, vendo-se claramente, com toda a Transparência.

Qual é o seu objetivo?
Quais são os seus desejos?

Qual é, realmente (além de todo “eu”, mesmo da aparência), o seu estado de Paz e de Alegria Interior não
dependendo de qualquer circunstância e ainda menos de um parecer, seja ele qual for?

Olhem-se claramente, sem se julgar, sem se condenar, simplesmente para esclarecer uma situação que se
encontra em vocês mesmos.

Este período é o período para realizar isso, sem condescendência e sem culpa, pois é a única maneira de se
situar, antes de não mais estar situado, pois é a única maneira de ver claramente sobre este mundo, antes de

descobrir o que está além da Clareza deste mundo: a Pureza do Absoluto.
Tudo o que irá se expressar em vocês, tudo o que se expressa sobre este mundo, é apenas a consequência

das resistências à Luz, das resistências ao medo do Amor, das resistências ligadas aos seus medos do Amor.
Pois o amor, mesmo se ele for criado e reivindicado, nada tem a ver com o Fogo do Amor tal como vivenciado

em nossas Dimensões Unificadas, assim como no Absoluto.
Existe uma distância enorme, que eu qualificaria de incomensurável, em todas as manifestações do amor que
vocês possam falar, em todas as declinações que vocês possam viver (no plano espiritual, no plano social, no

plano amoroso), e o Fogo do Amor, a Verdade do Amor em outros locais além deste mundo.
O que está chegando é o verdadeiro Amor.



*** 

Há vários meses, eu falava da Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres conduziu aos Planos Unificados do Plano da Terra.

Esses primeiros encontros nasceram da Fusão dos Éteres e da preparação do que lhes foi dado como sendo
o Canal Mariano, a Onda da Vida.

A Liberação da Terra e do Sol (que foi anunciada) reflete-se, hoje, precisamente, pelo que vocês vivem, neste
corpo e no exterior deste corpo.

Resta a vocês tornarem-se isso e, mais uma vez, tornar-se isso não é uma transformação comum, usual, não é
tampouco um aprendizado, pois, como isso foi dito, isso já está aí, em nível individual.

Resta simplesmente revelá-lo no nível coletivo.
O Fogo do Amor vem realizar isso.

Independentemente do Fogo do Amor, a solução está em vocês, e ela sempre estará em vocês.
Conforme foi dito, nós não podemos realizar a Passagem no lugar de vocês.

Nós podemos apenas estar presentes, responder aos seus apelos, a fim de testemunhar a nossa reunião, a
nossa Comunhão, a nossa União.

*** 

A Dissolução é a etapa ocorrendo depois da Fusão porque a Dissolução os faz passar de um universo
localizado (o seu corpo, a sua consciência) para um universo deslocalizado, levando-os a ser o outro, levando-
os a ser cada outro, para permitir-lhes compreender, pela própria experiência, que não existe nenhum outro,

assim como não existe qualquer corpo e qualquer mundo em meio aos Mundos Unificados.
Conceber a vida, unicamente, somente, segundo o plano ao qual vocês têm acesso, na consciência ordinária

como no Fogo do Coração, absolutamente não dá conta da Absoluta Verdade.
Quando vários de nós (Anciãos, Estrelas, como Arcanjos) insistimos sobre a natureza essencial do que vocês

são, hoje, é preciso vivê-lo.
E há apenas vocês para vivê-lo, pois não existe qualquer obstáculo situado no exterior de vocês mesmos, na

medida em que o exterior de vocês mesmos não existe mais.
Existe, portanto, apenas uma deficiência de ponto de vista, uma deficiência de olhar, porque, enquanto vocês

olharem com os olhos de carne, enquanto vocês olharem com a consciência ordinária, enquanto as palavras se
referirem ao ordinário da vida, vocês não podem ser preenchidos da Verdade.

Porque a Verdade vai se tornar, cada vez mais, o que eu nomearia uma ocupação em tempo integral.
Dito de outro modo: o medo ou o Amor.

Dito, ainda, de outro modo: a prisão ou a Liberdade.
Manter-se nos muros da prisão, manter-se no cenário, não irá permitir-lhes, de maneira alguma, pôr fim ao

cenário.
Diversas expressões foram empregadas: frasco, teatro e outras mais.

*** 

Vocês não podem conhecer o que vocês não conhecem mantendo os Véus da ilusão, mantendo a localização,
mantendo as ligações, mantendo o poder sobre alguém ou sobre algo.
O que vocês retêm, o que vocês creem reter, mantém e confina vocês.

Qualquer ação de alguma vontade, útil sobre este mundo, não lhes será de qualquer utilidade no Fogo do
Amor, pois o Fogo do Amor requer apenas uma coisa: o Abandono do que vocês creem ser, o Abandono total

do Si, o Abandono total do Eu.
Isso lhes foi falado, por várias Estrelas, durante esses últimos anos.

Tudo isso agora chegou.
Tudo isso vocês já vivem (em maior ou menor grau de intensidade), segundo, justamente, a sua capacidade

para se Abandonar, segundo a sua capacidade para não mais interagir com o Amor e a Luz que são (eu lembro
a vocês) a sua natureza.

Pois, assim que houver uma interação com o Amor e a Luz, vocês estão em uma forma de projeção, em uma
forma de vontade que é exatamente o contrário do Abandono do Si.

A Luz, o Absoluto, são guias infalíveis, para este corpo, para esta consciência, para este mundo.
Não existe, não existirá solução de continuidade, pelo mental, pelo intelecto, pelas ligações, pelas posses,

pelas projeções.
Somente a parada total e absoluta de todos esses elementos irá torná-los Livre pois vocês São Libertados.

Tudo o que vocês mantiverem, irá mantê-los.
Tudo o que vocês recusarem, irá confrontá-los.

Tudo ao que vocês se opuserem, retornará para vocês.
CRISTO disse: “ao invés de olhar o cisco no olho do seu vizinho, olhe a viga que está no seu”.



Durante este período, tudo o que irá lhes aparecer, no exterior de vocês, como dissonância, como desarmonia,
como dificuldade, é apenas, evidentemente, próprio de vocês.

Pois o que vocês veem, o que vocês podem ver, no exterior, é apenas, em última análise, o que existe no
Interior de vocês.

O único modo de resolver esta equação é o Abandono do Si.
Não existe qualquer regra, qualquer contexto que poderá fazê-los sair, justamente, dessas regras e desses

contextos.
Acreditar, nestes tempos, que adotando uma conduta moral, social, espiritual, será suficiente, é uma ilusão.
Só o Abandono do Si, só entregando o seu Espírito à Luz, na confiança absoluta na Luz, irá permitir, para

aqueles de vocês que não vivem isso, serem percorridos pela Onda da Vida, serem recobertos pelo Manto
Azul da Graça, viverem a Fusão dos Éteres, internamente, pondo fim à segregação, à localização, ao tempo, ao

espaço e à Ilusão.
O Fogo do Amor é a este custo e não há custo, por que é o que todos nós somos.

*** 

O que vocês são na superfície deste mundo é apenas uma excrescência, é apenas algo que foi adicionado,
pesado, denso.

As experiências serão sempre possíveis.
Elas não irão mais conhecer limites a partir do instante em que vocês perceberem que esta experiência, em
meio a este mundo, não é a Verdadeira Vida, mas é, sim, o seccionamento da Vida, pelo próprio fato desta

excrescência, pelo próprio fato da incapacidade para viver as outras Dimensões, os outros estados, os outros
tempos, os outros espaços.

O que nós somos não conhece qualquer limite e qualquer confinamento.
Nada há para melhorar, nada há para promover, nada há para desejar: há apenas que estar lúcido, totalmente.

O Fogo do Amor é uma Morada da Paz Suprema.
O Fogo do Amor é uma Graça, por que essa é a natureza de todos nós, sem qualquer exceção.

Simplesmente, a escolha de cada um é em função, infelizmente, em meio a este mundo, antes de tudo, das
suas crenças, antes de tudo, da sua educação, antes de tudo, dos seus próprios sofrimentos infelizes, das

experiências infelizes.
Fora, nenhuma experiência, infeliz ou feliz, nenhum sofrimento, assim como nenhuma lembrança, pode permitir-

lhes, apoiando-se nelas, realizar o que vocês São, na Eternidade.
Isso lhes foi dito, de várias maneiras, em diferentes simbologias, em diferentes compreensões.

*** 

O Fogo do Amor pede apenas uma coisa, enquanto única Verdade, enquanto único Absoluto (o que ele é).
Será preciso conscientizá-lo e isso irá se tornar muito mais fácil quando vocês viverem as Comunhões, as

Fusões, a Onda da Vida.
O que vocês mantêm (e, sobretudo, no nível espiritual), não pode ser de qualquer ajuda para vocês, de

qualquer auxílio, no Fogo do Amor que está chegando.
Somente a desidentificação da sua pessoa e a identificação, além de qualquer individualidade, com a Luz, com
o Fogo do Amor que está vindo, torna possível a ausência de sofrimento, a ausência de separação, a ausência

de ilusão.
Eu os convido, portanto, a reler as palavras do Apocalipse de SÃO JOÃO, não para ali ver os acontecimentos

desenrolando-se em um tempo linear, mas como um entrelaçamento de circunstâncias Vibratórias
correspondendo, precisamente, ao que nasce a partir da Liberação da Terra e da presença da Onda da Vida, a

partir da ação do Manto Azul da Graça e, sobretudo, a partir desses quinze últimos dias correspondentes ao
que vocês estão prestes a viver desde o anúncio das três últimas ações do Manto Azul da Graça (ndr:

intervenção de MIGUEL de 04 de julho) (2).
É durante este período que corresponde, para vocês, a um tempo limitado e curto, que o conjunto do que não

foi realizado, deve sê-lo.
A única coisa a realizar é tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade.

Para isso, é preciso desprender-se totalmente.
Para isso, é preciso Abandonar-se inteiramente à Graça, à Luz, ao Fogo do Amor.

Os medos inerentes ao desconhecido, os medos inerentes à sua história pessoal, o medos inerentes aos seus
apegos (muito lógicos para a personalidade, muito lógicos para aquele que está inscrito em uma localização

específica em um tempo e em um dado espaço), devem dar lugar a esse Fogo do Amor.
Pois o Fogo do Amor (como foi dito) vem consumir tudo o que os impede de serem realmente o que vocês

são, o que os impede de estarem totalmente além de todo tempo, totalmente além de todo espaço e de
qualquer Dimensão.

*** 



Enquanto vocês forem sensíveis a um acontecimento deste mundo, assim como a um acontecimento da sua
vida, vocês não estão Livres.

Enquanto existir, em vocês, uma interrogação, enquanto existir, em vocês, uma incerteza, vocês não estão
Livres.

A Liberdade é a Graça.
A Liberdade é a Morada da Paz Suprema.

A Liberdade está além do Corpo de Estado de Ser.
A Liberdade é viver, em meio a esta forma, o Absoluto ou a Última Presença ou a Infinita Presença.

Através dessas palavras há, evidentemente, o que é para viver.
Vocês não podem mais se contentar com boatos.

Vocês não podem mais se contentar em viver e em realizar as suas atividades.
Aí também, reflitam: será que isso é o mais importante para vocês?

Se vocês responderem à Luz e ao Amor, então vocês são isso, e o resto não tem mais nada a ver com a sua
consciência.

Este Apelo é realizado, em vocês, pelas nossas Comunhões, é realizado, em vocês, com os seus Duplos, não
como uma finalidade, mas, sim, como o meio de fazer ressoar, em vocês, o que deve ressoar, de fazer

desaparecer o que deve desaparecer, de deixar simplesmente a Eternidade aparecer, quando a sua
consciência em meio a esta forma não depender mais desta forma nem de qualquer lei deste mundo.

Isso é a Liberdade.
Isso é o Fogo do Amor.

Não há alternativa senão essa: aceitar isso ou recusar isso.
Aqueles que desejarem manter a experiência da Dualidade, a experiência do Bem e do Mal, a experiência da

crença em uma melhoria e em um progresso ou em uma evolução, irão viver o seu desejo, irão viver a sua
Verdade.

Pois há tantas verdades relativas quanto Irmãos e Irmãs encarnados, mas há apenas uma Verdade Absoluta,
ela é a mesma para todos, já que todos somos Um.

Aí estão os elementos que eu tinha que comunicar e que preparam, de algum modo, os elementos (talvez mais
apurados) que serão expressos proximamente com relação à Dissolução.

Eu queria simplesmente mostrar-lhes o contexto do que se desenrola, deixar-se ver claramente, se possível,
os elementos que devem ser considerados no que a vida vai levá-los a viver, neste corpo, como fora deste

corpo.
Se, em relação ao que eu enunciei, e somente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs encarnados na humanidade, pela Graça da Luz Azul, pela Graça das atribuições que são as
minhas, vivamos um momento de Fusão.

Eu rendo Graças pela sua escuta, pela sua atenção, pelo seu Amor.
Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

************
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~ A AUSÊNCIA DE LIMITE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, no Amor e na Graça, pediram para que eu viesse falar sobre uma série de
elementos, visando fazê-los aproximarem-se do que pode representar a vivência do Absoluto, quanto ao

interior e ao exterior.

Falar, de fato, do interior e do exterior é, evidentemente, possível, pela própria constituição da vida sobre esta
Terra.

Há o que está dentro, há o que está fora, há o que é observável e perceptível, no exterior, e há o que é
vivenciado, de algum modo, no interior.

A vivência do Absoluto, assim como da Infinita Presença, vai transformar isso.
Na realidade, falar do interior e do exterior, leva em consideração, é claro, um conceito de limite, de delimitação

e de separação entre o que está no interior e o que, por definição, está no exterior.
Os estados da Presença e do Eu Sou (realizados, por exemplo, pelas Coroas Radiantes do Coração e da

cabeça, ou pelo Despertar da Kundalini) levam a experimentar estados de não separatividade, estados onde a
compartimentagem tende a esvaecer.

Permitindo viver, de alguma forma, o que é nomeado o Si (ou o Eu Sou).
Mas mesmo em meio ao Si (ou ao Eu Sou), sempre existe um limite, uma separação, entre o que está dentro e

o que está fora.
Cada consciência, cada Irmão e cada Irmã, presente na superfície deste planeta, tem, portanto, um interior e

um exterior.
A comunicação passa pelo exterior, de um como do outro, para poder ressoar e implicar em uma série de

percepções, ao nível do interior de cada um.

O que acontece no momento da vivência do Absoluto é bastante diferente.
Gradualmente e à medida que este Absoluto é vivenciado, pelos nossos Irmãos e Irmãs que vivem isso, ele se
traduz pelo desaparecimento puro e simples desta noção de interior e de exterior: o limite, a delimitação parece

desaparecer, e ela desaparece realmente.
O que eu vou falar dá sequência ao que foi expresso, desde pouco tempo, pela Estrela NO EYES (ndr: sua
intervenção de 20 de julho de 2012) (1), com relação ao que é Visto com o Coração, e o que pode ser visto

com os olhos, com a visão Etérea.
De fato, o Absoluto é caracterizado por esta noção de Transparência, Interior, onde nada mais faz obstáculo
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para a Luz.
Quem diz Transparência, como pelo efeito de um vidro, dá a Ver do mesmo modo, sem qualquer alteração, o

que está dentro como o que está fora.
Aquele que é Absoluto, em meio a uma forma, vai desenvolver, de maneira rápida, sem buscá-lo, uma

percepção nova, que não é mais nem uma comunicação, nem uma Comunhão, nem uma Fusão, nem uma
Dissolução, nem mesmo uma Deslocalização da Consciência ou uma Multilocalização da Consciência, mas sim

algo de novo, difícil de exprimir em conceitos e palavras, mas que é a estrita realidade da vivência.
O que é percebido no exterior é percebido, da mesma forma, no interior.

O que é visto no céu, é visto no Si.
O que é ouvido no exterior, é ouvido no interior.

A delimitação entre o interior e o exterior não existe mais.
Há, portanto, uma Transmutação que ocorre, naquele momento, que cria, para o Ser que o vive, uma ausência
de limite, uma ausência de barreira, e o acesso a este Absoluto, do qual nada pode ser dito, mas que pode ser

tornado testemunho.

O estado Absoluto é acompanhado, portanto, do desaparecimento, pela Transparência, pela Humildade e pela
Simplicidade, de qualquer noção de interior e de exterior.

Não existe mais delimitação, barreira, entre o que está dentro e o que está fora.
Aliás, até a expressão “dentro” e “fora” nada mais significa: na medida em que o Absoluto com forma é

alcançado (se eu puder empregar essa palavra), é realizado, esta noção de delimitação desaparece sozinha.
É o próprio princípio, aliás, da Transparência, que está trabalhando, naquele momento, e que permite, aos seus
Irmãos e às suas Irmãs que vivem isso, manifestar o conjunto, não de poderes, mesmo espirituais, mas muito

mais, capacidades, tão simplesmente, para instalar-se na não-localização, e no que foi nomeado o não-ser.
Não há mais fato de pertencer, não há mais apropriação, de um corpo, de uma ideia, de uma função, em um

interior ou em um exterior.
Não há mais, de qualquer forma, fronteiras.

 Este estado, que é além do Samadhi, corresponde ao que foi nomeado este Absoluto Último (ndr: ver
especialmente sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), ou, se preferirem, o que

se aproxima desta Morada da Paz Suprema.

A consciência é um mecanismo de exteriorização e de projeção, qualquer que seja esta consciência, que ela
esteja limitada pela pessoa, que ela esteja limitada pelos sentidos, ou que esta esteja expandida ao máximo
possível (através do Corpo de Estado de Ser, da Presença e do Eu Sou, até o Infinito ou a Última Presença).
As experiências, que podemos qualificar de místicas, vivenciadas naquele momento, evocam um sentimento

de Dissolução, de Plenitude, um sentimento onde mais barreira alguma parece existir, na consciência como na
percepção.

Os Arcanjos e nós mesmos, nós frequentemente lhes afirmamos que nós estávamos no Interior de vocês,
assim como o Sol, os Planetas, os Universos, e o conjunto dos Mundos, Criados e Incriados, está no Interior

de vocês.
No Absoluto, não tendo mais localização em meio a uma individualidade, a uma personalidade, a uma

consciência limitada ou ilimitada, a instalação nesta Consciência além de toda consciência, vai fazer, de algum
modo, desaparecer qualquer distinção possível entre o interior e o exterior.

Assim como o Absoluto não é este corpo, assim como aquele que vive no Absoluto não é este mental, nem
esta pessoa, nem este indivíduo, do mesmo modo, a Deslocalização Última da Consciência se traduz, para
aquele que o vive, como um sentimento indizível (muito além de qualquer sentimento humano) de não mais
estar separado do que quer que seja, de não mais estar confinado no que quer que seja, não estando mais

localizado em meio a uma forma, em meio a algo que é chamado de efêmero.

A instalação e a vivência do Absoluto vão fazer desaparecer toda barreira e toda distância.
Dando, de alguma maneira, acesso à possibilidade de passar de um estado a outro, sem qualquer dificuldade,

de maneira evidente, como se, enfim, o Ser que vive isso reencontrasse o que ele sempre Foi, antes da
separação, antes da encarnação, e antes mesmo do Estado de Ser, antes mesmo do que foi nomeado a

Origem Estelar.
Isso é dificilmente compreensível pelas palavras e, ainda mais, assimilável através de conceitos.

A experiência do Samadhi e de seus diferentes estágios, em meio à consciênciaTuriya, pode representar, de
alguma forma, uma aproximação desta Dissolução do interior e do exterior.

Chega um momento, durante o estabelecimento, além de qualquer estado temporário, do Absoluto, em que se
manifesta algo de novo, onde não pode mais existir a menor distância entre um ponto e outro.

Expresso tal como lhes falou BIDI, isso dá: o Centro, presente em qualquer ponto (ndr: ver a intervenção de
BIDI-2 de 13 de julho de 2012) (3).

Não há mais apego real a uma forma, a um conceito, a uma ideia, a um Mundo ou a uma Dimensão.
Isso apenas pode ser realizado através, como eu o disse, da Transparência, cujas ferramentas as mais

importantes são a Humildade, a Simplicidade, e a Integridade.
Desta Integridade, que eu falo, nada tem a ver com as regras morais ou sociais, manifestadas por qualquer

personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada



personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada
instante.

Este desaparecimento de limite ou de fronteira, entre o interior e o exterior, faz parte, justamente, desta
Dissolução Última.

Levando a consciência a não mais ser devedora, justamente, de qualquer atributo, de qualquer função, ou de
qualquer circunstância, interior como exterior.

Não há, propriamente falando, desaparecimento do interior, do mesmo modo que não há, propriamente
falando, desaparecimento do mundo (em todo caso, enquanto a consciência ali estiver presente).

Há, simplesmente, a possibilidade de ser, às vezes, o conjunto do Criado como do Incriado.
Esta ausência de barreira ou de limite cria, então, a verdadeira Liberdade, assim como lhes expressou IRMÃO

K, como sendo a Autonomia e a Liberdade.
Não pode existir Autonomia real enquanto persistir a menor distância, a menor separação, entre o que é

percebido e vivenciado como interior, e entre o que é percebido e vivenciado como exterior.
Não pode existir nem oposição, nem assimilação, ou comparação, entre o interior e o exterior, já que eles

fazem parte, naquele momento, da mesma realidade, da mesma vivência.
NO EYES expressou isso, em relação à Visão do Coração, ou Visão Real, que ocorre sem os olhos.
Do mesmo modo, o desaparecimento de uma consciência identificada e localizada, vai levar a fazer

desaparecer toda noção de interior e de exterior.
Naturalmente, o funcionamento fisiológico deste corpo é no interior deste corpo.

Mas a Consciência, ela, não pode ser atribuída a este corpo, ou não importa a qual outro corpo, já que esta
Consciência tem a particularidade de não mais ser devedora de uma forma qualquer, de um limite qualquer, de

um confinamento qualquer, ou de uma barreira qualquer.

É justamente neste estado que a realidade e a vivência do que dissemos a vocês, isto é, que nós estávamos
no Interior de vocês, emerge realmente.

Naquele momento, vocês vivenciam que o conjunto das manifestações da Vida e das Dimensões se situa por
toda parte, e, tanto no Interior de vocês como no interior de qualquer coisa, já que, justamente, esta noção de

interior não existe mais.
Dessa maneira, portanto, a vivência do Absoluto vai, no que se refere às noções de limite e de delimitação,

fazer desaparecer toda separação.
Deste modo, aquele que está estabelecido no Absoluto não é mais, nem este corpo, nem qualquer outro

corpo.
Ele não pode mais ser afetado em um tempo e em um espaço determinado.

Não existe mais, portanto, localização real para a Consciência, como na vivência, dando então a possibilidade,
àquele que é Absoluto, sobre este mundo, de viver além de todo limite e de toda contingência, ligada ao corpo,

ligada ao ambiente.
Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de comunicação.

Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de persuasão, a necessidade de demonstrar, de
convencer, de seduzir, de atrair ou de repelir.

Isso está diretamente ligado ao que foi expresso sobre as noções de Transparência, desde algum tempo (ndr:
ver particularmente sobre esse tema a intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de 2012) (4).

Desde pouco mais de dois meses, eu expliquei a vocês o que podia resultar dos contatos com as outras
Dimensões (ndr: sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5).

Vários de vocês puderam experimentar a aproximação, no Canal Mariano, de uma Estrela, de um Ancião ou de
um Arcanjo, ou mesmo de outros.

Isso levou muitos de vocês a serem chamados, através do Canal Mariano, por MARIA ou por outra Estrela,
pelo seu primeiro nome.

Essas experiências não visam viver algo, simplesmente, experimental, mas visam, realmente, estabelecer, em
vocês, a Transparência.

Ou seja, o próprio desaparecimento de toda comunicação, a vivência direta da Vibração, da não separatividade
entre vocês e MARIA, entre vocês e um Arcanjo, entre vocês e um Ancião.

Os marcadores de que lhes falei e, em particular, as tonalidades específicas se modificando nos ouvidos,
foram, de algum modo, para vocês, um suporte das suas experiências.

Através dessas experiências (para aqueles que as vivenciaram), vocês puderam constatar, a um dado
momento, o desaparecimento total de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, ao que

quer que seja.
Para muitos de vocês, isso se traduz por uma sensação de desaparecimento total da Consciência, que isso

seja na meditação, que isso seja no Alinhamento.
Isso, efetivamente, faz parte de um processo devendo levá-los à Liberação total, ou seja, à ausência de posse

de um corpo, de um mental, ou do que quer que seja pertencente a qualquer Dimensão que seja.

A preparação que está em curso visa, portanto, fazê-los viver esses estados específicos, onde não existe mais
nem consciência, nem mental, nem corpo.



Que essas experiências, que vocês vivem, durem um minuto como várias horas, não tem importância alguma.
O importante, como vocês o constatam, é a repetição dessas experiências.

Porque a repetição dessas experiências irá levá-los, em um determinado momento, a se estabelecerem além
das experiências, neste estado de Transparência Total, onde nada existe no interior, sem existir, do mesmo

modo, no exterior, e reciprocamente.
Aqui, se situa a Morada da Paz Suprema.

Aqui, se situa a ausência de distinção entre o sujeito e o objeto.
Aqui, se situa a percepção, a um dado momento, Clara e Consciente, de que existe algo além da existência, a

presença de algo, que está aí, além do sentido de uma identidade, além do sentido de uma localização no
tempo e no espaço.

O que pode parecer, em um primeiro momento, desconcertante, porque a Consciência não pode conhecer
isso nela mesma, e que pode, portanto, fazê-los interrogar sobre o sentido dessas ausências, que são,

realmente, a verdadeira Presença, são os meios que vão permitir-lhes (através da Fusão dos Éteres, realizado,
em vocês, pelo Manto Azul da Graça) se aproximar sempre mais.

E colocá-los, de algum modo, em sintonia com o que se presume desenrolar-se nos seus céus, sobre a Terra,
e em vocês.

A um dado momento, uma vez passado o primeiro Choque da Humanidade, que será, para aqueles de vocês
que vivem isso, extremamente limitado no tempo, vocês poderão então se instalar no que vocês nomeiam, no

momento, ausência ou estase.
Que é, na realidade, apenas o despertar da sua Consciência dita Ilimitada, ou ainda do Absoluto, além de toda

forma, que é (eu lembro a vocês) a nossa Essência comum.
Uma vez vivenciadas as primeiras experiências (através das Comunhões, das Fusões e das Dissoluções,

vivenciadas com as outras Dimensões), vocês irão se aperceber de que essas Presenças não são apenas no
Canal Mariano, mas são também, muito exatamente, as mesmas no interior de vocês.

Este interior não podendo ser definido como o coração, ou outro local, mas corresponde, realmente, ao que
vocês poderiam chamar de sua intimidade.

Além da sua intimidade, ou seja, do que pode ser visto pelo exterior, e que lhes pertence propriamente, irá
acontecer um processo chamado de não pertencimento, que irá levá-los a viver, por intermédio da não

localização, este Absoluto (o que vocês podem nomear, por enquanto, estase ou ausência), como o seu
estado natural, como o que vocês perderam, ou aparentemente perderam, até agora.

Mesmo se vocês não tiverem identificado, nem experimentado, o conjunto de todas as buscas, de todos os
Irmãos e Irmãs encarnados (qualquer que seja a manifestação e a expressão), é apenas o reflexo desta busca

final.
Esta busca final, nos momentos de Comunhão, nos momento de Fusão/Dissolução, nos momentos de

ausência ou de estase, vai levá-los a perceber (além das percepções habituais) o desaparecimento deste
corpo, o desaparecimento deste mental, o desaparecimento da sua identidade.
E, naquele momento, vocês irão constatar que há algo que sempre esteve aí.

Há, portanto, um Observador, invisível, além da testemunha.
Ao atingir este estado, vocês serão Liberados, Livres e Autônomos, na totalidade.

Nenhuma ilusão, nenhum corpo, nenhum sofrimento, nenhum limite imposto por este mundo poderá tocá-los ou
afetá-los.

Aqui se situa a Liberação Final.

Dessa maneira, então, durante este período que se desenrola, como isso lhes foi especificado, em sua
aceleração, pela própria MARIA (ndr: sua intervenção de 15 de agosto de 2012) (6), o que vocês são levados a
viver não deve, nem fazê-los procurar um sentido, nem fazê-los procurar uma interpretação, mas simplesmente,

estar imersos no que lhes propõe esta ausência ou esta estase.
O importante não é o significado, o importante não é o sentido ou a explicação do que é vivenciado, mas, sim,
chegar e resultar no que vocês São, em Verdade, no Absoluto, além de toda forma, além de toda localização,

em qualquer tempo, em qualquer Dimensão e em qualquer espaço.
Os mecanismos vivenciados atualmente, para muitos de vocês, levam muito exatamente a isso.

A aproximação da Presença, a aproximação do Eu Sou, realizada através de mecanismos Vibratórios (já que a
Consciência é Vibração), tinha apenas um único objetivo: fazê-los aceitar a eventualidade do Absoluto.

Hoje, cada vez mais, entre vocês, estão se aproximando disso.
Através da Última Presença (ou Infinita Presença) são realizados, em vocês, momentos experienciais que vão,

a um dado momento, estabelecê-los além do Choque da Humanidade, além de toda interrogação, de todo
questionamento, de todo sentido, de todo significado, estabelecê-los no que vocês São, antes que esta ilusão,

em meio a este mundo, aparecesse.
Esta é a ação, ao mesmo tempo, do Supramental, da Onda da Vida, da Fusão dos Éteres, do Manto Azul da
Graça, tendo trabalhado em meio às Portas KI-RIS-TI e OD, permitindo-lhes, hoje, não mais se interrogar, se

isso for possível, sobre o que é vivenciado.



Evidentemente, durante as primeiras experiências, o mental vai buscar compreender, ou no mesmo momento
da experiência, ou, mais frequentemente, depois, para dar um sentido, para dar uma explicação.

Mas muito rapidamente, se vocês aceitarem não parar neste sentido ou nesta explicação, vocês irão se
aperceber de que esses momentos de ausência, esses momentos de estase, esses momentos de

desaparecimento da consciência, vão se traduzir, por sua vez, por uma maior percepção de vocês mesmos,
uma maior Transparência e, sobretudo, uma modificação total dos seus ritmos fisiológicos, quaisquer que

sejam.
Será, naquele momento, extremamente fácil dar-se conta dos efeitos obtidos por este estado de estase, ou de

Absoluto (que vocês poderiam, ainda hoje, chamar de ausência).
Em todos os setores do seu corpo, em todos os setores da sua vida, vocês irão constatar que as coisas nunca

mais são como antes.
Haverá uma espécie de tomada de distância, que não é um desapego, ou um abandono do que quer que seja,

mas, naquele momento, vocês estarão plenamente Presentes, se eu puder dizer, dentro como fora.
A procura de sentido e de significado não terá mais, para vocês, qualquer nexo.

Vocês estarão estabelecidos, e vocês estarão, naquele momento, de maneira definitiva e formal, no Absoluto.

Deste modo, então, as experiências propostas, sejam aquelas que eu lhes falei, desde quase dois meses (ndr:
sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5), sejam estas que eu anunciei hoje, têm apenas um único objetivo: a

sua Liberdade, a sua Autonomia, a sua Transparência, e estabelecê-los no Absoluto que vocês São, de toda
Eternidade.

Ao realizar isso, vocês irão se apreender, naquele momento, além de toda noção mental e intelectual, do que É
o Absoluto, porque vocês terão se tornado ele.

Vocês não poderão, de qualquer maneira, ser objeto de um questionamento em relação a isso, porque eu os
lembro de que essa é a sua natureza, a nossa natureza de todos, sem qualquer exceção.  

O conjunto do que deve se desenrolar, naquele momento, no interior deste corpo, como no exterior, no sentido
o mais amplo (ou seja, no seu ambiente, tanto pessoal como no seu ambiente geofísico), não poderá mais, de

qualquer maneira, afetar, no que quer que seja, a estabilidade: esse Centro, que está presente em todos os
centros, e que jamais se mexeu, irá se tornar então, para vocês, a sua Realidade.

Naquele momento, ser-lhes-á extremamente fácil apreender-se dos sentidos, das explicações, dos prós e dos
contras do que vocês vivem, naquele momento.

O desaparecimento do limite entre o interior e o exterior irá se tornar, para vocês, a sua verdadeira natureza.
A perda, até mesmo, de todo sentido de identificação a uma pessoa, irá lhes parecer como uma evidência, que

eu qualificaria de suprema.
Naquele momento, a Morada da Paz Suprema será estabelecida, de maneira definitiva, no que vocês São.

Assim, portanto, o conjunto do que foi conduzido, por vocês, pelos Arcanjos, pelos Anciãos e pelas Estrelas
(reunidos em Conclave, doravante, e desde já vários meses), teve apenas por objetivo facilitar seus

Reencontros com vocês mesmos, além de todo efêmero.
Deste modo, então, os momentos de ausência ou de estase, onde vocês parecem não mais participar da sua
própria vida, não devem ser nem temidos, nem rejeitados, porque eles são (do mesmo modo que os contatos

com as Estrelas, ou com os Anciãos, ou com os Arcanjos) um meio de se aproximarem do seu Absoluto
Essência.

É nesta Transparência, aceitando a Humildade e a Simplicidade de não ter que explicar, de não ter que
compreender, de não ter que intelectualizar, que irá se estabelecer, para vocês, da melhor maneira, o que eu

nomeei, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: em sua intervenção de 17 de outubro de
2010) (7).

Vocês não serão de forma alguma concernidos pelo Choque da Humanidade, a partir do momento em que
vocês se apreenderem de que não há nem exterior, nem interior.

E isso é apenas a partir do momento em que as projeções da Consciência, como do mental (através de uma
busca de sentido, através de uma busca de explicação, através de uma busca de correlação) tiverem

desaparecido, que vocês serão capazes de penetrar a sua Morada de Eternidade.

Isso é um mecanismo natural.
As únicas resistências, e as únicas forças visando se opor a vocês, vêm unicamente do que vocês não São,

em meio ao Absoluto, e do que vocês são, em meio ao efêmero.
Uma série de elementos foi dada a vocês, referente aos medos e aos apegos, quaisquer que sejam.

Referindo à sua descrição, mas também à possibilidade de trabalhar com eles, não a partir da personalidade,
mas sim a partir da Vibração, além de todo mental, além de todo intelecto e de toda conceituação (ndr: ver

particularmente, na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site, os protocolos “Apego arquetípico da
personalidade a ela mesma” e “Liberação dos Apegos Coletivos”) (8).

Para muitos de vocês, isso vai se tornar cada vez mais fácil, não para compreender, mas sim para viver.
A partir do momento em que vocês aceitam, da mesma maneira que vocês aceitaram as Presenças em meio

ao Canal Mariano, em que vocês aceitarem, do mesmo modo, as suas ausências (o que vocês nomeiam
assim, essas Dissoluções, onde não há mais sensação do corpo, onde não há mais sentido de uma identidade,

onde não há mais mental), essas experiências irão ganhar em intensidade, em duração, para os meses que



lhes restam aqui.
Da sua capacidade para viver esses estados, da capacidade de vocês para permanecer na Humildade e na

Simplicidade, irá resultar, muito naturalmente, a sua Independência, a sua Liberação, e o Absoluto.
Nada há a buscar, como disse BIDI.

Há apenas que mudar o olhar, e a melhor forma de mudar o olhar é aceitar esses processos.
Situando-se nem dentro, nem fora, mas agindo diretamente na Fonte da Consciência, ou seja, no que vocês

São.

Os resultados e as transformações que irão resultar, na sua vida, serão tais que nenhuma dúvida poderá atingir
a sua Consciência ou atingir a sua mente.

A Transparência irá se tornar, então, para vocês, a sua natureza.
É naquele momento que vocês serão instalados, na denominação, que lhes foi dada, de Libertador.

O Libertador não é aquele que vem com as armas na mão.
O Libertador é aquele que depõe as armas, cujo único objetivo é abandonar o que ele acredita Ser, ser

atravessado pela Luz, na totalidade, sem resistência, sem oposição, sem medo, sem apego.
Isso irá resultar e implicar para vocês, em uma maior facilidade para instalar-se na sua natureza verdadeira.

A influência de alguns tipos de Irradiações, muito além do que havia sido chamado de Supramental, muito além
da Liberação do Núcleo Cristalino da Terra (denominada Onda do Éter, ou Onda da Vida), além mesmo de toda

localização em meio a uma das Coroas Radiantes ou de qualquer ponto deste corpo, irá lhes permitir, de
maneira extremamente simples, viver isso, e se estabelecer nisso.

Há uma série de elementos, através do que vocês podem utilizar, e eu falo particularmente deste corpo, que é
um ressonador: eu deixarei UM AMIGO se exprimir, amanhã, sobre a utilidade dos diferentes yogas que ele

comunicou a vocês, para ajudá-los, durante este período, a realizar este Absoluto, esta Infinita Presença, esta
Última Presença.

 Para encontrar o que jamais foi perdido, o que jamais desapareceu e que sempre esteve aí.
O Abandono da personalidade, o Abandono à Luz, o Abandono a qualquer identidade, não é uma fuga, mas

sim a instalação, no Infinito Presente, da Consciência como da não-consciência.
É isso que se desenrola através dos diferentes tipos de Irradiações, que lhes foram já enunciadas pelo nosso

Comandante Ancião, que foi embora para as suas áreas de eleição, nomeado ORIONIS.
Assim como lhes enunciou MARIA, ontem, foi dada a vocês, desde alguns anos, uma série de elementos que,

naquela época, podiam não lhes parecer claros ou evidentes.
Mas se vocês relerem isso hoje, vocês irão constatar que é muito exatamente o que vocês estão prestes a

viver (ndr: ver as intervenções de ORIONIS de setembro de 2005 a agosto de 2009) (9).
A Liberação do Céu, do Sol e da Terra, permite, efetivamente, às qualidades Vibratórias particulares das
Irradiações (vindo do Sol Central da Galáxia, Alcyone, e vindo também do que é nomeado Hercólubus)

chegarem até vocês para finalizar o que eu lhes falei hoje.

O que irá aparecer, em vocês, aparecerá nos seus céus.
O que irá acontecer, em vocês, acontecerá nos seus céus.

Porque é a mesma coisa: não está no céu, no exterior, não está dentro de vocês, nas suas Vibrações, mas é
exatamente o mesmo processo.

Não há diferença, não há distância, não há tempo.
Essas afirmações irão se tornar, para vocês, a Verdade da sua vivência, superando e transcendendo esse

Choque da Humanidade.

Eu não irei me estender mais.
Alguns Anciãos irão expressar uma série de elementos, visando sempre, de qualquer modo, favorecer isso.

A ausência de limite, o desaparecimento de toda delimitação, é o Absoluto.
Ela os faz passar de uma visão exterior, ou Etérea, à verdadeira Visão do Coração que não depende de

qualquer órgão e, sobretudo, de qualquer sentido, nem de qualquer exteriorização ou projeção da Consciência.
É passar dos diferentes Samadhi ao Absoluto.
É passar do último limite à ausência de limite.

É tudo isso que se desenrola, em vocês, e que vai se desenrolar, em vocês, nos Tempos que estão doravante
presentes.

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu lhes proponho viver alguns instantes curtos de Comunhão, em meio à minha Luz Azul, em meio à sua

Presença.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...
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************



~ A AÇÃO DO FOGO CELESTE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão e na Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, hoje, com o que eu lhes disse durante as minhas três últimas intervenções (ndr:
intervenções de 16 de agosto, 15 de julho e 21 de maio de 2012) (1).

Eu vou tentar entretê-los com os mecanismos que se desenrolam.
Não nos processos do Despertar porque isso foi feito por inúmeras pessoas.

Eu não venho tampouco falar-lhes sobre os mecanismos que se deixarão ver, nos tempos em curso.
Mas eu vou tentar, de preferência, dar-lhes as referências e os marcos.

Momentos particulares que lhes são possíveis viver e que traduzem, de algum modo, as primícias, bem reais, e
a vivência da sua Ascensão.

***

Eu vou me colocar do ponto de vista dos mecanismos que se desenrolam diretamente na consciência e que
resultam da Ação da Luz e do Fogo Celeste, em vocês.

Se vocês foram Chamados (por MARIA, pela Luz ou por uma das Estrelas), vocês irão constatar, a velocidades
que são diferentes para cada um, que vai ocorrer alguma coisa em vocês.

Essa alguma coisa que vai se produzir, em vocês, tem uma única finalidade.
 É, se vocês o aceitarem, para viver a Liberdade Total.

Quando o Fogo da Luz alcançar vocês e quando houver, é claro, aceitação, a consciência vai viver mecanismos
inéditos.

Esses mecanismos vêm completar tudo o que lhes foi exposto, desde um ano, nas possibilidades de
Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização da Consciência.

Mas em todos esses processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de Deslocalização da
Consciência, persiste o sentido de uma identidade e de uma identificação, mesmo se esta identidade for

diferente da identificação ao que vocês são, sobre este mundo.
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Existe, entretanto, uma superimpressão, uma sobreposição, desses mecanismos vivenciados e da persistência
de uma identidade.

***

Além dessas diferentes experiências e desses diferentes estados que vocês talvez têm vivenciado, o Fogo do
Céu, em suas aproximações individuais, será notável por certo número de elementos.

Esses elementos notáveis estão além dos diferentes Samadhi.
Eles se refletem, como vocês sabem disso, pela Paz Suprema e pela possibilidade de ser Absoluto com

forma.
Mas este Absoluto com forma passa por instantes e por momentos em que há para viver estados que eu

qualificaria de intermediários.

***

O primeiro desses estados intermediários, vocês são extremamente numerosos tendo vivenciado isso, já que
se trata, muito simplesmente, do que vocês podem nomear o adormecer ou o desaparecimento, que isso seja

nos Alinhamentos, nas suas meditações, ou nos escutando ou nos lendo.
Este desaparecimento, ou, de preferência, esta ocultação da consciência ordinária, é um primeiro passo para a

Liberação.
Vêm, em seguida, experiências onde, através, justamente, das Comunhões, das Fusões, das Dissoluções ou

das Deslocalizações, tornar-se possível viver e, sobretudo, apreender, que a vida não está limitada ao que
vocês percebem e, ainda menos, a este corpo, ou a esta forma.

Existe, portanto, o aparecimento de múltiplos mecanismos Vibratórios que foram descritos para vocês, agora,
desde vários anos.

Mas estes aqui assumem, durante este período, uma agudeza particular.

***

E depois, para alguns de vocês, além da agudeza particular dessas experiências que lhes são conhecidas, e
além do adormecer, começam a ocorrer mecanismos onde há, de algum modo, a perda total de toda
referência habitual, que essas referências correspondam à identidade de uma pessoa ou mesmo à

identificação da Vibração da Luz.
A um dado momento, o mecanismo de adormecimento (que é também, como lhes disse BIDI, o Absoluto) vai,

e eu não tenho outra palavra, como se conscientizar ou conscientizar de novo.
Nesses instantes, nessas fases (mas não vejam ali uma sequência formal e lógica), vai se desenrolar um

estado que não é nem o sono, nem o sonho, nem o Acordar, nem mesmo Turiya.
A vigilância torna-se profundamente diferente de todas as experiências que vocês puderam viver.

***

O que sobrevém, naquele momento, não pode se acompanhar de qualquer medo, de qualquer interrogação.
Assim como, se esta experiência se desenrolar, as próprias percepções do Supramental, desde as Vibrações
do corpo, passando pelos Sons do Nada, passando pela percepção das Coroas Radiantes, vão desaparecer.
Do mesmo modo que há o desaparecimento de toda imagem possível, de toda coloração possível, de toda

forma possível.
Os mecanismos dos Elementos se colocam então em operação, no nível deste corpo, podendo, efetivamente,

antes do desaparecimento das percepções do corpo, dar alguns sinais que lhes foram descritos por SNOW
(ndr: intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).

A ação da Luz e dos Quatro Viventes, em vocês, vai fazer desaparecer, portanto, o corpo.
Vai fazer desaparecer os pensamentos.

Vai fazer desaparecer qualquer emoção, assim como qualquer interrogação.
A consciência não está, no entanto, no Estado de Ser, ela não está tampouco deslocalizada.

Nós poderíamos denominar isso (se for preciso nomeá-lo), Absoluta Presença ou Infinita Presença.

***



Há, naquele momento, claramente, um Reconhecimento.
Este Reconhecimento é, em meio à sua própria desidentificação, a identificação à Luz que é esse Fogo.

Mas, mesmo esse Fogo não lhes parecendo mais tocar o corpo, mas dando como uma surpresa de Beatitude
onde se aniquila todo sentido de qualquer vontade, de qualquer vida, e de qualquer mundo.

Não há mais percepção alguma.
Eventualmente, há simplesmente o sentido e a percepção de ser a Luz.

Não há então visão da Luz.
Não há forma.

Não há mais qualquer história.
Não há mais qualquer pensamento.

Vocês não existem mais enquanto pessoa.

***

É durante essas fases que ocorre um mecanismo nomeado ‘estase’ onde vocês vivem o fato de estar vivo, eu
diria, como nunca.

A ausência de sinais do corpo, a ausência de sinais Vibratórios (mental ou emocional), instala-os em um tipo de
instante presente, que eu qualificaria de Hiper Presença.

Quando essas fases ocorrerem, vocês irão se lembrar de que vocês não dormem mais, de que vocês não são
mais percorridos pelo que quer que seja e de que é justamente naquele momento que vocês estão totalmente

Vivos.
É, contudo, nessas fases, quando elas se concretizam totalmente (pondo fim ao momento em que vocês

desaparecem no adormecimento ou no Absoluto), que pode ressurgir, de muito longe, alguma coisa da sua
identidade que permaneceu em uma forma, que é o medo.

Mas este medo é simplesmente uma interrogação sobre o sentido do que vive a consciência, mesmo se
houver Reconhecimento.

***

E aí, vai parecer se desenrolar, em vocês, uma outra fase que é feita, de algum modo, de oscilações entre a
consciência no sentido de uma identidade e a Consciência no sentido da Última Presença.

É nesse momento que, se vocês se lembrarem de que é preciso se manter tranquilo, que a interrogação de
uma identidade não poderá alterar esta forma de basculamento que irá ocorrer, onde, efetivamente, vocês não

poderão mais nada definir, nem em cima nem embaixo, nem identidade nem não identidade, permitindo
instalar-se na Última Presença, a Morada da Paz Suprema.

***

É aí que se realiza (e que irá se realizar, nós o esperamos, para cada vez mais muitos Irmãos e Irmãs) o
Absoluto.

O Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, o Apelo do seu primeiro nome, além mesmo da percepção de toda
Vibração dos elementos, em vocês, vai levá-los ao limiar, que não é um, deste instante de Hiper Presença,

acompanhando-se, efetivamente, de uma Beatitude a nada comparável, deixando muito longe toda noção de
Alegria, toda noção de prazer ou de satisfação tal como a consciência pode vivê-la.

A perda de identidade e a perda de identificação os colocam então no Absoluto.

***

Esta experiência do Absoluto, que não é uma, vive-se fora de toda forma.
As funções fisiológicas, aliás, estão quase paradas.

Não tendo mais o sentido da identidade corporal, a parada da respiração, ou mesmo dos batimentos cardíacos,
não se expressam por qualquer problema, por qualquer pensamento.
O Absoluto, do qual nada pode ser dito, é descoberto, neste instante.

E é neste instante que mais nada pode ser como antes e que tudo fica radicalmente diferente.
Mesmo voltando em meio à forma e mesmo voltando em meio à personalidade, ser-lhes-á extremamente fácil

de ver que o desenrolar da sua vida ordinária jamais será igual.
Não existe mais a possibilidade de manifestar de novo ou de recair em qualquer personalidade, em qualquer
luta, já que o Absoluto com forma realiza uma dissociação dos elementos que estavam presentes em meio à



personalidade e que estavam inscritos no seu histórico e na sua história.
O contentamento é total.

Não pode mais existir qualquer falta, qualquer questão, qualquer interrogação nem, tampouco, qualquer dúvida.
Daí resulta a Liberdade mais total.

Vocês não ficam mais submissos a qualquer circunstância deste mundo, enquanto estando plenamente
presentes.

***

Eis a ação do Fogo Celeste, a título individual, que, em geral, é manifestada depois do Apelo de MARIA e, por
vezes, até antes.

Vocês percebem, naquele momento, concretamente, que o que vocês sempre buscaram já estava,
efetivamente, aí, e que apenas a localização da consciência não estava correta.

Vivendo esse Fogo Celeste, o Amor se torna realmente a Natureza do que vocês São.
Não existe mais qualquer dificuldade de projetar um ideal de Amor, nem mesmo uma consciência de amor,

nem mesmo uma Vibração, porque isso é, naquele momento, a realização da Sua Natureza, além de todo Véu.
Esse Despertar não é simplesmente, vocês sabem disso, um despertar, mas realmente a Liberação que faz de

vocês um Liberado Vivente.
Naturalmente, as modificações que acontecem, tanto no corpo, na consciência, como na Vida, não dependem

mais de vocês, nem das suas ações e ainda menos das suas reações.
Isso foi denominado a Graça e é uma Graça.

Vocês estão plenamente implicados na Graça, na Vida e no Amor.
E essa é a mais bela das implicações porque ela não depende da ação da personalidade, ou mesmo da alma.

***

Estes momentos, estas fases, este Absoluto, são levados a se tornar cada vez mais frequentes entre as Irmãs
e os Irmãos encarnados.

Nós já especificamos isso, o Absoluto põe fim, de maneira pessoal, ao Choque da Humanidade.
Não haverá, portanto, Choque da Humanidade para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que

viverem isso antes do Apelo coletivo de MARIA.
A Alegria, que é Interior, é claro, não depende de qualquer circunstância e eu diria, até mesmo, que nenhuma

circunstância, qualquer que seja, pode alterar esta Alegria.
E isso é a sua característica essencial.

O Fogo Celeste é a Liberdade, é a Liberação de todo confinamento e de toda ilusão.

***

Lembrem-se também de que, entre vocês (e como isso foi dito por outros Anciãos), vocês têm a possibilidade,
sem qualquer julgamento, de perceber claramente, sem mesmo requerê-lo, o que está atrás de toda aparência.

Deixando-se ver o que eu poderia denominar a alma dos Seres, a alma dos Irmãos e das Irmãs encarnados.
Isso está muito além da Visão Etérea ou da Visão do Coração: é um conhecimento imediato, sem passar por

qualquer percepção, nem mesmo por qualquer interrogação.
A Sabedoria, naquele momento, será o seu atributo, porque, ainda que vocês percebam um Irmão ou uma

Irmã, vocês sabem, de maneira indiscutível, que apenas faz parte do mesmo sonho que vocês vivem e que
vocês compartilham.

***

O Fogo Celeste vai então radicalmente transformar, já a título individual, o que vocês nomeiam a vida, quando
vocês estiverem deste lado do Véu.

Que existe ainda, obviamente.
Os Pilares e os meios de ali chegar foram dados a vocês desde vários meses.

Eu não irei retornar sobre isso.
Mas vocês não podem enganar vocês mesmos, a partir do momento em que não puder existir mais, em vocês,

a menor questão sobre o que quer que seja.
E isso é natural, isso não é uma vontade.



Vocês serão até por vezes surpreendidos com não ter interrogação, nem com se colocar questão sobre o
sentido do que é para viver e do que vocês vivem.

Cada vez mais, vocês irão manifestar, de maneira espontânea, sem buscá-lo, sem procurar meditar ou se
Alinhar, este estado de Graça.

E ele irá preenchê-los, a cada vez, um pouco mais.
Vocês serão preenchidos, total e inteiramente.

O que podia afetá-los, que isso seja neste corpo que vocês habitam, ou nas suas relações, quaisquer que
sejam, irá desaparecer muito simplesmente.

***

Vocês irão então, efetivamente e concretamente e inteiramente, se tornar a Transparência mais total.
E vocês irão saber também que, qualquer que seja o olhar que for levado sobre vocês, por um Irmão ou uma

Irmã que não esteja no mesmo estado, na mesma Consciência, vocês apenas poderão Amá-lo.
O que quer que vocês digam, o que quer que vocês façam, vocês terão definitivamente superado a interação

da personalidade, em qualquer setor que seja da vida de vocês.
Se, todavia, uma emoção vier a ocorrer, se, todavia, uma interrogação, uma preocupação vier a ocorrer, vocês

irão constatar por vocês mesmos que se instalando de novo, com uma facilidade cada vez mais
desconcertante, na Luz que vocês São, tudo isso desaparece, não como uma fuga, mas, sim, como uma

resolução.
 Porque, na Transparência, nenhuma Sombra, de qualquer natureza que seja (uma das suas Sombras antigas

ou as Sombras projetadas pelas almas que ainda não vivenciaram isso), pode, de maneira alguma,
restabelecer o antigo.

Mesmo se vocês o desejarem, vocês não iriam consegui-lo, demonstrando, assim, que o que acontece não
depende mais de qualquer ação / reação, de qualquer retribuição ou de qualquer punição.

***

Isso significa que, mesmo se vocês se forçarem para agir segundo uma personalidade que vocês
conheceram, que era a sua antes de viver isso, vocês não poderão tão simplesmente fazê-lo.

Isso será impensável e impossível de aplicar, dando-lhes então, uma prova a mais, de que não há necessidade
de ser levado a outros lugares, de que o que acontece é uma ruptura total da linearidade da personalidade.
Naquele momento, vocês sequer terão mais necessidade de viver qualquer deslocalização da consciência,
qualquer viagem fora do corpo, que isso seja no Estado de Ser ou mesmo no Astral, porque absolutamente

tudo será dado na Hiper Presença e na Última Presença: todas as fontes de Alegria, de Plenitude Suprema, ali
estão.

***

Tudo isso se desenrola agora e, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.
Vocês irão se apreender também de que não há que procurar este estado, porque ele está aí, à vontade.

Vocês terão, enfim, colocado fim à ilusão de uma busca qualquer.
A Paz não será mais um objetivo porque vocês serão a Paz.

Assim é o Apelo do Fogo do Céu, assim é o Apelo da Luz, em sua forma mais completa.
Naturalmente, vocês sabem que, vivendo isso, o seu papel é fundamental, não enquanto vontade pessoal ou a
expressão de um alguma ação, mas que o seu estado e a sua Transparência agem sobre o mundo, um pouco

da maneira que a Estrela SNOW lhes falou desde muito pouco tempo (ndr: intervenção de 19 de agosto de
2012) (2).

O que vocês terão no Coração, naquele momento, é justamente que desaparecer de toda personalidade, de
toda reação.

E isso não irá lhes causar qualquer problema, mesmo se isso causar, evidentemente, às almas dos Irmãos e
Irmãs que ainda não estão nisso.

E lembrem-se, sobretudo, como dizia UM AMIGO, de que nada há a fazer, principalmente nada fazer (ndr:
intervenção de 18 de agosto de 2012) (3).

***

Obviamente, vocês podem sentir, cada vez mais frequentemente, Presenças, sem mesmo solicitá-las, como
eu expliquei, do seu lado esquerdo.



Essas Presenças irão se tornar habituais e cotidianas.
Para vocês, a separação Dimensional terá encerrado e vocês irão se surpreender, dentro de pouco tempo, se

isso já não ocorreu, com poder se comunicar como vocês se comunicam com um Irmão e uma Irmã em
encarnação.

Isso não acontece pelas palavras, mas é um contato direto, que não é mais simplesmente a telepatia, mas, sim,
uma Comunhão direta que se expressa, aqui mesmo, no espaço, no tempo e no corpo em que vocês estão, já

que vocês não dependem mais deste tempo, deste espaço e deste corpo.

***

O que, para alguns de vocês, pode parecer distante ou impossível, vocês irão se aperceber de que vocês
vivem isso sem qualquer dificuldade.

Nada há a procurar porque isso é natural, aí também.
Assim é a ação do Fogo Celeste que vem queimar os últimos Véus da ignorância, coletivamente como

individualmente.
A vida irá se tornar a Graça para vocês e irá preenchê-los de Graças, não conforme as necessidades da

personalidade, mas conforme a Verdade do Espírito.
O Samadhi não terá mais sequer que ser vivenciado na interioridade ou na interiorização.

Ele será cada vez mais permanente, seja o que for que vocês fizerem.

***

Mesmo se houver momentos de reajustamento, com a ocultação da Consciência, ou a incapacidade para
realizar, durante o Apelo da Luz, uma atividade particular, tudo isso será rapidamente superado, permitindo-lhes
encontrar a mesma Beatitude ao olhar a Natureza, ao olhar o Sol e ao olhar ainda um Irmão ou uma Irmã que iria

se opor a vocês, mesmo violentamente.
Vocês não são mais concernidos por isso.

Vocês não estão indiferentes.
Vocês não estão na indiferença total ou na ignorância.

Mas o estado desta Infinita Presença e desta Beatitude é a resposta, e a única resposta possível.
E esta resposta não será, em caso algum, uma reação situando-se em outro nível que a Beatitude.

Isso irá se tornar, portanto, cada vez mais familiar, cada vez mais rotineiro.

***

Vocês irão constatar também que não poderá existir a menor flutuação de humor, a menor flutuação de energia
vital, da sua vitalidade.

Vocês estarão instalados, em todos os níveis, na permanência da Beatitude.
Aí está a Liberação e é ao que o Apelo de MARIA, ou o Apelo da Luz, vai levá-los, inexoravelmente.

***

Deste desprendimento e, sobretudo, desta Beatitude, irá resultar a facilidade da Ascensão, a facilidade do
Serviço, além de qualquer vontade.

A Irradiação desta Hiper Presença ou desta Infinita Presença irá permitir-lhes sentir isso, não mais somente
como uma aura, mas como um vasto campo de energia podendo, concreta e efetivamente, recobrir toda a

Terra, sem qualquer vontade.
A expansão desta Consciência, além da aura, além de todo corpo sutil, irá surpreendê-los, mas vocês ali irão

se habituar bem depressa.
Assim é a ação do Fogo Celeste, assim é a ação da Infinita Presença e do Absoluto.

Vocês não podem, nem se enganar, nem colocar em dúvida, nem mesmo duvidar do que é vivido, por vocês.
Tudo isso não é nem um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a ação do Fogo Celeste devolvendo-os a vocês

mesmos.

***

Eu reitero, este estado é natural, mesmo se houver fases, mesmo se houver etapas.



No momento em que isso for inteiramente vivenciado, isso se torna a sua verdadeira Natureza, bem longe de
toda identidade anterior e bem longe de toda preocupação anterior.

A Graça poderá, real e concretamente, fornecer isso a vocês e fazê-los viver o que for necessário.
Vocês não poderão mais, e cada vez menos, estar de qualquer maneira desestabilizados, pelo que quer que

seja.
Aí está a Liberdade.

Estando instalados nesta Última Presença, vocês terão definitivamente saído do tempo, enquanto realizando o
que a vida lhes pede para realizar, com cada vez mais facilidade e com cada vez mais evidência.

***

Eis ao que, meus Irmãos e minhas Irmãs, vocês estão convidados.
E isso não é certamente uma dificuldade, certamente não alguma coisa distante, uma vez que isso já está aí.

Como diria BIDI: mudem o olhar, simplesmente.
Não como uma visão intelectual, mas, realmente, transladando a sua Consciência.

Não por um esforço, mas, sim, por um Abandono.
Assim é o Fogo Celeste.

Vocês não estarão mais, então, de modo algum, sujeitos ao Choque da Humanidade.
Aí está o sentido do Apelo de MARIA e do Apelo da Luz, a título individual.

Nós não duvidamos, porque nós o vemos, a cada dia, que vocês são cada vez mais numerosos em se
Despertar totalmente.

Assim é a ação do Fogo Celeste, fazendo-os descobrir a Luz Azul do Éter, a Liberdade da Luz e do Amor.

***

Bem Amados Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta e pela sua Presença.
E eu lhes digo até muito em breve.

Até logo.

************
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~ MANIFESTAÇÕES CORPORAIS ~

Eu sou Sri Aurobindo. 
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Luz Azul da Fusão sacie sua sede.

Antes de começar a me exprimir no que diz respeito aos efeitos esperados da Liberação, tenho de chamar sua
atenção, como talvez vocês já tenham percebido, sobre o fato de que nossa Comunhão, entre nós e vocês, se

estabelece de maneira mais intensa e mais lúcida.
Isso irá se traduzir, cada vez mais frequentemente, por um abrandamento do fluxo verbal, traduzindo-se, aí

também, por um aumento do fluxo Vibral.
Manifestando, no momento dos nossos encontros (que seja aqui, em leitura ou em audição), uma capacidade,

cada vez maior, para perceber os estados Vibrais, bem além das simples palavras pronunciadas.
O espaço entre as frases deixa-os viver uma integração, muito maior, muito além do primeiro sentido das

palavras.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o efeito sobre o corpo e a consciência irá aumentar.

***

O quadro da minha intervenção deste dia se inscreve na sequência do que foi abordado, em parte, pelo IRMÃO
K em sua última intervenção (ndr: sua intervenção de 31 de agosto de 2012) (1).

Da mesma maneira que durante as Núpcias Celestes, quando lhes foi dado a viver certo número de
manifestações ligadas às fases e às Etapas, hoje, depois da última vinda do Arcanjo MIGUEL (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2) e até a sua próxima e última vinda, vocês vão constatar o mesmo
processo em vocês.

***

Eu vou abordar, de maneira quase exclusiva, não o que pode lhes ser conhecido no nível da consciência (como
todas as experiências de Comunhão, de Fusão ou outras), mas, bem mais, insistir sobre os marcadores

presentes nesse corpo.
De fato, a aproximação da Luz Vibral, a resposta da Terra no nível da Onda da Vida, a sua maturação celular,

vai levá-los a viver uma amplificação sem precedentes de diferentes sinais, de diferentes sintomas. 
Esses sintomas aguardados são explicáveis pela conjunção do Encontro entre o corpo Etéreo desse corpo
físico e o novo corpo Etéreo, aquele que será forjado pelo Fogo e pela Água do Céu, dando, no nível desse
corpo físico que vocês habitam, uma interface de percepção de diversos elementos que eu vou detalhar a

vocês.

***
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O primeiro, para muitos de vocês (e isso talvez já tenha começado desde alguns meses), é o reforço, sem
precedentes, do Nada ou Canto da alma.

Os sons percebidos no nível do ouvido (dentro como fora), por intermediário do que é nomeado ampola da
clariaudição, o Antakarana e o Canal Mariano, além de lhes permitir perceber a modificação que pode ocorrer

nos seus Encontros (humanos ou não), pela lateralidade esquerda ou direita como exprimi há algumas
semanas, independentemente disso, o som assume uma tonalidade cada mais aguda, aproximando-se, por

sua modulação, do Coro dos Anjos.
O último Som do Nada ou Som da alma, antecedendo o Maha Samadhi. 

O Som, impregnando cada vez mais, poderá lhes parecer estender-se ao conjunto da cabeça, depois ao
conjunto do corpo, em perfeita ressonância com o que ocorrerá, de maneira audível, para todos, no momento

em que o Som do Céu e da Terra (ouvido em diversos locais da Terra) se tornar quase permanente.
Esse Som reflete, é claro, a elevação da consciência, mas também a chegada de certo número de elementos

celestes.

***

O segundo sinal mais importante, se isso já não tiver ocorrido, é a aparição ou a amplificação de sensações de
formigamentos e de calor no nível das plantas dos pés e das palmas das mãos, refletindo a intensificação da

Onda da Vida.
A subida da Onda da Vida, quando ela se tornar possível (se esse ainda não for o caso), pela superação dos

últimos medos, virá preferencialmente, elevando-se no nível do sacro e no nível dos órgãos genitais,
desencadear na frente um fenômeno de estremecimento (como um arrepio), e desencadear, na parte traseira,

sensações às vezes nevrálgicas e dolorosas, no nível inferior das suas costas.

***

A manifestação das Coroas Radiantes, no que diz respeito ao coração, deixar-se-á viver o tremor da caixa
torácica, de maneira mais intensa, vindo reforçar a pressão e às vezes as dores sobre o Ponto KI-RIS-TI das

suas costas e das zonas laterais de KI-RIS-TI das costas.
A Coroa Radiante da Cabeça verá ativar-se, preferencialmente e em alguns momentos, a energia específica

dos Triângulos Elementares.
Em um dado momento: o do Fogo.

Em outro momento: o Triângulo da Água.
Em outro momento: o Triângulo da Terra, ou mesmo do Ar.

A ação sobre as três Estrelas da sua cabeça, de um dado elemento, implicará, é claro, em manifestações
precisas e particulares sobre as quais eu não me estenderei, hoje, deixando-os vivê-las (ndr: ver Protocolos/

“As 12 Estrelas de Maria”) (3).

***

Sobre a pele, começarão a se manifestar (se esse já não for o caso) uma percepção, cada vez mais clara,
como se milhares de toques de agulhas percorressem essa pele, até um estremecimento.

Será ainda possível, quando da Fusão Dissolução preparatória com o Duplo, perceber claramente, ao redor de
todo o corpo, uma espécie de tremor, como de uma corrente de ar.

***

O Canal Mariano, qualquer que seja o modo de percepção que vocês tenham, dar-lhes-á (se esse já não for o
caso), a percepção de uma Presença, permanente, no alto e à esquerda.

O estabelecimento dessa permanência, quer esteja ligada à MARIA, ao seu Duplo, ao Duplo KI-RIS-TI, a um
Duplo Monadário ou a um mecanismo de Fusão Dissolução vivido com um Irmão ou uma Irmã, tornar-se-á, para

vocês, cada vez mais tangível, cada vez mais intenso, dando-lhes a sensação de serem tocados no nível do
ombro esquerdo e na parte alta da bochecha esquerda.

***

O ponto ER da cabeça irá se ativar, podendo até desencadear uma sensação, por vezes dolorosa, de cabeça



pesada, no topo.

***

A zona específica do dedo grande dos pés irá lhes parecer acumular, por alguns momentos, os formigamentos
percebidos no nível da pele.

***

A percepção do conjunto do Canal do Éter, e dos seus diferentes componentes, tornar-se-á perceptível para
vocês.

Em particular, as quatro Portas circundando o sacro, assim como a Porta KI-RIS-TI e suas zonas laterais
correspondendo às asas Etéreas.

***

Numerosos sinais digestivos poderão surgir (se esse já não for o caso), traduzindo o impacto do Manto Azul da
Graça e da Fusão de seus Éteres, no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo desencadear novos
mecanismos, deixando-se viver o fato de não poder comer tal ou tal tipo de alimento, e que lhes convém

respeitar.

***

Filamentos de sangue poderão aparecer na narina esquerda, principalmente pela manhã ao acordar, ou então
de imprevisto, traduzindo a finalização da perfuração do pavimento das fossas nasais, sob a ação da Onda da

Vida e do Supramental.
Em posição alongada, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o conjunto do corpo pode pôr-se a

mover e a tremer, de alto a baixo ou da esquerda à direita.

***

As sensações táteis tornar-se-ão diferentes, podendo dar-lhes a sensação de sentir menos ou de sentir mais,
seja no nível das mãos, e mais frequentemente no nível dos braços.

Isso poderá produzir, sobretudo nos momentos de imobilidade, uma impressão (além do tremor) de
entorpecimento doloroso de um membro, de dois membros ou dos quatro membros.

***

Haverá alguns momentos privilegiados em que o corpo parecerá não mais responder a qualquer vontade de
mobilização.

A percepção sensorial, visual, auditiva, espacial, poderá ser, às vezes, profundamente diferente, dando-lhes a
impressão de sobreposição desta realidade com uma outra realidade.

***

A respiração poderá lhes parecer parar.
A zona cardíaca poderá revelar anomalias do ritmo cardíaco assim como dores que se projetam na parte

anterior do seu peito, aparecendo, de maneira específica, nas portas AL e UNIDADE.
Parecer-lhes-á emanar (e esse será o caso) a Luz, sem o desejar e sem o querer, pelo conjunto do peito,

preferencialmente por uma zona de expressão da Luz, independente de qualquer vontade, justamente no nível
das Portas AL e UNIDADE.

***

O conjunto das funções (fisiológicas, automáticas) desse corpo será, por vezes, profundamente modificado.



Nesses momentos, se a sua consciência estiver atenta a esse corpo, vocês constatarão facilmente que o
simples fato de colocar sua consciência sobre o corpo, sem nenhuma interrogação ou sem nenhum

questionamento, reforçará a percepção que estiver presente naquele momento.
O conjunto desses sinais e sintomas irá lhes parecer cada vez mais claramente, como os efeitos diretos da

Ascensão.
A intensificação de um ou do conjunto desses processos (que de qualquer modo, irão se completando, uns e

outros) será, para vocês, a ocasião de verificar o que se desenrola na consciência, referente à Última Presença
ou ao estabelecimento do Absoluto.

***

Tudo o que irá se desenrolar quando dessa Fusão do Corpo Etéreo, usual e seccionado, com o Corpo Etéreo
regenerado pelo Fogo e pela Água do Céu, tornar-se-á uma evidência.

O seu corpo físico, e o que está presente dentro, começará a emanar a Luz, de maneira cada vez mais
tangível, além mesmo da Visão Etérea, criando ao redor de vocês uma forma de luminescência, de

transparência, perceptível.
Existem, é claro, circunstâncias do seu ambiente de vida que irão favorecer, se eu puder dizer, a integração
desses estados, e outras que irão abrandá-los, mas eu deixarei a Estrela SNOW exprimir mais coisas sobre

isto.
Quanto a mim, permaneço centrado exclusivamente nas manifestações corporais.

***

Durante essas fases de manifestações corporais, poderão se apresentar momentos e instantes em que, de um
golpe, de um único, o conjunto das percepções cessa, podendo expressar-se por um sentimento de perda

iminente.
É nesse momento que lhes será conveniente, sobretudo, ficarem tranquilos, não se colocarem a menor

questão sobre o sentido do que é vivido, e compreender e aceitar que isso os leva a se estabelecerem no
Absoluto.

Nesses momentos privilegiados, se o mental se calar, se as emoções se calarem, então, a Onda da Vida irá se
lançar, de maneira extremamente intensa e bem além do simples Êxtase, tal uma torrente de Fogo, reunindo-se

a uma outra torrente, descendente desde sua cabeça, não lhes dando mais a exata percepção e um local de
um encontro, mas sim de um estouro e de uma iridescência do conjunto das suas células.

Isso irá se reproduzir em diferentes ocasiões, até o momento em que, pela experiência, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se o mental não intervir, se não houver emoções, então a Morada da Paz Suprema

está aí, independente desse corpo, independente da sua pessoa, independente da Última Presença e
independente das percepções vividas no instante anterior.

É nesse momento que vocês irão perceber que, não tendo mais a percepção do corpo, não tendo mais a
percepção de uma consciência, nem mesmo de uma pessoa e ainda menos de um ambiente, vocês poderão
se estabelecer no que vocês São, bem além das percepções do corpo, que estavam ali, no instante anterior.

***

Tudo isso deve se desenrolar, aí também, no seu ritmo, mas esse ritmo irá se tornar cada vez mais aparente
para cada um, à medida em que vocês se aproximarem do dia 22 de setembro deste ano.

Além de qualquer interrogação e de qualquer questionamento, virá um momento em que a evidência do que se
desenrola irá golpeá-los, de maneira importante.

Tudo isto corresponde à Liberação da Terra assim como à sua Liberação deste Plano.
 Vocês irão constatar, também, facilmente, que a partir do instante em que o seu mental, que a partir do instante

em que as suas emoções não vierem mais interferir com o que se desenrola, vocês perderão o sentido de
qualquer interrogação, por um reconhecimento imediato de quem vocês São, além de qualquer pessoa, de

qualquer aparência, de qualquer papel e de qualquer função.
Isto decorre diretamente da Ascensão da Terra assim como da sua.

***

Eu não irei mais longe à respeito das consequências sobre a consciência, além daquelas que eu acabo
enunciar.

Eu não irei mais longe, tampouco, à respeito das circunstâncias conhecidas como ambientais, que vêm facilitar
ou incomodar o que se desenrola.



Se vocês tiverem questões sobre esses sintomas e sinais físicos, então eu os escuto.

***

Pergunta: sentir como uma descarga elétrica na cabeça faz parte desse processo?

Sim, isso pode fazer parte.

***

Pergunta: esses sinais poderiam ter começado, há várias semanas, ocasionalmente?

Eu o confirmo, como eu disse. 
Essa intermitência, independente de onde vocês começaram, irá se reforçar, de qualquer maneira.

Mas eu especifiquei bem que isso já pode ter começado há muitos meses.
Simplesmente, por que vocês são e serão cada vez numerosos a vivê-lo, é importante, visto a intensificação

em curso, que vocês estejam informados, não para explicar, mas justamente para, no momento em que vocês
o viverem, vivê-lo o mais serenamente possível.

***

Pergunta: as pessoas que não seguem este caminho, vão viver a mesma coisa?

No que diz respeito aos Irmãos e Irmãs adultos que não vivem nada disso, eles não são relacionados, no
momento, a isso.

***

Pergunta: tenho às vezes sangramento do nariz, mas do lado direito.

Os sangramentos do nariz podem realmente aparecer às vezes do lado direito. 
Isso corresponde simplesmente a um deslocamento do septo nasal, em relação ao que foi nomeado o

pavimento das fossas nasais.

***

Pergunta: há alimentos que convém evitar ?

Isso é diferente para cada Irmão e cada Irmã. 
No entanto, existem elementos de resposta, eles lhes foram comunicados, já há algum tempo, por ANAEL e

especificados novamente mais recentemente (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012) (4).
A alimentação líquida permite evitar que o sangue não se dirija, de maneira muito considerável, aos órgãos

digestivos.
É desejável, e vocês irão constatar por vocês mesmos, limitar a ingestão de sólidos a partir das 17 horas, onde

quer que vocês estejam (na sua hora, portanto).
Isso corresponde aos seus ritmos internos de sucessão dos dias e das noites assim como uma alimentação

que deverá se fazer, preferencialmente, antes que o Sol esteja muito baixo.
Vocês irão constatar, além disso, que se vocês forem surpreendidos por um processo Vibratório, como acabei

de descrever, e se o seu ventre estiver muito cheio, isso irá se tornar ruim.

***

Pergunta: e o que dizer de uma dor frequente ao redor da sétima vértebra cervical?

Há uma conexão ao longo do Canal Éter, entre o ponto ER da cabeça e, é claro, o conjunto da Lemniscata
Sagrada, na frente, mas também com o ponto OD da cabeça e a porta KI-RIS-TI das costas, podendo dar,
efetivamente, sensações de peso ou de opressão, no nível da sétima vértebra cervical, independente de



qualquer desequilíbrio.

***

Pergunta: quando se sente uma dor, é contra indicado tentar fazê-la cessar?

Vocês nada podem fazer para este tipo de dores, quando elas estão relacionadas à Onda da Vida, ao
Supramental, à Luz Vibral.

***

Pergunta: quando se sente a Onda da Vida, nos pés e nas mãos, e hoje, não se sente mais, é uma
evolução normal?

Isso é diferente para cada Irmão e para cada Irmã. 
A Onda da Vida não deve permanecer nos pés e nas mãos: ela circula, é claro. 

Existem diferenças de percepção que estão relacionadas, eu diria, às exalações que são enviadas do Núcleo
Cristalino da Terra, que não dependem de vocês.

Há, efetivamente, várias Ondas da Vida, podendo dar (da mesma maneira que para as Coroas Radiantes e em
particular da cabeça), flutuações e variações, relacionadas aos momentos do dia, às fases lunares e às fases

solares.
Isso é perfeitamente lógico.

***

Pergunta: as perdas de consciência podem também fazer parte desses processos?

Isso foi expresso pelo IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 07 de junho de 2012) (5).
Eu também fiz alusão a isso (ndr: sua intervenção de 16 de agosto de 2012) (6).

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e irmãs na humanidade, Comunguemos juntos. 
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.
Fiquemos juntos, dois minutos do seu tempo.

... Compartilhando o dom da Graça ...

Até logo.

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ VISÃO AMPLIADA DE SI MESMO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, acolhamos, mutuamente, na Paz.

Eu intervenho, enquanto Melquizedeque do Ar, pois é a mim que compete, pela minha posição em meio à
Assembleia dos 24, o privilégio de me comunicar com vocês, muito além das palavras e da Comunhão, pelo
próprio fato da instalação do Selo Micaélico, em meio ao seu Canal Mariano, para dialogar, com vocês, além

das palavras.
A minha intervenção será dividida em duas partes: a primeira consiste no que eu tenho que dar a vocês,

referente ao resultado da aplicação do Selo Micaélico, neste período, e a segunda será destinada a responder
às suas interrogações, com relação, justamente, ao que eu lhes tiver dito.

***

O resultado do Selo Micaélico (além do fortalecimento do Antakarana coletivo e individual) vai adicionar ainda
mais Graça do que o que lhes foi deixado perceber ou viver, até agora, realizando, de algum modo, em vocês,

a Fusão dos Éteres, entre o Éter alterado da Terra e o Éter da Eternidade.
Esta situação que os coloca, de alguma forma, em reunificação com o seu Corpo de Estado de Ser, irá permitir
justapor, em vocês (embora isso seja simples de expô-lo e de exprimi-lo deste modo), a consciência ordinária,

a consciência do Estado de Ser, e o Absoluto.
Naturalmente, os elementos referentes ao medo ou ao Amor foram comunicados a vocês por várias Estrelas.
Isso também foi abordado pelas várias intervenções recentes do nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

O que vai acontecer (e eu falarei, se vocês bem o quiserem, unicamente dos seus eventos Interiores), vai
deixar-se perceber, na consciência, pela Graça de MIGUEL e de MARIA, se vocês estão em situação de

Abandono à sua Eternidade, ou de resistência à sua Eternidade, além do medo e do Amor, e além do que é
experimentável.

***

Ser-lhes-á possível, durante este período, perceber, de maneira cada vez mais clara, a sua modalidade de
Ascensão, assim como a sua capacidade para viver, ou não, os estados Finais da consciência, ou mesmo o
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Absoluto, se isso já não ocorreu.
Preliminarmente, convém definir que o que vocês encontram é a Liberdade, e que esta Liberdade é uma

Liberdade total do estabelecimento do que vocês São, aí onde vocês querem Ser.
Confirmando o que lhes foi dito: o Absoluto não pode ser uma busca, o Absoluto não pode ser de nenhum

modo uma finalidade, nem mesmo ser desejado, já que o Absoluto (uma vez realizada, ou não, a investigação
da refutação) irá colocá-los, de algum modo, frente ao que eu acabo de dizer: resistência à Eternidade ou

Abandono à Eternidade.
Tudo o que está combinado a uma forma, mesmo em meio aos Mundos Unificados, não divididos, não

separados, acompanha-se de uma localização da consciência.
Esta localização é Livre, ela não é confinante (como é sobre este mundo), mas ela deixa-se continuar uma certa

forma de experiência, uma certa forma de estado.
Apreendam-se bem de que não há evolução, através desses estados, nem mesmo progressão, mas, muito

mais, um estado Interior de experimentação, desejado ou não.
A resistência à Eternidade é o seu direito mais estrito, assim como o Abandono à Eternidade, mas isso não

pode ser um e outro.
Eles não podem se suceder no tempo e o que lhes é deixado perceber, durante esse tempo, é precisamente

um esclarecimento individual sobre o seu estabelecimento.

***

A reunificação da Trindade, em vocês, coloca uma equação a vocês e uma única.
Esta equação não pode ser apreendida, nem mesmo definida, de maneira lógica, intelectual ou mental.

Por outro lado, ela decorre, diretamente, da observação do estado da pessoa na qual vocês estão.
A personalidade marcada pelos apegos: esses apegos podem ser felizes ou infelizes, mas, em um sentido ou
no outro, eles participam da manutenção de uma forma limitada ou, em todo caso, de uma forma prioritária em

meio aos Mundos Unificados.
A observação do que se acontece, em vocês, na sua parte mais simples (aquela da personalidade cotidiana de

todos os dias), é, durante este período que foi aberto ontem, o melhor meio de apreciar, nos seus
comportamentos e nas suas próprias emoções, o lugar que vocês ocupam, quanto ao seu futuro, uma vez a

Liberação totalmente concluída.
A resistência à Eternidade sempre irá se refletir pela manifestação do que é nomeado emoção, seja qual for a

natureza dessas emoções.
Qualquer emoção, e isso foi explicado de diferentes modos, mantém um vínculo.

Sendo bem incisivos, vocês podem, olhando-se, simplesmente observando a existência ou a não existência de
emoção, com relação a todos os setores da sua vida, determinar a sua aptidão para não resistir à Eternidade.

Em segundo lugar, a sua capacidade para viver uma forma de obliteração da consciência da pessoa (quer
vocês denominem isso sono ou desaparecimento da percepção do corpo, ou de uma parte do corpo), de

maneira privilegiada nos Alinhamentos, em suas noites, reflete também a sua capacidade para estar
desapegado do Efêmero e, portanto, para não resistir à Eternidade.

Eu direi, entretanto, que não é eliminando o objeto ou a pessoa envolvida em uma emoção, que a emoção é
transcendida.

A objetividade do seu olhar é um distanciamento, de algum modo, de vocês mesmos, propiciando-lhes ver as
suas próprias reações aos estímulos deste mundo, sejam eles quais forem.

Da sua capacidade para não reagir, para não ser implicado, para não ser afetado, decorre a localização de
onde vocês estão.

Vocês irão constatar, aliás, bem depressa, que qualquer emoção, mesmo em uma natureza que eu qualificaria
de feliz ou de agradável, no que lhes dá prazer, é portadora, em si, de um freio e de uma resistência à

Liberdade e à Liberação.
Como Melquizedeque do Ar, e como na minha última encarnação sobre esta Terra, eu fui, precisamente,

confrontado com esse mecanismo de Fusão dos Éteres, no Interior da minha pessoa, nos momentos finais da
minha vida, propiciando-me apreender o próprio sentido do medo do Abandono final e me permitindo, pela

minha posição atual e pela minha experiência, falar-lhes com a maior adequação.

***

Este período, nomeado “último trimestre”, por MARIA, é capaz de deixar-se ver (além das diversas revelações
do Apocalipse, referindo-se também ao seu Ser Interior, às suas Linhagens e a tudo o que havia sido

escondido sobre esta Terra, sobre os elementos que eu não irei retornar) o que vai ser mostrado a vocês,
sobretudo, vocês mesmos, de algum modo, como um observador suficientemente desapegado do que

acontece no cenário da sua vida, para poder apreciar os diferentes componentes restantes.
É nessa vivência particular, deixando-se por vezes viver como exterior a vocês mesmo, ou, em todo caso,

existindo em meio a duas consciências, às vezes sobrepostas e às vezes distanciadas, que vai acontecer o



esclarecimento mais importante sobre vocês mesmo, e sobre as resistências, ou não, presentes em vocês.
O objetivo das minhas palavras é então atrair a sua consciência sobre esses mecanismos e ver a extensão das
suas próprias emoções, sejam elas quais forem, dos seus próprios estados de agitação, em relação à Paz e à
Tranquilidade que conferem a Unidade, o Estado de Ser, o Si como o não Si, por oposição ao Eu e ao que é

limitado.
Desta observação de vocês mesmos, tornar-se-á cada vez mais fácil para vocês (sem fazer intervir, de modo

algum, o mental ou a reflexão lógica e cartesiana) de ver, precisamente, aí onde vocês estão, e, precisamente,
ali aonde vocês irão.

Isso irá permitir a muitos de vocês perceberem, a um dado momento, que não há objetivo, nem sequer
evolução, mas simplesmente um problema de colocação em um estado ou em outro, ou o desaparecimento de

todo o estado nomeado Último.

***

O Último, como vocês sabem, nomeado Parabrahman ou Absoluto, acompanha-se, não de uma percepção,
não de uma fé ou de uma certeza, mas de uma evidência, com relação à Maya, com relação às estruturas

ilusórias e à vivência ilusória da pessoa, da personalidade e do conjunto deste mundo.
É um espaço onde não existe qualquer identidade, qualquer Ser e qualquer não Ser, que não pode ser definido

com palavras, mas que leva a experimentar um estado de não questionamento, de não interrogação, de não
visualização, de não Vibração.

A resistência à Eternidade (que é, eu os lembro disso, o seu direito mais estrito e a sua Liberdade mais
fundamental) será vista, do mesmo modo: é o lugar onde existem questões, interrogações.

É o local onde a consciência parece se harmonizar prioritariamente com a reflexão e a lógica, mais do que com
a própria Luz.

De maneira extensa, nós lhes dissemos que a Luz era Inteligência e o conjunto das respostas, o que não pode
perceber a personalidade, em meio ao mental, e ainda menos no nível das emoções.

***

O período que se desenrola não pede, da parte de vocês, um trabalho sobre a identificação de qualquer medo,
ou de qualquer apego, mas simplesmente para ver claramente e aceitar o que é visto, em vocês, referindo-se a

vocês.
Pois o máximo de Tranquilidade, quando a hora chegar, não irá resultar de uma agitação para mudar os medos

ou as emoções, mas, muito mais, para estar no seu lugar correto em função do estado atual, durante este
último trimestre.

O Si, o Estado de Ser, a Presença e a Última Presença, sempre se acompanham, fora dos Alinhamentos, de
meditações e de estados Interiores, da persistência da atividade, de questionamentos e interrogações, assim

como do retorno de algumas emoções, mesmo essas emoções sendo qualificadas de exaltação à Luz.
A própria presença dessas emoções, mesmo as mais felizes, é um obstáculo à Paz, à Tranquilidade e ao

Absoluto com forma.
Novamente, não considerem isso como uma evolução, nem mesmo como um trabalho, mas, muito mais, pelo

que isso é: um posicionamento deixando-se ver o que vocês São.

***

Aquele que está Liberado não pode experimentar a mínima emoção, ele não pode, tampouco, experimentar
qualquer questionamento referente ao futuro ou, até mesmo, às suas origens.

Elas se revelam a ele espontaneamente, sem qualquer procura.
É o papel da Inteligência da Luz e do toque final aplicado pelo Selo Micaélico.

Eu chamo a sua atenção para a facilidade com que vocês irão se ver.
Ver-se não implica em qualquer julgamento, nem em qualquer condenação de si ou do outro, mas, muito mais,

aí também, em uma aceitação do que é visto, com Clareza.
E o que é visto com Clareza, com uma Clareza cada vez maior, será e irá decorrer diretamente do Choque da

Humanidade e do Choque Individual, termo que, enquanto São João, eu havia nomeado Julgamento Final, sem
quaisquer das conotações pejorativas empregadas pelas diversas religiões.

Este Choque da Humanidade e este Choque, se pudermos dizer, entre o Éter rarefeito da Terra e o Éter da sua
Eternidade (assimilável, em parte, à justaposição do Duplo e do corpo físico), é capaz de despertá-los, de

revelar-lhes tudo isso, sem qualquer intervenção, sem qualquer filtro mental.
O que é observado e o que será observado, não implicam mais em um trabalho, no sentido de uma melhoria ou

de uma progressão, mas, muito mais, em um trabalho sobre a aceitação.
Pois, quanto mais a aceitação do que é visto estiver aí, mais será fácil para vocês, quando a hora chegar, de



superar o que resiste, de alguma maneira.
Aí se situa a Clareza, aí se situa a Precisão e aí se situa a sua própria Transparência a vocês mesmos, ou seja,
realmente perceber, durante o Choque da Humanidade, a sua distância existente entre a consciência dividida e

separada e a consciência da Unidade ou, ainda, a Última Presença.

***

Lembrem-se, durante este período, do elemento mais fundamental (explicado de diferentes modos e por
diferentes intervenientes, seja qual for o seu posicionamento atual): a presença, ou não, de emoções ou do

mental, irá decorrer da sua capacidade para ver o jogo do mental e o jogo das emoções.
Para, no momento oportuno (sejam quais forem as resistências, ou não), acolher, de algum modo, a

Eternidade, com a mesma facilidade, a mesma disponibilidade.
De maneira perfeitamente lógica e em conformidade com todos os ensinamentos dos diferentes Yoga, quer
seja o Yoga que eu expliquei durante a minha vida (o Yoga Integral), quer seja nos Yoga mais antigos ou nos
Yoga mais modernos, o que lhes é deixado ver coloca-os, precisamente, no que será o seu lugar além deste

mundo.
Isso irá colocar em aplicação a lei de Atração e de Ressonância e a própria Lei da Graça, já que a Graça não

pode ir, em caso algum, ao encontro da sua consciência, seja qual for esta consciência.
Os seus diversos Alinhamentos serão momentos privilegiados do encontro dos Éteres.

MARIA lhes deu diferentes sinais.
Na vida comum, serão possíveis os elementos que serão comunicados à consciência, nas sincronias e nas

circunstâncias da sua vida, seja o que for que vocês fizerem, ou não, para experimentá-los, vocês mesmos, aí
onde vocês Estão.

Lembrem-se também de que, naquele momento, convém não julgar, pois qualquer julgamento irá implicar em
uma distância e em um afastamento da Luz.

***

É, portanto, a Tranquilidade e a Paz, a capacidade para ser observador do que acontece, sem julgamento, que
irá iluminar a sua consciência e que serão, de algum modo, experiências de aprendizado referentes ao

momento coletivo anunciado por MARIA.
A presença do Manto Azul da Graça é um dos elementos que permitem instalar, também, eu diria, de maneira

mais sensível e mais perceptível, a Última Presença.
As circunstâncias da vida de vocês vão levá-los a estar aí onde vocês Estão, colocados frente (como isso foi
explicado para a Onda da Vida, no nível dos primeiros chakras) às circunstâncias da vida da personalidade (ou

seja, no nível do terceiro chakra), colocados cara a cara e frente ao que pode ainda existir como apego,
refletindo-se pela emoção e pela atividade mental.

O reajustamento ocorre sozinho, desde que a emoção ou o mental seja reconhecido como tal, e não por
qualquer ação do “eu” ou da personalidade.

Esses mecanismos estão diretamente ligados ao Ar e ao Fogo, o Ar sendo o Elemento que permite ter uma
visão panorâmica, ampla e global, do que atua, seja no nível que for.

***

Esta aprendizagem específica dos mecanismos da consciência limitada e da consciência do Si são realmente
os elementos, durante este tempo, que serão capazes, de algum modo, de fazê-los apreender, além do

intelecto e de alguma emoção, o que vocês São, na Verdade.
Vocês devem se lembrar de que, naqueles momentos, não há lugar para emitir qualquer julgamento, para

considerar qualquer progressão, mas para aceitar ver claramente o que é.
Eu diria que isso resulta de uma ação lógica da Aliança do Fogo, mostrando-lhes justamente esta visão

ampliada de si mesmo, nos seus aspectos limitados, como nos seus aspectos não limitados.

***

Eu proponho a vocês para viver um momento de conexão pela sua Presença conjunta e eu irei lhes dar, depois,
a palavra para eventuais questões referentes especificamente ao que eu disse.

Preliminarmente, vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade encarnada, se houver necessidade de fornecer esclarecimentos
suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: aceitar serenamente as emoções permite ir à 3ª Dimensão Unificada ou à 5ª Dimensão?

A aceitação das emoções significa que há emoção.
Se houver emoção, há apego, quer seja à pessoa, quer seja a este tipo de vida em carbono.

Será então para a 3ª Dimensão Unificada.

***

Pergunta: não é então mais tempo de transcender seja o que for?

Meu Irmão, não é questão de transcender.
Isso não é um trabalho.

É a própria aceitação disso, de vê-lo tal como isso é, que pode permitir a Última Graça da qual lhes falou
MARIA.

Mas, para isso, não é preciso, de maneira alguma, nutrir uma emoção ou nutrir o mental.
Não rejeitando, já que isso está aí, mas se colocando, de maneira deliberada e resolutória, em meio ao

observador.
A 3ª Dimensão Unificada, ou o Absoluto, ou a sua Morada Estelar: não há nem valorização, nem hierarquização,

nisso.
Há apenas a expressão do que vocês São.

Dessa maneira, então, você não pode dizer aceitar as emoções (portanto, viver as emoções) e aceitar, ao
mesmo tempo, outra coisa do que o seu estado Vibratório.

Eu o lembro, entretanto, de que o que é nomeado 3ª Dimensão Unificada, 5ª Dimensão ou outras Dimensões,
ou Absoluto, não pode ser, em caso algum, um objetivo.

Enquanto você considerar isso como um objetivo, há distância.
Isso será ainda mais verdadeiro entre a consciência do corpo físico e a consciência do Estado de Ser.

Eu irei acrescentar ainda que, definir o Absoluto ou o Estado de Ser como uma finalidade, um objetivo, ou uma
meta, seguramente os afasta, ainda mais certamente do que resistir, durante este período.

***

Pergunta: o que é que mantém o que somos já que isso não é nem objetivo, nem vontade, nem
evolução?

 “O que você é”?
Você fala do que e de quem?

Da parte limitada ou da parte ilimitada?
O que você é será sempre definido pelo que você acredita, pelo que você experimenta e pelo que você vive,

no aspecto limitado como no aspecto ilimitado.
Enquanto houver identificação, não pode ali haver Liberdade, mesmo se vocês estiverem Liberados.

Isso é chamado de apego.

***

Pergunta: se formos Absoluto, será que há uma razão para conectarmos com as origens estelares?

Nenhuma, mas, sendo Absoluto, você não está mais identificado com uma forma e você é, então, todas as
formas e todas as Dimensões e a própria FONTE.

O Absoluto jamais será uma exclusão: é uma inclusão.
Mas, como isso foi dito, nenhum conceito, nenhuma palavra, e ainda menos nenhuma consciência, pode falar

do Absoluto.



Você não pode, portanto, de maneira alguma, conceituar isso.
Enquanto houver conceituação ou consciência, há erro.

O apego à experiência mantém a experiência.
Simplesmente, o nível da experiência nunca mais será separado.

***

Pergunta: observar bem as emoções sem julgá-las leva a não mais ter emoções?

Não.
É a mudança de posicionamento.

Eu bem especifiquei que observar as suas emoções leva ao que vocês são, e ali aonde vocês irão.
Só o Abandono total do Si libera as emoções.

A emoção é vivenciada como uma identidade e uma reação própria à pessoa.
Como então sair de uma pessoa, ainda observando as suas emoções? 

 Eu insisti muito sobre o fato de que haveria uma conscientização, uma percepção, cada vez mais clara, entre,
se você preferir, a lagarta e a borboleta, como uma sobreposição temporal deixando-se ver, no mesmo

panorama: a lagarta, a crisálida e a borboleta.
O apego resulta da sua Liberdade.

Mas, apreendam-se bem de que, durante este período, em particular, quando se exprime e se manifesta uma
emoção, ela resulta sempre de um apego a algo ou a alguém.

O apego é uma ligação da experiência.
É isso que deve ser visto, mas vê-lo não o faz, necessariamente, mudar de olhar e abandonar o Si.

Muitos elementos foram comunicados a vocês, referentes ao Abandono do Si.
Como isso foi especificado pelas Estrelas recentemente, viver as Comunhões permite-lhes liberarem-se das

suas emoções, pois isso não é um trabalho dirigido contra as emoções, mas se situando muito além das
emoções.

Desta Comunhão, ou conexão, ou Fusão, resulta a Liberação.
Em nenhum caso a Liberação pode ser uma ação realizada por vocês.

É justamente, e muito exatamente (mais do que nunca, neste período), exatamente o inverso.
Pois, em última análise, quem quer ser Liberado quando jamais poderá sê-lo?

É a própria pessoa.
Esquematizando: uma pessoa jamais pode ser Liberada por que uma pessoa permanece uma pessoa
dependente de uma forma, de uma memória, de uma experiência e de uma série de mecanismos de

funcionamento que estritamente nada têm a ver, e sem qualquer comparação possível, com o funcionamento
do que não é uma pessoa.

A observação, clara e precisa disso, é uma conscientização.
Querer agir contra esta conscientização seria um erro.

Mas eu repito que vocês têm a Liberdade total para se colocarem aí onde vocês estão.
Mas que a Liberdade não consiste em dizer: “eu tenho como objetivo o Absoluto, a Última Presença ou o Si”,

porque isso é a expressão de uma vontade pessoal.
E que o obstáculo fundamental à Liberdade é, justamente, a vontade da pessoa, já que a vontade, como isso

foi explicado, mantém, de maneira persistente, as linhas de predação.

***

Pergunta: a Última Graça de que MARIA falou é a capacidade para Abandonar o Si no momento
Final?

Não unicamente, já que os apegos ou as emoções estão presentes para aqueles que, hoje, não estão
estabelecidos além de todo o estado, no Absoluto com forma.

Enquanto houver sentido de uma identidade, sentido de ser uma pessoa, sentido de uma limitação, pode
apenas existir apego e emoção ou, se vocês preferirem, medo, o que dá no mesmo.

O Amor não conhece o medo.
Qualquer amor impresso no medo, não seria o Amor, mas um apego.

O Amor, no sentido Vibral, confere a Morada da Paz Suprema.
Como é que, na Morada da Paz Suprema, mesmo no estado quase ordinário, poderia existir a mínima

apreensão, a mínima dúvida, o mínimo medo, a mínima projeção?



Eu os remeto, para isso, aos testemunhos das Estrelas.
As experiências que vocês realizaram, durante um ano (nomeadas Comunhão, Fusão e Dissolução, Encontro

com os Duplos, Encontro com o Impulso Metatrônico, Encontro com CRISTO), tiveram um único objetivo: fazê-
los apreciar as distinções entre a sua consciência limitada e a parte ilimitada de vocês.

O encontro dos seus Éteres (assim como a Fusão dos Éteres da Terra) visa fazê-los ver, claramente, os
mecanismos.

A lógica da pessoa é querer assumir a responsabilidade do que é observado, do que fez sofrer, ou do que
torna feliz.

Mas se encarregar disso não é deixar a Luz assumir e transmutar e transfigurar a matéria.
Da sua capacidade para desaparecer, enquanto consciência, nos seus Alinhamentos (quer sejam individuais,
coletivos e conjuntos com a Terra ou realizados em grupo: não existe qualquer diferença), da sua capacidade

para desaparecer do efêmero, resulta e irá resultar a sua nova localização.
A primeira etapa é a observação do mental e das emoções que podem se manifestar, nesses momentos de

Alinhamento, vivenciados como animados por eles mesmos, sem qualquer interferência com a sua
consciência: isso leva, rapidamente, à Última Presença.

 Mas enquanto vocês ficarem sujeitos às suas próprias emoções e aos seus próprios questionamentos
mentais, se isso ocorrer, preferencialmente, nos momentos Interiores, isso irá lhes mostrar que vocês ainda

estão submetidos à sua pessoa.

***

Pergunta: a prática da refutação é ainda relevante?

A relevância é diferente para cada um.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu agradeço a sua Presença e eu saúdo a sua Eternidade.
Até logo.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article3dec.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-23_septembre_2012-ar...
23 de setembro de 2012

(Publicado em 24 de setembro de 2012)

***

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

************
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 - Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AU...

 ~ MECANISMOS ASCENSIONAIS ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Comunhão, de Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou com vocês para falar sobre o mecanismo que ocorre, em meio às suas estruturas, e que decorre da
aplicação da Merkabah Interdimensional no Coração.

Isso irá se expressar por mecanismos Vibratórios, energéticos e da Consciência, que correspondem à Fusão
do Éter e do corpo causal.

***

Há muito tempo, o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) falou-lhes das três camadas, isolantes e
confinantes, deste Sistema Solar, denominadas: heliosfera, ionosfera, e magnetosfera (na posição

intermediária).
A ionosfera corresponde ao seu corpo etéreo e ao conjunto das estruturas podendo manter esse corpo etéreo

em estado rarefeito, e de Atração para a matéria (quer seja o Sistema de Controle do Mental Humano, as
crenças, e os processos energéticos, sutis, visando manter a rarefação do Éter).

A magnetosfera situa-se, ela, em ressonância com o seu corpo astral e o seu corpo mental.

SRI AUROBINDO - 04 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-B34-X38V824/UHKiSTCJtJI/AAAAAAAAFog/ZMkn3Jff8fI/s1600/000SriAurobindo04.10.2012.JPG


A heliosfera, quanto a ela, corresponde ao corpo causal.

***

A penetração do Supramental e dos diferentes componentes da Luz atingiu, evidentemente, a camada mais
externa, a heliosfera.

E em seguida, a magnetosfera, tendo ocorrido a sua permeabilização, agora, no momento da Liberação do Sol,
algum tempo antes.

Quando a Luz chegou até a última camada isolante, nomeada ionosfera, foi observado (há mais de um ano e
meio) o mecanismo de Fusão dos Éteres no nível da Terra.

Isso se reflete, em vocês, exatamente do mesmo modo.
Foi preciso, entretanto, esperar que a Luz, nos seus diferentes componentes Vibrais, chegasse até o mais

íntimo do seu Ser (celular, chakra do Coração, pés, Kundalini, Canal Mariano), a fim de realizar uma alquimia
específica, consistindo em restituir-lhes o seu Éter original.

***

O acoplamento do Corpo de Estado de Ser, que estava presente no Sol, por intermédio das Portas situadas no
corpo, permitiu sintetizar de novo, segundo o princípio do holograma, o Corpo Etéreo de Eternidade, ou Corpo
de Estado de Ser (ndr: esse processo e essas Portas estão detalhados no Protocolo “Reconstrução do Corpo

de Ressurreição (ou Corpo de Estado de Ser)” (1)).
Esse Corpo Etéreo devolve para vocês, no nível do seu corpo etéreo rarefeito, a dimensão que estava

ausente: o Fogo.
A ressonância, a colocação em Vibração desse Corpo Etéreo, regenerado e renovado, reflete-se por diversas
manifestações (algumas tendo sido abordadas), referentes tanto à percepção Vibratória, o Nada (ou Canto da

alma), ou ainda, aos potenciais novos, atualizados pela Eterização do seu corpo etéreo, pela Eterização do
planeta.

Levando-os a viver o conjunto dos processos descritos há mais de um ano (eu não voltarei sobre isso).

***

A Fusão do Éter representa a Fusão do seu Éter regenerado, e do Éter do Sol e do Éter da Terra
(regenerados, eles também), com vocês.

Esta regeneração do Fogo, o retorno do Fogo Primordial (do Fogo do Amor, ou Fogo do Espírito) produz, em
vocês, como na Terra, uma resposta.

Esta resposta (no mais profundo da Terra, como aquela no mais profundo do seu Ser, chamado de coração do
Coração), em ressonância, faz Vibrar e libera a camada mais externa, ou seja, a heliosfera.

E em seguida, de maneira ligeiramente defasada, o corpo causal.
O corpo causal é responsável pelo confinamento, é responsável pela causalidade, da ação / reação, e pela

manutenção em meio à Ilusão.
O Éter, o seu Corpo Etéreo regenerado, é um processo Fusional, de vocês mesmos com a sua Dimensão de

Eternidade: o Corpo de Estado de Ser, o Duplo KI-RIS-TI, o Duplo Monádico, ou qualquer outro Duplo, ligado e
se apresentando, a vocês, por ressonância Vibratória (entre os Anciãos, as Estrelas, os Arcanjos, ou ainda por

Seres das suas Linhagens Estelares ou das suas Origens Galácticas).
Isso reflete, e se manifesta, por sensações de Fogo, por sensações Vibratórias de desaparecimento, tais

como foram descritas há várias semanas.
Isso tem por consequência desfazer o confinamento mantido pelo corpo causal, nas estruturas de vocês.

O corpo causal é, ele também, vaporizado pelo Fogo do Éter.

***

O Fogo do Éter, neste mundo alterado, não tinha qualquer meio, até agora, de se difundir no nível do corpo.
Esse Fogo do Éter provocava um nódulo no nível do corpo emocional, do corpo mental (se vocês preferirem:

do seu corpo astral e mental), ou seja, o aparecimento de uma patologia nomeada degenerativa.  
Hoje, o Fogo do Éter se propagou na maioria das Portas, na maioria das Estrelas, na maioria dos chakras, e no

conjunto das estruturas sutis.
Esta propagação do Fogo do Éter (ou Fogo retificado, ou Fogo retornado, como explicado pela Estrela do

Fogo, MA ANANDA MOYI), vai então induzir a destruição total do corpo causal.
É esta destruição total do corpo causal, fazendo cessar as forças da dualidade (nomeadas gravitacionais), que



está ocorrendo e que torna possível o mecanismo de Ascensão, com o corpo ou sem o corpo.

***

O trabalho paciente, tendo durado uma geração, de Efusão do Espírito Santo, e mais recentemente, desde as
Núpcias Celestes, da Radiação d’A FONTE, da Radiação do Ultravioleta (acoplada ao Espírito Santo), permitiu

ativar a Coroa Radiante da cabeça e, sobretudo, as estruturas nomeadas Eixos e Cruzes da cabeça (ndr: os
Eixos e as Cruzes da cabeça estão descritos no Protocolo “Yoga da Unidade”) (2).

Isso foi representado pelos Quatro Pilares da cabeça, nomeados: ATENÇÃO, INTENÇÃO, ÉTICA e
INTEGRIDADE, correspondendo aos Triângulos (ndr: respectivamente, aos seguintes Triângulos: FOGO,

TERRA, AR, ÁGUA).
Durante a permeabilização do chakra da garganta, realizada pelo Arcanjo URIEL durante o mês de dezembro

de 2010, puderam ser colocados em ressonância o Coração e a cabeça.
Tendo permitido a ativação de algumas Portas, no nível do peito, nomeadas os Pilares do Coração (ndr: esta

colocação em ressonância, entre os Pontos da cabeça e as Portas do peito, está detalhada no Protocolo “Os 4
Pilares do Coração”) (3).

Esses Pilares do Coração, as Portas da INFÂNCIA, da HUMILDADE, da SIMPLICIDADE e da
TRANSPARÊNCIA (ou KI-RIS-TI), são a ressonância da Cruz Fixa da cabeça, ou seja, ATENÇÃO,

INTENÇÃO, ÉTICA e INTEGRIDADE.
Ou, se preferirem, os Pontos nomeados, pela ressonância da linguagem do silabário (conjunto dos sinais

componentes de uma escrita silábica) original: AL, OD, e IM, IS.
O Ponto Central que permite, de algum modo, a colocação em ressonância e o acoplamento do seu Bindu (ou
do seu 13º Corpo, ou Fonte de Cristal), ocorre pelo Ponto Central da cabeça, nomeado na linguagem original

do silabário: ER.
Esse Ponto ER está em ressonância com o Ponto ER do peito.

***

Por intermédio da Lemniscata Sagrada (efetuada entre o Ponto OD do peito e o Ponto ER da cabeça),
estabelece-se uma estrutura central, permitindo guiar, pelo Centro, assim como pelos Quatro Pilares,

a Merkabah Interdimensional, coletiva como individual.
Isso permite, então, Atrair a Merkabah individual e colocá-la, diretamente, no nível do Coração.

Naquele momento, o corpo causal não existe mais.
Naquele momento, a Liberação é acionada, de maneira definitiva.

***

A Fusão do corpo causal é a Liberação.
A restituição do seu Corpo Etéreo, regenerado no Fogo do Espírito, é a Liberação.

Isso, pela ação do Fogo do Éter, assim como pela Fusão ocorrendo no corpo causal, põe fim (do mesmo
modo) à existência do corpo astral e do corpo emocional (o de vocês, como aquele deste Sistema Solar).

Isso leva à retirada do Corpo Etéreo (deste corpo físico) de qualquer causalidade.
E é esse Corpo Etéreo regenerado (independente da vibração conhecida sobre esta Terra), nomeado Corpo
de Estado de Ser, que é o seu Veículo Interdimensional, quando ele está unido à Merkabah Interdimensional.

O trabalho de realização do Coração Ascensional pela descida da Merkabah, ao mesmo tempo centrada
na Lemniscata Sagrada, sobre os Quatro Pilares da cabeça e do Coração, permite a Liberação do Coração, do

Corpo Etéreo regenerado.
E a Liberação dos corpos confinantes, nomeados: corpo causal, corpo astral, corpo mental e corpo físico.

O Corpo Etéreo é, quanto a ele, transformado e regenerado em uma estrutura inteira e completa.
Permitindo-lhes manifestar a Liberdade, em qualquer Dimensão, em qualquer Mundo, e em qualquer Universo

ou Multiverso.

***

Esse processo acontece neste momento.
Ele cria, também, o que foi denominado Antakarana coletivo, ou seja: o Canal de Comunicação entre o Núcleo

Cristalino da Terra, o Sol, e o Mundo de Origem da Terra (quanto à sua filiação), isto é, Sírius.
É exatamente o que vocês vivem, é exatamente o que ocorre, em vocês, neste momento.



A Fusão do Éter, no seu Corpo Etéreo como no corpo causal, anuncia o que o IRMÃO K nomeou: a fala do
Coração (ndr: sua intervenção de 04 de outubro de 2012) (4).

As diversas experiências realizadas e as diferentes transferências de Consciência, ligadas à deslocalização,
ver-se-ão amplificadas, durante o período final de Dissolução dos diferentes envelopes sutis, efêmeros,

ligados ao homem na encarnação.

***

Eu não lhes dei isso para dar-lhes uma técnica, mas, sim, para fazê-los sentir e Ver, em vocês, o que acontece,
no momento em que o Veículo (nomeado Merkabah Interdimensional, coletivo e individual) se desloca para o

coração do Coração, para o centro do Centro, ou seja, para o peito.
Colocando em ressonância os diferentes Pontos de Passagem, que eles sejam o Eixo nomeado

PROFUNDEZ / PRECISÃO no nível do corpo, o Eixo (de falsificação) nomeado ATRAÇÃO / VISÃO, ou o Eixo
AL e UNIDADE do peito (ndr: a posição precisa desses Eixos e Portas está indicada no Protocolo “Yoga da

Eternidade: Integração de Passagens”) (5).
A Fusão do Éter implica em uma forma de reunificação, assim como de desdobramento, dessas seis Portas e

desses três Eixos.

***

O trabalho, de certa maneira, na Consciência, na focalização da Consciência, no magnetismo, na possibilidade
de penetrar, não pela visualização, mas diretamente pela Consciência, nestes locais do corpo, permitiu-lhes
trabalhar sobre vocês mesmos, sobre a sua Merkabah, permitindo-lhes, então, beneficiar-se dos efeitos, em

meio mesmo a este corpo de carne.
O emprego desses três Eixos, e a estabilização desses três Eixos, ocorre, de maneira preferencial, pelo Eixo

situado mais abaixo, PRECISÃO e PROFUNDEZ, e por um Eixo situado ligeiramente acima (mas em
ressonância direta com elas) das Portas AL e UNIDADE, que é uma zona a ser aberta, situada sob a cavidade

das axilas.
O conjunto dessas quatro Portas e desses dois Eixos produz os pontos nevrálgicos do confinamento, que isso

tivesse se referido às Linhas de Predação (que passam, eu lembro vocês, pelos dois primeiros chakras e,
portanto, nesta zona), mas também, à impossibilidade de realizar a Passagem da Garganta, o que foi o caso

até o mês de dezembro de 2010.

***

A finalização da Ascensão, a realização da Consciência Unificada, ou a localização do Absoluto, será facilitada
por um trabalho nessas quatro dobras (pregas): dobras da virilha, dobras da axila (ou cavidade da axila).

É nesse nível que estão situadas as últimas fechaduras, e as últimas chaves de ajustamento ao seu novo
Corpo de Estado de Ser, ao seu novo Veículo de Luz.

Deste modo, então, além da respiração, além de acolher a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade, é
possível, simplesmente pelas suas mãos, ou por técnicas com cristais, realizarem o desenvolvimento do seu

Veículo Ascensional.
Facilitando, assim, o trabalho da Terra, o trabalho coletivo na Merkabah coletiva, assim como

no Antakarana coletivo da Terra.
Dessa maneira, portanto, ocorre a Fusão do Éter, e a Fusão / Dissolução do corpo causal.

***

Se, em relação a esta descrição (que pode parecer técnica, mas que absolutamente não o é), houver
necessidade de especificações, então, eu os escuto.

***

Pergunta: não ter mais percepção do corpo físico, dos seus limites, corresponde à regeneração do
Éter?

Sim, isso faz parte, minha Irmã, do que foi explicado pelo nosso próprio Comandante, correspondendo ao
desaparecimento deste corpo (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de setembro de 2012) (6).



***

Pergunta: como ocorre a descida da Merkabah individual?

Não existe técnica para a Merkabah Interdimensional se colocar no Coração.
Ela se coloca sozinha no Coração quando o Abandono do Si está em andamento, ou está realizado.

As primícias são a ativação, como isso foi explicado, há dois meses, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012) (7), das zonas de manifestação ao nível dos diferentes Pontos e Portas do peito (na

frente, como atrás).
A Merkabah Interdimensional encontra o seu lugar, lógico e natural, em meio ao Coração, e então efetua o

Coração Ascensional, durante a Ressurreição.
Esta Ressurreição podendo ser efetuada antes da Ressurreição coletiva, a partir do momento em que o

Abandono do Si foi realizado.
É por isso que nós insistimos, há algum tempo, sobre a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a

Infância.

***

Pergunta: quando vivemos esses fenômenos, há ainda a necessidade de ancorar?

Aquele que tem necessidade de ancorar é aquele que tem medo da Liberdade.
Que necessidade pode existir de ancorar quando vocês já estão ancorados na materialidade, pela sua

presença neste corpo?
Tudo isso são apenas álibis, encontrados em algumas técnicas energéticas, e em algumas pessoas (alguns

Irmãos e Irmãs agindo na energia), para fazê-los acreditar que vocês não estavam ancorados.
A partir do momento em que o seu corpo (de carne) está presente sobre este mundo, o que lhes é preciso

mais como ancoramento?

***

Pergunta: e sobre os exercícios por vezes preconizados para desenvolver a Merkabah individual?
A Merkabah tem uma estrutura que foi representada para vocês, e que é, algumas vezes, bem definida pelos

investigadores.
Querer desenvolver a Merkabah individual e ajustá-la no nível do Coração, pela vontade ou por um exercício

(qualquer que seja), é apenas um exercício de poder que jamais termina.
Só o Abandono do Si, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a Infância, fazem isso.

Nenhum conhecimento (seja ele qual for), e nenhum exercício oriundo deste conhecimento, pode fazer o
trabalho, se o Coração não estiver Puro.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Corpo Etéreo como sacudido em todos os
sentidos?

É o mesmo processo.
O ajustamento Vibral à Ascensão passa por muitas manifestações, efetivamente, cada vez mais importantes ou

impressionantes.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, eu lhes proponho para banhar-se na
Luz Azul da minha Presença.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO, eu lhes agradeço pelo seu acolhimento, e pelo seu Amor.
Até logo.

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

NDR 1
Um protocolo com cristal foi transmitido para facilitar esse processo.

Vocês irão encontrá-lo na coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional”.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-

coracao-ascensional

NDR 2
Vocês encontrarão abaixo um lembrete sobre as Portas abordadas por SRI AUROBINDO.

Os detalhes foram desenvolvidos nos textos e/ou protocolos citados nas ‘ndr’ no texto.

***

1 – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-cor...

*

2 – ‘Yoga da Unidade’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

*

3 – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*

4 – IRMÃO K (04.10.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-...

*

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-autres_7.html
http://api.ning.com/files/qqg8UxajGOYaYGo9Le-djz6favmefufDer2NhqIGeFMqdAdlFeaDVovaaOIcwVCoF*XeWXw1pms4kBquhCBcBt1DupWHloWI/0000.JPG
http://api.ning.com/files/ScgAsvFhdvA1kK*5jPjyXtYPGnC3XEllUccZk*NWUh1LYpJYEQIIx2M4Ta-Dqy5OLpJ5B2WlmXpUBK59T5B3vlTli2fCiS5R/0000bibli_PortasnoCorpoAutresDimensions.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-corpo-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-coracao-ascensional
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html


5 – ‘Yoga da Eternidade: Integração de Passagens’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-...

*

6 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de...

*

7 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5ccb.html

04 de outubro de 2012
(Publicado em 05 de outubro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html
http://autresdimensions.info/article5ccb.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AU...

~ APRENDIZADO PRÉ-ASCENSIONAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-me Irradiar, em vocês, a Luz Azul da minha Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim, a vocês, a fim de expressar-lhes as consequências específicas do que foi anunciado por MARIA (1) e
SNOW (2), com relação à Fusão dos Elementos, em vocês, e o que pode ser aguardado na sua vida cotidiana.

Existe, de fato, durante este mês que se abre, um tempo particular de Passagem, de metamorfose e de
Transformação.

Isso acontece, para cada um, segundo o que lhes foi possível manifestar e viver, durante esses anos que se
passaram: esse mecanismo de metamorfose, antes que ele realmente se torne muito intenso, impõe a vocês

uma série de mecanismos específicos, referentes ao que foi abordado, como a estase ou a parada das
funções do corpo.

***

Durante este período, vão se justapor, em vocês, a consciência que vocês obtiveram e vivenciaram durante os
seus diversos estados e a consciência mais usual.

Esta justaposição vai permitir-lhes ver, claramente e de maneira cada vez mais definitiva e nítida, os instantes
onde se situa a ação da personalidade e os instantes onde se situa não mais a ação, mas a vida, em meio à

sua nova Morada.
Isso vai se refletir, não por um confronto (e, como lhes disse MARIA, não tanto por um Choque, para vocês que
estão habituados a viver alguns estados), mas, sim, por uma sensação peculiar de estar, ao mesmo tempo, em

duas linhas temporais, em duas linhas espaciais e em duas linhas Dimensionais, totalmente diferentes.
Haverá, então, um período de aclimatação a fim de que (progressivamente, ou de maneira abrupta) vocês

possam permanecer estabelecidos no seu estado de consciência que é o que vocês São, aí onde vocês o
Realizaram, aí onde vocês o Liberaram.

***

SRI AUROBINDO - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AUROBINDO_1.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-FK842Fa4Qkk/UJaDMS6L7HI/AAAAAAAAGq0/2II-w06RcDQ/s1600/521654_2555872751908_1056174151_n.jpg


Dessa maneira, então, as flutuações vivenciadas, as flutuações das linhas temporais, espaciais e Dimensionais
(além de perturbações fisiológicas, metabólicas e por vezes psicológicas), vão se refletir, para vocês, por um

novo reajustamento.
Como qualquer reajuste, e como qualquer fenômeno de adaptação, há risco de existir uma forma de latência e

alguma demora antes que vocês realmente sejam estabilizados no que vocês São, na Verdade.
Que isso seja durante os Alinhamentos, e de maneira cada vez mais imprevista e inesperada, vocês arriscam

viver as duas linhas temporais, as duas linhas espaciais e as duas linhas Dimensionais, ao mesmo tempo.
Isso pode se refletir por uma sensação de estar desestabilizado.

E mesmo para os mais adiantados de vocês, na nova Dimensão, há risco de ocorrerem mecanismos de
reativação do mental visando fazer-se perguntas sobre o que está acontecendo.

Como vocês sabem, esse mental será visto como exterior ao que vocês São, de maneira cada vez mais clara.
Do mesmo modo, as circunstâncias da vida ordinária podem levá-los, como vocês sabem disso, a reagir, de

maneira emocional, a algumas circunstâncias da vida.
Durante este período, vocês terão oportunidade, devido à justaposição dessas duas linhas Dimensionais, de

perceber claramente que o estado emocional apenas os envolve cada vez menos.
Isso irá trazer-lhes uma forma de distância, mas também uma interrogação sobre o sentido do seu objetivo, e o

próprio sentido da sua destinação, em meio à consciência, como em meio ao Absoluto.

***

O período pode se refletir, também (de maneira algumas vezes intensa, para vocês), por modificações
fisiológicas das funções nomeadas centrais: as funções ligadas ao sono, as funções ligadas à alimentação, as

funções ligadas à regulação térmica, poderão apresentar dificuldades de adaptação, representando a ação
direta do efeito de fusão dos Elementos, no Interior da consciência de vocês.

Cada um de vocês, como sabem, será chamado, preferencialmente, por um, dois ou três Elementos, antes de
ocorrer a Fusão dos quatro Elementos ou, se vocês preferirem, a junção dos quatro Elementos no nível do

corpo inteiro.
Além das simples manifestações físicas (que lhes foram dadas, por exemplo, por SNOW), eu os lembro de

que o trabalho sobre os Elementos será, para vocês, a maneira mais adequada de deixar se expressar a nova
linha Dimensional mais do que a antiga.

***

Os contatos, além de habituais e frequentes, desenrolam-se com as outras linhas Dimensionais, deixando-se
viver (e já os deixaram viver) a revelação das suas Linhagens, como contatos, cada vez mais íntimos, com os

outros Planos Dimensionais, quer aconteça nas suas noites como nos seus dias.
As modificações sensoriais referem-se, antes de tudo, à capacidade para ver formas brancas em diversos

ambientes e não unicamente nos seus estados de Alinhamento.
 Que elas sejam na natureza, que elas sejam em volta da sua cama, em vocês ou em qualquer circunstância.

O aumento do Som, percebido no nível dos ouvidos, aproxima-se cada vez mais da sua tonalidade final que é
aquela de tornar totalmente permeável o Canal Mariano: não mais somente para a Presença de MARIA, não
mais somente para a escuta e o entendimento do seu primeiro nome, mas, sim, para o próprio Anúncio de

MARIA.
As modificações de percepção, em ressonância com as sensações cutâneas e com a noção de percepção do
seu corpo, poderão também se alterar e dar-lhes distorções do esquema corporal, como, por exemplo, o fato

de ver um membro se alongar ou um tronco se encolher.
Essas distorções decorrem diretamente da alquimia, em ressonância com a sua metamorfose e com a

justaposição das duas linhas Dimensionais de que lhes falo.
 A qualidade da sua consciência, mesmo em meio ao habitual, irá se tornar mais aumentada, ou totalmente

incapaz de manifestar os hábitos comuns da sua vida.
O significado da interrogação da ação que está em curso irá emergir cada vez mais, em vocês.

Parecer-lhes-á que os pensamentos ou as induções dos seus próprios pensamentos, referentes a uma ação,
parecem diluir-se e desaparecer no instante seguinte, dando-lhes por vezes uma sensação de “perder a

cabeça” ou de “perder a razão”.
Isso resulta diretamente das formas de aprendizado mais avançadas referentes à experiência multidimensional

estando encarnado em um corpo que estava, até agora, separado e cortado da sua multidimensionalidade.

***

As manifestações Vibratórias, presentes em meio ao corpo, além do que lhes expressou o Comandante (ndr:
O.M. AÏVANHOV) com relação à anestesia e ao desaparecimento de algumas partes do seu corpo, vão



continuar se amplificando, dando-lhes, em certos momentos, a impressão, real e concreta, de não mais ter
qualquer corpo.

Essa sensação, inédita para muitos de vocês, de não ter mais corpo, paradoxalmente, irão preenchê-los de
Paz e de Alegria.

Paralelamente às circunstâncias do seu mundo, a evolução da sua consciência irá ocorrer, eu diria, estritamente
ao contrário: quanto mais a ação dos Elementos se tornar tangível e eficiente (em níveis jamais vistos sobre a
Terra), menos eles irão se ativar, mais esta Fusão dos Elementos, em vocês, irá colocá-los em uma forma de

euforia e de Alegria, totalmente dissociada do que acontece em um plano físico como no seu corpo.
Isso irá permitir-lhes verificar, por vocês mesmos, a existência da consciência, independentemente de qualquer
corpo, independentemente de qualquer personalidade, e os fará encontrar a realidade essencial do que vocês
São, além da encarnação, e além dos seus mecanismos habituais, inscritos em meio à sua vida e à sua história.

***

É precisamente este período de adaptação que é para viver, que irá permitir-lhes, se vocês aceitarem, deixar-
se trabalhar pela Luz e deixar as Linhas Dimensionais novas (temporais e espaciais) estabelecer-se, em vocês,

com a maior facilidade e com certo sentido de interrogação referente ao seu humor, encontrando-se em total
contradição aparente com os Elementos ocorrendo nos espaços de vida onde vocês estão.

Isso corresponde, na totalidade, aos mecanismos pré-ascensionais, acontecendo na sua consciência como
sobre o seu mundo.

As Linhas temporais, presentes sobre a Terra, estão prestes a mudar.
A invalidação das Linhas de Predação, assim como o seu desaparecimento, torna possível a interpenetração

da Merkabah interdimensional da Terra, na sua nova Dimensão.
Não se surpreendam, portanto, tampouco, se no decorrer das suas meditações, como no decorrer do seu sono
e também, por vezes, no decorrer da sua vida normal, puderem se sobrepor partes de elementos nada tendo a

ver, nem com este mundo, nem com essas manifestações, nem com a sua consciência habitual.
Esses mecanismos estão operando, como vocês sabem disso, devido à sua ocupação de Ancoradores da

Luz, de Semeadores da Luz ou, ainda, de Libertadores da Terra.
Vocês estão em níveis Vibratórios da sua consciência que lhes permitem considerar esta sobreposição, sem

qualquer desalinho, exceto pelo fato de adequá-los a esses mecanismos de funcionamento da consciência que
tem sido, até agora, para muitos de vocês, totalmente excepcionais.

O excepcional irá assumir, então, o lugar do racional e da normalidade.
O excepcional irá se tornar, portanto, a sua nova normalidade, ao final dessas diferentes Passagens e no

final deste mês de novembro.

***

Eu os lembro, também, de que é possível recorrerem à Radiância e à Presença do Arcanjo URIEL que controla
especificamente esta Passagem e esta sobreposição do Momento Final.

Isso irá levá-los a viver, também nesses tempos especiais, sobre este mundo, a ter, agora, a consciência mais
ou menos instalada no seu novo Mundo, na sua nova esfera de vida ligada à sua Ascensão.

A qualidade Vibratória que vocês irão atingir e viver, vai, naturalmente, ter outras repercussões, talvez mais
importantes, em meio aos seus diversos ambientes.

A qualidade da sua Irradiação, assim como a qualidade da sua consciência, nesta forma de Transparência
(nova, para vocês), vai, evidentemente, induzir uma série de modificações de equilíbrio, não somente em

vocês, mas em meio ao conjunto das suas vidas, independentemente das suas atividades e
independentemente dos seus modos de funcionamento anteriores.

***

Lembrem-se de que os Elementos, naqueles momentos, serão de grande ajuda para vocês: quer seja a
natureza, quer sejam os minerais da Terra, quer seja a prática de alguns elementos de Yoga que lhes foram

comunicados por UM AMIGO (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).
Tudo isso vai contribuir para permitir-lhes fluidificar, cada vez mais (a fim de deixar totalmente a nova

consciência assumir) e, finalmente, dissolver, a antiga consciência e a antiga realidade.
Dessa maneira, o seu Choque da Humanidade, para vocês que receberam a Luz Vibral de uma maneira ou de

outra, será profundamente diferente do que será vivenciado por aqueles que não experimentaram qualquer
lado, nem qualquer faceta disso.

Isso acontece, e irá acontecer, da maneira mais tangível, para vocês.
Lembrem-se de que os momentos de Paz devem ser privilegiados e de que vocês irão chegar à conclusão, no

final de um tempo extremamente curto, de que vocês parecem ser o observador da sua própria vida, de que
vocês se colocam fora da pessoa, enquanto sendo esta consciência que dirige esta pessoa.



Mas vocês estarão, de algum modo, não mais somente deslocalizados, mas desidentificados desta pessoa,
enquanto vivendo a sua vida normal, até o momento desejado e desejável pela Luz, pela Terra e pela

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

***

O conjunto das modificações das circunstâncias da sua vida, como da vida, será, para vocês, a oportunidade
de aumentar, então, na Paz, na serenidade, na tranquilidade e na multidimensionalidade.

Os movimentos do humor, do mental, como das emoções, que podem ocorrer durante as Passagens de um
estado a outro, serão muito rapidamente regulados, a partir do momento em que vocês não derem qualquer
crédito ao que poderá expressar, naquele momento, o mental, ou ainda reações de humor ou emocionais.
O fato de se colocar em distância e de se soltar irá permitir-lhes melhor recolher as informações dos dois

estados de consciência simultâneos que são, no entanto, o de vocês.
Isso irá permitir-lhes, aí também, realizar um ajustamento, cada vez mais íntimo, com a Essência do seu ser,

um ajustamento cada vez mais específico com ao que vocês são chamados no momento da Liberação coletiva
da Terra.

Haverá, portanto, uma amostragem da sua destinação, uma amostragem do seu novo estado, durante este
período.

Estejam vigilantes para não participar, de maneira alguma, do que poderia ser contrário à estabilização da sua
consciência.

Eu quero dizer, assim, que muitos Irmãos e Irmãs que não tiveram a chance de viver os estados de vocês, irão
arriscar entrar em ressonâncias e em reações muito fortes, referentes à justaposição dessas duas linhas

Dimensionais.  
Lembrem-se de que jamais serão as palavras que irão ajudá-los a estabilizar alguém vivendo esse

desequilíbrio, mas, simplesmente, a sua Presença, assim como a sua Irradiação.

***

Se vocês tiverem em mente que, não somente, os Cavaleiros nada podem contra vocês, bem como que os
Elementos não podem alterar de nenhum modo o que vocês São, se vocês tiverem isso em mente, vocês irão
constatar, bem depressa, que a Paz irá ocorrer entre vocês e os Elementos, entre vocês e todos os elementos

penetrando em meio ao seu ambiente (quer sejam afetivos, profissionais ou outros).
A instalação da nova consciência, e o desaparecimento da antiga, expressa-se, naturalmente, por uma série de

mecanismos, visuais, sensoriais que interferem, ao mesmo tempo, no equilíbrio do corpo, no equilíbrio da
consciência coletiva, assim como na consciência individual.

Os mecanismos de resistência (que lhes foram descritos e que podem interagir, pela própria ação da Luz, em
sua fase de penetração final) podem se refletir pelo seu ressurgimento, não mais os referindo, a vocês (já que
o trabalho de depuração, na maioria dos casos, foi efetuado, durante esses anos em que vocês conseguiram
Vibrar a Luz e se tornar esta Luz), mas, muito mais, no nível daqueles que irão ver aparecer as suas próprias

sombras, o seu próprio desalinho, com a mesma lucidez que vocês veem isso, vocês mesmos.
Aqueles nos quais o trabalho da Luz foi realizado, há algum tempo, não terão que sofrer esses mecanismos de

eliminação, da iluminação das últimas sombras, que não lhes pertencem, mas que pertencem, eu diria, à
egrégora coletiva da Terra que está em fase de dissolução.

Isso pode levar a observar e a viver, às vezes, mecanismos brutais ou, em todo caso, intensos e rápidos.

***

Lembrem-se, naqueles momentos, também, de que se vocês tiverem a capacidade para permanecer no seu
estado de Paz, para permanecer na Vibração que vocês São, na Vibração da sua Presença, na Vibração do

Coração, ou na Vibração da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça, recorram ao que estiver presente,
naquele momento, e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o que estava presente dois minutos antes (e

vivenciado de maneira brutal, violenta ou rápida), extinguir-se-á sozinho.
Que isso se refira a uma circunstância, que isso se refira a um acontecimento, ou que se refira a um Irmão ou

uma Irmã.
Haverá, de alguns lados, aspectos que irão lhes parecer mágicos, porque a ação e a interação da Luz Vibral se

faz, eu lembro a vocês, pela Inteligência da Luz, pela Fluidez e pela Unidade.
Ou seja, não podem existir fases de resistência, fases de oposição.

Assim que uma oposição aparecer, ela será dissolvida, de algum modo, pela ação da Luz Vibral que vocês
irradiam e que vocês emitem, sem qualquer intenção da sua parte.

O simples fato de pensar em um Elemento irá ativar, em vocês, o Triângulo elementar correspondente ao
Elemento.

O simples fato de pensar no seu chakra do Coração irá mobilizar o chakra do Coração.



O simples fato de pensar na sua Onda da Vida (para aqueles que a vivem) irá reativar a Onda da Vida.
Dessa maneira, levar a sua consciência sob os pés, ou levar a sua consciência ao Coração, ou levar a sua

consciência ao Canal Mariano, irá propiciar um efeito cada vez mais rápido e cada vez mais imediato.

***

Vocês terão também a oportunidade de constatar que as Presenças que os acompanham não estarão mais
somente presentes, nos seus momentos Interiores, nos seus momentos de Alinhamento ou de meditação,
mas, sim, a partir do momento em que vocês ali pensarem, a Presença que lhes é familiar estará acessível

para vocês, instantaneamente, ao lado do seu Canal Mariano, no alto e à esquerda do seu corpo.
Vocês irão constatar também que, se vocês chegarem a pensar em um ser querido, que morreu há pouco

tempo, vocês irão sentir, da mesma forma, a sua Presença, instantaneamente, no alto e à direita do seu corpo.
Haverá então uma proximidade, a nada parecido, em relação ao que vocês já vivenciaram, e que irá reforçá-los

na certeza de mundos paralelos, de outras Dimensões, e de que a vida está situada por toda parte e não
somente deste lado do Véu onde vocês estão.

***

A multiplicação de experiências, assim como o sentido do seu imediatismo, irá consolidá-los (após os
primeiros desequilíbrios) no seu novo estado de consciência, em sua nova vida.

É assim que ocorre a Transmutação (ou ‘metamorfose final’) deste mundo.
Vocês serão cada vez menos concernidos pelas desordens aparentes deste mundo, pelo próprio fato da sua

imersão nessas novas esferas de consciência.
Se lhes for possível observar o que acontece no céu (de preferência, ao cair da tarde ou pela manhã antes do

nascer do Sol), vocês irão constatar que existem, em meio ao céu humano, modificações de cor extremamente
rápidas e extremamente intensas, refletindo, aí também, em meio ao seu céu, a justaposição do céu da nova

Dimensão e do céu da antiga Dimensão.
A Luz Branca irá aparecer sob forma de flashes extremamente potentes, nos seus Céus noturnos, mas por

vezes também nos seus Céus do dia.
Isso irá consolidá-los também no que vocês vivem.

Muitos mecanismos incomuns, ocorrendo no nível dos Elementos, são esperados, da mesma forma que
aqueles que acontecem, de maneira cada vez mais evidente, em qualquer lugar deste planeta.

Lembrem-se de que esses Elementos são, para vocês, Elementos agindo, em vocês, seja na sua estrutura
física como psicológica.

A ação dos Elementos visa então, ela também (e contribui, à sua maneira), o estabelecimento da nova Linha
Dimensional.

***

Se vocês estiverem atentos ao que acontece, em vocês (e isso não poderá ser de outro modo, devido à
intensidade das percepções Vibratórias, em particular no nível das Coroas Radiantes e, em especial, da
cabeça), o simples fato de focar a sua consciência, irá permitir-lhes sair dos elementos de surpresa, dos

elementos de humor alterado, dos elementos ligados a uma atividade mental ou emocional.
Se, ao invés de reagir ou de deixar os seus pensamentos assumir o controle, naquele momento, vocês
pensarem, por exemplo, no Arcanjo URIEL, ele estará, instantaneamente, presente ao lado de vocês.

Do mesmo modo, se vocês pensarem no seu chakra do Coração, sem qualquer vontade de fazer alguma
coisa, o Fogo do Coração ou a Vibração do Coração irá aparecer por si só, sem qualquer esforço.

Isso reflete, de maneira incontestável (e irá refletir cada vez mais), a realidade multidimensional que vocês têm
vivenciado, em alguns momentos.

Esses momentos irão aumentar, em duração, em intensidade e, como eu disse, em precisão e em nitidez.
Aí se situa o seu aprendizado pré-ascensional.

Aí se situa a sua aclimatação ao novo espaço de vida não confinado, não limitante, multidimensional.

***

E a conclusão da minha apresentação será esta: a partir do momento em que existir (em vocês, como ao redor
de vocês) a sensação de não mais estar Alinhado, a sensação de estar em um humor que não é feliz, a

sensação de ter que reagir a um elemento da sua vida, a sensação de ter que se confrontar com um Irmão ou
uma Irmã que está em algo diferente do que o que vocês vivem, isso não deve exigir a utilização dos meios
habituais da sua comunicação, mas deve, prioritariamente, levá-los a reconectar-se com o Coração, com os



pés, com o Canal Mariano ou com as Presenças multidimensionais.
Escolham um dos Elementos que estiver mais acessível a vocês e vocês verão, por vocês mesmos, o que

acontece, naquele momento, que estará além de qualquer expectativa.
Da mesma forma, se vocês sentirem, em meio a este corpo, anomalias (que isso seja, por exemplo, a

sensação de fadiga, a sensação de estar fora do corpo, ou qualquer outro desequilíbrio), recorram a um dos
Elementos.

Quer seja de maneira direta, quer seja pelos protocolos que lhes foram comunicados ou dados de novo por
SNOW (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).

Isso irá permitir-lhes constatar o efeito, muito mais rápido, de um dos Elementos, no seu problema atual.
Isso se refere tanto aos desequilíbrios do corpo, como aos desequilíbrios ambientais, como ao que pode

ocorrer na sua consciência.
Assim, vocês irão aprender (através dos quatro Elementos que representam, eu lembro vocês, também, as

suas quatro Linhagens) a manejar, de algum modo, a consciência, a fim de obter, diretamente (não através de
um pedido ou de uma ação, em meio à sua Dimensão), aí onde vocês estão, a ação multidimensional dos

Elementos na sua vida.
Dessa maneira (e os exemplos poderiam ser inumeráveis), frente a uma manifestação de raiva ou de Fogo,
naquele momento, pensem na Água e vocês irão constatar que o humor do tipo Fogo (em meio ao ambiente

como em meio a uma relação ou a várias pessoas) tornar-se-á profundamente abrandado, a partir do momento
em que vocês pensarem no seu elemento Fogo que irá se refletir, eu lembro vocês, pela percepção do

Elemento em questão, no nível de uma das partes da Coroa Radiante da cabeça.
Se vocês estiverem vivendo o apelo de um ou de vários Elementos, ou seja, exceto se forem vocês que o

chamarem, mas se ele se manifestar espontaneamente, vocês sabem que será preciso focalizar a atenção no
que faz este Elemento, em vocês.

Que isso seja a revelação da sua Linhagem, que isso seja uma manifestação corporal, ou ainda uma
manifestação sutil ou mística, ao redor de vocês ou em vocês, vocês irão aprender a notar, extremamente fácil

e rapidamente, ao que correspondem as ações dos Elementos, em vocês.
Isso irá lhes dar, aí também, um aprendizado extremamente importante do modo de viver os deslocamentos

multidimensionais e de explorar, além de qualquer prisão, o que é a sua consciência, o que ela pode
manifestar, o que ela pode criar e o que ela pode solucionar sozinha pela Inteligência da Luz, sem qualquer

vontade.
Naquele momento, vocês irão constatar que são os próprios Elementos que agem em vocês, a partir do

momento em que eles forem colocados em ressonância no nível da Coroa Radiante da cabeça e, portanto, do
corpo.

A ação elementar está então diretamente envolvida na resolução de tudo o que pode ocorrer, a vocês e em
vocês.

***

Os Elementos irão lhes permitir também explorar as Linhas Dimensionais novas, com uma maior facilidade,
pelo próprio fato dos Elementos os colocar, de imediato, na posição de observador, distanciando-os da

pessoa que vocês acreditavam ser, até agora.
Isso irá contribuir, para muitos de vocês (de uma maneira diferente que pela Onda da Vida), para estabelecê-

los em meio ao que vocês São, de toda a Eternidade.
Aqueles que realizarem, nesta ocasião, além da Última Presença, o Absoluto que eles São, não poderão mais
ser afetados, de maneira alguma, pelo que acontece em meio a este corpo, em meio a esses pensamentos,

como em meio às suas interações ambientais.  
Isso irá lhes dar a sensação de voltar, realmente, à sua Casa e ao que vocês São, na Verdade.

Só o mental (nos momentos em que vocês se afastarem) poderá colocar em dúvida o que é vivenciado.
Mas, gradualmente e à medida das suas experiências e da aproximação dos Elementos, essa vivência virá

substitui, sem qualquer dificuldade, a antiga experiência.

***

A sensação estranha de possuir várias identidades (que isso seja em ressonância com vidas passadas, ou
com as vidas que não se referem a este mundo) tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais fácil para viver e

será mostrado a vocês, independentemente de qualquer curiosidade e independentemente de qualquer
vontade de explorar as suas próprias vidas passadas ou a sua própria história.

Isso faz parte, precisamente, dos mecanismos da Liberação, pelos Elementos, que está em andamento.
Eu os convido, portanto, para estarem atentos, não tanto aos acontecimentos deste mundo, não tanto ao que

pode ocorrer em vocês, mas, sobretudo, ao que ocorre pela ação dos Elementos.
Os quatro Pilares, quer sejam os quatro Pilares da cabeça ligados às Cruzes Mutáveis (Aqui e Agora, Alfa e
Ômega), quer sejam os quatro Pilares do Coração, tornar-se-ão, para vocês, de algum modo, uma segunda

natureza, independente das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, ou dos seus próprios



interesses.
Vocês irão constatar isso de maneira cada vez mais rápida e evidente.

***

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês e que, de certo modo, é complementar ao que lhes foi enunciado
e anunciado, nesses últimos dias.

Lembrem-se também de que a Luz será sempre muito mais Inteligente do que tudo o que vocês poderiam
imaginar ou supor.

Ela irá lhes dar, durante este mês, a oportunidade de verificar, se isso já não ocorreu, a Fluidez da Unidade, a
Lei de sincronia, a Lei de atração e, sobretudo, o que representa ser um Filho da Lei do Um, um Filho da Luz.

Eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu lhes agradeço pela sua compreensão.

Se houver, em vocês, e em relação ao que eu acabei de expressar, interrogações, então eu terei prazer de ali
levar elementos complementares, se isso for necessário.

***

Pergunta: quando três triângulos elementares da cabeça se manifestam ao mesmo tempo, convém
chamar o quarto?

As circunstâncias, minha Irmã, são profundamente diferentes.
Ou você se situa em um momento em que você decide chamar um dos Elementos.

Ou os Elementos chamam-na sozinhos.
Naquele momento, ou seja, nos instantes em que um dos Elementos ou três Elementos chamarem por você,

você não tem que trabalhar por si mesma em qualquer apelo suplementar ou complementar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, vivamos um instante de Comunhão, em meio à Luz Azul.
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.

Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

1 – MARIA (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-a...

*

2 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – ‘Fusão dos Elementos' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos...

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos.html


Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5a21.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-arti...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-article5a21.pdf
http://autresdimensions.info/article5a21.html
http://portaldosanjos.ning.com/


~ ONDE VOCÊS ESTÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que a nossa Presença e o nosso Encontro de hoje se façam sob os auspícios

do Amor, da Luz e da Paz.
Eu vou convidá-los, primeiramente, a relembrar o que eu pude exprimir, há alguns anos, com relação ao

Choque da Humanidade (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010 (1)).
E eu vou convidá-los, em seguida, em relação ao que eu vou expressar, pelas minhas palavras e pela Presença

Una, do nosso Encontro, a mergulhar, mais profundamente, no que nós Somos, todos nós, além de qualquer
aparência, de qualquer história e até mesmo, de qualquer cenário.

***

Eu lhes peço gentilmente para considerar esse Choque da Humanidade, especificamente, como um
acontecimento individual antes de ser coletivo.

Acontecimento individual desenrolando-se, para alguns de vocês, já desde algum tempo e, para outros, entre
vocês, alcançando, apenas, a Consciência.

Vocês devem, de algum modo, voltar o seu olhar para o Si e para o centro do Centro, a fim de recolocar as
diferentes etapas desse Choque da Humanidade em uma perspectiva Interior pessoal, resultando, diretamente,

de um conjunto de circunstâncias ocorrendo no sistema solar (sobre as quais eu não voltarei) e, de maneira
concomitante, ocorrendo no Interior do Ser que vocês São, na totalidade das possibilidades de percepções da

sua Consciência, do seu corpo.

***

O Choque da Humanidade, a título pessoal, desenrola-se, em vocês, como uma forma de interrogação, de uma
diferença de ponto de vista, em função, justamente, do seu estado, mais ou menos afastado do Si ou, ainda, do

centro do Centro.
A interrogação, a dúvida, a negação, a raiva, a negociação e a aceitação são apenas a consequência de uma

atividade do que é nomeado o mental, permitindo, através dos diferentes mecanismos de percepção,
encontrar (ou não encontrar), no que vocês São, uma espécie de concordância entre o que vocês São,

fundamentalmente, ou uma distância entre o que vocês São, fundamentalmente, e o conjunto das
manifestações sensíveis da vida sobre este mundo.

Isso foi nomeado (em outras ocasiões, por outros Anciãos e por diversas Estrelas) o mecanismo
da sobreposição e da justaposição (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (2), de

MA ANANDA MOYI de 17 de outubro de 2012 (3) e de UM AMIGO de 10 de novembro de 2012 (4)).

***

Eu não voltarei, é claro, no conjunto das modificações que lhes foram enumeradas, referentes ao conjunto dos
seus mecanismos de vida (que isso seja no nível fisiológico, no nível da Consciência) ou, ainda, da interação

podendo ocorrer entre os mecanismos íntimos e os mecanismos temporais ou históricos da Terra.
O ponto de vista, tal como expresso como localização da consciência ou da a-consciência, situa-os, por

enquanto, ainda, ou no antigo, ou no presente, ou no futuro.
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Qualquer colocação da sua consciência em meio a uma interrogação decorre, justamente, de um ponto de vista
que não é aquele do Instante Presente, mas do tempo a advir, ou seja, relacionado a cenários, a histórias, ainda

não atualizados em meio à consciência.
Muitos de nós interviemos entre vocês para dizer-lhes, de diferentes modos, que o conjunto do que devia ser

realizado, o foi, nos Planos mais sutis como no Plano, eu diria, mais próximo da sua Dimensão de vida na
encarnação.

***

O mecanismo de ajustamento, de sincronização (resultando da sobreposição e da justaposição), deve levá-los,
a um ritmo que lhes é próprio (mas, entretanto, extremamente rápido), a posicionar-se, de maneira definitiva,

em uma ou outra das possibilidades da sua consciência, do seu Ser, como do seu não Ser.
Quando a sobreposição (a justaposição) é realizada, a título individual, não pode mais existir, em vocês, o
menor sentido de uma interrogação em relação, tanto ao que vocês São, quanto à história, propriamente

falando, futura, deste mundo.
O antigo e o novo (o antigo que desaparece, o novo que apareceu ou que vai aparecer, segundo o seu ponto

de vista) são levados, de alguma forma, a se Fundir.
Esse princípio de Fusão (ilustrado, até agora, há vários meses, pelos diferentes mecanismos de apreensão, de

compreensão e de vivência da sua própria consciência) deu lugar a mecanismos (que, eles também, foram
amplamente explicados a vocês) relacionados à capacidade para Comungar, para Fusionar ou para se
Dissolver com um Duplo, com um Irmão ou uma Irmã, do lado onde vocês estão ou do conjunto das

manifestações que, até agora, não eram visíveis para vocês.

***

A aproximação da Luz (como eu a descrevi, durante a minha vida, referente ao Supramental) propiciou, em
vocês, as condições ótimas, para vocês, desse face a face.

Esse face a face vai ver transcorrer, em vocês, uma série de mecanismos, uma série de histórias pessoais
específicas, durante esta fase que, eu os lembro, inaugura-se hoje.

Há, como vocês o constataram, devido às modificações ocorridas nesses últimos tempos (de maneira bastante
ampla, eu diria, desde algumas semanas ou desde alguns anos), em vocês, a sensação, por vezes profunda,

de existir sobre dois modos de funcionamento, sobre dois modos de realidade e sobre dois modos que
podem parecer-lhes, à vezes, antinômicos, ou mesmo opostos, ou mesmo contraditórios.

O que é percebido, pela sua consciência, naquele momento, é (e será), sempre, o reflexo da sua própria
atividade nomeada mental: a capacidade para reflexão, a capacidade para comparação, a capacidade para

discernimento, para julgamento, para constatação ou para escolha.
Qualquer constatação, qualquer escolha, qualquer discriminação e qualquer intuição, em última análise, apenas

podem resultar, durante este período (e de maneira geral, em qualquer atividade humana) da atividade
específica deste órgão (deste corpo) que é nomeado “mental”.

***

Da sua capacidade para imergir, doravante (durante os períodos temporais cada vez mais estendidos, durante
os espaços cada vez mais profundos), em vocês mesmos (que isso seja no Si ou no Absoluto), resulta a

Tranquilidade da qual nós, também, falamos a vocês.
Aquele que está Tranquilo é aquele que pode, efetivamente, continuar a conduzir o que a Luz o deixa conduzir

ou lhe impõe para conduzir.
E a capacidade para aceitar, nesse mecanismo de Abandono do Si ou de Abandono à Luz, para deixar a Luz
assumir o lugar, para deixar (como isso foi nomeado) a Inteligência da Luz se atualizar em vocês e realizar a

natureza profunda do Ser como do não Ser que todos nós somos.
Amor ou medo.
Amor ou raiva.

Amor ou negociação.
Amor ou escolha deliberada de prosseguir, pela sua própria Liberdade, o que vocês desejam viver.

A problemática que pode, entretanto, se manifestar, vai corresponder, necessariamente, quando chegar a hora,
à adequação no seu posicionamento e no posicionamento da Terra ou a uma dificuldade de colocar em

adequação o movimento da Terra como o movimento do que vocês São.
Daí decorre a Tranquilidade ou a atividade do mental, referente ao futuro, referente a uma evolução ou

referente, ainda, a uma transformação.
Enquanto vocês parecerem depender de alguma circunstância exterior para levar a bom termo a sua vida, aqui

como em outros lugares, vocês ainda não estão suficientemente na Tranquilidade.



A Tranquilidade não decorre de uma escolha de atitude, nem mesmo de um posicionamento resultante de uma
escolha, mas, realmente, concreta e fisicamente, de deixar trabalhar, em vocês, os mecanismos da Fusão, os
mecanismos da Fusão dos Éteres como da Fusão podendo acontecer em meio à consciência (entre todas as

consciências), mas, também, de deixar estabelecer-se o que não pode ser descrito em palavras.

***

O período atual será, portanto, ver-se se inserir ou na sua Eternidade, ou no efêmero.
A Eternidade tomará cada vez mais lugar, espaço e tempo aonde o efêmero irá se manifestar, ao contrário, de

maneira cada vez mais ruidosa, mesclando ali elementos de natureza emocional e mental.
A capacidade para viver o que é para viver, no nível coletivo, apenas depende da sua capacidade Interior para

estabelecer a Tranquilidade ou não.
Desde os momentos em que eu lhes falei (por minha vez em meio à Assembleia dos Anciãos) da Liberação do
Sol, da Fusão dos Éteres e da Liberação da Terra, vocês puderam constatar (ou não), em vocês, a capacidade

para deixar viver este corpo, como a sua consciência, no fluxo da Luz Vibral, como no fluxo da Onda da Vida
(ndr: ver as suas intervenções de 02 de novembro de 2010, de 21 de novembro de 2010, de 13 de abril de

2011 e de 28 de outubro de 2011 (5)).
Isso teve por resultado, para alguns de vocês e até agora, ou de estabelecer-se além de todo estado, no

Absoluto, ou de expor as possibilidades de discriminação (as possibilidades de discriminar as escolhas como
as percepções, até mesmo, deste corpo e da sua consciência) relacionadas à adequação entre o seu Ser

Interior e o seu ser exterior.
Dito de outro modo, como foi o caso de SNOW, isso se refere, em vocês, à ação dos Elementos e a

possibilidade de fazer ressoar a ação dos Elementos, em vocês, de acordo com os Elementos da Terra.
Eu os remeto, para isso, às três últimas intervenções da Estrela SNOW (ndr: ver as suas intervenções de 18 de

outubro, de 1º de novembro e de 17 de novembro de 2012 (6)).

***

Hoje, e além do que pôde dizer o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), há vários anos, com relação ao
conjunto da humanidade, a aparência de uma humanidade tomando caminhos diferentes é perfeitamente real.
Do mesmo que na encarnação vocês têm a escolha, enquanto vocês acreditarem nisso, em seguir tal ou tal

preceito, tal ou tal religião, tal ou tal ensinamento (ndr: ver as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de
outubro de 2010, de 29 de novembro de 2010 e de 04 de dezembro de 2010 (7)).

O conjunto das nossas intervenções, durante esses anos, visou fazê-los viver, por vocês mesmos, os aspectos
Vibratórios da consciência, os diferentes aspectos do Si, os diferentes Samadhi, assim como a eventualidade

de se estabelecer Absoluto.
Isso resultou, como foi especificado por UM AMIGO, na adequação e na correspondência entre a consciência

e a Vibração (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de 2012 (8)).
 Muitos de vocês vivenciaram uma série de experiências, uma série de mecanismos, visando recriar as

condições naturais da multidimensionalidade da consciência.
Os mecanismos, vivenciados atualmente (chamados, por sua vez, a multiplicar-se, hoje), referindo-se tanto à

atividade elementar, em vocês, como à ação do que vocês São, em meio a este mundo, vão assumir um
realce, uma acuidade e uma intensidade especial.

***

Lembrem-se de que o mais importante vai se desenrolar, sempre, em vocês.
De que a interação, sobre este mundo, no sentido histórico como social, tem apenas pouco interesse, para o Si

como para aquele que é Absoluto.
Realizar isso é uma etapa importante no plano de Liberação da consciência que, eu os lembro, já está

atualizada nos Planos sutis mais próximos da sua Dimensão, para muitos de vocês.
O que ocorre, nesses mecanismos de Fusão das diferentes Dimensões do Ser como do não Ser, permite-lhes

(sem a intervenção do que é nomeado “mental” ou ainda “emocional”) não chegar a alterar a qualidade da
percepção e, também, não se afastar do que deseja expressar a sua consciência, nesses tempos.
 O Encontro entre o que é nomeada sua personalidade e a Luz torna-se uma sobreposição que vai,

necessariamente, chamá-los a se posicionar, a um dado momento, de maneira definitiva, final e terminal, em
um estado ou outro da consciência.

O mecanismo individual do Choque da Humanidade corresponde, talvez, a etapas que lhes foram concedidas
para viver, de maneira individual, frente a vocês mesmos ou frente às suas próprias circunstâncias de vida.

O Amor jamais é uma interrogação.
A Luz jamais será uma escolha.



Os dois são uma evidência: uma evidência mascarada, simplesmente, por, justamente, o que é nomeado
“mental” e “emoções”.

***

Como vocês sabem, inúmeros ensinamentos, por este planeta, sempre lhes falaram do mental e das emoções.
Mesmo os meios de ali chegar sendo divergentes, de maneira importante (de um continente a outro ou de uma

cultura a outra), a finalidade de toda busca é estabelecer-se em um sentimento onde não pode mais existir
qualquer utilidade, qualquer sentido e qualquer interrogação com relação a uma busca, qualquer que seja.
É diferente, como vocês sabem (e, talvez, como vocês vivem isso), projetar o Amor e é profundamente

diferente deixar o Amor Ser.
No primeiro caso, irá intervir, sempre, a lenda pessoal, a história pessoal, a referência a um passado ou a

referência a um futuro ou a um devir.
Aquele que está estabelecido na justeza e, se vocês preferirem, na sobreposição e na justaposição completa

do efêmero e da Eternidade, não pode mais deixar o mínimo lugar para a expressão do efêmero nas
qualidades nomeadas: personalidade, pessoa, identidade a um mental e a emoções.

Da facilidade de se introduzir ou de passar no lado da Eternidade ou do efêmero decorre, muito exatamente, o
que vocês observam em vocês mesmos: as últimas resistências à Luz, por vezes resultando de medos
justificados e inscritos, até mesmo, no funcionamento do hábito (que este hábito tenha a sua origem na

hereditariedade, no DNA, nos cromossomos ou na experiência pessoal ou coletiva deste mundo).

***

Hoje, vocês irão ver cada vez mais claramente, não pelo olho (ou com os olhos), não pelo Olho Etéreo, mas,
muito mais, além mesmo da resposta do Coração, pela possibilidade de manifestar a Paz, a Tranquilidade e,

em contrapartida, perfeitamente válida, o que eu nomearia a capacidade para não se interrogar e para
permanecer na Paz.

Naturalmente, aquele que se colocar no efêmero terá sempre razão em criticar esse ‘deixar acontecer’ como
uma não intervenção da personalidade que vai evitar, à própria personalidade, inserir-se em um procedimento

de busca, de espiritualidade, de evolução ou de transformação.
O conjunto dos elementos (Vibratórios e orais) que nós lhes demos permitiu-lhes constatar, por vocês

mesmos, que havia etapas múltiplas do Ser que lhes foram dadas a experimentar, de maneira importante, mais
ou menos vasta e mais ou menos com uma acuidade intensa.

A ausência de oscilações, ou a presença de oscilações, em meio mesmo ao seu humor, ao seu
comportamento, à sua fisiologia, ou ainda mesmo, às suas relações sociais, afetivas e o conjunto do que

constitui a sua vida, está impregnado, de algum modo, desta capacidade (presente ou não) para permanecer
Tranquilo.

Ou seja, para permanecer, não somente o espectador, não somente o observador, mas, sim, aquele que
encontrou, de alguma maneira, o centro do Centro.

Que isso corresponda ao Si, como à possibilidade de se estabelecer, além de todo estado, no Absoluto ou,
ainda, de girar em torno desse Centro, na Infinita ou na Última Presença.

De qualquer forma, o que se desenrola, em vocês, naturalmente, tornar-se-á cada vez mais sincronizado pela
ação dos Elementos, da Luz Vibral e da Onda da Vida, assim como pelos fenômenos cósmicos anunciados

pelo Arcanjo ANAEL que serão especificados de novo depois de mim.

***

Tudo isso vai, de algum modo, e de forma pictórica, fazê-los alcançar o fundo do funil.
A sensação de movimento, de agitação do que se dirige para a parte inferior do funil, são apenas zonas de

interferências entre a Eternidade e o efêmero.
Se vocês estiverem identificados com o efêmero, vocês serão afetados por esse movimento.

Se vocês estiverem identificados com o que não se move, nenhum movimento deste tipo pode alterar, tanto a
consciência, como o Ser e o corpo que vocês são.

As circunstâncias da re-União ocorrendo, já, no seu Coração (através do Desenvolvimento do que foi
denominado “Coração Ascensional”, de mecanismos diversos e variados, restringindo à Vibração, a

estremecimentos do peito ou do conjunto do corpo), tudo isso pode se manifestar sob forma de resistência ou
de Abandono.

No Abandono, vocês vivem um processo, qualquer que seja, mas vocês não estão mais identificados a esse
processo que se desenrola.

Vocês, de algum modo, saíram totalmente da história, do futuro, de um devir ou dos próprios resultados de um
passado.

Aí se situa a capacidade para transcender e, de qualquer maneira, de se desvencilhar, de maneira Vibratória,



do que é nomeado o corpo causal (ligado, como vocês sabem, ao karma e à dualidade e também às leis de
confinamento e de isolamento deste mundo).

Se, entretanto, vocês derem a sua Atenção e a sua Intenção aos movimentos da sua Consciência e às suas
flutuações, vocês não poderão manter a Tranquilidade.

Eu diria então que, nesse Choque da Humanidade, individual e coletivo, a testemunha da sua Passagem é, e
permanecerá sempre, a Tranquilidade, estando na Infinita Presença e na sua Alegria ou, ainda, no Absoluto e

na sua Beatitude de Shantinilaya.

***

O processo de justaposição e de sobreposição, coletivo como individual, mostra-lhes, pelo que se desenrola,
aí onde vocês estão, precisamente.

Aquele que está na sua consciência Eterna, aquele que é Absoluto, apenas pode e apenas irá manifestar cada
vez menos interações com este mundo, qualquer que seja.

Aí se encontra a Beatitude tal como eu pude descrevê-la durante a minha última experiência terrestre ou tal
como lhes descreveram várias Estrelas.

A Luz é a Força do Amor.
A Luz é a Força da Vida.
Ou vocês estão na Vida.

Ou vocês resistem e lutam para manter o efêmero.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer claramente, para vocês como para o conjunto dos seres que vocês são

levados a se aproximar ou, ainda, a observar, no desenrolar simples desta vida sobre a Terra.

***

O seu posicionamento não resulta de uma escolha do seu mental, mas, muito mais, da sua capacidade para
experimentar, sentir e manifestar a Tranquilidade que irá culminar, se isso já não ocorreu, em Shantinilaya.
Durante o que nós nomeamos, com vocês, meditação, Alinhamento, oração, recolhimento, relaxamento, foi-

lhes possível observar as modificações sensíveis, que isso seja pela Revelação das suas Linhagens, que isso
seja pela sua capacidade para desaparecer em meio a uma consciência manifestada (qualquer que seja), de
maneira cada vez mais rápida, como pela sua capacidade para observar o seu próprio comportamento nos

riscos da dualidade da vida.
Vocês irão observar (e irão constatar), vocês mesmos, aí onde vocês estão, como aí onde está todo ser

humano.
Em resumo, o Choque da Humanidade e a existência do que aparece (como o nosso Comandante especificou

a vocês) como duas Humanidades (que, de fato, apenas resulta de uma visão separada e efêmera), irá lhes
aparecer, entretanto, nesse tempo, como uma evidência cada vez mais gritante.

Esta evidência não deve levá-los, nem a comentários, nem a interrogações, nem a julgamentos, mas, bem
mais, à aceitação da Liberdade de cada um de se estabelecer aí onde ele está e de maneira definitiva e

permanente.

***

O Choque da Humanidade, a título coletivo, resultando de uma tomada coletiva de consciência (não se
referindo mais, somente, aos seres que estão buscando ou aos seres Despertos ou, ainda, Realizados), é uma

reviravolta importante nesta fase que vocês vivem.
É nesse momento específico que vocês poderão se observar e apreender, além de todo intelecto, de toda

imagem e de toda emoção, de maneira evidente e flagrante, aí onde vocês estão.
 Lembrem-se de que o marcador mais essencial é o que foi nomeado o fato de permanecer Tranquilo.

Eu modificaria esta expressão (se vocês bem o quiserem) adaptando-a a esse tempo que se abre hoje.
O “permanecer Tranquilo” é ainda uma ação.

Ser Tranquilo, é um estado.
Viver a Paz e a Beatitude, é um outro estado.

Esses estados são levados a se amplificar e a se desenvolver, mas eles podem, também, se vocês estiverem
do lado da personalidade (das suas escolhas, das suas dúvidas, das suas interrogações, das suas raivas e dos
seus medos), serem marcados por uma maior instabilidade, um maior questionamento sobre vocês mesmos,
sobre a história do mundo e, ainda, sobre alguns elementos que lhes foram comunicados e que, talvez, vocês

tenham vivenciado.
 De qualquer forma, eu os convido, como um último conselho, durante este período que se abre hoje, a

realmente ver onde vocês estão conforme o que se desenrola em vocês.



Isso não pode estar associado, de forma alguma, a uma interpretação, a uma transposição ou a um julgamento,
mas, sim, em estar concordante, de uma maneira ou de outra, com o tipo de humanidade que vocês

escolheram manifestar, encarnar, mas, também, em sair de uma história ou em permanecer em uma história.

***

A Eternidade não se importa com histórias.
A Luz e o Amor não se importam com todas as experiências exteriorizadas.

Tudo, absolutamente tudo, está presente no que vocês São, no coração do Coração, já que tudo dali emana e
tudo para ali volta.

Simplesmente, ou vocês creem percorrer um caminho, ou vocês se apreendem, pela ampliação do seu ponto
de vista e pela sua mudança de ponto de vista, de que o próprio caminho é uma Ilusão.

Não há que criticar, que julgar, que desvalorizar aquele que permanece na personalidade, ou que valorizar
aquele que é Absoluto.

Porque cada escolha corresponde à Liberdade fundamental.
Até agora, a única liberdade possível estava disfarçada pelo que é nomeado o “livre arbítrio”.

Várias experiências, vivenciadas durante esses anos, levaram-nos a alcançar e a viver estados, mais ou menos
estáveis, mais ou menos experimentais, mais ou menos transformantes.

Hoje, a partir de hoje, o que se manifesta, em vocês, é apenas o reflexo direto de tudo o que aconteceu
durante esses anos e, para alguns de vocês, desde muito mais tempo do que as encarnações sobre este

mundo.
Explicando que vocês podem ser tanto um Despertador, como um Libertador, como um Ancorador da Luz, um
Libertador da Ilusão, um Libertador da Terra ou, ainda, estar instalados nesses esquemas evolutivos, sugeridos
e impostos, de algum modo, à consciência, através das múltiplas experiências vivenciadas sobre esta Terra e

resultando da ocultação das outras Dimensões.

***

Assim, o Choque da Humanidade (e suas diferentes etapas) aplica-se a vocês, durante este período, individual
e coletivamente.

Isso resulta, diretamente, da junção entre a Luz Supramental e a Onda da Vida, realizada, eu os lembro, em
alquimia no seu Coração e tendo permitido ativar o centro do Centro, enquanto local da Passagem e local da

Ascensão.
O centro do Centro, ilustrado pelo ponto ER do peito correspondendo, eu os lembro, ao Corpo nomeado

“Irradiação da Luz do Divino (ou d’A FONTE)” e pelo ponto ER do centro da cabeça (ndr: o ponto ER do peito,
denominado 9º Corpo, está situado sobre o eixo do esterno, na sua parte superior, acima do chakra do

Coração, sobre a bolsa esternal denominada ângulo de Louis).
Isso se estabelece em vocês, com facilidade, com resistência, ou então não irá se estabelecer.

Não há, ainda uma vez, nem que esperar, nem que julgar, nem que condenar, nem que considerar o que quer
que seja, durante este período, senão estar o máximo possível de acordo com o que os sinais, os sintomas da

sua vida, do seu corpo, da sua consciência, deixam-nos viver.
O que é vivenciado, mesmo não explicável, mesmo não integrável, em um primeiro momento, sê-lo-á, quando

chegar a hora.
Só o mental, a personalidade, o “eu”, o ego, o “eu” em meio a esta história, os faz considerar uma possibilidade

de escolha, de evolução ou de caminho.
Aquele (quando eu fui São João) que me ditou o Apocalipse insistiu muito sobre uma série de elementos
referentes a este período, referentes a esta revolução, de algum modo, a esta transformação ou a este

desaparecimento ou esta continuação (segundo o local em que vocês se situarem) da própria consciência, ou
seja, do Ser que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

***

O Choque da Humanidade convida vocês, portanto, ou a uma resistência, ou a uma Tranquilidade.
Lembrem-se de que a Tranquilidade, contrariamente à resistência, é o que necessita de um mínimo de
mobilização do que vocês nomeiam Energia, que isso seja a Energia Prânica como a Energia da Luz

(denominada Vibração).
Dessa maneira, então, a sua vida, no conjunto dos seus componentes, irá se tornar, não mais somente fluida,

evidente, mas cada vez mais fácil, independentemente das circunstâncias ditas exteriores.
Durante a sobreposição, a justaposição, dos Éteres (Éter rarefeito, Éter re-Unificado) ocorre a localização e os

jogos da sua própria Consciência.
Para a sua Consciência, como para o mental, é muito mais sábio e muito mais simples constatar, por vocês



mesmos, o momento em que vocês estão cansados e o momento em que vocês estão recarregados e
revivificados.

Isso decorre (e irá decorrer), cada vez mais, da sua capacidade para escutar os sinais, tanto do seu corpo,
como do mundo, não para buscá-los por uma história pessoal ou coletiva, mas, sim, como uma sucessão

lógica das intervenções dos Cavaleiros ou dos Elementos.
Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão prosseguir na Tranquilidade.

Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão perceber, cada vez mais claramente (além de toda explicação, de
toda palavra e, sobretudo, de toda justificativa), o que vocês São.

Se vocês resistirem, vocês irão constatar, sem qualquer dificuldade, que tanto este corpo como as interações
(sociais, familiares, afetivas, morais) irão se tornar cada vez mais complicadas, ilustrando, assim, o que nós

lhes dissemos (há muito tempo, que isso seja desde as Núpcias Celestes ou, ainda, por vários Seres
Despertos ou Liberados desta Terra, que percorreram esta Terra): nada há que crer, nada há que seguir, nada

há que pedir, nada há que esperar, nada há, até mesmo, que temer.
Há, apenas, que Ser ou, então, que não Ser.

Há, apenas, o Absoluto, a Eternidade, ou o efêmero.

***

Essa escolha, aparente, apenas pode existir se vocês se colocarem, por vocês mesmos, em meio ao efêmero.
Na Eternidade, não há qualquer questão, qualquer interrogação, qualquer dúvida, qualquer escolha e qualquer

impaciência e qualquer espera convicta.
E nada há, tampouco, que recear.

Porque aquele que está no centro do Centro vive o que acontece, no mundo, não mais como uma
manifestação, uma expressão ou uma exteriorização da consciência, mas, muito mais, diretamente, como um
estado de completitude, que isso esteja ligado a um Duplo, que isso esteja ligado a KI-RIS-TI, que isso esteja

ligado ao desaparecimento total de todo efêmero.
A consequência e o resultado serão sempre os mesmos: o máximo de Paz, o máximo de Beatitude, o máximo
de Morada da Paz Suprema, contrastando (como vocês verão cada vez mais) com as circunstâncias ditas do

mundo visível e sensível.
Lembrem-se de que a Luz não se importa com o que é efêmero em meio ao mental.

Iluminar o mental não é suficiente para viver o Supramental.
Denominação que eu dei, durante a minha última passagem sobre a Terra (ou Plano Supramental) que foi,

justamente, destinada a permitir diferenciar o que acontece sob a influência mental (mesmo a mais perfeita,
mesmo em meio a uma busca espiritual) do que é o Supramental onde, justamente, o mental não pode mais

dirigir, comandar ou impor qualquer decisão.
Só aquele que transcendeu o seu próprio mental pode dar-se conta do que é o mental e do que ele não é.
Aquele que está imerso, por uma razão ou outra (que lhe é própria), ainda, no seu próprio mental, apenas

poderá ficar submisso, sempre e de maneira definitiva, a um princípio de escolha, de decisão, de incerteza, de
dúvida, de medo ou de negação.

Aquele que está, em Verdade, na sua Eternidade, não pode manifestar a mínima interrogação, a mínima
dúvida, o mínimo medo, a mínima raiva e a mínima busca de sentido (qualquer que seja) com relação ao que

se desenrola, na consciência como no Absoluto.

***

Além dos acontecimentos exteriores ligados à ação dos Elementos sobre a Terra, como à ação da consciência
humana no que resta de limitado em meio à egrégora denominada ‘sistema de controle do mental humano’, o
seu ponto de vista é essencial, não enquanto opinião do seu mental, mas enquanto localização real do Ser,

como do não Ser, ou, ainda, da personalidade.
Dessas diferentes localizações, dessas diferentes possibilidades de existência ou de não existência do mental,
da pessoa, do Ser como do não Ser, resulta, muito exatamente, o que acontece no seu corpo, na sua vida, nos
seus hábitos, nas suas experiências, como no estado mais fundamental da sua consciência correspondendo à

Infinita Presença.

***

Estão aí, portanto, os elementos que eu queria levar ao seu conhecimento e, sobretudo, à sua reflexão, não
discursiva, do seu mental, mas, muito mais, para ver, claramente, o que se desenrola, de maneira não pessoal
como não coletiva, ou seja, exclusivamente, sob o olho da consciência, do observador ou, ainda, do Absoluto

que vocês São e que nós Somos.



***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, antes de deixar o meu lugar, eu lhes proponho viver um momento, juntos, por
meio de uma qualidade particular da minha Presença, e da Ressonância com vocês, associadas à Luz Azul.
Portanto, estabeleçamo-nos, durante alguns instantes do seu tempo, nesta Fusão dos Éteres pessoais do

Encontro com a sua Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu rendo Graças pela sua Presença, pelo seu acolhimento, pela sua Luz e pelo seu Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Até logo.
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