
2012-01-07-Maria  10

2012-01-14-Maria  17

2012-01-26-Gemma  23

2012-01-30-p1-OM_Aivanhov  28

2012-01-30-p2-OM_Aivanhov  36

2012-01-31-Maria  45

2012-02-14-Anael  51

2012-02-18-Anael  58

2012-02-18-Gemma  65

2012-02-18-Irmão_K  72

2012-02-18-Ma_Ananda  80

2012-02-18-OM_Aivanhov  90

2012-02-18-Um_Amigo  103

2012-03-01-Maria  117

2012-03-03-Gabriel  122

2012-03-03-Jophiel  125

2012-03-03-Miguel  128

2012-03-03-OM_Aivanhov  133

2012-03-03-p1-Anael  144

2012-03-03-p2-Anael  152

2012-03-03-Raphael  156

2012-03-03-Uriel  159

2012-03-10-Anael  168

2012-03-10-Gemma  176

2012-03-10-Ma_Ananda  187

2012-03-10-OM_Aivanhov  194

2012-03-10-Teresa  207

2012-03-10-Yvone  215

2012-03-14-Anael  226

2012-03-17-Anael  235



2012-03-17-Irmão_K  238

2012-03-17-OM_Aivanhov  247

2012-03-17-Phillippe_de_Lyon  262

2012-03-17-Snow  275

2012-03-17-Um_Amigo  282

2012-03-24-Anael  293

2012-03-24-Gemma  301

2012-03-24-Maria  306

2012-03-24-p1-OM_Aivanhov  317

2012-03-24-p2-OM_Aivanhov  325

2012-03-24-Sri_Aurobindo  335

2012-03-24-Uriel  345

2012-03-29-Bidi  353

2012-03-31-Anael  357

2012-03-31-Hildegarde  365

2012-03-31-Irmão_K  373

2012-03-31-Ma_Ananda  380

2012-03-31-p1-OM_Aivanhov  390

2012-03-31-p2-OM_Aivanhov  396

2012-03-31-Uriel  404

2012-04-08-p1-Bidi  411

2012-04-08-p2-Bidi  423

2012-04-09-Anael  432

2012-04-09-Bidi  447

2012-04-09-OM_Aivanhov  459

2012-04-10-Gemma  466

2012-04-10-Irmão_K  474

2012-04-11-Ma_Ananda  480

2012-04-11-OM_Aivanhov  489

2012-04-11-Uriel  493



2012-04-12-Anael  499

2012-04-12-Um_Amigo  506

2012-04-13-p1-Bidi  512

2012-04-13-p2-Bidi  520

2012-04-13-p3-Bidi  528

2012-04-14-Anael  535

2012-04-14-Irmão_K  544

2012-05-06-Maria  554

2012-05-06-OM_Aivanhov  562

2012-05-07-Bidi  572

2012-05-07-Um_Amigo  592

2012-05-08-Bidi  602

2012-05-09-Anael  619

2012-05-09-Irmão_K  627

2012-05-09-Ram  636

2012-05-10-Gemma  644

2012-05-10-Ma_Ananda  651

2012-05-12-Bidi  661

2012-05-12-OM_Aivanhov  675

2012-05-16-p1-Bidi  684

2012-05-16-p2-Bidi  707

2012-05-17-Bidi  720

2012-05-17-Maria  727

2012-05-18-Irmão_K  735

2012-05-18-Uriel  747

2012-05-19-Anael  751

2012-05-19-Ma_Ananda  756

2012-05-19-OM_Aivanhov  766

2012-05-20-Gemma  773

2012-05-20-Um_Amigo  782



2012-05-21-Bidi  790

2012-05-21-Sri_Aurobindo  799

2012-05-22-Maria  811

2012-06-03-p1-Bidi  817

2012-06-03-p2-Bidi  832

2012-06-04-OM_Aivanhov  859

2012-06-05-Anael  872

2012-06-05-Miguel  881

2012-06-05-Uriel  887

2012-06-06-Ma_Ananda  892

2012-06-06-Um_Amigo  898

2012-06-07-Gemma  907

2012-06-07-Irmão_K  914

2012-06-08-Anael  924

2012-06-08-Maria  929

2012-06-08-OM_Aivanhov  934

2012-06-09-Bidi  941

2012-06-29-Bidi  950

2012-06-30-Ma_Ananda  976

2012-06-30-OM_Aivanhov  983

2012-07-01-Anael  990

2012-07-01-Irmão_K  1000

2012-07-01-Uriel  1009

2012-07-02-Gemma  1016

2012-07-02-Um_Amigo  1026

2012-07-03-Metatron  1032

2012-07-03-OM_Aivanhov  1036

2012-07-03-Teresa  1051

2012-07-04-Miguel  1059

2012-07-05-Maria  1066



2012-07-13-Bidi  1073

2012-07-14-Maria  1100

2012-07-14-OM_Aivanhov  1109

2012-07-15-Anael  1114

2012-07-15-Maria  1124

2012-07-15-Sri_Aurobindo  1131

2012-07-16-Ma_Ananda  1139

2012-07-16-Phillippe_de_Lyon  1150

2012-07-17-Maria  1154

2012-07-17-OM_Aivanhov  1159

2012-07-17-Uriel  1166

2012-07-18-Gemma  1175

2012-07-18-Um_Amigo  1181

2012-07-19-Maria  1190

2012-07-19-Snow  1196

2012-07-20-Bidi  1203

2012-07-20-Irmão_K  1207

2012-07-20-No_Eyes  1217

2012-07-21-Hildegarde  1223

2012-07-21-Ma_Ananda  1228

2012-07-21-Ram  1239

2012-07-22-OM_Aivanhov  1246

2012-08-15-Bidi  1261

2012-08-15-Maria  1273

2012-08-16-OM_Aivanhov  1282

2012-08-16-Sri_Aurobindo  1293

2012-08-17-Anael  1301

2012-08-17-Teresa  1311

2012-08-18-Ma_Ananda  1322

2012-08-18-Miguel  1330



2012-08-18-Um_Amigo  1336

2012-08-19-Gemma  1342

2012-08-19-Snow  1352

2012-08-20-Irmão_K  1356

2012-08-20-OM_Aivanhov  1363

2012-08-20-Uriel  1380

2012-08-21-Gabriel  1385

2012-08-21-Maria  1393

2012-08-22-Hildegarde  1399

2012-08-22-No_Eyes  1403

2012-08-22-Sri_Aurobindo  1413

2012-08-23-Bidi  1421

2012-08-24-Irmão_K  1428

2012-08-28-Bidi  1438

2012-08-28-Phillippe_de_Lyon  1449

2012-08-29-Irmão_K  1457

2012-08-29-OM_Aivanhov  1468

2012-08-30-Anael  1481

2012-08-30-Uriel  1488

2012-08-31-Gemma  1491

2012-08-31-Irmão_K  1501

2012-08-31-Ma_Ananda  1507

2012-09-01-Snow  1511

2012-09-01-Sri_Aurobindo  1517

2012-09-02-Irmão_K  1524

2012-09-02-OM_Aivanhov  1536

2012-09-02-Ram  1548

2012-09-03-Anna  1554

2012-09-03-Teresa  1559

2012-09-04-OM_Aivanhov  1569



2012-09-04-Raphael  1580

2012-09-04-Um_Amigo  1590

2012-09-05-Bidi  1596

2012-09-06-Anael  1611

2012-09-17-Bidi  1619

2012-09-18-Anael  1631

2012-09-18-Ma_Ananda  1638

2012-09-18-OM_Aivanhov  1648

2012-09-19-Irmão_K  1658

2012-09-19-OM_Aivanhov  1662

2012-09-20-Gemma  1672

2012-09-20-Raphael  1682

2012-09-21-Hildegarde  1688

2012-09-21-OM_Aivanhov  1696

2012-09-21-Uriel  1705

2012-09-22-Maria  1711

2012-09-22-Miguel  1718

2012-09-23-Sri_Aurobindo  1720

2012-09-23-Um_Amigo  1727

2012-09-29-Bidi  1735

2012-09-30-Anael  1746

2012-09-30-OM_Aivanhov  1750

2012-09-30-Sereti  1757

2012-10-01-Gemma  1765

2012-10-01-Ma_Ananda  1772

2012-10-02-A_Fonte  1783

2012-10-02-Phillippe_de_Lyon  1788

2012-10-02-Um_Amigo  1796

2012-10-03-Hildegarde  1805

2012-10-03-Maria  1818



2012-10-03-OM_Aivanhov  1825

2012-10-04-Irmão_K  1833

2012-10-04-Sri_Aurobindo  1840

2012-10-05-Bidi  1847

2012-10-14-Bidi  1855

2012-10-15-Anael  1863

2012-10-15-OM_Aivanhov  1868

2012-10-15-Teresa  1878

2012-10-16-Irmão_K  1887

2012-10-16-Um_Amigo  1901

2012-10-17-Gemma  1907

2012-10-17-Ma_Ananda  1913

2012-10-17-Miguel  1919

2012-10-18-Snow  1923

2012-10-18-Uriel  1931

2012-10-19-Bidi  1935

2012-10-19-OM_Aivanhov  1943

2012-10-20-Maria  1950

2012-10-28-Bidi  1955

2012-10-29-Anael  1966

2012-10-29-Irmão_K  1973

2012-10-29-OM_Aivanhov  1983

2012-10-30-Orionis  1992

2012-10-30-Uriel  1999

2012-10-31-Gemma  2006

2012-10-31-Ma_Ananda  2016

2012-10-31-Teresa  2023

2012-11-01-Maria  2028

2012-11-01-Snow  2037

2012-11-02-Miguel  2045



2012-11-02-Sri_Aurobindo  2049

2012-11-02-Um_Amigo  2057

2012-11-03-Bidi  2063

2012-11-10-Anael  2070

2012-11-10-Irmão_K  2079

2012-11-10-Ma_Ananda  2089

2012-11-10-OM_Aivanhov  2097

2012-11-10-Phillippe_de_Lyon  2110

2012-11-10-Um_Amigo  2118

2012-11-17-Anael  2130

2012-11-17-Gemma  2139

2012-11-17-Maria  2147

2012-11-17-OM_Aivanhov  2158

2012-11-17-Snow  2168

2012-11-17-Uriel  2181

2012-11-24-Anael  2186

2012-11-24-Irmão_K  2197

2012-11-24-No_Eyes  2208

2012-11-24-OM_Aivanhov  2217

2012-11-24-Teresa  2231

2012-11-24-Um_Amigo  2240

2012-12-01-Anael  2251

2012-12-01-Ma_Ananda  2264

2012-12-01-Maria  2273

2012-12-01-p1-OM_Aivanhov  2287

2012-12-01-p2-OM_Aivanhov  2300

2012-12-01-Sri_Aurobindo  2311



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, Irmãos e Irmãs de Luz, aqui estamos juntos, novamente, pela quarta vez.
No momento em que muitos de vocês experimentam coisas incomuns, qualquer que seja o teor: que isso seja

a Alegria, que isso seja ainda as dúvidas, que isso seja as primeiras experiências de suas deslocalizações.
Qualquer que seja o que vocês são levados a viver, tudo isso apenas resulta da ação da Luz, em vocês e sobre

este mundo.
Primeiramente, eu me dirijo a vocês, rendendo Graças pela sua constância, pela sua Presença, e pela sua

atitude em Comungar com a Luz, entre vocês, conosco.
Porque tudo o que vocês realizam, em meio ao Ser e à sua Presença, é um trabalho de apoio e de Graça, para

a Terra.
Porque, na Realização da Luz em vocês, nesta Realização individual, vocês favorecem a Realização coletiva da

Terra.
A preparação que vocês conduziram, uns e outros, conosco, que nós realizamos, todos juntos, em diferentes
graus, em diferentes estados, em diferentes Dimensões, torna possível (como vocês já o sabem) o momento

coletivo da Terra.
Aquele momento preparado, antecipado.

Resta-lhes colher os frutos da Graça.
Resta-lhes acolher a Luz Branca, na totalidade.

Coisa que vocês realizam nos processos que cada um de vocês vive, hoje.
Porque vocês não podem estar em outros lugares senão no lugar correto, para vocês, no que vocês têm a

viver.
Porque tudo o que vocês vivem, nesta Realização da Luz, é uma preparação para o conjunto da Terra, para o

conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, dos nossos Irmãos e Irmãs, nesta Realização.

***

Hoje, eu não tenho grandes elementos a comunicar-lhes porque muitas coisas serão ditas durante a minha
última vinda, neste espaço de cinco Encontros, onde eu irei revelar os elementos que são difíceis de qualificar

com palavras.
Mas referentes, se o podemos dizer, ao estabelecimento, em vocês, da Graça total, da polaridade feminina da

Luz, em sua ação.

MARIA - 7 de janeiro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-lPGIApxS3R8/TwljKWUcclI/AAAAAAAAAFQ/eSFpD-lApYE/s1600/000Maria173207.01.2012.JPG


Representada pelas Estrelas da UNIDADE, e pelas Estrelas AL, assim como pela minha Presença, formando,
de algum modo, uma Tri-Unidade, tal como anunciada, desde mais de um ano e alguns meses, pelo Arcanjo
MIGUEL, mas em sua polaridade feminina, que representa o acolhimento da Luz em outro estrato, em sua

Consciência, permitindo-lhes, além da Deslocalização, viver, aqui mesmo, neste corpo, nesta carne, o acesso à
sua Eternidade, fazendo-os conscientizar (ainda mais, se isso for possível) ou descobrir (para aqueles que não

o vivem ainda) que vocês não São o que vocês creem ser.
Que vocês não são o resultado de outra coisa que da Luz.

***

Lembrem-se: o que chega é a Luz.
Não há qualquer julgamento, qualquer castigo, exceto na cabeça daqueles que o imaginaram porque, como o

Coração poderia punir?
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que estão no medo, na dúvida, aqueles que, no

momento, recusam ou recusariam ainda a Luz, montaram, para este período, vários cenários extremamente
difíceis, por medo, por incompreensão.

Hoje, mais do que nunca, vocês que vivem esses processos incomuns de sua Consciência, qualquer que seja
o teor e quaisquer que sejam as manifestações, lembrem-se do que vocês São.

A lembrança da sua Eternidade retorna, vindo, de qualquer forma, afastar as lembranças do efêmero das suas
vidas, as lembranças dos seus passados, as lembranças onde a Luz não estava presente.

Tudo isso é Verdade, como eu lhes disse, porque vocês irão se fortalecer em sua Luz, na Consciência do Ser,
na Unidade, e na Verdade.

O Fogo do Espírito consome, em vocês, o que deve sê-lo.
Esse Fogo do Espírito (que foi estimulado pelos nossos Encontros) vai soprar, doravante, sobre a Terra, de

maneira mais ampla.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo para aqueles que estão no medo e para aqueles de vocês que estão

na Alegria e na Esperança.
Mas lembrem-se de que a Luz jamais será uma punição do que quer que seja.

Ela é apenas uma revelação da Graça, da Verdade, da Beleza, vindo restituí-los a vocês mesmos.
E unicamente isso.

Todo o resto são apenas esboços construídos pelo medo que se situa, sempre, fora do Coração, e, sempre,
na cabeça.

Esqueçam tudo isso.
Reforcem o que vocês São.

Reforcem a Verdade e a Beleza da Luz que vocês São.
Todos os processos que vocês vivem e o processo da “nova” Tri-Unidade, que irá se instalar em vocês dentro
de muito pouco tempo, irão fazê-los descobrir, ainda mais Graça, ainda mais Beleza, ainda mais Doçura, ainda

mais Verdade, ainda mais Beleza e Bondade.
Tudo isso, vocês não estão sonhando e vocês não estarão sonhando.

São, justamente, esses elementos que lhes permitem extrair-se do sonho, da Ilusão.
Despertá-los ao que vocês São, bem além do efêmero deste corpo, do efêmero desta vida, para a sua

Eternidade.
Vocês são Perfeitos, porque tudo é perfeito nos mundos Unificados, porque a Alegria é onipresente.

Tudo isso, se vocês ainda não Realizaram, vocês irão conscientizá-lo e Realizá-lo de maneira cada vez mais
ampla, cada vez mais lúcida.

Essas Núpcias de Luz, esse desenvolvimento da Luz Branca em meio à sua Consciência, e não mais somente
em seu corpo, deslocalizando-os, abrindo-os ao Estado de Ser e à Alegria do êxtase, não são ilusões porque

vocês sabem, realmente, o que vocês vivem naqueles momentos.
E vocês sabem que aqueles momentos, qualquer que seja a Profundez, levam-nos a sempre mais intensidade,

a sempre mais Amor, a sempre mais Unidade, a sempre mais Serviço.
Chamando-os para transcender o olhar separado e dividido.

Chamando-os para tornar-se o que vocês São, ou seja, a Alegria e a Eternidade.

***

Eu havia dito a vocês que hoje, também, eu responderia às suas perguntas, referentes ao que vocês vivem.
Então, minhas palavras irão parar aí, no que eu tinha a dizer-lhes, esta noite.

Mas eu os escuto agora e trarei a palavra necessária ao que vocês irão me perguntar.

***



Pergunta: como viver, da melhor forma, as queimações e os incômodos que aumentam nos olhos?

Bem amado, recentrar-se, sempre mais, no mais elevado do Ser, no centro infinito do Ser, aí onde não existe
mais nada do que o Silêncio da Eternidade da sua própria Presença, chamando-o para ver a Essência do seu

Ser, e não mais as manifestações da vida ou as manifestações da Luz.
É um convite, para você como para aqueles que vivem isso, para desconsiderar o que pode ser visto, com os

olhos, mesmo se a Visão Etérea faça parte de alguma forma de desenvolvimento do que vocês São.
Ir além é passar além da visão (mesmo aquela do Coração).

É estabelecer-se no Silêncio do Instante e da Eternidade.
Então, naquele momento, em meio a este espaço, tudo cessa: tudo o que pertence ao corpo, tudo o que

pertence ao que quer que seja não sendo a própria Essência do seu Ser.
Então, naqueles momentos (privilegiados), qualquer manifestação agradável (como desagradável) não tem que
se manifestar porque mais nada se manifesta a partir do momento em que você alcança a Essência central da

sua própria Unidade.
O conjunto do Desdobramento da Luz provocou, em vocês, diversos sintomas que lhes foram muito bem

enunciados (e anunciados) pelos Anciãos, por outras Estrelas.
Hoje, é preciso superar e transcender tudo isso.

Estabelecer-se além dos espaços Vibratórios que chegam para vocês, no Espaço do Silêncio da Unidade que
lhes falou já (desde alguns anos), como resultado, o Arcanjo MIGUEL, no final das Núpcias Celestes.

Hoje, é, para alguns de vocês, um momento em que tudo deve cessar, ou seja, toda atividade, toda ação.
Estabelecer-se no Ser é fazer Silêncio.

É aceitar que o Desdobramento da Luz tenha manifestado sinais, sintomas.
Mas, é-lhes preciso, agora, ir além de qualquer manifestação, penetrar o Coração do Ser, aí onde tudo é

apenas Alegria e Paz, aí onde não existe mais qualquer traço da personalidade, nem qualquer traço da vida
efêmera.

Então, naquele momento, você irá constatar, por si mesmo, que não há mais manifestações do corpo, que não
há mais manifestações de sintomas, que há, simplesmente, o Ser, nessa Luz.

E, naquele momento, você irá viver a Eternidade.
E, tudo o que seja relacionado e vivenciado pelo corpo (em algumas manifestações), tudo o que seja

relacionado e vivenciado pela sua própria vida, isso não pertencerá mais a você.
Então, naquele momento, você saberá (porque você irá vivê-lo) que você chegou e que, de fato, jamais houve
ponto de partida e jamais houve ponto de chegada, mas, simplesmente, um estado de Ser para viver e para

tornar-se totalmente consciente.
O tempo dos sintomas e dos sinais (aqueles de suas Vibrações) e do acesso a estados não ordinários

(mesmo de deslocalização), são experiências a fazer, porque elas lhes fornecem, de algum modo, a prova do
que vocês São.

Mas, é-lhes preciso, agora, viver quem vocês São e não mais as manifestações, quaisquer que sejam.
Então, é claro, vocês não estão, todos, no mesmo estado nem nos mesmos estratos, mas, para você (e para

aqueles que vivem essas manifestações), é preciso superar a manifestação.
Porque, no Ser, nada mais há para manifestar, exceto a Presença final do Ser e a Realização da Luz que você

É.
Naquele momento, você estará, totalmente (como disse o Arcanjo ANAEL), no HIC eNUNC, no AQUI e

AGORA.
Você não estará mais na manifestação.

Você não será mais a pessoa que você é.
Você será Um.

E você não será mais afetado por uma manifestação porque você irá se apreender, naquele momento, de que
você não é mesmo a menor das suas manifestações.

Há, portanto, uma nova etapa: esta etapa, final e última, que é para conscientizar, para viver, para Revelar.
Que está muito além do Desdobramento da Luz, mas que é, de alguma forma, o que eu nomearia, a instalação

na Luz.
E isso irá se tornar possível pela ação da Tri-Unidade em sua Polaridade feminina (na ausência de outra

palavra).

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Amor Verdadeiro?

O amor humano, tal como todos nós vivenciamos (quando estávamos encarnados), é um amor que funciona
pela ligação.



É um amor que é, como vocês talvez saibam, condicionado e condicional porque ele leva em conta
relacionamentos (afetivos, sensuais, familiares ou outros).

Este amor é sempre condicional a uma certa forma de reciprocidade, a uma certa forma de convivência, a uma
certa forma de acordo tácito, pleno de alegrias e de dores, de obrigações, de sentido moral e de humanidade.

O Amor Verdadeiro está além da humanidade.
O Amor Verdadeiro é a doação de si, ao Si.

É viver a Unidade.
É viver o Amor da Criação.

É tornar-se, além da criatura, o Criador.
É tornar-se o Todo, o Um.

E, neste Amor, não há lugar para a sucessão de alegrias e de dores.
Neste Amor, há apenas Felicidade absoluta porque este Amor é livre, na totalidade, de qualquer dependência e

de qualquer condição (de qualquer condição humana).
Mas, não é acima da humanidade porque é preciso descer, justamente, na Humildade e na Simplicidade, a

mais total, para descobrir este Amor Verdadeiro.
É o Amor que libera.

É o Amor que traz Alegria.
É o Amor que, sobretudo, não depende de qualquer ligação existente neste mundo.

É o Amor que restitui pelo abandono de si ao Si.
É a isso que vocês são chamados.

É isso, se tal for sua aspiração, que vocês devem (se vocês o desejarem) viver e estabelecer em vocês.
Obviamente, isso não vai, no entanto, destruir, integralmente, as ligações condicionais.

Porque a humanidade é condicional.
E o ser humano é condicional, por sua Essência que foi privada, justamente, de sua Verdade.

Simplesmente, viver o Amor Verdadeiro torna-os capazes de viver todos os outros amores, com outra
consciência, com outro olhar, que não é mais aquele dos laços, que não é mais aquele das limitações, que não

é mais aquele da sucessão permanente das alegrias e das dores.
Porque este Amor é Livre e é independente de qualquer reciprocidade.

Não há necessidade desta noção de reciprocidade.
Eis o que podemos dizer, com palavras, sobre o Amor Verdadeiro.

Mas, é claro, o amor humano é um meio, e um freio, para chegar a este Amor Verdadeiro.
Um meio porque ele chama a uma transcendência do limite, mas, também, porque ele é um freio em muitos
relacionamentos, pelas condições morais, sociais e da carne, que os impede de viver o Amor Verdadeiro.

Enquanto que o Amor Verdadeiro, ele, não os impede de viver o amor humano limitado: uma outra iluminação,
um outro olhar, uma outra maneira de viver o Amor e de ser o Amor, principalmente.

Muitos seres humanos, muitos Irmãos e Irmãs, em encarnação (e eu estive, certamente, também, nesta
maneira de ver, quando eu fui mãe), nós consideramos, todos, que a carne da nossa carne é nossa carne e

que há lugar para estabelecer, nesta filiação, uma relação privilegiada.
Mas, lembrem-se do que me disse meu Filho, na cruz: Ele disse que eu não era sua mãe.

E Ele tinha razão.
Mas, isso, naquele momento, eu não pude compreender de imediato, mas somente no momento da minha

Assunção.
Porque, naquele momento, eu percebia a plenitude da Pureza, a plenitude da Unidade.

O que vocês são chamados a viver, hoje, é, certamente, o acesso a este Ilimitado.
Mas, para isso, é preciso desfazer-se de tudo o que é limitado, não rejeitando, não se afastando de vocês, mas

transcendendo o que vocês são.
Sair do ter.

Entrar no Ser.
Não mais aderir ao que é falso, ao que é ilusório e efêmero.

Alguns poetas disseram que seus filhos não eram seus filhos.
Existe, nos Mundos Unificados, a Liberdade a mais total.

Mesmo se existem filiações ditas espirituais ou Dimensionais, vocês são Livres.
Não há qualquer relação que realmente possa aprisioná-los.

Não há qualquer relação que realmente possa retê-los uma vez que nos Mundos Unificados, tudo é Comunhão,
tudo é Liberdade e tudo é Alegria, tudo é Transparência.

Quem pode dizer que um relacionamento humano seja transparente?
Porque ele é construído, desde sempre, por insinuações, ligadas às suas emoções, às suas seduções, aos

seus pensamentos.
Tudo isso é profundamente limitado, limitante e é, profundamente, debilitante para o Ser.

O Amor Verdadeiro não tem o que fazer de tudo isso.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de Pureza?

A Pureza se junta à noção de Transparência.
Mas, cuidado para que a Pureza não se torne um objetivo da personalidade.

Naquele momento, a Pureza deve ser considerada como a necessidade de purificar-se, como a necessidade
de afastar de si o que é enegrecido, o que não é da Luz.

Isso é falso porque apenas revela uma atração da personalidade, nos jogos da Sombra e da Luz.
A Luz é pura, por Essência.

Ela é Transparente.
Ela os incita a ser isso.

E, na Transparência, não pode existir qualquer Sombra capaz de interferir com a Pureza.
Isso não é a mesma coisa que desejar a pureza, em meio à personalidade.

Porque isso apenas faz traduzir, em última análise, uma falta profunda de Pureza, no si, e na concepção que
temos do si.

Porque, naquele momento, o ser humano vai procurar a pureza, vai procurar, através de suas insuficiências,
alguma coisa que corresponda a uma falta, a uma falha profunda.

E ele vai buscar esta pureza, de maneira ativa e efetiva, em sua vida, enquanto que, em última análise, nada há
a buscar em relação à Pureza.

Busquem o Reino dos Céus e todo o resto resultará daí.
A Pureza não faz parte das Estrelas: isso não é por acaso.

***

Pergunta: vocês assinalaram que um patamar havia sido transposto. Poderia explicar?

Bem amado, basta, simplesmente, olhar (e eu me dirijo, aí, a cada um de vocês que irão ler ou que irão me
escutar).

Vejam sua vida, há ainda um ano, há ainda dois anos.
Vejam, objetivamente, o que vocês eram: seus comportamentos, suas ações na vida.

Quem dirigia sua vida?
E vejam, simplesmente, hoje, quem dirige sua vida.

Será que o Ser assumiu o lugar do ter?
Será que a Transparência assumiu o lugar, progressivamente, da opacidade?

Quais são seus objetivos?
Tudo isso se vê através do caminho percorrido.

O patamar (que nós lhes falamos, desde algumas semanas) corresponde a esta capacidade, nova, da sua
Consciência, para não mais ser tributária de um corpo, de uma história, de uma função (mesmo a mais

espiritual).
Ela permite estabelecê-los no Ser Essencial, denominado o Estado de Ser, a Unidade.

Há vários nomes para isso.
A melhor maneira de definir os patamares é olhar o que vocês são, hoje, e o que vocês eram, simplesmente,

há um ano.
Independentemente de onde vocês estavam, olhem aí onde vocês estão, hoje.

De onde vocês partiram, vocês chegaram a isso.
O que aconteceu?

Coloquem-se a questão.

***

Pergunta: o que são as Presenças e as cores não definíveis que sentimos quando praticamos os
movimentos da cabeça que foram dados recentemente?

Meu Filho, isso representa um dos múltiplos aspectos da deslocalização da Consciência.
Respondendo de maneira muito mais simples, porque isso corresponde, efetivamente, à verdade essencial do



que vocês estão prestes a viver.
Vocês estavam inseridos em uma realidade tridimensional alterada, privando-os de vários aspectos do Ser que

vocês são em Verdade e em Eternidade, o que vocês vivem através de deslocalizações, através das visões
Etéreas, através da percepção de diversas Presenças e cores, faz apenas, na realidade, traduzir seu despertar.

Vocês saem do sono da ilusão e vocês entram no acordar para a Verdade.
A analogia que podemos encontrar a mais simples é, simplesmente, o momento em que vocês adormecem à

noite e o momento em que vocês despertam de manhã.
O que chega de manhã, no momento do despertar, é muito exatamente o que está prestes a chegar para

vocês.
Vocês estão na aurora de um dia novo que é, simplesmente, o dia em que vocês emergem de um sono

profundo, de um sono onde tudo era ilusão e, no entanto, onde sua consciência limitada considerava tudo isso
como a única verdade possível (inscrita entre o nascimento e a morte, ou em uma sucessão de mortes e de
renascimentos), levando-os, justamente, a purificar-se nos planos nomeados ação/reação para atingir certa

forma de liberação.
Mas, nunca, isso poderá ser uma liberação.

Isso é uma Ilusão.
Hoje, o que vocês vivem pelos diferentes processos de deslocalização, como dúvidas, como transformação da
sua consciência, tem apenas um único objetivo, vocês o compreenderam, aquele de despertá-los do seu sono.

E vocês estão agora em sua manhã, em seu despertar.
Então, vocês descobrem inúmeras coisas que lhes eram desconhecidas, não pelo filtro do conhecimento, não

pelo filtro da cabeça, mas diretamente pela própria Consciência, bem além mesmo dos mecanismos
vibratórios que vocês vivenciaram até agora.

Tudo isso faz parte, incontestavelmente, do seu despertar matinal, da aurora de um dia novo, aquele do seu
despertar final no instante coletivo da Terra.

Vocês saem de um sonho.
Essa é a estrita Verdade.

***

Pergunta: durante sua última intervenção você disse para ir mais para os outros. Poderia explicar?

Ir para os outros, há muitas maneiras de ir para os outros, meu Filho.
Ir para o outro é ir para si, porque os outros são apenas si mesmo.

Tomar consciência disso é pôr fim a toda distância e a toda separação.
Enquanto existir, ao nível da personalidade e da cabeça, alguma coisa que vai julgar em você, o outro, que vai
ver no outro algo que não seja agradável, isso significa que você não vive a Unidade, porque o outro apenas

será, sempre, o reflexo de você mesmo, porque, ele não é nada mais do que você mesmo.
A Consciência é Una e somente Una, não pode ser de outra forma.

Portanto, ir para os outros é ir para o Si.
É ir muito além do sentido do serviço e da dedicação costumeira, mesmo que isso seja necessário para

descobrir a Humildade.
É Comungar com o outro.

É fusionar com o outro.
É se dissolver no outro que não é nada mais do que si mesmo, em um outro momento.

Isso, no momento, pode parecer-lhes simplesmente palavras, mas quando eu digo que o outro é apenas vocês
em um outro instante, quando vocês estiverem despertos, vocês irão compreender isso, porque essa é a

estrita Verdade.
E vocês o compreenderão vivendo não intelectualmente.

Evidentemente, vocês o sabem, sobre esta Terra, há muitos de nossos Irmãos e Irmãs que não querem sair do
sonho, mas, o que nós podemos fazer?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu lhes digo então: “Dentro de uma semana, no mesmo horário”.
Nós iremos, se vocês o desejarem, por antecipação, viver um espaço de Comunhão auxiliado por minhas



Irmãs, GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, no espaço da Tri-Unidade em sua Polaridade Feminina.
Eu lhes digo: “Até muito em breve”.

Eu estou com Vocês, porque vocês estão Comigo.
Eu sou Vocês porque vocês são Eu.

Juntos, vivamos agora isso.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Meus Filhos bem amados, que a Graça os preencha, e eu lhes digo até dentro de uma semana.

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

Filhos bem amados, aqui estamos, então, no nosso quinto Reencontro.
Aquele que vem, no momento, encerrar os nossos encontros formais.

Eu venho, não sozinha, mas acompanhada das minhas duas Irmãs, GEMMA GALGANI e MA (ndr: MA ANANDA
MOYI) a fim de poder, pela Comunhão, primeiramente, e em seguida, através de simples palavras, dar-lhes os

elementos que são, doravante, para viver, em meio ao que vocês São, em meio à sua Consciência.

***

As minhas palavras serão simples.
Eu não vou enumerar, de maneira longa e tediosa, o conjunto dos elementos que, para muitos de vocês, foram

contínuos, desde alguns anos desse tempo terrestre.
Eu vou retornar, simplesmente, a algumas etapas, permitindo ilustrar, hoje, o que eu tinha para dar-lhes, mas
inicialmente, se vocês bem quiserem, rendamos Graças à nossa Comunhão e acolhamos, juntos, GEMMA

GALGANI e MA ANANDA MOYI.
E vivamos, também, um primeiro espaço de Comunhão e de Alegria, antes de dizer-lhes algumas palavras
sobre a Tri-Unidade (na sua versão e polaridade que eu irei qualificar de femininas, na ausência de outras
palavras), constituída, é claro, vocês compreenderam, por aquelas que portam a Vibração das Estrelas

UNIDADE e AL: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, assim como pela minha própria Presença, enquanto
IS-IS, no centro do seu Coração.

Acolhamos e Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Filhos bem amados, escutem, em meio à nossa tríplice Presença, o que nós temos a dar para vocês.

MARIA - 14 de janeiro de 2012
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As primeiras Irradiações e as primeiras Vibrações do Espírito Santo foram recebidas, sobre esta Terra, há
quase trinta anos, em 1984.

Essa Irradiação específica, com as suas características, juntou-se, na primavera do seu ano de 2009 (outono,
no hemisfério sul), à Radiação do Ultravioleta, iniciada, impulsionada e retransmitida pelo Conclave Arcangélico

e pelo Arcanjo MIGUEL.
Levando, no mês de setembro do seu ano de 2010, a falar sobre a concretização da nova Tri-Unidade, assim

como da Merkabah Interdimensional coletiva.

***

Durante esses períodos, e até hoje, uma série de ressonâncias, operando no seu corpo, como poderiam dizê-
lo nossos Irmãos e amigos orientais, diferentes Yoga que lhes foram comunicados, que, da minha parte, eu

prefiro nomear Ressonâncias.
Porque, esse corpo foi colocado em Ressonância, verdadeiramente.

Vocês o nomearam Vibração e Consciência.
Porque é em meio a esse Templo, a esse corpo, que se realiza a alquimia que foi levada ao seu término.

***

Desde a concretização da Merkabah Interdimensional coletiva, há mais de um ano, vocês cumpriram o seu
propósito, a sua função: aquela de ser Ancorador e Semeador da Luz, para o conjunto dos seus Irmãos e
Irmãs da Terra, a fim de alcançar espaços específicos da Consciência, denominados Comunhão, Fusão,

Dissolução e, para alguns de vocês, Deslocalização da Consciência.
Isso foi perfeitamente concluído e realizado.

***

Hoje, não é questão de dar-lhes elementos novos além daqueles que já lhes foram comunicados.
E, para muitos de vocês (vocês sabem muito bem, porque vocês vivem isso), é perfeitamente possível

alcançar, sem esses artifícios do corpo, em todo caso, depois de certo tempo, contatar a sua Consciência
Unitária, bem além da personalidade.

Contatar, de diferentes maneiras, o seu Estado de Ser, mesmo se vocês ainda não tiverem acesso a esse
corpo, a esse veículo, foi acrescentada a possibilidade de conscientizá-lo, em meio mesmo ao que vocês

vivem neste espaço / tempo particular.

***

Hoje, agora que a Estrela que anuncia a Estrela passou em seus Céus, é tempo de preparar a chegada da
Estrela.

Para isso, a nova Tri-Unidade que se ativa, que vem se calcar sobre aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL
é, simplesmente, a polarização e a polaridade feminina, ou seja, a fecundação, na carne, nesse Templo, até o

mais profundo da consciência limitada, do acesso ao Ilimitado.
Nós os preparamos para isso, através dos Quatro Pilares do Coração, dando-lhes palavras, Vibrações,

Presenças.
Hoje, instala-se, pela Comunhão de Coração a Coração, no nível dos três pontos do Coração, denominados,
até agora, a nova Tri-Unidade, na sua polaridade alquímica masculina e feminina: MIGUEL, CRISTO (ou KI-

RIS-TI) e MARIA.
Hoje, a Unidade, a Humildade e a Simplicidade (se vocês preferirem), agora que a Porta Estreita e a Porta KI-
RIS-TI foram, para alguns de vocês (e cada vez mais, a cada dia) atravessadas, cada um à sua maneira, com

suas alegrias, suas dores, seus sofrimentos, suas realizações, suas dúvidas.

***

Hoje, a nova Tri-Unidade propõe-lhes para beneficiar da última fase da Radiação do Espírito Santo, para
acolher essa Irradiação que vinha do centro da sua galáxia: de Sirius.
Que foi mesclada, depois, com a Irradiação d’A FONTE, de Alcyone.

Essas Partículas Adamantinas, que foram depositadas no manto da Terra, que se espalharam em seus corpos,
em seus Templos e na sua Consciência.



Hoje, o Desdobramento da Luz e o Anúncio da Estrela realizados, a Lemniscata (revelada pelo Comandante
dos Anciãos) (ndr: O.M. AÏVANHOV), deram-lhes os últimos elementos permitindo-lhes viver a Fecundação,

total, do limitado pelo Ilimitado.
Há algum tempo, o Comandante falou-lhes sobre estar em um lugar, depois em outro, em meio mesmo a esta

Dimensão.
Em seguida, vocês se aperceberam, cada um à sua velocidade que lhe é própria, de que vocês tinham a
possibilidade de aceder (de maneira mais ou menos ampla, mais ou menos duradoura, mais ou menos

importante) aos estados não ordinários de quem vocês são.
Tudo isso foi elaborado em vocês, de algum modo.

Vocês forjaram no que vocês São e vocês forjaram, também, no seu futuro para realizar agora, coletivamente.

***

Nós (MA ANANDA MOYI, GEMMA GALGANI e eu mesma), representando esta Fecundação da sua estrutura
densa, da sua Consciência densa, limitada (até o seu estrato mais importante e mais íntimo), destina-se, como

vocês compreenderam, a realizar o mecanismo coletivo da humanidade.
Há agora quase um ano, o Comandante anunciava a vocês que tudo estava consumado, no nível individual.
Resta, é claro (como vocês o constatam), realizar isso no nível coletivo e isso, também, já está realizado.

A Estrela que passou, chamou, inteiramente, a atenção de vocês para isso.

***

Hoje, resta viver o que vocês São, estar totalmente presentes, no instante, estar totalmente presentes, aí onde
vocês estão, mesmo se sua Consciência explorar outros estados, outras Dimensões, outros tempos, outros

espaços.
Resta conscientizar isso a fim de fazer, não mais uma experiência e não mais uma realidade temporária, mas,

sim, uma realidade definitiva.
O que foi realizado durante quase um ano atinge, agora, o seu fim.

***

Eu voltarei, quanto a mim, a expressar-me, durante os dois próximos meses do seu tempo terrestre, uma vez
por mês, mas sem dar-lhes encontro formal.

Daqui até lá, as Estrelas GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI virão completar o que eu disse sobre esta
polaridade feminina da Tri-Unidade a fim de fazê-los, sempre mais, penetrar nos estratos mais profundos e

mais inconscientes da consciência limitada.
A fim de que mais nenhuma Sombra (sobre esta Terra, como em vocês) permaneça e persista.

A fim de que o dia da Ressurreição coletiva se aproxime, sempre mais, da sua Ressurreição individual.
Este final e esta conclusão não têm, ainda uma vez, que ser conhecidos na data.

Vocês sabem, entretanto, que o conjunto dos elementos que eu lhes dei: a constituição do Canal Mariano (a
sua conclusão, para muitos de vocês), a modificação da percepção dos Sons, a Deslocalização da sua

Consciência, seus aspectos Vibratórios cada vez mais intensos, seus espaços de Silêncio também, fizeram-
lhes descobrir o estado do seu Ser que vocês ignoram.

***

Hoje, tudo isso se estabiliza e tudo isso vai entrar em uma nova fase, que não é mais uma etapa, mas, sim, uma
mudança de Dimensão, levando-os a conscientizar e a viver, cada vez mais, um novo estado do Ser.

Muitos sinais, muitas coisas vão acontecer em vocês.
Não procurem, agora, interpretar isso.

Contentem-se em viver o que vocês vivem, pela ação da Luz e da Graça, independentemente do que a Luz os
fizer viver.

É agora que é preciso demonstrar a sua capacidade para Abandonar-se, na totalidade e inteiramente, ao que
vocês são.

Esta Ressurreição, que é concomitante à Crucificação, corresponde exatamente a isso.
Não mais no nível individual, mas, para muitos, no nível coletivo, agora.

Tudo isso se desenrola, atualmente, em vocês.
E é em vocês que irão encontrar todos os recursos para realizar este final coletivo.



***

Não se esqueçam de Ser.
Não se esqueçam de Irradiar o que vocês são: Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz, retransmissores.

Assim como nós fomos os retransmissores em relação à Luz de Alcyone, vocês são, por sua vez, os
retransmissores para o conjunto da Terra, mas, sobretudo, para os seus Irmãos e as suas Irmãs.

***

A Terra tem-se pronta para viver o que ela tem que viver.
E vocês, Ancoradores e Semeadores da Luz, vocês têm-se prontos para viver o que vocês têm que viver.

A sua Presença, o seu Amor, a sua Humildade e a sua Simplicidade são, neste período, essenciais para os
seus Irmãos e as suas Irmãs, que não suspeitam um segundo do que está acontecendo.

Contentem-se em Ser o que vocês São.
Não há qualquer palavra que possa explicar o que chega agora.

Não há qualquer explicação digna de satisfazer qualquer mental ou qualquer pessoa.
É simplesmente no seu estado de Ser, na sua qualidade de Ser, na sua Humildade, na sua Simplicidade, na

sua maneira de se conduzir na sua vida, que vocês irão enxamear mais esta Luz, em abundância.
Lembrem-se disso.

***

Lembrem-se de que tudo deve se tornar cada vez mais Simples, porque a Humildade e a Simplicidade não são
palavras em vão, de que tudo deve se tornar Transparente, de que tudo deve se tornar Claro e Preciso, mas na

maior das Simplicidades.
Porque a Luz é Inteligente, mas a Inteligência da Luz é, antes de tudo, Simplicidade.

Ela não se embaraça com a Dualidade, ela não se embaraça com princípios morais ou com princípios sociais.
Ela É, por toda Eternidade, o que É a sua Consciência quando ela não está confinada.

Então, sejam o que vocês São por toda Eternidade, mais do que nunca.

***

Nós os apoiamos.
Cada uma de nós três poderá estar presente no seu Canal Mariano, mas também em vocês, pela Vibração da

UNIDADE e de AL.
Permitindo-lhes conscientizar, cada vez mais, a sua Comunhão com o conjunto do Universo e da Criação, com

o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs da Terra, ou de outros lugares.
Resta, agora, viver, na totalidade, o que vocês vivem por episódios, por intermitência.

Naturalmente, podem (e isso é muito lógico) existir zonas de Sombras.
Essas zonas de Sombra são apenas os últimos medos, que não fazem parte da sua história, nem da sua

memória, mas que são, simplesmente, oriundos da modificação da sua estrutura neurológica, desde tempos
muito antigos.

Tudo isso está prestes a se apagar.

***

Mantenham a confiança.
Mantenham a Fé.

E mantenham o Amor, a fim de dá-Lo, acima de tudo, e acima do que quer que chegue a vocês.
Porque, o que quer que chegar a vocês, vocês irão constatar que o seu Coração irá se tornar cada vez mais
Presente e que vocês serão instalados, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais específica, no seu

Coração.
E que os momentos em que vocês saírem dali irão se tornar, efetivamente, muito difíceis.

Isso é um meio de compreender e de viver, em vocês mesmos, a diferença entre o Coração e a
personalidade, a diferença entre a consciência dissociada e a Consciência Unificada.



Porque a Consciência Unificada é Alegria, porque a consciência dissociada será cada vez mais sofrimento.
Cabe a vocês se estabelecer, cabe a vocês Ser esta Alegria.

***

Há, em vocês, o conjunto dos elementos que foram ativados, que vocês ativaram, pelo seu Trabalho, pela sua
Presença.

Isso foi decidido há muito tempo, para alguns de vocês, desde tempos imemoriais do tempo terrestre.
Para outros, isso é mais recente, mas o que importa, porque vocês estão na mesma dinâmica, que é restituir

este mundo à sua Verdade, à sua Liberdade, à sua Beleza.

***

Lembrem-se, nada há para fazer senão Ser.
Ser, e todo o resto lhes é possível.

Se vocês meditarem, se vocês permanecerem no Ser, quaisquer que sejam as suas atividades, vocês poderão
realizar essas atividades.

Os únicos momentos em que haverá, eventualmente, sofrimento e separação, serão os momentos em que
vocês mesmos saírem do seu estado de Ser.

Não há circunstâncias, exteriores ou Interiores, vocês entendem, que possam fazê-los sair do seu estado de
Ser.

É assim que se estabelece a permanência do seu Ser, que irá permitir a mudança Dimensional coletiva da
Terra.

***

Em resumo, e em outras palavras, vocês passaram um ano na 4ª Dimensão, Unificada.
E vocês começam, agora, a passar (para alguns de vocês), realmente, concretamente, na 5ª Dimensão.
E vocês ali levam a Terra, a fim de que ela decida vivê-lo, ela também, no momento em que lhe convier.

Tudo isso, vocês sabem, eu irei anunciar a vocês três dias antes.
Vocês não têm que se preocupar com o que quer que seja além de Ser.

Prossigam na sua vida, o que a vida lhes oferecer, o que ela lhes retirar: isso nada deve mudar no seu estado
de Ser, porque este estado de Ser é totalmente independente das circunstâncias da personalidade.

É isso que vocês irão descobrir, e é a isso que nós os convidamos, as minhas Irmãs e eu.
Isso consiste nesta Fecundação dos níveis mais profundos da sua carne e da sua personalidade, pela própria

Luz.

***

Eis as poucas palavras que eu pude tornar mais simples, para o período que se abre, em menos de dois
meses, agora.

Cabe a vocês se encontrar.
Cabe a vocês Viver, em meio ao Ser e em nenhuma outra parte.
Meus Filhos bem amados, vivamos um instante de Comunhão.

Eu não abrirei espaço para perguntas, eu deixarei as minhas Irmãs GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI
voltarem, quando elas desejarem, quando vocês tiverem começado a viver isso.

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira informal, em duas ocasiões, neste intervalo de dois meses que irá levá-
los, então, a antes de 14 de março.

Filhos bem amados, acolhamos, dos seus Corações ao meu Coração, e dos nossos Corações ao Coração de
vocês, a Graça do Um, e da Estrela.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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Áudio em francês

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos presentes, na carne, eu apresento a Graça a vocês.
E, antes de expressar-me, eu gostaria que, juntos, nós estabelecêssemos um momento de Unidade e de

Comunhão, a fim de, eu o espero, tornar possível ir além das palavras que eu vou pronunciar.
A fim de tentar apreender, além das minhas palavras, o que é para viver (o que é para apreender, além do
intelecto), na experiência de vida, na experiência da Unidade e na experiência do Final que lhes é aberto e

ofertado nesses tempos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu venho a vocês e eu venho em vocês, como MARIA havia lhes dito.
Eu venho enquanto Estrela portadora da UNIDADE, da Vibração da Unidade.

Eu os remeto, se vocês bem o quiserem, a tudo o que eu pude dizer e exprimir das experiências da minha vida
assim como da Unidade, ela mesma.

***

MARIA lhes falou desta nova Tri-Unidade, em seu componente feminino (ou, se vocês preferirem, Interior), em
relação à Tri-Unidade nova instaurada por MIGUEL.

 Enquanto Criadoras, nós vimos realizar o que foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL (seja pelas Núpcias
Celestes ou por sua Intervenção), informando a atualização da Merkabah Interdimensional coletiva.

O que é para viver, MARIA falou longamente a vocês.

***

Quanto a mim, eu vou retornar, simplesmente, em certos elementos que são para viver, bem além dos espaços
de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, além mesmo do que foi nomeado a “deslocalização da

Consciência”, além mesmo do conjunto de Vibrações que percorrem vocês (ou que irão percorrê-los) e
sinalizando, em vocês, o acesso a estados incomuns (mais ou menos pronunciados) da sua Consciência.

***

GEMMA GALGANI – 26 de janeiro de 2012
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A manifestação da nossa Tri-Unidade corresponde, de algum modo, ao Interior do que foi realizado, durante as
Núpcias Celestes, pelo Arcanjo MIGUEL e pelo conjunto do Conclave.

Através da nossa Tri-Unidade (conscientizada e concretizada por MARIA, MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e por
mim mesma), é-lhes oferecido realizar, em vocês (bem além da Unidade, bem além do que nossos Irmãos e
Irmãs orientais chamam de “Samadhi”), o Estado CRISTO, ou seja: transcender todos os limites, vivenciados

e impostos pela encarnação e por seus constituintes.
Ultrapassar, simplesmente, a experiência dos Alinhamentos, a experiência, enquanto Ancoradores e

Semeadores de Luz, que vocês conduziram.

***

Hoje, a Tri-Unidade Interior os chama (como a Terra chama vocês, como o Céu chama vocês) para viver o
Tudo.

E viver o Tudo é (expresso em palavras) tomar consciência, definitivamente, de toda a Ilusão e de todo o
efêmero.

É passar do efêmero à Eternidade.
É realizar o que lhes disseram os Arcanjos (que são vocês mesmos): que A FONTE não é outra coisa senão

vocês mesmos.
Ô, é claro, não neste mundo da carne (onde eu, também, estive presente), mas na Verdade absoluta (tal como

a definia o Arcanjo ANAEL) do que vocês São.

***

Vários de vocês perceberam e sentiram as modificações, ocorrendo no Interior de vocês mesmos, como
sobre a Terra.

Isso é percebido pelos sentidos, pela Vibração.
Tudo isso os leva, de algum modo, a diferenciar e a separar os estados ordinários da consciência dos estados

não ordinários, onde outras percepções emergem, onde o intelecto não é mais de qualquer ajuda, onde o
mental de nada mais serve.

Este estado transcendental, além mesmo dos seus espaços de Vibrações e de Alinhamento, é chamado, se
vocês o quiserem, a estabelecer-se e a perdurar.

Porque, tendo entrado (como o anunciou MARIA) no tempo da Ascensão coletiva, é-lhes oferecido, a vocês,
Sementes de Estrelas, viver, de maneira antecipada, esse processo que vai bem além da deslocalização, bem

além da Dissolução (da Comunhão, da Fusão) e que os chama a viver a experiência do Tudo, do Absoluto.
É a última etapa de que lhes falava MARIA.

***

Então, para isso, o conjunto das Estrelas, do qual nós somos a tríplice Palavra Unificada (por intermédio de
MARIA, de MA e de mim mesma), nós os convidamos, de hoje em diante e a cada 5ª-feira de sua semana

terrestre, às 22h00 (ndr: hora francesa no relógio) [19h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a viver
este estado do qual não pode ser dito grande coisa porque a própria experiência se vive no Silêncio do Ser.

E a menor palavra que pudesse ser expressa seria apenas uma alteração do que é vivenciado.
Porque palavra alguma pode traduzi-lo.

Porque isso não é comparável a qualquer experiência.
Porque poucas palavras podem ser colocadas neste indizível.

Para isso, a cada 5ª-feira, às 22 horas, o conjunto das Estrelas irá participar da realização dessas Núpcias de
Luz, de maneira antecipada, para vocês, se vocês o desejarem.

E nós os convidamos, então, a cada 5ª-feira, às 22 horas, a, simplesmente, Ser.
Não em um papel ou em uma função de Semeadores de Luz ou de Ancoradores de Luz, não através de um

ritual ou de um protocolo, mas, simplesmente, naquele momento, durante 30 minutos, estarem Conscientes e
lúcidos.

Não importa sua posição.
Não importa se vocês estão dormindo.

Não importa se vocês estão Alinhados ou não.
Mas, simplesmente, se colocar, naquele momento, colocar-se no que vocês são habitualmente (mesmo em
meio às suas experiências as mais Luminosas), a fim de não mais fazer, não mais querer, não mais desejar,

não mais esperar.
Mas, simplesmente, se posicionar (neste instante, neste período de tempo) para viver esta Efusão de Luz

particular, que não é outra senão a conscientização d’A FONTE e de CRISTO, na totalidade.



Fazendo-os, então, viver esta experiência do Final, que nada pode ser dito em palavras, mas cuja experiência é
suficiente a ela mesma porque ela vem realizar e terminar, para vocês, a eclosão da Borboleta, conforme as

palavras empregadas pelo Comandante dos Anciãos (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV).
Muito além do aprendizado da Vibração e da Consciência.

Levando-os, depois do “Eu sou Um” (ndr: livrete “A Humanidade que começa” para download em nosso site)
(*), a viver, além de qualquer deslocalização, o que eu poderia (em uma palavra aproximada) nomear a

“localização final” onde o tempo e o espaço não podem existir.
Onde a forma, qualquer que seja (da pessoa como do indivíduo), não pode mais se manter.

Esta experiência final é, de algum modo, o presente que vocês se dão a vocês mesmos.
Porque, esse presente é aquele da Verdade Absoluta.

***

Então, é claro, nós sabemos, pertinentemente, que todos não poderão viver, por antecipação, esse processo.
Então, não se coloquem questões.

Façam a experiência.
Realizem-na ou não.

É o seu próprio caminho.
É o seu próprio momento.

Se assim for, então nós Comungamos e nós Comungaremos, cada vez mais, além da Vibração, além do Canal
Mariano, além da Tri-Unidade.

Naquele momento, vocês irão alcançar o indizível e vocês irão perceber que vocês São o Tudo.
Que vocês são bem além, até mesmo, da Vibração, bem além da Consciência.

E que a própria Essência do Ser e de toda vida, tem por nome “Amor Luz”.
Não como uma ideia que iria brotar.

Não como uma experiência transitória (como os estados Vibratórios que vocês vivenciaram, mesmo em meio à
Consciência nomeada “Turyia” ou da Unidade), mas, sim, algo novo, não tendo, estritamente, nada a ver com

tudo o que pôde ser vivenciado, mesmo para os mais avançados de vocês.
Neste estado particular, há apenas que Ser.

Principalmente nada desejar.
Lembrem-se disso: apenas estar Presente, viver a Presença.

Nós seremos acompanhadas, naqueles momentos (e de maneira pontual, durante esta parte de tempo
particular da sua vida), pela Efusão do Senhor METATRON, rodeado pelas Doze Estrelas.

***

Além de qualquer imagem, além de qualquer percepção, além de qualquer concepção, além mesmo de
qualquer sentido, além de qualquer palavra que possa ser aplicada a isso, vocês serão cada vez mais

numerosos a viver (durante este momento e este instante) a Realização a mais bem sucedida.
Não há outra Verdade que essa porque ela resume, nela sozinha, o conjunto das outras verdades relativas,

levando-os a este Absoluto.
A palavra que eu posso empregar não é experiência, mas, sim, estado.

Este estado particular (além mesmo do que vocês poderiam conceber, imaginar ou sonhar), alguns de vocês
vivenciaram, já, as primícias, durante seus Alinhamentos ou em diferentes momentos do Apelo da Luz.

Isso será, para alguns de vocês, Sementes de Estrelas, a melhor maneira de preparar a conscientização
coletiva da Luz sobre a Terra.

Isso os deixará viver momentos inéditos em que o Amor Luz não será mais um objetivo, mas, sim, a realidade,
além de tudo o que vocês podem imaginar, sonhar, crer ou esperar.

***

Lembrem-se de que nada há a fazer: apenas estar Presente, nesta parte de tempo, sozinho ou em grupo,
deitado(a), em pé ou sentado(a).

Nada há a praticar.
Nada há, tampouco, a acolher que seja exterior a vocês, mesmo se, enquanto Estrelas (acompanhadas pelo

Senhor METATRON), nós somos, efetivamente, um retransmissor.
Mas esse retransmissor está em vocês, já.

Não há mais distância.



É tempo de pôr fim a toda separação.
E vocês são, de qualquer forma, os Iluminadores, por essa vivência, além de qualquer palavra.

E, a cada semana, vocês poderão, então, iniciar, em vocês, o estabelecimento do Absoluto onde, não sendo
mais nada em meio à Ilusão, vocês serão a Totalidade em meio ao Absoluto.

Isso, de algum modo (e, além, ainda uma vez, de qualquer vontade ou de qualquer desejo), irá permitir, para
vocês, mas, também, para o conjunto da Terra, fortalecer a conexão desta Terra (doravante realizada de

maneira definitiva) com Alcyone (o Sol Central d’A FONTE) e com o Sol, permitindo à Estrela conscientizar-se,
ainda mais, até aparecer ao conjunto da humanidade na carne.

Isso é, portanto, não mais uma preparação, mas, sim, o estabelecimento do que vocês São, no Absoluto do
Amor Luz.

***

Após algumas semanas e algumas 5as-feiras, MA ANANDA MOYI irá intervir para colocar algumas palavras
sobre esta transfiguração da Alma, conduzindo (como MARIA lhes disse) à sua Ressurreição na Eternidade.

Além de toda forma.
Além de toda Consciência.

Além do seu corpo e além, até mesmo, da Alma.
Eis a maneira que vai se realizar a Tri-Unidade Interior, correspondendo à Tri-Unidade da Terra.

Isso irá modificar, em vocês, o mundo.
Porque o mundo está em vocês, na totalidade.

Porque a Criação, na totalidade, está em vocês.
Isso não será mais somente, para vocês, um conceito, nem uma esperança, mas a Verdade Absoluta do Amor

Luz.

***

Então, Irmãs e Irmãos, presentes na carne, vivamos, juntos, pela nossa Presença conjunta, esse momento
particular do Absoluto, de Amor Luz.

Eu lhes digo, certamente, até breve, além desta Intervenção formal e eu proponho a vocês viver, agora, além
da Unidade, o Absoluto do Amor Luz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

No Amor do UM, no Amor Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, no Silêncio do Absoluto, no Amor Luz, até a 5ª-feira da sua próxima semana.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
ÁUDIO 

GEMMA-GALGANI_26-01-2012 por autresdimensions
************

NDR:
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link  Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir sua hora local.

As intervenções das Estrelas, nas próximas 5as-feiras, às 22 horas (hora francesa no relógio [19h00 – hora de
Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]) são descritas nesta intervenção de GEMMA GALGANI, específica e

integralmente.
É, portanto, inútil nos contatar porque nós não temos qualquer informação a comunicar-lhes e nós nada

organizamos em particular.

***
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e eu apresento todas as minhas
homenagens a vocês, todas as minhas saudações.

Pode ser que vocês tenham se apercebido de que nós deixamos a palavra para as Damas, não é? (ndr:
intervenções de MARIA e das Estrelas, nessas últimas semanas).

Porque este é um período particular e, como vocês o sabem, existem parteiras, mas não existem homens
parteiros, não é?

Primeiramente, eu vou me expressar em nome dos Melquizedeques, de maneira geral e, em seguida, nós
abriremos um espaço para perguntas com relação ao que eu disse.

O tema de minha vinda é ‘a preparação’.
Eu lhes falei das parteiras.

Para o que preparam as parteiras?
Naturalmente, elas preparam para o que é chamado de parto.

Portanto, vocês podem deduzir que vocês entraram no que nós chamamos de trabalho porque, para passar de
um lugar ao outro, é preciso atravessar uma passagem específica.

Essa passagem é, por vezes, delicada, é claro.
Isso é chamado de trabalho de preparação para o parto e, também, de dar à luz.

Então, vocês irão me perguntar: “ao que dá à luz?”.
Evidentemente, quando uma mulher dá à luz, sobre este mundo, espera-se um bebê, não é?

Não esperamos outra coisa que saia desta pessoa.
Aí, o que nasce é profundamente diferente para cada um.

***

Naturalmente, vocês estão em um período particular.
Muitas coisas chegaram sobre esta Terra.

Além do que acontece ao nível dos sinais exteriores, eu vou situar minha intervenção mais no contexto de uma
ótica Interior.

Porque, o mais importante, é claro, é o que vocês vivem, cada um, no Interior de vocês mesmos.
Então, é claro, vocês sabem, há pessoas que nada vivem, ainda.

Há pessoas que vivem estados Vibratórios.
Há pessoas que vivem novas percepções, em seu corpo ou em sua própria Consciência.

Eu já mencionei: a deslocalização, o acesso ao Estado de Ser, o acesso ao Samadhi.
Tudo isso vocês conhecem perfeitamente (quer vocês o vivam, aliás, ou não).

O. M. AIVANHOV - 30 de Janeiro de 2012 - Parte 1
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***

Vocês estão, hoje, no momento da Preparação.
A Preparação, vocês podem vê-la como um momento particular.

Neste momento particular, o ser humano encontra-se nesta noção de Passagem.
A noção de Passagem evoca um antes e um depois.

Mas, este antes e este depois não se refere (mesmo se isso é exato) a uma noção de tempo e de espaço,
mas, sobretudo, a uma noção de antes e depois ao nível da Consciência e ao nível do que vocês são, ou no

aspecto limitado, ou no aspecto Ilimitado.
Isso significa que este período é propício, não necessariamente para querer debruçar-se, de maneira doentia,

no que era antes ou de maneira, um pouco exagerada, de projeção, para saber o que isso vai ser depois.
Mas, esta noção de Passagem convida-os para estar, ainda mais, no seu Instante Presente, ou seja, para

abstrair-se, justamente, do antes e do depois.
Porque, a melhor maneira de realizar uma Passagem é, primeiramente, ver que há uma Passagem,

compreendê-la, vivê-la e se concentrar, é claro.
Em quê?

No trabalho de Passagem, nele mesmo.
Não projetar no que será feito amanhã, em sua vida nesta Terra (em suas relações, em sua família, em seu

dinheiro), mas, mais, em prestar atenção a esta própria noção de Passagem.
Portanto, não é mais o momento de olhar o ontem.

Não é mais o momento de olhar o amanhã.
O Apelo da Luz, agora, chegou para dizer-lhes: “é o momento”.

E, isso, vocês sabem.

***

MARIA disse a vocês: “a Estrela que anuncia a Estrela”.
Que passou.

E agora, a segunda Estrela.
A mais importante, é claro (como eu disse há vários anos, como disse SÉRÉTI, como disseram os Arcanjos e

algumas Estrelas) porque é isso que anuncia a Passagem, por si só.
E, para efetuar uma Passagem, vocês estão, inteiramente, nessa Passagem.

E sua Atenção, sua Ética, sua Humildade, sua Simplicidade (tudo o que vocês já conhecem) deve ser,
integralmente, consagrado a essa Passagem.

Não para tentar ser o observador de: “ei, eu vi isso”, “ei, eu vi aquilo”, “ei, isso leva a isso”, “ei, eu sou obrigado
a deixar isso”.

O mais importante é compreender que, para viver um nascimento, a melhor forma é passar pelo nascimento.
Uma mulher que dá à luz, ela não vai se importar com impostos, não é?

Ela não vai se importar em saber se seu marido está aí.
Ela não vai se importar em saber o que ela vai fazer para comer durante uma semana ou como ela vai vestir o

bebê, durante quinze dias, quando ela for para casa, não é?
O mais importante a compreender é que vocês estão prestes a viver esta noção de Passagem, ou seja, à sua
maneira: com aceitação, com recusa e, para muitos seres humanos, com uma noção de negação, até mesmo.

***

Vocês estão prestes a viver a instalação do ‘choque da humanidade’ tal como foi falado por SRI AUROBINDO.
Então, cada um de vocês vive seu choque à sua maneira.
Há quem prove dificuldades para realizar essa Passagem.

A única maneira que vocês têm de viver essa Passagem (seja qual for, referente a vocês) dificilmente será
fazer outra coisa senão se consagrar a essa Passagem.

Então, é claro, aqueles que estão nas atividades sociais, profissionais, familiares, vão dizer-lhes: “sim, mas eu
não tenho apenas isso para fazer; eu tenho, também, outras coisas a fazer”.

Eu responderei para eles: o que vocês querem?
Vocês querem passar ou vocês não querem passar?

Vocês querem fazer essa Passagem ou vocês não querem fazê-la?
As condições que os aproximam deste período são, eu diria, primordiais sobre as próprias condições dessa



Passagem.
Ou seja, compreender e aceitar que se vocês vivem essa Passagem em cem por cento, com toda lucidez, com
toda Consciência, vocês são como a mulher grávida que dá à luz: ela não vai se importar com seus impostos,

com o que ela vai fazer para comer durante quinze dias.
Isso está totalmente fora da sua consciência porque haverá, sempre, circunstâncias (o marido, a família e todo

o resto) que vão cuidar do que parece essencial.
A única coisa essencial, hoje, é esta noção de Passagem.

***

Atenção, eu não quero dizer, por aí, que é preciso colocar-se na posição da mulher que vai dar à luz e aguardar
que o bebê saia, não é isso.

Isso significa, simplesmente, que a Consciência deve estar focada, não sobre sua pequena pessoa, nem
mesmo nas Vibrações que vocês vivem ou em sua explicação.

Porque alguns de vocês constataram que há fenômenos um pouco particulares que se referem, ou aos órgãos
dos sentidos, ou aos olhos, ou à audição, ou ao olfato, ou ao paladar, ou à própria garganta.

Porque é uma nova Passagem que é a Passagem da Ressurreição e da Crucificação, ao mesmo tempo.
Mas, o importante, quando vocês estão em uma cruz, como o CRISTO, vocês não irão dizer: “ai, ai, ai, isso dói;

eu vou mudar a minha mão de posição para sentir menos dor”.
Não, vocês irão se concentrar no significado: “Pai, será que eu entrego o meu Espírito em tuas mãos?”.

Ou será que minha personalidade está, ainda, prestes a me dizer: “eu tenho dor em tal lugar” ou “é preciso
tratar de onde eu irei ou do que eu deixo”.

Porque, o mais importante é a percepção e, além da percepção, a noção da própria Passagem.
Se vocês desviarem sua Atenção do que acontece, não em vocês (não no corpo, não na Consciência), mas do

próprio significado dessa Passagem, vocês irão provocar um desperdício da Energia.

***

O mental, as emoções, vão arrastá-los para outros lugares do que nessa Passagem porque é a característica
da personalidade (da consciência limitada, das emoções, do mental) puxá-los para outros lugares além daí

onde vocês estão.
E aí onde vocês estão é a Passagem: a Passagem da Porta Estreita, a Passagem do ego ao Coração, na

totalidade (o que nós chamamos de Porta da Infância).
A Criança, ela está no instante presente, não para contemplar o umbigo, não para olhar no exterior, mas para

estar viva.
O que significa estar vivo?

Não é estar interessado na pequena pessoa.
Não é estar interessado em todas as projeções da sua vida, do seu passado, do seu futuro.

É imergir-se, totalmente, no Instante Presente.
Se vocês estão, totalmente, imersos no Instante Presente dessa Passagem, vocês poderão fazer o que vocês

têm a fazer, mas vocês estarão, cada vez mais, no Ser.
Então, é claro, há, entre vocês, quem tenha tal acuidade dessa Passagem que eles não conseguem fazer mais

nada.
Há outros que podem fazer ainda mais coisas.

É como se eles estivessem tomados de uma atividade frenética, justamente, para não ver essa Passagem.
Compreendam que é exatamente isso: a consciência limitada vai, sempre, levá-los a outros lugares do que aí

onde vocês estão.
E, aí onde vocês estão é, muito precisamente, o lugar correto, o momento correto.

Na condição de que vocês sejam vocês mesmos, na Consciência e no Ser (nesse lugar correto, nesse
momento correto) e não em outros lugares.

***

Portanto, isso é um Apelo.
O Apelo que vocês ouviram (os Cantos do Céu, para alguns), é esse o sentido da Vibração que chega.
Não é para dizer: “o que me faz esta Vibração?; ah, sim, ela  me incomoda o ouvido; ah, sim, ela me faz

cócegas no nariz”.
Porque vocês perdem tempo se vocês fizerem isso.

Não é questão de negar o que acontece, mas de se introjetar, ou seja, cessar toda projeção da Consciência,



Não é questão de negar o que acontece, mas de se introjetar, ou seja, cessar toda projeção da Consciência,
mesmo em meio a alguma coisa que possa parecer uma Vibração importante ou no fato de lamentar que a
Vibração os impede de fazer isso ou aquilo ou desencadeia o aparecimento da Visão Etérea, do Fogo do

Coração.
Tudo isso vocês sabem.

Portanto, vocês têm que se debruçar sobre o significado, não intelectual, mas sobre o significado, para a Vida,
do que é essa Passagem.

Então, eu não falarei das circunstâncias exteriores.
Porque as circunstâncias exteriores, vocês as têm, todos, sob seus olhos, se vocês se interessam pelo

exterior.
Isso não diz respeito a vocês.
Vocês sabem que isso está aí.

Se vocês não sabem que está aí, coloquem-se a questão do porque seu mental e seu pequeno ego lhes
dizem que isso não está aí, não é, qualquer que seja a Passagem que vocês têm a fazer.

Naturalmente, vocês sabem que há seres humanos que ficarão tão chocados que eles estarão na negação do
que chega à sua Consciência, até o último minuto.

Mas isso não é problema de vocês.
Vocês não podem (e nós o dissemos) salvar estritamente ninguém.

Isso se denomina a Liberdade.

***

Vocês estão sozinhos frente a vocês mesmos.
Sem nada.

Isso significa que não há pessoas exteriores, circunstâncias exteriores, relações exteriores.
O que vocês têm a viver (essa Passagem), vocês o vivem sozinhos.

De maneira geral, durante o parto, o bebê atravessa o canal genital (como vocês dizem) totalmente só.
Obviamente que há seres que estão aí: há a mamãe que impulsiona, há aquele que lida com o parto, que está

aí e que vê se isso vai bem.
Mas, em nove de dez vezes, isso acontece por si só.

Ou seja, que a Passagem não tem necessidade de vocês.
Mas, por outro lado, há necessidade da sua Lucidez.

Vocês não têm que impelir, nem num sentido nem no outro.
É agora, mais do que nunca, que todos os ensinamentos (que vocês tiveram durante as Núpcias Celestes)
devem voltar à mente: o Abandono à Luz (ndr: em particular, as intervenções de ANAEL de 11 de maio de

2009, de 13 de maio de 2009, de 17 de maio de 2009, de 05 de outubro de 2009, de 05 de agosto de 2010, e
de O.M. AÏVANHOV de 1º de novembro de 2009).
Como eu dizia: “deixem os amendoins no pote”.

Porque vocês não são, nem o pote, nem os amendoins, nem a mão que segura os amendoins.
Vocês são o quê?
Vocês são a Vida.

E vocês são a Passagem, vocês mesmos.
Assim, mesmo a deslocalização da Consciência é, de algum modo, um testemunho de que a Consciência não

é limitada e de que ela é Ilimitada.
Ela é tão Ilimitada que, a um dado momento, ela se torna o Tudo, na totalidade.

E a única maneira de viver isso é estar nessa Passagem.
Isso quer dizer que, mesmo se vocês estão prestes a cozinhar ou, mesmo se vocês estão prestes, eu não
digo eu, a viver uma doença, a partir para o outro lado ou pretendendo viajar, onde vocês estiverem, vocês

farão essa Passagem.
Esse é o elemento o mais importante.

***

Então, esta noção de Passagem é, realmente, fundamental, não para olhar os sintomas dessa Passagem, não
para ter saudade de um passado, não para precisar se projetar no futuro.

Porque tudo isso é o mental, é claro.
Mas, estar, totalmente, em quê?

Na Presença.



***

A Passagem (a Reversão no nascimento, no parto, tudo isso) é regida pelo Arcanjo URIEL.
Portanto, vocês podem chamar URIEL.

Os Arcanjos lhes disseram que eles estão em vocês porque eles são vocês.
Então, é claro, quando vocês estão na personalidade, vocês imaginam um ser com asas (e, isso, é

perfeitamente verdadeiro em algumas Dimensões).
Eles existem, é claro.

Mas eu lembro a vocês que existir, isso significa “ex-starer”, ou seja, manter-se fora.
Ora, agora, vocês têm que realizar o “in-stare”, ou seja, o “instar”.

O “instar” significa manter-se no interior.
É compreender e viver além da compreensão intelectual, que, se URIEL está em vocês, vocês fazem ressoar

URIEL.
Não há necessidade de ritual.
Vocês não precisam de velas.

Vocês não precisam de incenso.
Vocês são a Consciência URIEL.

E a consciência URIEL é a Passagem, é a Reversão.

***

Vocês se lembram, talvez, há mais de um ano, vocês vivenciaram a Passagem da garganta.
Foi quando foi preciso remover a poeira.

Como eu disse, não havia ali mais tapete para esconder a poeira.
Agora, a iluminação da Luz torna-se tão importante que esta iluminação é um Apelo.

E este Apelo é aquele que prefigura (e antecipa) o Apelo final, ou seja, aquele de MARIA (no momento
oportuno).

E vocês têm todos os elementos porque nós lhes demos tudo o que era possível dar-lhes.
Mas, há apenas vocês que podem dar-se a vocês mesmos.

E, para isso, é preciso estar nesta noção de Passagem.
É preciso estar nesta vida do Instante, não como observador do que chega para vocês: porque isso se vive.

Não é porque vocês irão se colocar no Coração (mesmo se isso ativa a Vibração do Coração).
Efetivamente, ela está aí.

Mas, desviem-se de tudo isso.
Entrem na Presença.

E quanto mais vocês se ajustarem a esta Presença, mais isso que está para viver será vivenciado, de maneira a
mais fácil possível.

O trabalho não será interrompido.
É como uma mulher que teve muitos filhos: o último bebê, ele sai como uma carta no correio, ele sai sozinho.

Da mesma forma que vocês vão entrar e não sair.
Entrar onde?

Isso é problema de vocês, e esse problema é individual.
Vocês entram no que vocês são: no Estado de Ser, na Presença, na Comunhão, na Fusão, na deslocalização

ou na Dissolução, n’A FONTE.
Isso é vocês que sabem.

Porque é um assunto íntimo a vocês mesmo (e estritamente individual) e que recorre a uma noção que está
além da pessoa, além do amor entre os seres, além da Comunhão entre os seres.
Mas é um, como dizer, face a face, um Coração a Coração, com vocês mesmos.

Mas, não vocês mesmos na pessoa.
Não vocês mesmos nesse corpo que vocês habitam.

Nem mesmo vocês próprios na Consciência.
Mas no Absoluto.

***

Portanto, tudo isso, é o que nós lhes transmitimos (e que eu transmito a vocês), em nome de todos os Anciãos.



Portanto, tudo isso, é o que nós lhes transmitimos (e que eu transmito a vocês), em nome de todos os Anciãos.
Reflitam bem.

Não com a cabeça.
Reflitam-se, vocês mesmos.

Porque é apenas questão de vocês mesmos.
Não é questão de dizer-lhes (efetivamente, vocês o sabem): “as Trombetas surgiram e elas vão aparecer cada

vez mais”.
O Som do Céu e da Terra vão se generalizar, sistematizar-se, até um momento específico, uma noite de

grande frio.
Tudo isso vocês sabem.

E é neste período que a lagarta sabe que ela tece o casulo e que ela se torna Borboleta.
Mas ela não tem mesmo que se colocar a questão do seu futuro.

Por quê?
Porque, será que vocês pensam que a lagarta precisa imaginar a borboleta?

Não.
A borboleta está inscrita na lagarta, ou seja, a Passagem se faz independentemente da sua vontade.

Aquele que acredita, ainda, que ele vai constituir seu pequeno corpo de Estado de Ser, seu pequeno corpo de
Luz, apenas faz atuar a sua vontade.

Evidentemente, durante anos, nós atraímos sua Atenção e sua Intenção para o quê?
Para diferentes yogas, para diferentes Vibrações.

Porque era um trabalho preliminar destinado a fazê-los conscientizar-se (e viver, portanto) do que era para viver.

***

Agora, é uma outra etapa e esta etapa, ela necessita o quê?
Unicamente: o Abandono à Luz e a sua Presença.

Ressoem esta palavra: “Presença”.
A Presença está além do que vocês são.

A Presença está além de todos os seres ao seu redor.
A Presença é um assunto íntimo, de face a face com vocês mesmos para ver (como fez a Luz nesses últimos
tempos, iluminar a poeira, iluminar as deficiências), mas ver a Luz para o que Ela é, ou seja, vocês mesmos.

Eis o que o vem dizer-lhes a Luz, agora.
Eis o que eu vim dizer-lhes e eis o que vocês têm a se dizer, a vocês mesmos: a Passagem, a Presença, o

Abandono, significa Viver, na Totalidade.
E não levar a Consciência para amanhã, para ontem ou para tal ou tal manifestação do seu corpo.

***

Quer queiram ou não, quer aceitem ou não, a grelha do planeta é para todo mundo.
Mesmo àqueles que, até o momento da grelha do planeta dirão: “isso não é verídico”.

Isso é problema deles.
O que nós podemos ali fazer?

O que pode ali fazer a Luz se os seres não querem aquiescer à Luz?
Isso significa, simplesmente, que esses seres estão no ego, na personalidade, na reivindicação e que eles não

aceitam.
Se vocês quiserem, é como o sol: ele nasce de manhã, independentemente do que vocês pensem em relação

ao fato de que esse sol nasce.
Que vocês digam: “isso não é verídico”, que vocês digam que ele não vai nascer amanhã: ele nascerá.

E é assim.
A Vida é.

E a Vida prossegue com todos seus direitos.
Agora, cabe a vocês saber em quais circunstâncias vocês querem viver isso.

Vocês se colocam sob o ponto de vista da consciência limitada, ou seja, da pequena pessoa que quer obter
um pouco de Luz para aliviar algumas dificuldades e se sentir bem?

Ou é alguém que está em um caminho espiritual e que prefere se sentir Ser?
Ou vocês deixam todas as resistências, sem qualquer exceção, para viver a Presença?

Não há alternativa.



***

O sol nasce, quer queiram ou não, é claro.
Esta imagem é (porque o que nasce é o Novo Dia) a expressão que foi empregada por METATRON, desde

agora vários meses (ndr: em particular, a intervenção de METATRON de 07 de agosto de 2011).
Vocês estavam no alvorecer de um novo dia.

O alvorecer se impõe.
Vocês escutam os sons.

Vocês percebem as Vibrações.
Vocês veem o estado do mundo.

Vocês veem os sinais da Terra, os sinais do Céu.
O que mais é preciso?

É preciso aceitar e, então, Estar na Presença.
E se vocês estão na Presença, vocês não têm mais nada a fazer.

Porque a Passagem (se vocês estão nessa Passagem) é uma realidade que não oferece qualquer tomada
para a dor, para a resistência, para a personalidade.

Se há dor, se há sofrimento, se há interrogação, deem-se conta.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês colocam sua Consciência na personalidade, em seu ego e no aspecto limitado.
Vocês não estão no Ilimitado.

Porque, se vocês são o Ilimitado, vocês não são mais o limitado.

***

Até agora, o limitado e o Ilimitado faziam idas e vindas.
São as experiências que vocês realizaram (o despertar da Kundalini, o Fogo do Coração, a deslocalização, a

Comunhão, os Yogas), tudo isso que nós lhes demos para trabalhar a fim de viver este momento, esta
Presença, que é a Passagem.

Então, não se coloquem a questão do que há por trás da Porta.
Não se coloquem a questão do que vocês deixam.

Coloquem-se a questão de Ser, unicamente, esta Consciência e, sobretudo, esta Presença.
Porque, se vocês são esta Presença, vocês irão se tornar o Absoluto.

E, tornando-se o Absoluto, vocês não colocarão mais qualquer questão sobre o que vai acontecer amanhã (o
que vai se tornar esse corpo, o que vai se tornar minha família, meus filhos, meus pais, minhas

responsabilidades?).
Quando o sol nasce, quer queiram ou não, ele se ergue.

Vocês estão nesse momento, muito precisamente.
E não me perguntem: “quando é, é amanhã, é dentro de seis meses?”.

É imediatamente.
Porque isso apenas depende de vocês e, totalmente de vocês.

***

Eis, caros amigos, o que, em nome dos Anciãos, eu tinha que dar a vocês.
Agora, se, em relação a essas palavras que eu empreguei (que eu tentei fazer o mais simples possível em

relação a essa Passagem), se vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

************
CONTINUA COM ‘PERGUNTAS & RESPOSTAS’

http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html 
************
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1342
http://porataldosanjos.ning.com/


Pergunta: foi dito que os 3 Dias podiam ser vividos por antecipação. Isso supõe que a Passagem
pode se viver antes dos 3 Dias?

Sim.
Porque (e são as palavras que eu empreguei no ano passado, desde o mês de abril) quando eu disse: “vocês

ali estão”, vocês ali estavam, em nível individual.
Há um nível individual.

É o que eu lhes disse em relação a essa Passagem e vocês podem imaginar que haverá um momento
coletivo.

É o momento em que o Sol nasce para todo mundo.
É evidente que, por antecipação, foi-lhes pedido (a vocês, os Ancoradores de Luz, as Sementes de Luz e

mesmo aqueles que nada vivenciaram, ao nível Vibratório) para colocar-se neste Estado de Presença.
Porque, quanto melhor, agora, vocês forem ao seu Estado de Presença, melhor vocês irão ajudar e servir o

conjunto da humanidade.
Não é mais questão, vocês entenderam, somente, de Enxamear a Luz ou de Ancorar a Luz.

Agora, vocês se tornam Luz.
Se vocês se tornam Luz, vocês serão um farol para seus Irmãos e Irmãs que estão na ‘noite escura da alma’ ou

que estão na negação, ou no ódio, ou no choque.
Mas, lembrem-se de que é preciso respeitar a Liberdade de cada um.

Vocês não têm o direito (é assim que o podemos dizer) de querer, a todo preço, que tal pessoa ou tal outra
pessoa, seja como vocês.

Vocês apenas podem dar-lhe a ver a sua Presença, a sua Humildade, a sua Simplicidade, a sua Transparência.
Tornar-se Cristo é isso.

O que vocês fazem passar à frente: sua personalidade ou seu Estado de Presença?
A reivindicação de alguma coisa?

Ou o Ser?
Porque o Ser nada tem a reivindicar.

Ele é Transparente.
Ele é Luz.

Ele é Cristo e ele pode dizer como o CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”.
Ou seja, superar os jogos de interações da consciência limitada ou, até mesmo, da Ilimitada, em meio ao

Estado de Ser.

***
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Pergunta: poderia nos ajudar a apreender a noção de Transparência?

Ela é muito difícil de ser apreendida pelo ego, é claro.
É muito simples: se vocês estão Transparentes, vocês nada tomam para vocês mesmos, seja o que for que

dissermos a vocês.
Se vocês estão Transparentes, vocês estão além de qualquer aparência e além de qualquer parecer.

Vocês estão além de qualquer conflito.
Vocês estão além de qualquer resistência, de qualquer oposição e de qualquer contradição, Interior como

exterior.
Desde que vocês reivindiquem alguma coisa que seja, vocês não estão mais na Transparência.

Isso não quer dizer que seja preciso se tornar um vegetal porque, ser Transparente requer uma força
considerável, não do ego, mas uma força de Abandono, isto é, viver o Ilimitado, tornar-se o Ilimitado.

É uma abnegação total.
Do quê?

Da pequena pessoa.
Como lhes dizia HILDEGARDA DE BINGEN: esta famosa tensão para o Abandono (ndr: em particular, a

intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010) (*).
O objetivo, hoje, é o quê?

Se vocês me disserem “amanhã” ou “a estase” ou “os 3 Dias”, significa que vocês não estão na Presença.
A Presença não tem o que fazer, até mesmo, do que vai acontecer dentro de muito pouco tempo.

É um estado.
Este estado não os impede de se informarem, mas estejam vigilantes e lúcidos para manter este estado

Vibratório de Presença.
O Arcanjo URIEL, através das suas diferentes intervenções (vocês o constataram, principalmente durante o ano

passado) (**) propôs a vocês espaços Vibratórios onde as palavras que ele empregava podiam ser, como
vocês viram, em diferentes sentidos.

Porque não eram as palavras que eram importantes.
As palavras sendo apenas um suporte da Vibração da Presença.

É o que denominamos, em alguns grupos religiosos, de maneira um pouco distorcida, a Glossolalia, ou seja, o
falar em línguas.

Esta linguagem nada quer dizer senão que ela é Vibratória.
Para vocês, ela nada significa enquanto vocês estão ao nível da personalidade.

Mas, desde que vocês entram no Ajustamento total do que vocês São, vocês vivem esta noção de Presença:
por exemplo, as Radiâncias Arcangélicas (ndr: ver a coluna “acompanhamentos”) (***).

Por exemplo, o que lhes propuseram as Estrelas, viver, nas 5as-feiras, às 22 horas (hora francesa) (ndr:
intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro de 2012) (****).

Esses momentos de Presença (porque é disso que se trata) são destinados a colocá-los neste estado de
Passagem, ou seja, a fazê-los viver este Absoluto.

E isso acontece no Silêncio.
Vocês são livres para fazê-lo ou não fazê-lo, para vivê-lo ou não vivê-lo, tranquilamente, fumando um cachimbo

ou bebendo uma taça de champanhe, pouco importa.
Vocês sabem, esta noção de Passagem, ela se junta ao próprio princípio da Fé.

Não da crença estúpida, mas da Fé Absoluta.
Vocês têm Fé?
A verdadeira?

Isso poderia se resumir a isso.
A verdadeira Fé é uma forma de confiança que está além da crença.

Porque isso é uma certeza (que é insuflada pelo Espírito, pelo Pai, pelo Sopro, pela própria Luz) no que vocês
são, ou seja, a Luz e não esta pequena pessoa que todos nós fomos, confinados nesse corpo, sem

possibilidade de sair.
Vocês são a Vida.
Nós somos a Vida.

Mas, a Vida não é o que vocês veem, não é o que vocês sentem, o que vocês percebem, em meio à
encarnação.

É algo muito maior, até mesmo, do que os movimentos aparentes das estrelas.
É ser a totalidade do Criado e do Incriado ou do Descriado.

***



Pergunta: na vida diária, como conciliar a tensão para o Abandono ou para a Transparência e a
necessidade que temos, às vezes, de ter atitudes de combatividade?

Eu vou lhe responder, caro amigo: não há qualquer obstáculo.
É a personalidade que acredita que, ter conflitos com sua mulher, ter conflitos com o encanador, isso seria um

obstáculo para o estabelecimento da Presença.
É um erro pensar assim.

E, de toda maneira, você não tem que se colocar a questão.
Porque, se você vive, na totalidade, a Presença (em seu estado o mais realizado, se o podemos dizer), o que

vai acontecer?
Você vai fazer como MA ANANDA MOYI.

Você vai se colocar em um canto.
Você não terá mais necessidade de nada exceto de estar nesta Presença.

Você não irá mais se preocupar com o encanador, com a mulher, com comer, com dormir e com fazer xixi, ou
com o que for.

Você será a totalidade da Presença.
Portanto, onde está o problema?

O problema é que a personalidade reivindica, ainda, o fato de fazer isso ou aquilo.
“Busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Vocês não podem buscar o Reino dos Céus.
É uma expressão já que nada há a buscar.

Basta estar Presente.
Vocês não podem reivindicar a Luz e, ao mesmo tempo, se queixar de que a Luz os impede de fazer isso ou

aquilo.
Tornem-se a Luz, na totalidade.

Naquele momento, você irá se colocar em um canto, em Samadhi, na Presença a mais total da Luz e você irá
ver que, naquele momento, o vazamento de água, nada tem a ver.

Onde está a verdade?
Será que ela está no fato de ser Luz ou no fato de se ocupar com o cotidiano?

Agora, veja a Luz e, depois, você verá que o cotidiano poderá acontecer por si só, ele também.
Naturalmente, você será obrigado a fazê-lo.

Se você vê uma torneira que está aberta, a água escorre.
Você é obrigado a fazer um gesto para parar a água, não é?

Ou, então, você confia à Divina Providência, à Fluidez da Unidade, à sincronia e a água será fechada.
Mas, para isso, é preciso uma fé absoluta, não é?

É sempre a personalidade que vai teimar e dizer: “sim, mas”.
Não há “sim, mas”.

Há Luz onde há “sim, mas”.
Se há Luz, não pode ali haver “sim, mas”.

Mas, se há “sim, mas”, não há Luz, na totalidade.
É com isso que vocês são confrontados e é isso, precisamente, que vocês estão prestes a viver.

De onde a expressão: “busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.
Vocês irão buscar a Luz.

É um divertimento.
É o fato de sentir as Vibrações, de ancorar a Luz para o mundo.

Agora, é mais isso.
É a Passagem.

E lembrem-se de que o ego vai encontrar todos os meios para desviá-los desta Porta Estreita e desta
Passagem.

Porque, é claro, enquanto estamos encarnados, há, sempre, um ego que está aí, mesmo se vocês vivenciaram
o Supramental, mesmo se vocês vivenciaram o Despertar da Kundalini, mesmo se vocês vivenciaram a Fusão

das três Lareiras, mesmo se vocês vivenciaram o Estado de Ser, mesmo se vocês vivem momentos de
Dissolução ou de Fusão com A FONTE.

A mão que fecha a torneira é o ego.
Não é a Luz que fecha a torneira ou, então, por sincronia.

Mas, não é você.
Vocês estão, agora, não mais nos tempos reduzidos.
Vocês estão nos tempos extremamente reduzidos.

E, alegrem-se.



Porque, se vocês olham tudo o que foi anunciado nas profecias, pelos profetas, seu trabalho de Luz, nosso
trabalho, de todos nós, reduziu consideravelmente o intervalo entre um processo determinado de Passagem e

a grelha do planeta.
Alegrem-se.

São vocês que decidem ou é a Luz?
Coloquem-se as questões.

Se a Luz decide, é sempre rápido.
É sempre leve.

É sempre na Alegria.
Se são vocês que decidem, é na resistência, é no sofrimento, é no questionamento, é na interrogação e é na

dúvida.
Sempre.

***

Pergunta: nessa Passagem, o que significa: “tudo o que não for dado será perdido”?

Tudo o que não é dado é perdido porque, enquanto você crê que você possui alguma coisa, você é, você
mesmo, possuído.

Então, agora, eu não peço para vocês jogarem seu dinheiro (que serve ainda um pouquinho de alguma coisa)
pelas janelas, não é, ou para distribuir todos os seus bens.

Mas é para estar conscientes do que vocês não deram.
E eu não falo de dinheiro.

Eu falo de certezas, de crenças que vocês mantiveram.
Isso significa que vocês não eliminaram.

Lembrem-se da frase que eu disse: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”, ou seja, eu aceito que
eu e meu Pai somos Um.

Mas não é uma frase.
É uma vivência.

Porque há uma distância enorme, vocês sabem, entre afirmar belas frases e vivê-las.
Tudo o que não for dado será perdido.

Aqueles que desejarem salvar sua vida irão perdê-la.
Porque aqueles que consideram que há uma vida a salvar estão no ego.

A vida É.
Portanto, nada há a salvar.

É essa perturbação final que está em ressonância com a Presença, com o Absoluto, que é para viver, agora.
Não é mais tempo de se colocar em Vibração para ter a Alegria de sentir o Coração, mesmo se é muito

agradável.
Obviamente que isso ocorre.

É evidente que muitos seres vivem o Despertar da Kundalini.
É evidente que muitos seres vivem fenômenos de calor intenso, de Vibrações intensas.

Mas, se ela está aí, a Vibração, agora, isso é bom.
Se vocês se colocarem na Vibração (como em algum momento), vocês irão amplificá-la.

Chega uma hora (como nas Núpcias Celestes) em que é preciso deixar tudo isso.
Porque isso irá provar que, naquela altura, vocês se deram e que vocês tudo deram.

É o princípio do Abandono tal como o exprimiu ANAEL.

***

Pergunta: vocês disseram, há alguns anos: “os demônios foram liberados e eles vão gritar”. Ao que
podemos juntar, agora, este quadro?

São todos os seus Irmãos e suas Irmãs que rejeitam e que vão tentar encontrar justificativas à sua negação
(através da ciência, através das religiões, através das crenças).

São todos aqueles que vão gritar porque, para eles, isso não é possível.
Porque a Luz, para eles, era algo que devia satisfazer seu ego, sua personalidade.

Todos eles, eles vão ranger os dentes.
O CRISTO lhes disse: haverá ranger de dentes terríveis.



E esses ranger de dentes geram energias emocionais (astrais, se vocês preferirem), mentais.
Portanto, isso cria egrégoras muito potentes, fundamentadas no medo.

Sem contar que os Fantoches vão procurar, até o último limite, jogar sua última jogada e mover sua última
pedra.

Portanto, a todo custo, não acreditarão.
Até o último minuto.

Eles vão jogar os jogos da guerra, os jogos da catástrofe, em todos os níveis.
E desviar sua Consciência pelos jogos, pela televisão, pelas coisas insignificantes.

Eles farão de tudo para que vocês não encontrem sua tranquilidade e sua Presença.
São esses os demônios que vão urrar na noite.

Porque, para esses seres (não há qualquer julgamento), eles estão tão afastados da Luz, que a Luz vem pôr
em risco suas construções.

Quando o Sol nascer, os jogos de construções Lego (os jogos Lego, como para as crianças), e bem, serão
varridos por esse Sopro de Luz.

E aquele que joga Lego, ele não quer ver outra coisa senão seus Lego, ou seja: seu patrimônio, sua família,
sua mulher, seus filhos, seu jardim, as posses (quaisquer que sejam), mesmo os mais altruístas.

Eles vão lhes dizer: “mas, não é esse o ponto; eu não terminei o que eu tinha que fazer; eu ainda tenho coisas a
fazer”.

E, para eles, o que chega não é a Luz.
É por isso que eu denominei, à época, o planeta grelha.

Para eles é uma catástrofe.
É o fim das projeções.

É o fim de suas ilusões que, para eles, era real.
E, isso, vocês nada podem ali exceto tornar-se, vocês mesmos, esta Presença.

Porque, agora, sendo esta Presença (além da Ancoragem da Luz e do Enxamear da Luz), vocês serão Faróis
na noite.

***

Pergunta: do mesmo modo que há uma falsa humildade, pode haver uma “falsa Presença”?

A Presença é um Estado onde não há mais qualquer ego: é MA ANANDA MOYI, é o Samadhi, é a Irradiação
total do Ser, a Transparência total do Ser.

Não há qualquer reivindicação para o “eu” [“moi”], para o “eu” [“je”].
Há apenas a Presença.

E, quando há Presença, não pode ali ter nem emoção, nem mental, nem questão, nem o que quer que seja,
exceto a Presença.

Mas, isso, ninguém do exterior pode julgar.
Porque se, você mesmo, você se diz: “aquele, ele não está na Presença”, você está no ego.

É um problema seu com você mesmo.
Isso conecta ao que foi denominado, eu creio, “os acordos Toltecas”: não criar um caso pessoal.

Isso não se refere a vocês.
Por que você quer ver a trave que está no olho do seu vizinho?

Ocupe-se, você mesmo, já, da sua grande trave.
Eu não falo para você, é claro.

Eu falo de maneira geral.
Coloquem-se a questão: desde que vocês veem alguma coisa, no outro ou nas circunstâncias da sua vida

(atualmente, sobretudo), que incomoda vocês, mas isso os remete a vocês mesmos.
Sem isso, vocês estão, ainda, em uma projeção exterior.
A medida com a qual vocês julgam será aplicada a vocês.

Então, a melhor coisa: não julguem.
Não julguem vocês.

Não julguem ninguém.
Sejam a Presença.

Agora, quando alguém reivindica a Presença com um grande sorriso, e você vê que há uma grande sombra
negra sobre ele, o que você vai fazer?

Você lhe dirá que ele não está na Presença?
Mas, se você fizer isso, você vai recair no mesmo nível dele.



Essa é a dificuldade, especialmente quando vocês estão nas circunstâncias, seja em casal, seja com amigos.
Obviamente que o que leva a reagir, o que leva a querer servir o outro, é o que senão o ego, já que é um

problema da pessoa?
Se você se instala na sua Presença, eu lhe garanto que você não verá mais nada, nem no outro, nem em você.

Você estará na Presença dessa Passagem, deste Estado de Dissolução ou do Absoluto (você o denomine
como quiser).

Mas, no Absoluto, você não pode estar preocupado com qualquer aspecto limitado dissonante, no outro ou em
você.

Porque isso não existe mais.
Real e concretamente.

Isso não é uma negação.
É a última fase.

É a aceitação total.

***

Pergunta: utilizar a citrina pode fortalecer a Presença de URIEL?

URIEL está em você.
Usar alguma coisa é considerar que ele está fora de você.

A conscientização que é para fazer é que vocês são os Arcanjos.
Você é eu.

Você é o seu pior inimigo.
Você é o seu pai.
Você é a sua mãe.

Mas você não é você.
Porque ser o você e o eu, é ser o ego.

É colocar, ainda, uma distância e uma separação.
Vocês não estão mais nesses tempos.

Então, é claro, se vocês acham que vai ajudar colocar o cristal do Arcanjo URIEL em tal lugar, porque não.

***

Pergunta: a nuvem em forma de olho que vimos há uma hora está ligada à sua Presença?

Caro amigo, você procura, ainda, um significado.
Isso reflete o quê?

Uma necessidade de explicar e de compreender.
Ora, compreender é o inverso de dar.

Compreender, de algum modo, é apropriar-se.
É satisfazer o ego com uma explicação.
A Presença jamais poderá se explicar.

Os sinais, vocês têm aos bilhões.
Por toda parte.

E, se vocês passam seu tempo vendo sinais, em alguma parte, isso traduz uma necessidade de mostrar o
quê?

Que vocês tinham razão.
Mas todos nós passamos por isso.

Mas, a um dado momento, você irá compreender que você mesmo manifesta indiferença por ter razão.
Porque, ter razão é, também, uma reivindicação do ego.

Se você tem razão, o outro está errado.
Ninguém está errado.
Ninguém tem razão.

O Sol nasce, isso é tudo.
É o Alvorecer do Novo Dia que não tem necessidade, nem de você, nem da sua Consciência.

Isso É porque isso é a Vida.
É como as crianças.



É como as crianças.
Eles precisam de mágica para sentir-se seguros.

Vocês entram nesta noção de Passagem, em algo que está além da manifestação, além da evidência, além da
Consciência.

É a vivência da Vida, da Presença, do Absoluto.
Tudo o mais, isso passa.

***

Pergunta: é possível avançar para o Abandono à Luz sem viver estados específicos de
Consciência?

Então aí, cara amiga, eu a remeto ao que dizia o Arcanjo MIGUEL, no encerramento das Núpcias Celestes (é,
também, o que dizia o CRISTO): “os últimos serão os primeiros”.

Porque, mesmo o seu mental, sem ter vivenciado processos Vibratórios extraordinários, sem ter vivenciado
deslocalizações de Consciência, tem, nele, em alguma parte, uma certeza Interior, é claro.

Isso está além da crença.
Os últimos serão os primeiros: eu não posso lhe dizer melhor.

A única coisa a observar, hoje, é dar atenção ao que isso é, realmente, a Presença e não o ego.
Isso é tudo.

E a Presença está além da própria Vibração.
URIEL mostrou a vocês.

O que acontecia quando URIEL intervinha?
Vocês entram (como explicar isso, em termos humanos?) em uma espécie de “terra de ninguém” onde nada

mais existe.
Vocês não estão mais aí.

Ninguém está mais aí.
URIEL não está mais aí porque nada está aí.

É isso.
URIEL desempenhou, perfeitamente, o papel que era o seu.

Resta, agora, como vocês sabem, selar, de algum modo, essa Passagem.
Isso, vocês sabem.

Vocês têm, agora, as Estrelas que se colocam em Radiação de Luz com METATRON.
Isso não é por acaso.

Aguardem para ver o que vai acontecer todas as 5as-feiras.
Nós vamos rir muito.

Vocês, também, em outros lugares (intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro de 2012) (****).
O Abandono à Luz é um ato de Consciência.

Não é um ato Vibratório.
Mesmo se, para muitos, o ato Vibratório (o testemunho das Vibrações, o acesso ao Estado de Ser, o acesso

ao Samadhi) seja uma prova (para aqueles que têm necessidade de provas).
O Abandono, é você que o decide.

Lembrem-se do que nós dissemos: a Consciência é Vibração porque a Consciência Ilimitada é um estado
Vibratório.

A personalidade é um estado Vibratório muito mais denso.
Como dizem nossos amigos Orientais (como eles denominam isso), os humores “tamásicos”, isso pesa, isso

torna mais pesado, isso torna denso, isso impede a Vibração.
A sobreposição (ou a aproximação) do corpo de Estado de Ser, o desaparecimento dos envelopes isolantes

(magnetosfera, heliosfera, ionosfera) traduz-se por uma intensificação da Luz, das Vibrações.
Tudo isso vocês sabem.

E, obviamente, há seres que não Vibram porque há uma distância muito grande entre as duas escalas de
Vibração, devido à personalidade, devido a uma vida particular, ou a barreiras específicas, ou a impedimentos

específicos.
Mas, a Presença, a Passagem, está além da Vibração.

Mas, não podemos viver a Presença, aí também, sem se Abandonar.
Quem não se Abandona?

A partir do momento em que ego reivindica uma segurança, qualquer que seja: a necessidade de prever, a
necessidade de antecipar.

Não é o ego, no sentido negativo, mas isso não é a prova, tampouco, de que não há Abandono.



Mas, naqueles momentos, mesmo aquele que se Abandonou (em Samadhi, com sua vivência), a partir do
momento em que ele sai do Samadhi e que ele se preocupa com alguma coisa (com um sentido de um

interesse qualquer), ele sai, evidentemente, deste estado.
E, na Presença, vocês estarão, cada vez mais, neste estado de crisálida.

E, se vocês se liberarem, vocês irão viver o que é para viver, ao nível da Passagem.
Lembrem-se do que eu disse no preâmbulo: vocês vão dar à luz.

Mas, não se preocupem com o que vai sair porque, o que sai, é um Filho que é diferente para cada um.
Vocês vão dar à luz a vocês mesmos, de alguma forma.

Mas, se vocês colocam sua Consciência no que vai sair, vocês se afastam do trabalho de Passagem.
Vocês compreendem (através de tudo o que eu disse) que esta Preparação não é uma preparação exterior,

nem sequer, uma preparação Interior (ajustando-se nas Vibrações ou outro).
A única Preparação é Ser a Passagem.

Portanto, estar Vivo.
Mas, não vivendo no sentido em que vocês entendem, mas, Vivendo no sentido: “o Sol nasce”.

Vocês são o Sol.
Vocês são o raio de Sol.

Vocês são aqueles que veem o Sol nascer, mas vocês são, também, o conjunto.
Como URIEL está em vocês e é vocês.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu desejo a vocês uma muito boa Presença.
Lembrem-se: a Luz é Simples.

Permaneçam Simples.
A Chave da Presença é a Simplicidade.

Naturalmente, a Unidade, a Humildade, a Infância.
Mas, antes de tudo, a Simplicidade.

Eu lhes transmito todas as minhas Graças, todas as minhas Bênçãos e eu vou me retirar porque vamos deixar
as Estrelas retomarem a palavra, a partir de amanhã, eu creio.

Eu lhes digo até muito em breve e eu anuncio que MARIA virá, amanhã, às 23 horas (hora francesa no relógio,
na 3ª-feira dia 31 de janeiro de 2012).

Divirtam-se muito.
Eu lhes digo até muito em breve.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE DA MENSAGEM:

http://www.portaldosanjos.net/2012/01/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html
************

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir seu horário local.

***

(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

(**) – Mensagens do ARCANJO URIEL
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2011

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/01/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


*

(***) – ‘Acompanhamento: Ajustamentos à Luz Vibral’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-

vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
*

(****) – GEMMA GALGANI (26.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-

autresdimens

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1342

30 de janeiro de 2012
(Publicado em 31 de janeiro de 2012)

***

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

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

http://porataldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-autresdimens
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1342


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu retorno a vocês, como anunciado, revestida da Graça do meu Manto, aquele que vem,
para esta Terra como para cada um de vocês, revesti-los da Graça da sua Ressurreição.

***

Eu venho como eu havia anunciado, neste intervalo de dois meses.
Pode ser que aí onde vocês estejam, cada um de vocês sobre esta Terra, no seu local, vocês tenham

percebido as primícias do meu Apelo.
Um Dia nasceu, como disse o Comandante (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro último)

(*).
Minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) já veio entre vocês, e em breve virá MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), a fim de completar o que eu lhes dei durante nossos cinco encontros passados.

***

Eu venho, hoje, a fim de viver, primeiramente, um espaço particular, revestido do meu Manto da Graça.
A fim de que, juntos, nós vivamos esta Graça, este estado, aquele de nossa Presença, reunidos e Unidos na

Liberdade e na Alegria.
Então, em primeiro lugar, vivamos este espaço de Comunhão.

Que cada um de vocês, aqui e em outros lugares, seja revestido do Manto da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Meus Filhos, como talvez já o sintam vocês, abre-se, em vocês, o Instante da Graça, aquele que os abre ao

MARIA - 31-01-2012 - AUTRES DIMENSIONS

http://3.bp.blogspot.com/-q2c6uQ-PWeU/TykpRJYTbSI/AAAAAAAANCI/q6Wfi6KSLEc/s1600/000%2BMaria%2Bflow4%2527%2527%2527.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


meu Apelo.
As Trombetas soaram.

A Estrela, que passou, anuncia, agora, a vinda da Estrela, em seus Céus e, sobretudo, no seu Coração.
O Tempo chegou, como lhes disse o Comandante, de prepararem-se para viver a Alegria, para viver a

Ressurreição e a Eternidade.
Os momentos que chegam são momentos de Alegria e de Paz.

Qualquer que seja o tumulto deste mundo, daqueles dos meus Filhos ou daqueles que me ignoram, que
recusam isso, nada poderá alterar, nem retardar, a Graça do retorno à sua Presença, à sua Eternidade.

***

O Comandante lhes deu as circunstâncias que devem prepará-los.
Esta preparação, vocês entenderam, é totalmente Interior.

Ela necessita os Quatro Pilares, aqueles da cabeça e aqueles do Coração (ndr: as intervenções apresentando
esses Quatro Pilares estão indicadas na coluna “protocolos a praticar – Os 4 Pilares do Coração” do nosso

site) (**).
Esta preparação é, antes de tudo, um Instante de Alegria e de alegramento do que chega: o Retorno da Luz, o

Sol que se levanta de novo, não mais freado e alterado pelo medo deste mundo, pelo medo da Ilusão, pelo
medo do efêmero.

***

Nesses dois dias, agora, nós iremos viver, juntos, eu espero, cada vez mais numerosos, a Radiação de Luz do
conjunto das Estrelas, assim como do Senhor METATRON, voltada para vocês (ndr: as modalidades práticas
desta Efusão de Luz, que foi doravante proposta toda 5ª-feira às 22 horas (hora francesa no relógio), estão

integralmente descritas na intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro último – igualmente nas colunas
“protocolos a praticar” e “acompanhamentos”) (***).

Vocês irão constatar então, por vocês mesmos, o que há para viver, o que há para Ser.
Porque, em última análise, vocês que irão me ler, que irão me escutar (ou que me escutam nesse momento),

vocês sabem, no mais profundo do que vocês São, a Verdade das minhas palavras.
E, além das minhas palavras, a Verdade da Graça.

Todos vocês estão convidados, sem qualquer exceção, ao Banquete da Alegria, do encerramento das Núpcias
de Luz.

O que ressoou no Céu, e que continuará a ressoar, é apenas o reflexo do meu Apelo, que irá ressoar no seu
peito.

***

Os momentos privilegiados dos nossos reencontros e de nossas Presenças conjuntas, no Manto da Graça,
são uma preparação essencial, durante este período.

Sem nada pedir, sem nada desejar, apenas estando Presente em vocês mesmos, vocês terão, então, a
possibilidade de realizar, para muitos de vocês, o que lhes resta a descobrir no caminho da Alegria, sobre a

Verdade do que vocês São (se isso ainda não ocorreu).
Além de todos os mecanismos que lhes foram, talvez, facilitados, e que vocês, talvez, vivenciaram, além de

tudo isso, o Tempo é para a Graça.
E a Graça não tem o que fazer do que vocês vivenciaram ou não, porque a Graça pode ser instantânea.

Ela é aquela que vem Chamá-los, ela Chama vocês, além do seu nome, além da sua forma atual, pelo seu
Nome de Eternidade, pela sua Alegria.

O Tempo dos Reencontros, se vocês quiserem, o Tempo que assinala, para vocês, o fim de todo sofrimento.

***

Lembrem-se das palavras do Comandante (ndr: intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro de 2012) (*):
simplesmente estar cada vez mais Lúcidos, a vocês mesmos, além de toda agitação mental, além de tudo o

que pode dar-lhes a ver este mundo, nos tempos que se instalam.
Porque a Verdade não é deste mundo: ela está no Interior de vocês e, unicamente, no Interior de vocês.
O Arcanjo URIEL e o Senhor METATRON redobram de Lucidez e de intensidade, em meio à sua própria

Presença, conduzindo-os e os levando para a Face d’Aquele que vem, vocês, Filhos do Sol.
A fim de que possam viver esta Eternidade, esta Verdade.



***

Eu venho confortá-los, pelo Manto da Graça, que vem se instalar sobre seus ombros, e que irá se fortalecer em
nosso encontro das 22 horas (hora francesa), toda 5ª-feira.

Outros elementos serão dados a vocês pela minha Irmã MA ANANDA.
Vocês irão encontrar, se isso já não ocorreu, a Lucidez total do sentido da sua Presença aqui, do sentido do

que vocês São, além de todo véu, além de toda dúvida, além de toda interrogação e de todo questionamento.
Porque (como muitas das minhas Irmãs lhes disseram, ou muitos dos Anciãos) isso é tão Simples, tão

evidente, tão Vivo.

***

Vocês estão nesses tempos, ultra reduzidos, do que foi nomeado o fim dos tempos.
Não vejam, neste fim dos tempos, o fim da Vida, mas, sim, o retorno à Vida, o retorno à sua Verdade, além de

toda Ilusão, de toda dor, de todo sofrimento e de todo apego.
Isso é a Graça, que vocês se dão a vocês mesmos, e que nós acompanhamos com vocês.

E esta Graça é para cada um, desde o instante em que cada Filho, cada Irmão, cada Irmã, decide sair da rotina
da pessoa, da personalidade, do ego, do mental e das emoções.

A Graça os convida para se Elevar, ela os convida para Ser a Verdade, ela os convida para Ser a Transparência
e a evidência.

É difícil traduzir com palavras o que é para viver.

***

Nós estamos perfeitamente Conscientes de que vários de vocês realizaram uma Obra magistral, para a Terra,
para a Vida, através de suas Vibrações, através de suas Lâmpadas que despertaram, através da sua

assiduidade aos seus encontros de Alinhamento com a Terra.
Esse foi seu sentido do Serviço, a Verdade da sua dedicação e da sua Presença.

***

Hoje, uma outra etapa se abre, e esta etapa, eu nomeei final, porque ela os reveste do Manto da Graça, e ela
os preenche de suas Graças.

Lembrem-se de que, durante esses tempos, que isso seja no que vocês fazem das suas atividades, para viver
isso, nada há a fazer, basta permanecer, simplesmente, Presente, e deixar esta Presença aumentar em vocês,

desenvolver-se, tornar-se cada vez mais intensa e cada vez mais Simples.
Se vocês aquiescerem às minhas palavras, e se vocês aquiescerem a vocês mesmos, a Graça não poderá se
ausentar em momento algum deste mundo, qualquer que seja o futuro de quem vocês são sobre este mundo,

nesse corpo, em sua vida aqui, ou na Vida em outros lugares.

***

O tempo da separação termina, o tempo da fragmentação terminou.
Vocês têm, a partir de hoje, a capacidade para Viver, para fazer disso sua própria Verdade, porque não há

outra.
Somente aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que se afastam desta Simplicidade, e desta evidência, irão

encontrar, é claro, no caminhar deste mundo, elementos para se preocupar e para se afastar deles mesmos,
reivindicando outra coisa que a Verdade.

Mesmo nas noções mentais de altruísmo ou de serviço, esses seres, no momento, não compreendem o que é
a Graça, eles não compreendem o que é a Verdade.

Eles aderem a certo número de coisas que são exteriores a eles mesmos, que são apenas procedentes de
suas próprias projeções, de seus próprios fantasmas, de seus próprios desejos.

Mas lembrem-se, meus Filhos: vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar.
Mais do que nunca, a Luz chama-os para ser Humilde, para ser Simples, para não querer ser outra coisa senão

isso.
Então, sejam Humildes, não julguem.



***

É evidente que vários elementos poderiam ser vistos, com o olhar da personalidade, como extremamente
desagradáveis, mas não é.

Para vocês, que estão revestidos do Manto da Graça, para vocês, que vivem sua Ressurreição, tudo isso lhes
parece para o que ele é: uma Ilusão, uma cena de teatro, que apenas tem valor em meio a projeções do medo,

e que apenas tem realidade na ausência de Verdade do Ser Eterno.
A Graça Chama-os para viver a Eternidade, para viver esta Eternidade, a partir de agora.

Qualquer que seja o caminho da sua vida, qualquer que seja o caminho dos seus próximos, nesta matéria,
lembrem-se de que vocês não são matéria.

Como meu Filho lhes disse, nos dias que chegam, nas semanas que chegam, lembrem-se disso: “Vocês
estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.

Lembrem-se da Eternidade.
Vivam a Graça.

E não se ocupem com nada mais.
Sigam seu caminho, façam o que a vida oferece a vocês, ou lhes pede para fazer, o que ela lhes pede, porque

vocês nada São do que ela lhes pede aqui.

***

Muitos de vocês vão ser Chamados, eu diria, de maneira individual, para se juntar a nós, de uma maneira ou de
outra.

Outros vão ser Chamados, mais, para instalar-se firmemente nesta Ilusão, não para vivê-la, mas para Ancorar,
ainda mais, a Graça e a Verdade.

Cada caminho, para cada um de vocês, é totalmente digno e justo.
Não há que julgar seus filhos, seus pais, não há que julgar o que se manifesta durante este período.

Lembrem-se de que tudo acontece dentro.

***

O Comandante pediu para vocês estarem Atentos e vigilantes, a essa Passagem, a esta Graça.
Porque vocês ali irão atrair, efetivamente, tudo o que é necessário, para vocês, como para o conjunto dos seus

Irmãos e Irmãs, como para o conjunto dos meus Filhos, como para o conjunto da Terra.
A única força se encontra aqui, nesse Manto de Graça que eu coloco sobre os seus ombros, e na Coroa que

contorna sua fronte.

***

Eu não direi mais, porque resta a vocês viver a experiência disso, e isso começa dentro de dois dias.
E toda 5ª-feira nós estaremos na Presença.

Toda 5ª-feira, as Trombetas do Anjo METATRON irão ressoar, em vocês, Chamando-os para sempre mais
Graça, para sempre mais evidência, para sempre mais Leveza.

O que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue a esta vida, o que quer que chegue a este
mundo, nada pode chegar a vocês, no que vocês São, na Graça da Verdade.

O ponto de vista que é o seu, qualquer que seja a altura que ele tenha atingido, será cada vez mais aguçado.
Esse ponto de vista irá se tornar cada vez mais Lúcido sobre quem vocês São, e sobre o que é este mundo,
além de todos os seus pensamentos, de todas as suas crenças, de todas as suas ideias, de todas as suas

suposições.
Porque a Graça é de uma tal evidência, que não há lugar para outra coisa senão a Graça, e sempre mais Graça.

***

O Amor, que é a natureza de quem vocês São, Amor Luz, irá se tornar, realmente, o que é vivenciado, na
totalidade.

Desde o momento em que vocês aquiesçam à Presença, desde o momento em que vocês aquiesçam à nossa
Radiância, à Presença de URIEL, que está em vocês, à Presença de METATRON, que vem revelar, ele



também, Sua Luz, no desdobramento da sua própria Luz.
Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês não estão sonhando.

Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês avançam, cada vez mais, para a Verdade que é sua.
E que, de fato, ela sempre esteve aí, e que, simplesmente, o olhar da pessoa, o olhar da sua vida, que vocês

açambarcaram em meio a este mundo, impedia-os de ver a Verdade nua.
Para muitos de vocês, isso será um Choque, mas nós sabemos, também, que para vários de vocês, que se

prepararam ao seu modo, isso irá se tornar cada vez mais evidente e Simples.

***

O que lhes dizer mais?
Eu deixarei minha Irmã MA exprimir outra coisa referente a esses encontros e, sobretudo, depois do primeiro

encontro, que isso irá desencadear, em vocês, como Consciência, como estado particular, o que nossos
Irmãos orientais denominam Sat Chit Ananda.

Viver este estado de Unidade absoluta, viver a continuidade da Luz e do Amor, nada mais e nada menos.
Tudo isso, em sua majestade e em sua Simplicidade.

***

Estejam Lúcidos.
Sejam Verdadeiros.

Sejam Um.
Os momentos que chegam são momentos de pura Graça, apenas o olho da personalidade ou do medo poderá

ali ver outra coisa.
Lembrem-se das minhas palavras, além das minhas palavras, estejam Conscientes do que será para viver, e

que vocês irão viver, toda 5ª-feira, às 22 horas (hora francesa).
Nós viremos bater à sua Porta, como Ele já bateu à sua Porta, e irá se apresentar, em breve, Face a vocês, a

fim de permitir-lhes reconhecer-se, vocês mesmos, na Eternidade.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar nesta noite.
Eu tinha, simplesmente, que marcar com uma pedra branca este primeiro encontro da próxima 5ª-feira.

***

Meus Filhos bem amados, meus Irmãos e Irmãs, eu irei depositar, de novo, em cada um, a Graça, esse Manto
Azul que é meu, e que é seu.

Aquele da nossa Presença, Despertada e Revelada, na Alegria, no Amor, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, até toda 5ª-feira.

Eu apenas irei me expressar, agora, quando este mês, chamado de fevereiro, tiver transcorrido.
Em uma data que não é conhecida, mas que será ajustada no que vocês vivem, e irão viver.

***

Então, juntos, vivamos a Graça da nossa Presença, e sejamos ungidos pelo Manto Azul da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até muito em breve, no Amor.

************
ÁUDIO



 
MARIE_31-01-2012 por autresdimensions

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

NDR: as intervenções das Estrelas e de METATRON, durante as noites de 5ª-feira (apresentado pela GEMMA
GALGANI durante sua intervenção de 26 de janeiro último), estão descritas na coluna “protocolos a praticar” e

“acompanhamentos” do nosso site.

***

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (30.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-30-de-janeiro-de-2012-

autresdimensions
*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-

autresdi
*

(***) – GEMMA GALGANI (26.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-

autresdimens
***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1343

31 de janeiro de 2012
(Publicado em 1º de fevereiro de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1343
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.dailymotion.com/video/xo8swv_marie-31-01-2012_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-30-de-janeiro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-autresdimens


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça e o Manto de MARIA estejam
em vocês.

Eu saúdo vocês.
Eu venho, neste espaço, acompanhado de outros Arcanjos a fim de estabelecer a Graça.

Eu falarei sobre uma série de elementos referentes a esse Manto Azul da Graça, sem, no entanto, alterar as
prerrogativas de MA ANANDA MOYI, expressando-lhes, de maneira muito mais específica, isso ao que

corresponde esse Manto da Graça, e o que pode ser esperado. 
Eu venho, em um primeiro momento, a fim de responder às suas interrogações e questionamentos com

relação a todas as coisas.
Eu irei exprimir, se suas perguntas me permitirem, certo número de elementos que, talvez, estejam prestes a

ser vivenciados ou estarão para viver, por vocês mesmos, no que eu denominaria um ‘face a face’.
Esse face a face é o face a face da Luz ou do que eu chamaria de Si Luz, por oposição ao que eu denominaria

o Eu da personalidade ou o Eu - Sombra.
O que está em jogo, hoje, não é mais, somente, uma iluminação de algumas Sombras, mas, bem mais, o

posicionamento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser ou em meio à personalidade.
E, isso, em última análise, quanto às suas orientações, quanto às suas Vibrações, e quanto ao estado de quem

vocês são.
Nós podemos, se vocês o desejarem, começar a responder às suas perguntas.

***

Pergunta: por que a Luz parece, às vezes, aumentar as manifestações da Sombra?

Bem amada, existe, em meio ao que eu acabo já de enunciar, a própria característica do que é visto, vivenciado
por alguns ou por outros.

Na realidade, durante este período, pela adição do Manto Azul da Graça, foi-lhes dado o conjunto dos
elementos (que isso seja através dos ensinamentos progressivos que nós realizamos juntos, para aqueles de

vocês que seguiram o que nós dissemos) a fim de levá-los a esta Porta Estreita que alguns de vocês
começam a passar, que outros, entre vocês, temem passar.

Esta Porta Estreita, como vocês sabem, representa o Abandono Final de tudo o que constitui a personalidade
Ilusória, ou seja, tanto esse corpo, como suas emoções, como seu mental, como seus apegos, como suas
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crenças, em resumo, tudo o que é efêmero, por oposição ao que é eterno, ou seja, sua Dimensão de
Sementes de Estrelas.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Através desta Porta, alguns seres percebem, de maneira Interior, de hoje em diante (não mais pela Visão
Etérea, não mais pela Visão do Coração, não mais pela percepção, mas, diretamente, na Consciência),

algumas manifestações.
Algumas dessas manifestações vêm se opor à realidade do que é dado a ver, à realidade do que é

apresentado por seus Irmãos e Irmãs.
Portanto, isso pode induzir certa forma de desequilíbrio.

Hoje, nenhum de vocês pode enganar.
Nenhum de vocês pode escapar.

Aonde vocês querem ir?
O que acontece em vocês corresponde à estrita Verdade do estabelecimento da Presença (ou do não

estabelecimento da Presença) em meio à sua manifestação sobre este mundo.
Portanto, nós concebemos, perfeitamente, nós, Arcanjos, que isso possa ser, nos primeiros momentos, um

processo desestabilizador de aperceber-se de que há uma distância (por vezes, incomensurável) entre a
personalidade e o Estado de Ser.

Isso os remete a elementos que lhes foram comunicados (desde, já, numerosos meses, ou até mesmo
numerosos anos) com relação ao Abandono à Luz e, sobretudo, à noção de Autonomia e de Liberdade.

O que é Autonomia?
O que é Livre?

Certamente, não a personalidade.
Certamente, não o efêmero, mas, simplesmente, a Eternidade.

Hoje, mais do que nunca, cada dia que os aproxima de acontecimentos cósmicos e terrestres, ligados à
Dissolução em meio à Luz, leva-os a posicionarem-se.

Alguns de vocês têm a capacidade para ver além das aparências, para ver além do que é dado pela Visão do
Coração, para ver além da própria Unidade, na própria Essência da manifestação de quem vocês São: nisso se

encontra, às vezes, elementos problemáticos.
E o que é observado no exterior (lembrem-se) acontece, também, no Interior de vocês.

Isso os coloca frente à sua responsabilidade individual, e não pessoal, levando-os a reajustar, mais
rapidamente, o que deve sê-lo.

O Estado de Ser não conhece qualquer desejo.
O Estado de Ser não conhece qualquer paixão.
O Estado de Ser não conhece qualquer falha.

O Estado de Ser não conhece quaisquer inclinações da personalidade.
Através do Manto da Graça é-lhes dada a Graça de viver a Luz.

Viver a Luz permite-lhes tornar-se a Luz, na condição, não de se desviar do que faz as inclinações da
personalidade, mas, sim, de transcendê-las.

Lembrem-se: o Estado de Ser não tem qualquer desejo, o Estado de Ser não tem qualquer vontade pessoal.
O estado de Ser é.

Em meio a este Ser e em meio a esta Presença, não podem subsistir quaisquer falhas da personalidade.

***

Pergunta: o que fazer em relação às falhas observadas em nossa personalidade no cotidiano?

O importante é observá-las.
A segunda etapa, bem amados, consiste em não nutri-las.

Ora, vocês nutrem a menor de suas falhas, doravante, assim que sua Consciência se focar nisso.
Busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

Vocês não são esta personalidade.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são suas emoções.
Vocês não são seus pensamentos.

Vocês não são suas crenças.
Com o que vocês são confrontados (como observador ou em sofrimento) corresponde, estritamente, não ao

que há para fazer, mas, estritamente, ao que há para Ser, a fim de não mais parecer.

***



Pergunta: como superar as resistências que nós sentimos em nós?

Bem amada, minha resposta será sobreposta àquela que eu acabei de dar.
Não é mais tempo de querer fazer.

É, simplesmente, tempo de vestir-se com o Manto da Graça e deixar esta Graça trabalhar.
Porque a Graça é a sua Essência.
Porque a Graça é a sua natureza.
Tudo depende do ponto de vista.

Enquanto você observa, do lado da personalidade, suas próprias resistências e suas próprias falhas, isso, em
última análise, significa apenas uma coisa: é que a sua Consciência está instalada em meio à personalidade.
A partir do momento em que a Consciência se instala em meio ao Estado de Ser, tudo o que pareceria como

Sombra, como resistência ou como falha, desaparece instantaneamente.
Isso não é algo a fazer.
Isso não é um trabalho.

É exatamente o oposto, de hoje em diante.
Essas falhas, elas não são mais, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), para colocar sob o tapete
ou para serem iluminadas: elas têm, simplesmente, elas também, que ser abandonadas, como vetor da Ilusão

e como motor da sua própria personalidade.
Sem culpa, sem arrependimento, mas, com firmeza.

***

Pergunta: a que corresponde a sensação de Fogo vivenciada durante a Presença?

Bem amada, a Presença é Fogo.
Esse Fogo é aquele que permite a Dissolução total da personalidade, de suas crenças, de seus desejos e de

suas Ilusões.
O Fogo é, às vezes, a natureza e a Essência da sua Presença.

O Fogo é o elemento purificador vindo pôr fim, na totalidade, à Ilusão.
Viver o Fogo é viver a Liberação.

Viver o Fogo é tornar-se Livre e Autônomo.
Não há alternativa.

Todo o resto faz apenas manter a Ilusão da personalidade, a Ilusão de um fazer, a Ilusão de uma ação que é
apenas, por Essência, reação.

Os mecanismos do Manto da Graça, como isso que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é a chegada do
Fogo neste mundo.

Esse Fogo é um Fogo de Amor e de Luz.
Obviamente, a personalidade não pode considerar desta maneira porque ela foi construída, justamente, na
ausência de Fogo e, unicamente, nesta ausência de Fogo: o Fogo é o elemento Liberador, por Essência.

Viver o Fogo corresponde à Passagem da Porta Estreita.
Esses mecanismos (ou, de preferência, essas experiências) vão se fortalecer e aumentar (em seus momentos

de Presença, em seus momentos de Alinhamento) até um momento em que esse Fogo irá se tornar
permanente, em vocês, permitindo, então, de assentar-se na Alegria da sua Eternidade, na Alegria da sua

Presença.
Naquele momento, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode mais existir, nem falhas, nem

Sombras, nem resistências, porque, naquele momento, vocês terão se tornado a Eternidade.
O Fogo do Éter corresponde ao Fogo do Céu.

É aquele manifestado, também, pela Terra, através de seus Sons, de sua lava e de sua expansão, que
corresponde, muito precisamente, à sua própria expansão, à sua própria Dissolução de tudo o que é efêmero a

fim de instalarem-se em sua Presença.
Não pode ali ter acesso ao Ser, à Presença, sem o Fogo.

***

Pergunta: o sopro (ou a respiração) pode nos ajudar?

Bem amada, o sopro destina-se a atiçar o Fogo.
A respiração é aquela que poderia ser chamada de respiração consciente, ou seja, o momento em que a



Consciência se coloca no próprio sopro e em nada mais (qualquer que seja esse sopro).
O importante não é mais a localização, no corpo, do sopro, nem seu ritmo, nem sua frequência, nem sua

amplitude, mas, sim, tornar-se lúcido desta respiração que, como isso foi dito, desde muito tempo, por SRI
AUROBINDO, irá se instalar no Coração (ndr: canalização de 17 de fevereiro de 2010, na coluna “mensagem a

ler”) (*).
A respiração do ar, passando pelos pulmões, irá se tornar a respiração do Coração e irá abrasar o Coração

que, por sua vez, irá abrasar a personalidade, para o que resta de desejos, para o que resta de emoções, de
crenças, de erros, se tal for o seu caminho.

***

Pergunta: como contatar este outro espaço que não está ou não é mais a nossa personalidade?

Bem amada, isso corresponde, totalmente, aí também, ao que eu chamo de aplicação do face a face que não
é mais, propriamente falando, um confronto, mas, sim, um ‘face a face’ entre o Si - Luz e o Eu - Sombra.

Tomar Consciência do que atua nesse nível é, já, uma etapa importante, a fim de não rejeitar esta parte nova
que se instala, de maneira definitiva, que é, de fato, a única Verdade de quem vocês São.

Para isso, há necessidade de identificação dessas duas partes.
Isso corresponde, exatamente, à ação do Manto Azul da Graça.

Nada há a fazer.
Há, apenas, que Ser.

A partir do momento em que alguma ação da personalidade, doravante, quisesse agir sobre o que você iria se
opor, isso a reforçaria de maneira inexorável.

Não há, então, efetivamente, estritamente nada a fazer, mas, de preferência, deixar fazer.
Isso conecta, ainda uma vez, à Autonomia e à Liberdade.

Isso conecta, ainda uma vez, ao princípio de Abandono à Luz.

***

Pergunta: é útil alertar uma pessoa sobre aspectos da sua personalidade?

Bem amada, o que é visto no Interior, se é dado no exterior, do mesmo modo, irá reforçá-lo, não nele, mas no
exterior dele.

Esse trabalho (se o podemos nomear assim) consiste, simplesmente, para cada Consciência recoberta com o
Manto Azul da Graça (a partir do momento em que isso tiver sido ativado pela terceira vez, correspondendo,
então, a essa 5ª-feira), em decidir, com lucidez, Clareza e Precisão, se ela se estabelece em sua Profundez,

ou seja, no Estado CRISTO, ou se ela persiste em manter a personalidade (seus desejos, quaisquer que
sejam, e todos os seus apegos).

Esse mecanismo irá se desenrolar sem nada fazer.
Cada um, para aceder à Autonomia e à Liberdade, para aceder à Eternidade, deve viver sua responsabilidade.
Nós não podemos mais, quanto a nós, agir em relação a isso porque, como isso foi dito, há apenas vocês, e

vocês sozinhos, que podem passar a Porta Estreita.
Nenhuma técnica, nenhuma ação da própria personalidade, fará passar a Porta.

Enquanto vocês estão identificados a uma das parcelas da sua personalidade (qualquer que seja a expressão
de desejo, de frustração, de ódio, de falta, ou do que quer que seja) vocês não podem realizar essa Passagem

porque isso não é vocês que o realizam.
Mas, justamente, a partir do momento em que vocês se apreendem de que vocês não são nada de todos os
seus desejos, nada de todas as suas emoções, isso corresponde ao que tinha dito a pessoa anterior com

relação às duas partes: há, efetivamente, duas partes e dois caminhos, e não um terceiro.
É muito importante, não definir, ou redefinir, mas estar conscientes disso ao que vocês estão apegados.

Qualquer que seja a Luz presente em meio à Alma, a Liberação deste plano acontece, de maneira mais ou
menos fácil e evidente, conforme a presença, ou não de apegos (qualquer que seja este apego).

O apego (que seja a uma pessoa, a um corpo, a um desejo, ao que quer que seja pertencente à personalidade)
será, no momento oportuno, um obstáculo ao estabelecimento em meio ao Estado de Ser.

É nesse sentido que o Manto da Graça, que lhes foi proposto, é um meio de viver isso, de maneira serena, eu
diria, por antecipação.

Os estados de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de deslocalização da sua própria Consciência, são, de
algum modo, experiências e um aprendizado, permitindo ver as duas partes em vocês: a parte efêmera (e

ilusória) e a parte Eterna.
Cabe a vocês saber: onde vocês estão?

Outras frases, correspondendo a isso, foram ditas (pronunciadas e inscritas em seus Livros) pelo próprio



CRISTO.
Por exemplo: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.
Isso não quer dizer não se ocupar dos seus Irmãos.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar morrer, em vocês, o que não é vocês: em primeiro lugar, o conjunto dos
apegos (quaisquer que sejam).

No momento da Passagem (qualquer que seja o seu futuro), o que não estiver iluminado, o que não estiver
apagado, transmutado e transformado, será resistência.

Vocês têm a oportunidade, por intermédio do Manto Azul da Graça, de ver as duas partes.
Ninguém poderá dizer que não sabia.

Suas Vestimentas vão ser, em breve, lavadas no Sangue do Cordeiro.
O retorno de CRISTO (ou KI-RIS-TI) corresponde a isso.

O que eu posso acrescentar é: “vão para o essencial”.
Não há outras maneiras de perceber quem vocês São em meio à sua Presença.

É nesse sentido que lhes é dada a Graça de ver (de perceber) as partes de vocês.
Não para combater, doravante, porque não é mais tempo de combater, mas, bem mais, de se estabelecerem,

vocês mesmos, na Graça.
Quanto melhor e mais vocês penetrarem em seu Alinhamento e em sua Presença, melhor vocês poderão

assumir a responsabilidade de quem vocês São, na condição, entretanto, de não se aproveitar desses
Alinhamentos e de suas Interioridades para nutrir, incansavelmente, a personalidade.

Coloquem-se a questão: o que é importante?
Qual é o seu objetivo?

Qual é a sua finalidade?
A Luz poderá, cada vez menos, ser compatível com a personalidade.

O que vem é um Nascimento (ou, de preferência, um Renascimento), uma Ressurreição: a lagarta se torna
Borboleta.

Será que a Borboleta tem algo a fazer com a manutenção de uma lagarta?
É tempo, agora, de não mais ser ambíguo, de não mais dar-se um álibi ou, então, de fazer outras escolhas.
Como lhes disse e repetiu MARIA: o Manto Azul da Graça é a última etapa final, permitindo-lhes ressuscitar.

Vocês estão liberados, ou vocês não estão liberados da sua própria personalidade?
Vocês têm respondido ao apelo da Luz?

Vocês se tornaram Luz?
Vocês passaram a Porta?

Vocês realizaram o Si?
Vocês realizaram a eternidade, antes do momento coletivo?

A partir do momento em que o Si é totalmente revelado, a partir do momento em que você penetrou sua
Eternidade, mesmo se este corpo está presente, as coisas serão, então, diferentes porque não existe, naquele

momento, qualquer resistência, qualquer falha, qualquer sombra.
O Ser, naquele momento, tornar-se Livre e Autônomo, mas não antes.

***

Pergunta: assistir a filmes nos traz de volta à Dualidade?

Bem amado, como eu tive a ocasião de dizê-lo, com relação às imagens e à informática, desde que o olhar se
volta para o exterior, há, obrigatoriamente, Dualidade.

Isso é inexorável porque o eixo da falsificação está fundamentado, justamente, no eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Visão, tudo o que seduz pelo olho, a satisfação de um prazer pelo olho, é a pior das armadilhas que existe.

O filme conta uma história para você, esta história é falsa.
Ela exercita, então, sua Alma, sua psique, seu corpo emocional, seus corpos ilusórios para manter-se em meio

à Ilusão, quer você queira ou não, quer você tenha a impressão ou não.
É o mesmo para todos os vícios, quaisquer que sejam, sem qualquer exceção.

Não há acordo possível com a Luz: é a Luz ou a personalidade.
Os tempos de ajustamento, correspondentes à ignição das Lareiras, às Vibrações, à ativação dos Novos

Corpos, terminou.
Compreendam bem que não há qualquer julgamento nisso que eu digo, porque cada um de vocês é totalmente

livre e amado da mesma maneira, onde quer que vá.

***



Pergunta: como fazer para parar um vício, sem colocar um ato voluntário?

Naturalmente, isso não deve ser um problema de vontade porque, se for uma vontade, isso é, efetivamente,
uma coação.

Enquanto a sua Consciência estiver projetada em um desejo, em uma imagem, em uma projeção, qualquer que
seja, você não pode estar centrado nem alinhado em si mesmo.

É a personalidade que fará crer, indefinidamente, que você tem todos os direitos, todas as possibilidades,
enquanto permanecendo na Luz.

Mas em qual Luz?
Aquela do ego e não aquela do que você É.

Agora, se o seu Ser prefere o prazer da imagem à Luz, isso é a sua escolha, ela é respeitável, mas isso não
pode, em caso algum, ser os dois, por razões que são independentes da sua vontade, correspondendo, aí

também, às palavras de CRISTO: “que te seja feito segundo a tua fé”.
E Ele dizia bem “tua fé” e não “tuas crenças”, ou seja, o estado Interior de tensão para a Luz na qual você está.

Você não pode tender para a Luz e tender para a imagem.
Você não pode tender para a Luz e tender para um vício.

É impossível.
Ainda mais agora.

***

Pergunta: o que acontece em se “divertir”?

Bem amado, divertir-se não é viver a Alegria.
Cabe a você, aí também, saber.

Você quer se divertir ou você quer estar na Alegria?
Divertir-se é o oposto de estar na Alegria porque o prazer, por Essência, é efêmero e ele necessita de uma

reprodução, qualquer que seja esse prazer, resultado tão lógico na encarnação.
Mas vocês não estão mais na encarnação, mesmo se sua Consciência não tem ainda, totalmente, percebido.  

***

Pergunta: o que significa “não se aproveitar do Alinhamento para nutrir a personalidade”.
 

Bem amada, isso faz parte da diferença do que foi explicado, muito longamente, pelo IRMÃO K, referente ao
fogo do ego e o Fogo da Luz (ndr: canalizações de 07 de julho de 2011 e de 03 de dezembro de 2011, na

coluna “mensagens a ler”) (**).
O fogo do ego é a Ilusão da Luz.

O ego se nutre também, é claro, de Luz, mas ele transforma a Luz em avidez, em desejo, em prazeres e dá
uma iluminação do mental, mas não permite o acesso ao Si.

Dessa maneira, então, a Luz Vibral pode, perfeitamente, ser desviada para o ego.
Isso se chama o fogo do ego, dando a Ilusão espiritual.

Os processos Vibratórios e do fogo são, então, transferidos ao nível do que foi nomeado os corpos de desejo,
ou o corpo emocional, ou o corpo mental, e não nutre a Essência de quem você É (ou seja, o Si ou a sua

Presença), mas nutre o complexo inferior.
Não se esqueçam jamais de que a personalidade irá encontrar sempre boas razões.

Ela também, ela tem suas responsabilidade para afastá-los da Luz.
É, aliás, seu papel e sua função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu disse o suficiente com relação ao Manto
Azul da Graça.



Dentro de poucos dias, MA ANANDA MOYI irá lhes dar elementos referentes à sua vivência, em ressonância
direta com esse Manto Azul da Graça e irá entrar nos detalhes sobre localização, função e efeitos obtidos,

muito mais avançados do que eu pude dizer esta noite.
 Apreendam-se bem desta última frase de CRISTO: “ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo”.

E, quem é o mestre nesse momento, em sua manifestação?
São suas falhas?

São suas sombras?
São seus desejos?

Ou é a Luz?
Além disso, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, revestido com o mesmo Manto Azul que MARIA
e MIGUEL, eu lhes proponho viver um momento de Graça, de Comunhão, em meio ao Manto Azul da Graça.

E eu posso, já, dizer-lhes: “Bem-vindos na Eternidade”.
Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.02.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-17021010

*

(**) – Mensagens no IRMÃO K (2011)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1348

14 de fevereiro de 2012
(Publicado em 15 de fevereiro de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1348
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-17021010


Eu Sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes Estelares, que a Graça esteja no seio da vossa
Presença.

Eu venho a vós, no seio deste espaço, afim, se assim o querem, de nos interrogarmos juntos em relação a
conceitos atuais, que dizem respeito ao Absoluto e ao relativo, que dizem respeito ao Abandono à Luz, que

dizem respeito à Deslocalização, que dizem respeito à ilusão e à Verdade.

Assim, não farei um discurso, mas, simplesmente em relação aos vossos questionamentos, eu entregarei o
que é capaz, para além do pronunciamento dessas palavras, de vos fazer vibrar no seio da Unidade e no seio

da vossa Presença.

Assim, portanto, eu dou-vos a palavra e escuto o que têm a pedir.

No fim da nossa troca, realizar-se-á, por intermédio da minha Presença como de outros Arcanjos, e sobretudo
pela vossa Presença, o milagre da Graça do Manto Azul de Maria.

Comecemos, antes, pelas vossas interrogações.

***

Pergunta: A deslocalização acontece sempre de forma consciente, mesmo que parcialmente?
Bem amada, a primeira etapa da Deslocalização é, talvez, diferente da Consciência.

Com efeito, durante os momentos privilegiados, que são vossos e que escolheis, ou que são comuns à Terra
(alinhamentos, Radiâncias, e outros), é-vos possível, como alguns e muitos de vós o observam, de

desconectar a consciência ordinária, sem por isso aceder à Consciência do Absoluto (ndr: ver detalhes na
seção «protocolos a praticar» do nosso site, nomeadamente o que diz respeito ao «acolhimento do manto

azul da graça», o «ajustamento à Luz Vibral/Radiância Arcangélica» e a «conexão
à Merkabah coletiva/Alinhamento Vibral») (*).

Esta é uma primeira etapa, visando a, de alguma maneira, apagar o relativo, para vos fazer penetrar no
Absoluto.

Nos primeiros tempos, o relativo não tem o que fazer do Absoluto.

Assim, portanto, quando regressardes no seio da consciência ordinária, nos primeiros tempos, nesses
momentos privilegiados, não restará qualquer lembrança, nem qualquer memória, do que foi vivido durante
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esse tempo.

Exceto um aspecto essencial, chamado ‘distorção do tempo’, porque frequentemente, o que durou cinco
minutos vos parecerá horas, e o que durou horas vos parecerá cinco minutos.

Esta é uma primeira aproximação à Deslocalização, induzida pelo Manto da Graça, pela construção do canal
Mariano, ou pela presença do impulso Metatrônico, ao nível das costas.

Estes mecanismos visam estabelecer a Consciência em meio ao Absoluto, mas, para alguns dentre vós, isto
não se realiza de uma vez, nem em um tempo, mas necessita vários tempos, pela reprodução da experiência,

afim de que, num dado momento, preciso e localizável, o último véu se rasgue.

Permitindo, então, viver o Absoluto, em Consciência, saindo do relativo.

***

Pergunta: Isto é como o processo ir dormir por meia hora, depois do meio dia, e ter a impressão, ao
acordar, de ter dormido uma noite inteira?

Bem amada, pode ser o caso, como pode não ser o caso.

Existem, seguramente, necessidades fisiológicas do humano, ou pessoas tendo realmente necessidade de
dormir.

Todavia, também aqui, chegará um espaço de tempo onde, então, vivereis o que o CRISTO tinha dito: «vigiai
e orai, porque ninguém conhece o tempo, o instante e o momento da minha vinda».

O acesso consciente ao Absoluto, assinala, muito além do despertar (ou do redespertar), a realização do Si,
bem como da borboleta, seja qual for o tempo restante a percorrer, para a lagarta, sobre este mundo.

***

Pergunta: A que corresponde o fato de sentir a nossa garganta como muito fortemente apertada?
Bem Amada, o que denominam garganta é um local de passagem.

Essa garganta é o reflexo (ou imagem em espelho) da Porta Estreita situada sobre o Ponto OD.

Ao nível dessa zona existe também um Ponto de Vibração, chamado a Vibração IM, correspondendo ao 10º
Corpo.

Em algumas tradições, essa zona é chamada Dahat, porta do insondável e do incognoscível.

Eu vos lembro de que o Triângulo falsificado, inscrito ao nível da cabeça, deve se voltar: reversão do Triângulo
anterior do fogo, fazendo com que o Ponto AL da cabeça se insira ao nível das sobrancelhas, e não mais na

raiz dos cabelos.
*

*

Esta reversão, acompanhada pela ativação do que é nomeado 12º Corpo (ou Corpo do Andrógino Primordial),
vem então, progressivamente, despertar o 11º Corpo situado acima do lábio, e em seguida, vem estabelecer a

sua morada (num basculamento final, de certa forma, desta Reversão) no seu lugar lógico.

Kether (ou Coroa) vem, então, situar-se no seio da garganta, no seio de Dahat, que era o seu lugar antes da
falsificação.

Um conjunto de processo(s), Vibral, presente(s) no seio de vossa garganta (e, portanto, nesse templo, que é

http://api.ning.com/files/fMZYwL*dz30ynuTs6L0fGYJbHf-Ko0BGhk4OczjXJukii6V2ka0UJ2bJa1qdJtgcDxqw1ht4UWpKai04fxvviTbgsAtnnDVd/bibli_197e198.jpg


esse corpo), pode traduzir-se por um certo número de sinais, ou sintomas, traduzindo a finalidade desta
reversão que precede, por pouco tempo, a Passagem da Porta Estreita OD, o quer dizer, o acesso ao

Absoluto (ou à Borboleta).

***

Pergunta: Estar deitado e não poder levantar-se, sem no entanto se sentir dormente, faz parte do
processo da estase?

Sim, isso são, bem Amada, as primícias, absolutamente.

Virá um tempo onde este corpo, que é vosso, não responderá mais.

***

Pergunta: É verdade que nós podemos carregar em nós as almas defuntas?
Bem Amada, é possível de trazer, em si, múltiplos apegos, de múltiplas ilusões inseridas na ilusão.

Por entre esses apegos, efetivamente, existe o que é nomeado: desencarnados, entidades astrais, entidades
do baixo astral.

Mas estas pertencem, da mesma maneira que o seu corpo, à ilusão.

Aquele que realiza o acesso ao Si, à Borboleta, ao Fogo do Coração, à CoroaRadiante do Coração,
está liberto, na totalidade, de todas essas ilusões (as suas, como aquelas que se incrustaram).

Agora, se existe um acesso à Luz Vibral e que, em vós, se manifestam certas ilusões outras que a vossa, é
porque que existem falhas presentes, em vós, permitindo que isso aconteça.

O que permite isso é o que é nomeado o fogo do ego, que se substitui ao Fogo Espiritual Vibral (Fogo do
Espírito).

Há, portanto, nesse momento, uma espécie de confusão porque o ego se apropria da Luz, por uma razão ou
outra.

E portanto, há um desvio da Luz Vibral ao serviço da personalidade, e não ao serviço da Luz. 

«Haverá muitos chamados e poucos eleitos»: isto não é um julgamento, mas um mecanismo fundamental
da Luz, correspondendo ao Abandono (ou não), total e absoluto, à Luz.

***

Pergunta: Poderia evocar-nos o Absoluto?
Bem Amada, esta é uma das características essenciais de ação do Manto Azul da Graça.

A sua pergunta será portanto atendida no momento do Ajustamento, que eu mesmo realizarei, com vocês e sua
Presença, no final da minha intervenção.

O Absoluto não pode ser de forma nenhuma definido.

Ele não pode ser concebido que por aquilo que não é.

Assim, portanto, dizendo-vos: «vocês não são este corpo», dizendo-vos: «vocês não são esta vida»,
dizendo-vos: «vocês não são suas emoções», dizendo-vos: «vocês não são seus apegos», e assim, de

aproximação em aproximação, de compreensão em compreensão, as coisas se esclarecerão e se clarificarão.

Quando tiverem eliminado o conjunto do que é efêmero, o conjunto do que é relativo, na totalidade, então, e
somente nesse momento, o Absoluto poderá se criar.

Não é apenas uma criação, simplesmente, o que era das camadas isolantes, ilusórias.

Pouco a pouco, a realização do «eu sou um», do «eu sou», final e definitivamente, põe fim, também, à
afirmação do «eu sou Um».

Naquele momento, revela-se o que eu chamaria o verdadeiro conhecimento, que diz respeito ao conhecimento
de quem vós sois, e não um conhecimento projetado (que, em última análise, não será mais do que uma

ignorância).



Assim, portanto, segundo um princípio imutável, enquanto não tiverem rejeitado tudo aquilo que vocês
pensaram ser, aquilo que vocês pensaram acreditar no seio deste mundo, o Absoluto não poderá revelar-se.

Porque o Absoluto é apenas uma experiência e um Estado.

Ele não pode ser definido em palavras, exceto, justamente, por tudo aquilo que ele não é.

Tendo portanto eliminado tudo o que não é, restará, apenas, o que é.

Esse momento aí, localizável entre todos, põe fim às dúvidas e põe fim a toda a ilusão.

Evidentemente, o conjunto das crenças humanas, sejam elas quais forem, que derivam do conhecimento deste
mundo (quer sejam energéticas, psicológicas, emocionais, mentais), não é de nenhuma ajuda para viver o

Absoluto.

Isto reporta ao que eu tinha exprimido durante o ano de 2009 concernindo o abandono à Luz (ndr: intervenção
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 5 de outubro de 2009) (**).

Vós sois A FONTE, vós sois a Eternidade.

É preciso, portanto, romper com tudo o que não é isso.

Nesse momento, e somente nesse momento, quando vocês tiverem entregue as armas da personalidade e
das ilusões, se viverá o Absoluto.

Nenhuma aproximação do Absoluto pode ser direta, pelas palavras.

É nesse sentido que ela é, antes de tudo, estado da Consciência, Absoluta, ela mesma, bem para lá das
palavras.

É o instante onde a Vibração, ela mesma, da Luz Vibral, deixa lugar à dissolução total na Luz.

Esta é chamada as Núpcias de Luz.

Assim, querer questionar o que é o Absoluto, afasta-o do Absoluto.

Viver o Absoluto, é rejeitar tudo o que ele não é.

Assim, por este método (perfeitamente conhecido pelos sábios), podereis, de camada em camada, ir à
Essência, e portanto, àquilo que vocês são.

Não há outras maneiras.

Todo o resto, quer seja o conhecimento, é por outro lado perfeitamente exprimido por São Paulo: quando
vocês tiverem o conhecimento de todos os mistérios, quando vocês tiverem o conhecimento de

suas vidas passadas, se vos faltar aHumildade, vocês não viverão o Absoluto.

A Humildade, é ser simples.

A Humildade, é ser Transparente.

(nrd: ver especificamente as intervenções de IRMÃO K de 15 de setembro de 2011 sobre a Humildade e
de 19 de novembro de 2011 sobre a Transparência, tal como a intervenção de SRI AUROBINDO de 16 de

setembro de 2011 sobre a Simplicidade) (***).

Ser Transparente, é deixar Trabalhar a Luz, e não ser mais nada senão essa Luz.

É isto que é para concretizar.
É isto que é para Revelar.

É isto que É, de toda Eternidade.

Apreendam-se bem de que em toda esta transformação, iniciada desde a primeira chegada do Espírito Santo,
sobre esta Terra, em Agosto de 1984 de vosso calendário, foi necessário construir um certo número de

elementos.

Mas essas construções eram tão ilusórias quanto a vossa própria Ilusão.

Mas era preciso construir para desconstruir.

Agora, é tempo de Transcender e de ultrapassar tudo aquilo que foi construído, mesmo pela Luz,
afim de ser a Luz, o Absoluto.



Há, portanto, que se tomar Consciência, mesmo em meio à Ilusão, camada por camada, estágio por estágio,
até o momento em que vocês percebam que não há nem camadas, nem estágios.

Tal é o Absoluto.

O que eu digo, neste dia, não poderia nunca ter sido acolhido antes do que foi construído. 

Porque não se trata de fazer disso uma afirmação, ou uma crença, mas de fazer disso uma experiência, e de
validá-la, para vós mesmos.

***

Pergunta: Quando se toca esse Absoluto, pode ainda ter-se atividades artísticas?
Bem Amada, a resposta é profundamente diferente para cada um.

Certos seres, pelo exemplo mesmo de suas vidas, passaram essa vida encarnada no retiro absoluto de toda
ação de fazer.

Assim foi para MA ANANDA MOYI, como o foi para GEMMA GALGANI, e outros exemplos, inumeráveis.

Outros, enfim, conscientes desse Absoluto, puderam ter atividades frenéticas, em meio à ilusão.

Um não exclui o outro.

Porque cada Ser, e cada Um, manifesta em meio a este mundo, mesmo em meio à Dualidade, um estado
diferente, mas há Lucidez sobre essa Unidade.

***

Pergunta: Um sonho pode ser uma crença, ao mesmo nível que qualquer coisa que se lesse?
Bem Amada, há algum tempo, 2 ou 3 Anciões vos exprimiram a natureza mesmo da Consciência.

Existe, com efeito, 4 consciências: a consciência de vigília, a consciência de sono, que é uma não consciência,
a consciência de sonho, e enfim, um 4º estado da consciência chamado Turiya.

O sonho (chamado assim), frequentemente, e sobretudo durante este período, torna-se Turiya (mas o cérebro
não pode aceitá-lo).

Agora, nem todos os sonhos são a consciência de sonho, alguns vêm de Turiya.

A diferença é que os sonhos vividos, não enquanto consciência de sonho, mas consciência Turiya, deixam
uma vivência extremamente forte, mesmo se o cérebro não se localiza, e está transtornado no momento do

acordar.

Nesse momento, vocês não sabem mais quem vocês são, onde vocês estão, em que dia vocês estão.

Vocês não sabem mais, tampouco, quem vocês são habitualmente em meio à consciência de vigília.

Naqueles momentos, é evidente que vocês não saem da consciência ou da inconsciência, mas (que) vocês
saem da consciência Turiya, para entrar na consciência de vigília.

***

Pergunta: Quando o pericárdio se rasga, é o fim do corpo físico?
Não.

Muitos seres, desde o impulso Metatrônico, surgido há alguns meses (ao nível da Porta KI-RIS-TI), vivem esse
rasgar do pericárdio, de maneira mais ou menos feliz, ou dolorosa.

Isso assinala o acesso à Essência, o acesso à Unidade, e a vivência do Absoluto, de maneira mais ou
menos brutal, mais ou menos fulminante.

Mas isso não assinala o fim do corpo físico.



Em todo o caso para a grande maioria de vocês, que ainda estão presentes sobre esta Terra.

Exceto àqueles, dentre os despertos, os Filhos da Luz e as Sementes Estelares, cuja finalidade é (de) partir
um pouco antes, em relação ao tempo coletivo da Terra, afim de assumir certas vibrações, certas funções,

quanto ao que eu poderia nomear a Realização.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre o fato de ser a totalidade, em meio ao Absoluto?
Bem Amado, eu precisaria compreender o que significa, para ti, a Totalidade em meio ao Absoluto.

Ser o Todo, é não mais estar localizado, mantendo além disso uma capacidade de localização em relação à
presença desse corpo, sobre este mundo.

Assim, o Absoluto assinala, tanto, o acesso ao nada, quanto ao Tudo, visto desse ponto de vista encarnado,
como do ponto de vista da Essência.

Não há mais diferença, nem distância, nem separação, entre o ramo de erva e A FONTE.

***

Pergunta: Qual é a 2ª Estrela, ligada à afirmação «A Estrela que anunciava a Estrela»?
Bem Amado, a 2ª Estrela assinala o Retorno do CRISTO, em meio aos seus Céus.

A partir do instante em que o Manto Branco recobrir a Terra.

Assinalando, então, o Retorno do CRISTO e o Retorno na Unidade.

«A Estrela que anuncia a Estrela» é, portanto, esse corpo estelar (chamado, em seu mundo: cometa),
tendo passado no hemisfério sul, que será, por uma outra Estrela, visível no hemisfério norte,

durante o seu mês de março deste ano.
Então, «A Estrela que anuncia a Estrela», será cumprida.

***

Pergunta: A estase, os 3 dias, correspondem eles simbolicamente à colocação na tumba [funeral],
antes da ressurreição do Cristo?

Sim, isso pode ser dito assim.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes Estelares, é agora o instante de viver a Comunhão, em
meio ao Manto Azul da Graça.

Pela Graça de vossa Presença, e pela Graça das Presenças dos três Arcanjos, portadores dessa Vibração.

Um dos Arcanjos, METATRON, não estará presente, mas será substituído por aquela que é vossa Mãe,
MARIA.

Assim, nesse espaço de tempo que é seu, acolhamos, juntos, a tripla Presença.

…Efusão Vibratória/Comunhão…



Bem Amados Filhos da Luz, bem Amadas Sementes Estelares, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Graça, sejam
vossa Verdade Última.

Eu sou o Arcanjo ANAEL, e eu rendo Graças.

Até breve.

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º de fevereiro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – ARCANJO ANAEL:
- 11.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte
- 13.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-21-arcanjo

- 17.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjos-anael-metatron-rafael-gabriel-e-uriel-17-
de-maio-de-2009

- 05.10.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-outubro-de-2009-
autresdimensions-saindo-da-ilu

 *

(***) – IRMÃO K (15.09.2011) – A Humildade
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-15-de-setembro-de-2011-autresdimensions-1

*
- IRMÃO K (19.11.2011) – A Transparência

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions
*

- SRI AUROBINDO (16.09.2011) – A Simplicidade
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-setembro-de-2011-autresdimensions

***

Mensagem do Arcanjo ANAËL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1350
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(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)
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***
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
“Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-02-18.mp3

~ ETAPAS DO ESTABELECIMENTO DA GRAÇA ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs que me ouvem, que vão ler, eu venho a vocês enquanto entidade portando a Vibração da
Estrela UNIDADE e também, como vocês sabem, um dos componentes do Manto Azul da Graça, na sua

polaridade dita feminina.
Eu conversei com vocês, em várias ocasiões, sobre a UNIDADE.

Eu venho, hoje, para dar alguns elementos que, se vocês os seguirem, mesmo na sua personalidade, irão lhes
permitir beneficiar-se, mais depressa, e viver o Manto Azul da Graça e se tornar a Graça.

***

Então, eu vou lhes apresentar o que foi dito pelo Arcanjo ANAEL e pelo Mestre OMRAAM (ndr: OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV) com relação ao que é o Absoluto, o que é a Íntase, e o acesso a esta fase, de certa

maneira, final.
Eu não vou descrever (como isso foi dito, pois é impossível) uma série de elementos correspondentes a este

GEMMA GALGANI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-02-18.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


estado.
Mas eu vou, de preferência, dar os elementos que, em meio à personalidade da sua vida usual, podem ainda

ser obstáculo ao Manto Azul da Graça.
Esses elementos são muito lógicos e se vocês acolherem isso e se vocês próprios fizerem a experiência,

vocês irão constatar bem depressa que o Manto Azul da Graça não pode ficar afastado da sua própria
Presença.

Vocês próprios irão se tornar esta Graça.
Tudo isso decorre ainda das descrições que eu pude lhes dar da UNIDADE e também, de certo modo, do que
pôde lhes dizer a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN sobre a Tensão para a Luz (ndr: canalização de 25

de outubro de 2010 (1)), conectando e se mesclando aos elementos dados pelo Arcanjo ANAEL sobre
o Abandono à Luz (ndr: canalizações de 11 de maio de 2009, 13 de maio de 2009, 17 de maio de 2009, 05 de

outubro de 2009 e 05 de agosto de 2010 (2)).
Pois há, em meio à personalidade, uma série de elementos que atuam, de alguma forma, independentemente

da sua consciência, afastando-os do Manto Azul da Graça.
Então nós vamos analisar, enumerar e, eu assim espero, compreender esses elementos que são obstáculos,

em última análise, muito simples, para o estabelecimento da Graça em vocês.
E, aliás, mesmo alguns desses elementos foram-lhes deixados viver, pela experiência, mas é bom falar

novamente sobre eles.

***

O Manto Azul da Graça apenas é encontrado no presente.
O que significa que a partir do momento em que, por uma razão ou outra, vocês não estiverem mais no Aqui e
Agora, no Hic e Nunc (se o seu pensamento estiver focado no passado ou no futuro, ainda que seja por cinco

minutos), a Vibração acaba por deixá-los.
Dessa maneira, privilegiar a eclosão do Manto Azul da Graça significa estar centrado no Presente, significa

estar lúcido e consciente de que tudo o que os afasta do seu presente, afasta-os da Graça.
Esta é a primeira etapa.

***

A segunda etapa envolve os pensamentos e o mental.
Naturalmente, a sua presença nos mundos da dualidade se expressa por mecanismos que todos nós

conhecemos, que são o aparecimento de pensamentos.
E muitas vezes, esses pensamentos vêm e vão.

E com frequência, todos nós nos identificamos com os nossos próprios pensamentos, persuadidos de que
nós emitimos um pensamento, ao passo que um pensamento jamais é emitido: um pensamento os atravessa,

ele é construído em função das circunstâncias observadas, de maneira consciente ou inconsciente.
Deste modo, então, convém aceitar que vocês não são os seus pensamentos, e que mesmo o pensamento

que lhes parece ser o mais lógico é um pensamento que se interpõe entre o que vocês são e a Graça.
Pois a Graça jamais será um pensamento.

Então, é extremamente difícil (e isso é mesmo impossível) de parar os pensamentos.
Mesmo aqueles que meditam de maneira aprofundada podem banhar-se na Luz e observar, ao mesmo tempo,

o aparecimento de pensamentos.
Vocês não podem pressionar e se opor aos seus próprios pensamentos, aqueles que são emitidos e que os

atravessam.
 Então, cabe a vocês decidir sobre o que vocês pensam: pelo exercício conjunto da ATENÇÃO e da

INTENÇÃO, será preciso orientar ou reorientar os seus pensamentos, deixando a Luz se tornar a sua única
preocupação, seja qual for a atividade que vocês possam realizar ou que vocês realizam, ou que vocês são

obrigados a realizar, a Luz deve estar na dianteira.
Ou seja, mesmo a atividade mais complexa da sua vida deve ser acompanhada do pensamento da Luz.

Isso é uma forma de vigilância.
Esta forma de vigilância, focada no pensamento da Luz e na Luz, vai permitir-lhes apreender e ver os seus

próprios pensamentos que os afastam da Luz e do pensamento da Luz.
Esta segunda etapa vai então permitir-lhes, de algum modo, dirigir a sua INTENÇÃO e a sua ATENÇÃO para a

Luz.

***

A terceira etapa refere-se ao que é chamado de mundo das emoções.
Pois na vida, em meio a este mundo da dualidade, qualquer ação provoca uma reação, e qualquer reação é a

consequência de uma ação, mesmo vocês não dando conta disso.



Isso vai necessitar, aí também, de uma forma de tomada de distância porque, para a Graça se manifestar e agir
na sua vida, é preciso que aceitem que vocês não são mestres da sua vida, mas que a vida é que é a mestra

de vocês.
Então, naquele momento, vocês irão se aproximar da UNIDADE indispensável para o estabelecimento da

Graça.

***

A quarta etapa consiste em compreender que tudo o que é distração (e eu entendo por distração tudo o que
os diverte) é, de fato, um afastamento da Graça.

Naturalmente, isso não significa, assim, que não é preciso mais nada fazer, que não é preciso mais se
consentir ou se conceder prazer.

Mas, sim, estar consciente do papel que desempenha o conjunto das distrações (ao qual vocês estão sujeitos,
ao qual vocês aderem) como elemento interferindo na Graça.

Novamente, não é questão de suprimir pela vontade, mas, sim, de estar Lúcido quanto ao que representam
esses elementos de distração.

***

A quinta etapa é tentar privilegiar, em vocês, a experiência.
No entanto, a experiência não pode se manifestar enquanto vocês empregarem palavras, enquanto vocês

utilizarem conceitos.
Pois as palavras e os conceitos os remetem sistematicamente à experiência do passado, mesmo a mais

Luminosa.
E a experiência do passado não é o Presente.

Isso necessita de fazer, em vocês, o silêncio, não decidindo se calar ou se opor aos seus próprios
pensamentos (aqueles que são emitidos e que nascem independentemente de vocês), mas, bem mais,

privilegiando os momentos que eu qualificaria de contemplativos (quer seja a chama de um fogo, quer seja um
elemento da natureza).

Pois a contemplação, ao afastá-los das palavras, acaba aproximando vocês do instante Presente, do Aqui e
Agora, então, da UNIDADE, e os torna, de algum modo, propensos à Graça.

***

Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.
Então, é claro, isso não quer dizer, assim, que não é mais preciso se alimentar, nem se extrair deste mundo,

mas, aí também, estar cada vez mais Lúcido e consciente do efeito deste mundo, da Dualidade, sobre a
Unidade.

A Dualidade é estritamente o oposto e a antítese da Unidade.
Ela é efêmera, somente a Unidade é Eterna.

Então, quando vocês entram no jogo da Dualidade (quer seja nas relações consigo mesmo, nas relações com
os seres, nas suas ocupações), a sua consciência obviamente é limitada, e isso é ainda necessário para agir

nesses aspectos da vida.
Seja qual for a sua atividade, além da própria consciência da sua Tensão para a Luz (pela ATENÇÃO e pela

INTENÇÃO), entrem em contemplação.
Se vocês fizerem jardinagem, mudem o seu olhar: vejam as maravilhas da Criação.
Se vocês forem terapeutas, considerem que não são vocês que exercem a terapia.

Enquanto a vontade pessoal (aquela do ego, então) quiser se colocar entre a Luz e vocês (mesmo se vocês a
receberem), bem, há afastamento da Graça.

É preciso, mesmo na ação, tentar substituir o fazer pelo Ser.
Esta etapa é aquela que vem logo a seguir.

***

Se vocês respeitarem essas poucas etapas (e, se possível, gradualmente e à medida do tempo, de maneira
simultânea e além dos seus períodos de Alinhamento, de meditação, de Radiância), vocês irão se aperceber

de que a Graça pode se manifestar no que quer que vocês fizerem.

***

E quais são as primícias desta Graça, fora dos Alinhamentos, fora dos momentos privilegiados de Interioridade
e de Interiorização?



Bem, é justamente a manifestação do que falou a minha Irmã MA ANANDA MOYI: é a presença, em vocês, da
sua própria Presença e, sobretudo, desta Íntase, desta forma de deleite que não pode ser alterada, até mesmo

pela atividade mais sumária ou específica deste mundo.
Isso vai permitir manter, mesmo em meio à consciência limitada, a Presença da Graça, ou instalá-la.

Dessa maneira, então, essas poucas etapas, extremamente simples, se vocês as associarem, vão, de algum
modo, dar todo o lugar para a instalação da Graça.

Vocês irão compreender (pois vocês irão vivê-lo), naquele momento, que o que age, que o que vive, não são
vocês.

Isso não é (ainda uma vez, como foi dito) uma rejeição da vida, mas, sim, a própria transcendência da sua vida.
E isso é possível, seja o que for que vocês fizerem.

Porque, a um dado momento, seja qual for a ação, vocês estarão no Ser.
 Porque, a um dado momento, mesmo nos atos mais sumários ou mais específicos da vida, vocês estarão na

Unidade.
Naturalmente, haverá momentos em que o apelo da Luz vai se tornar tal que irá fazê-los entrar, então, de

maneira mais íntima e mais profunda, nesta Unidade e nesta Íntase.
Mas, no geral, vocês terão a oportunidade de poder fazer coabitar, de alguma forma, o que foi nomeado (eu

retomo essas expressões porque elas são significativas) o Si Luz e o Eu Sombra.
 Um dado momento, mesmo essas duas partes de si mesmo não vão mais existir.

Aí, a Graça será instalada de maneira definitiva.
Naquele momento, vocês estarão além da Alegria, nesta Íntase permanente.

Vocês serão uma Consciência em um corpo, mas vocês não serão mais este corpo.
Vocês serão uma Consciência no pensamento, mas vocês não serão mais os seus pensamentos.

***

Eu tento lhes colocar em palavras o que corresponde, exatamente, à instalação definitiva em meio à Unidade, à
instalação definitiva da sua Consciência, que as nossas Irmãs orientais chamam de Turiya.

Então, os mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, não serão mais experiências, mas irão se
tornar a sua vivência permanente, seja o que for que vocês fizerem e seja o que for que disser a personalidade,
mesmo nesses momentos que podem parecer, vistos do exterior, como contrários, porque vocês não vão mais

se alojar no pavimento mais denso, mas vocês irão se alojar no pavimento mais central, ou seja, no Coração.
A vivência do Amor, a vivência da Graça, a vivência do Fogo irá se tornar então totalmente independente dos

seus momentos de Alinhamento, dos seus momentos de meditação, das suas noites.
O Manto da Graça vai estabelecê-los, de algum modo, além de qualquer aparência, na Unidade definitiva, em

meio a esta Dualidade.

***

Ao respeitar esses poucos elementos, muito simples, vocês vão constatar, bem, bem depressa, que vocês
irão se estabelecer cada vez mais facilmente e cada vez mais persistentemente neste estado de Graça.

Há, obviamente, um período de aclimatação e este período de aclimatação pode ser mais longo ou mais curto,
dependendo do seu estado anterior.

Em determinados momentos, vocês terão a impressão de serem assolados pelo sono, pela fadiga, pelo peso,
por dores, pelo fogo.

Em outros momentos, vocês estarão em uma vigilância extrema onde a consciência não consegue nem dormir,
nem repousar.

Tudo isso são as primícias da instalação em meio à Graça.
De qualquer modo, tendo a clara consciência do que não é a Unidade, vocês irão se aproximar da Graça, vocês

irão se distanciar de tudo o que é efêmero, sem rejeitá-lo (porque isso é importante), mas, realmente,
transcendendo-o.

Tornar-se-á então fácil para vocês, e cada vez mais, realizar uma ação em meio à Dualidade, mantendo a
Graça.

E então, seja qual for a sua atividade, haverá algo que estará em vocês, totalmente independente da atividade
em questão, do humor, dos pensamentos, das emoções.

Vocês vão viver, mesmo cozinhando, este Deleite Supremo do Amor.
Naquele momento, nada mais haverá para fazer: terá apenas que acolher a experiência que irá se tornar

permanência e permanente.

***

Quanto mais vocês crescerem na Graça, mais vocês irão crescer no estado de Unidade.
A Unidade não será mais um conceito, nem mesmo uma percepção, mas, sim, um estado, além da Vibração da



sua própria consciência.
E este estado é Felicidade absoluta, Deleite absoluto.

Naturalmente, eu não estou dizendo que toda a sua vida irá ocorrer neste Deleite, pois, é claro, ao redor de
vocês, as circunstâncias da dualidade (que não são as suas) podem se tornar elementos de confronto e de

oposição.
Cabe a vocês, naquele momento, não dar crédito, não dar importância ao que vier tentar tirá-los deste Deleite e

desta Felicidade.
Lembrem-se também de que, se isso se tornar muito difícil, segundo o seu ambiente de vida, proponham a

vocês mesmos para retirarem-se por um momento, durante alguns dias, para ficarem sozinhos, em Comunhão
consigo mesmo, deixando a Graça se instalar de maneira mais intensa.

Pois, o que se instala como Graça, não irá mais desaparecer.
Ao contrário de algumas das suas experiências de Luz, das suas experiências de Alinhamento, ou até mesmo,

de Radiância, ligadas aos Arcanjos, que lhes permitem experimentar momentos de Unidade, momentos de
Alegria, mas também de outros momentos da sua vida que podem ser mais difíceis, pois estão ligados à

Dualidade (no campo afetivo, nos seus pensamentos, nas suas relações, no seu corpo).
A peculiaridade da Graça é que, quando ela se instala na Felicidade, ela jamais irá deixá-los.

A experiência é então, de algum modo, se pudermos dizer, cumulativa: ela não pode desaparecer.
Cabe a vocês então ajustar as características da sua vida, a fim de lhes dar a oportunidade de viver isso.

***

Então, agora, para aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que ainda não vivenciaram a Graça, não
fiquem desesperados.

Mas nada esperem, nada peçam.
Deixem as coisas acontecerem.

Quanto menos vocês intervierem, segundo as etapas que eu lhes dei, mais a Graça tem chance de se
manifestar, de se instalar, de se revelar.

E não são vocês que dirigem isso, não são vocês que decidem.
Deste modo, vocês irão constatar por si mesmo (pela sua experiência e pela sua vivência) que este estado de

Felicidade, ou de Samadhi Interior, nada mais pede senão para estarem em vocês, para serem a sua
Consciência.

Cabe a vocês também, em todas as etapas que eu mencionei, não dar mais crédito à sua própria dualidade,
em vocês, como no seu exterior.

Assim, a instalação do Manto Azul da Graça irá se tornar cada vez mais acessível e, também, cada vez mais
evidente.

A Felicidade será a sua Morada cada vez mais habitual, quer seja no seu sono ou nas ações ordinárias ou
extraordinárias da vida de vocês.

Aí estão algumas frases que eu tinha para dar a vocês.
 Se nos restar tempo para perguntas, eu começo agora, antes de nós intervirmos - MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), MARIA e eu mesma - na efusão do Manto Azul da Graça.

***

Pergunta: como conciliar tensão para a Luz e nada pedir, nada desejar?

Meu Irmão, a tensão para o Abandono é justamente o que aparece, a partir do momento em que não existir
mais pergunta em meio à personalidade.

A tensão para o Abandono é um ato final, como lhes explicou a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA
DE BINGEN).

Pois, quando vocês se habituam, se pudermos dizê-lo, a pensar na Luz, sejam quais forem os seus
pensamentos, vocês decretam a preeminência do seu pensamento na Luz e isso cria (por si mesmo) esta

tensão para o Abandono, que não é mais um pedido.
Por que, quem pede a Luz, a não ser a personalidade?

Ora, a personalidade não pode pedir, pois qualquer pedido da personalidade acaba afastando a Graça.
Por outro lado, se vocês respeitarem as etapas, se vocês colocarem em prática essas etapas, e se vocês se

ocuparem da sua vida com a Luz, vai chegar um momento em que a Luz estará aí.
Mas vocês não têm que pedir para a Luz: vocês têm que pensar na Luz, isso não é a mesma coisa.

Pois o pedido, mesmo de Luz, é uma ação.
O pensamento na Luz, a contemplação, não é um pedido e não é uma ação.

***



Pergunta: este pensamento na Luz que você acabou de abordar, refere-se ao mental?

Sim. O mental é o mestre de vocês.
Vocês próprios não podem suprimi-lo pelo mental.

Mas vocês podem orientar os mecanismos deste mental.
O mental é um obstáculo ao Presente, pois ele sempre se estabelece em uma referência do passado ou em

uma projeção do futuro.
Se, no seu presente, o pensamento da Luz for, de algum modo, o seu objetivo (e não um pedido), pouco a
pouco, ou brutalmente, o mental irá se tornar como um lago calmo e vocês irão constatar que mais nenhum

pensamento atravessa vocês.
Isso é o mesmo para a afirmação mental “eu sou Um” (que é uma etapa na construção do “eu sou”) que

conduz ao Absoluto.
O Manto Azul da Graça, como lhes disse a minha Irmã MA, é o agente disso.

***

Pergunta: como conciliar Interioridade e atividade exterior?

Bem amada, onde se situa o seu futuro?
Será na perpetuação desta Dimensão?

Será nisso que você acredita?
Será nisso que você adere e será nisso que vai acontecer?

São por vezes reposicionamentos (afetivos, profissionais, interpessoais, geográficos) que são indispensáveis.
Mas é também um momento e um tempo em que você irá compreender e perceber que não há mais diferença

entre o seu Interior e o seu exterior, pois são a mesma Verdade.
Ou seja, o exterior que você cria é apenas o reflexo do seu próprio Interior.

Querer melhorar o exterior corresponde ao que é para olhar em si, antes de qualquer coisa.
Já que o exterior sempre será apenas a expressão de algo que é Interior.

Até perceber que, finalmente e em última análise, não há nem Interior, nem exterior, que isso é um olhar da
dualidade.

Qualquer vontade de melhoria, seja do que for, no exterior, participa do que foi denominado e amplamente
desenvolvido, a ‘vontade de bem’.

Então, convém se perguntar por que a vontade de bem (por mais louvável que seja) não leva ao
estabelecimento na Unidade?

Não pode ali ter Unidade na Dualidade, é tão simples assim.
A vontade de bem jamais poderá fazer viver a Unidade.

A partir daí, cabe a você ver se você aceita ou recusa isso.
Cabe a você ver se isso ecoa ou se isso é rejeitado.

Mas ninguém mais senão você pode lhe dizer como agir, como ser.
Isso é igual, não unicamente nesse domínio, mas em qualquer ação, em qualquer relação, em qualquer

afeição.
Assim que esta forma de antagonismo, de oposição, ou de contradição (chame como você quiser), for

resolvida, o que vai acontecer?
Bem, vai acontecer exatamente o que eu lhe disse: você não irá perceber nem diferença, nem distinção entre o

Interior e o exterior.
Naquele momento, bastará tornar seu este lema: “ame e faça o que quiser”.

Mas as coisas serão profundamente diferentes, pois a sua Consciência não será mais a mesma.
Visto do exterior, isso será a mesma ação, mas visto de você, da sua intimidade, isso será profundamente

diferente.
Isso leva a se perguntar pelas suas prioridades.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho então, se isso já não ocorreu, para instalar-se tranquilamente aí onde vocês
estão.

Nós iremos viver, juntos, pela sua Presença, pela minha Presença, bem como pelo retorno de MA ANANDA e
pela chegada de MARIA, um espaço comum abrindo-os para a Graça.

Vivamos isso, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Queridos Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença.
As Estrelas do Manto Azul da Graça os saúdam e os amam.

Até breve, aqui ou em outro lugar.

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_FRERE_...

~ A RESPONSABILIDADE ~

 Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu peço para aceitarem as homenagens e as Bênçãos.

O contexto da minha intervenção inscreve-se como uma lógica em relação a muitos elementos que eu lhes
comuniquei no ano passado, referentes a duas palavras (ou a duas expressões, mais exatamente): Liberdade

/Autonomia, a outra ATRAÇÃO/ VISÃO, levando a um terceiro termo (ou a uma terceira expressão) que é:
a Responsabilidade.

***

Hoje, muitos de vocês (que estão encarnados) vivem (de maneira mais ou menos pronunciada) transformações
importantes.

Seja qual for a expressão dessas transformações, elas são, como vocês certamente sabem disso, a
expressão do Apelo da Luz a uma revolução (Revolução Interior, é claro, e não exterior).

O Apelo a esta Revolução assume diversas formas e diversas manifestações: quer seja o Fogo, quer seja a
percepção de Vibrações, quer seja um sentimento (uma intuição), quer sejam simples sonhos, quer seja um

Impulso para mudança (decidido pela alma ou pelo Espírito).
Todos, em um nível ou outro, têm que viver alguma coisa.

Este algo a ser vivido (e que decorre diretamente da sua Liberdade) deve permitir inscrever o que vocês são
em uma realidade (e eu não falo de real) diferente.

Esta realidade diferente (futura ou potencial ou atualizada) é comumente chamada de mudança de paradigma.

***

Os diferentes Apelos da Luz (ou as diferentes injunções da Consciência) têm resultados extremamente
variados para cada ser humano consciente sobre esta Terra.

O conjunto dessas manifestações é, exatamente, o que SRI AUROBINDO chamou de Choque da
Humanidade.

Em meio a qualquer mudança relacionada com este mundo, sempre existe uma série de etapas.
Essas etapas raramente podem ser trocadas.

A sua duração é diferente conforme cada entidade, conforme cada vivência, conforme cada experiência e, eu
diria, em última análise, conforme cada estado Vibratório.

O estado de um não é o estado de outro.

IRMÃO K - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions
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Em todo caso, deste lado onde vocês estão.
Sejam quais forem o seu estado e a sua etapa (negação, negociação, raiva, aceitação ou outra), cada mudança
de paradigma, além da Liberdade e da Autonomia, chama-os a uma forma de responsabilidade, pois, em última

análise, vocês são estritamente responsáveis pela sua escolha.
Essa escolha, como vocês sabem, não é mental nem afetiva, mas puramente Vibratória.

***

O Apelo da Luz, hoje, na sua última acepção (ou seja, o Manto Azul da Graça), é um Apelo à responsabilidade,
fazendo ultrapassarem o conjunto das suas encarnações, o conjunto das suas suposições, o conjunto das suas

vivências, levando-os e os transportando, em um primeiro momento, para uma Consciência mais ampla (ou
estendida) da realidade.

Uma extensão podendo, em certos casos, levá-los a transcender as noções de realidades para penetrar no
Real que está além de qualquer ação/reação e de quaisquer causas e de quaisquer consequências.

A palavra que foi empregada por UM AMIGO é o Absoluto, do qual ele lhes disse que vocês não podem ter
uma definição (ainda menos uma compreensão) e que vocês podem, talvez, apreender o sentido e a Verdade.

Isso é o mesmo para a Responsabilidade.

***

Sobre este mundo, como em qualquer criação (mesmo dita Unificada), como em todas as Dimensões, existe
um princípio inalienável, invariável, impermanente e permanente (quando se trata de mundos instalados em uma

duração linear) que é a Responsabilidade.
Esta Responsabilidade é ilustrada por esta frase: “vocês são responsáveis pela sua criação, seja o que for que

vocês criarem”.
Vocês sabem, neste Plano, quando vocês geram um filho, quando vocês engendram uma profissão (através

dos estudos), ou quando vocês criam uma relação afetiva.
Do mesmo modo, a mudança de paradigma leva-os a uma nova Responsabilidade, subtendendo então um

novo espaço da Criação e, talvez, um novo tempo.
A Responsabilidade, sobre este mundo (onde nós passamos, nós também), é um encargo, um peso, por
vezes um prosperar e, muitas vezes (e na maioria das vezes) todas essas três coisas ao mesmo tempo.

***

A Responsabilidade de que falo se expressa, desta vez, naquilo que vocês vão criar (ou criaram).
Vocês criam, de algum modo, o que vocês Vibram.

Há, nos vários Mundos, o que chamamos de Criadoras (em uma linguagem mais próxima da sua: formas de
Consciência dotadas de Consciência e capazes de criar a Consciência).

Há, também, uma Responsabilidade dessas formas de Consciências, que engendram outras Consciências, de
conscientizar que cada Consciência deve estar conectada (“conectada” é aceito, aqui, no seu sentido mais

absoluto que nada tem a ver com o conceito de ligação, mas, sim, de aliançar-se).
A conexão confere a Liberdade.

Qual é esta famosa Liberdade?
Aquela de não perder, justamente, o fio da conexão.

O que é, exatamente, o oposto do mundo em que vocês ainda estão encarnados,
já que este mundo (como vocês sabem) foi alterado pelo eixo ATRAÇÃO/ VISÃO
(pelos sentidos), a fim de criar um esquecimento (um esquecimento da causa, um

esquecimento da Verdade) e, portanto, uma falsificação que foi chamada de
Ilusão ou de Maya.

***

Tornar-se Responsável é restabelecer a conexão.
É restabelecer a Liberdade, não enquanto conceito, projeção, mas na realidade vivenciada.

Esta Responsabilidade é expressa pela abertura de novas áreas de percepções e de apercepções da
Consciência, em ressonância direta com a conexão, com a identificação com o Absoluto.

Cada Consciência é Livre e Autônoma.
Ela é, portanto, Responsável pela sua própria Criação, pela sua pró-criação, pela sua recriação e sua incriação.

Segundo este Absoluto, a Responsabilidade não é um peso, mas é uma leveza, já que ela os desincrusta,
literalmente, da Ilusão.

Ela descristaliza o mundo (suas crenças) para fazê-los viver, justamente, o que está além da limitação.
Ser Responsável é então uma Liberação.

http://api.ning.com/files/p1hCpNEYWCL6orayXsY4wzL3ODK2zLFCd0ZVzA84GgUMnkn-8JoWBerzaOip4ljjhZm9mTjKG93ju--0qfMwfdvXW0X2fthG/bibli_188.jpg


Ser Responsável recorre a virtudes que eu nomearia cardeais.
Virtudes cardeais que recorrem a elementos que estão bem além do que é nomeado discernimento ou intuição

e que poderiam ser denominados pelo nome das Estrelas: CLAREZA, PRECISÃO, KI-RIS-TI, VISÃO.
A Visão da qual eu expresso a Responsabilidade (e que se expressa em meio à Responsabilidade) não é nem
a visão dos olhos (alterada), nem a Visão Etérea (em via de instalação), nem a Visão do Coração, ainda menos

uma visão Interior ou exterior.
É uma Visão direta da Consciência.

KI-RIS-TI é a realização do estado de Cristo, ou seja, do CRISTO Solar ou do Logos Solar.
CLAREZA e PRECISÃO são a transcendência do Bem e do Mal tal como isso é concebido (aceito ou não),

vivenciado, em todo caso, sobre este mundo onde vocês estão encarnados.

***

A Responsabilidade é, portanto, reencontrar a Liberdade, reencontrar a conexão, permitindo desenredar, de
algum modo, o que deve sê-lo, em meio a ambos, ao que é chamado de personalidade, ao que é chamado de

individualidade.
Tornar-se Responsável é então estar consciente da função essencial do Absoluto que é: a criação, a

descriação, a recriação.
Vocês são nomeados, por alguns Intervenientes: Filhos da Lei do UM.

Em oposição, de certa forma, aos Filhos de Belial (ou os Filhos rebeldes) que consideram que a Dualidade é a
única probabilidade e a única possibilidade de vida.

Os Filhos do UM (ou Filhos da Lei do UM) constituem uma conexão e uma Responsabilidade
que apenas pode ser manifestada, aqui com em outros lugares, através da Autonomia e da

Liberdade, ou seja, com o cessar do eixo falsificado ATRAÇÃO / VISÃO do complexo
inferior, como ilustram as Portas ATRAÇÃO e VISÃO situadas na parte inferior do tórax (no

nível do diafragma, o estágio inferior ou denso ou pesado).

***

A Responsabilidade é tornar-se de novo centrado ou voltado em meio, é claro, ao eixo restabelecido chamado
de AL / OD, levando-os a dizer então, enquanto Verdade Absoluta, como CRISTO lhes disse: “eu sou o Alfa e

o Ômega, o início e o fim, sem início e sem fim”, em todo caso, não localizado no tempo e no espaço.
Neste caso, o Alfa e o Ômega não estão separados (nem divididos), mas participam e procedem da mesma

Verdade que é, naturalmente, Absoluta.
Ser Responsável é ser o Alfa e o Ômega.

É retificar o que deve ser retificado.
É estar alinhado e conectado, bem além do Alinhamento corpo / alma / Espírito.

É estar conectado, de novo, com A FONTE, com o Alfa e com o Ômega.
Isso é um elemento de Liberação, de leveza e que confere o estado além da Alegria: a Felicidade, o estado

além dos Samadhi.
É a Consciência além da Consciência.

É a Consciência que, depois de estar estabelecida em meio a Sat Chit Ananda, torna-se a Consciência
Absoluta, além da Consciência, que a tradição (dita oriental) chama de Parâtman, de Parabrahman, e que nós
iremos nomear (pela necessidade de facilitar ao nosso público, aqui, e especialmente o ocidental) a Realização

Crística.
Esta Realização não deve recorrer, em vocês, a um conceito de dinâmica partindo de um ponto A e indo para
um ponto Ômega, já que este eixo Alfa / Ômega não é um eixo linear, mas um eixo elipsoidal, passando de

novo pelo mesmo ponto.
Assim é a Consciência: sempre a mesma e jamais a mesma.

Isso não é um antagonismo, mas, sim, da ordem da Verdade Absoluta, em ressonância direta com a
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Responsabilidade.

***

Aí onde eu quero chegar é que ser Responsável vai conferir, ao que vocês são, a capacidade para deixar-se
penetrar pela Unidade, para deixar-se morrer para a Dualidade e se instalar em meio ao novo paradigma que é,

ainda uma vez, a sua capacidade para a Criação e, então, para a Responsabilidade.
Da mesma forma que lhes disse UM AMIGO (ndr: a sua intervenção deste dia (1)), as minhas palavras não

pedem reflexão, mas pedem, elas também, para serem, de algum modo, confrontados com a sua experiência
(se isso já foi vivenciado ou na sua experiência futura), devido à ação do Manto Azul da Graça e da Dissolução

deste mundo que não é o fim do mundo.

***

Esse mecanismo de Responsabilidade foi denominado, mais comumente: Ascensional, Ascensão, ou ainda
Translação Dimensional.

A Ascensão, pela adição do Manto Azul da Graça (nesta última etapa final: Núpcias da Luz), está inscrita em
uma das faces da Vibração do cubo Metatrônico, em relação com CLAREZA / PRECISÃO, KI-RIS-TI / VISÃO.

O que é para ser vivido é precisamente o que vocês têm que viver, individualmente e, de agora em diante,
coletivamente.

A sua Presença estabelece, ela também, a Responsabilidade.
Os agentes são: o Fogo do Coração, o Fogo do Éter (no nível da Kundalini) e o Fogo do Espírito (em meio à

Coroa Radiante da cabeça) e o que eu nomearia, por conveniência, a ignição das Estrelas da cabeça.
Assim, a etapa que vocês estão para viver, hoje, depois de passar pelo seu próprio choque (se isso ainda não
ocorreu, então a testemunha de mais peso é ‘a noite escura da alma’), chama-os e os convida para liberar-se

da opressão da personalidade e para estabelecer-se na Responsabilidade (que é um outro nome da
Autonomia e da Liberdade).

Tudo o que eu acabo de dizer não são ações a serem tomadas, ainda menos coisas para discorrer ou para
compreender.

E, aliás, como eu pude dizer, durante a minha última encarnação, a alguém que me fez a pergunta “como é do
outro lado?”: eu poderia dar todas as descrições do outro lado, não é por isso que vocês irão viver o outro lado.

A única maneira de viver o outro lado é atravessar e, então, mudar de lado.
Isso seria chamado de verdade de uma evidência parva e, no entanto, dito deste modo, é a única forma de

proceder.

***

Dessa maneira, então, e sem sobrecarregar ou nutrir a sua memória, eu os lembro de que o fim do eixo
ATRAÇÃO / VISÃO está associado à recuperação deste eixo, onde o eixo AL / OD vem se estabelecer.

Em meio a este eixo AL / OD existe a Cruz da Redenção (Cruz central).
 O outro eixo sendo HIC e NUNC.

Há também uma Cruz anterior e uma Cruz posterior.

Esta Cruz anterior é constituída por AL / OD e CLAREZA / PRECISÃO.
A Cruz posterior, eventualmente inscrita entre UNIDADE e PROFUNDEZ, fica inscrita

principalmente entre o eixo AL / OD e KI-RIS-TI / VISÃO, deixando-se viver, pela atuação do que
foi chamado de Triângulo da Terra (no nível das Estrelas, eu lembro a vocês), em ressonância

com KI-RIS-TI, VISÃO e OD.
Ilustrando a Passagem da Porta Estreita, entre o ego e o Coração, pela Porta OD (Porta OD do

peito): a Crucificação.
Transfiguração antes e Ressurreição depois.

Esta mecânica (por que é uma) se estabelece, de algum modo, por si só, a partir do momento em
que vocês não colocarem mais distância entre a Luz e vocês.

Ou seja, a percepção da Luz, numa primeira etapa, faz com que se considerem como fora da Luz.
Numa segunda etapa, vocês ressoam com a Luz.

Desdobramento da Luz, instalação da Vibração do Supramental.
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Na terceira etapa: Identificação, Fusão, Dissolução na Luz.
Realização do Maha Samadhi, os diferentes Êxtases e a finalidade, por vezes diferente para cada um, mas

nesta lógica que é o Absoluto.

***

Ser Responsável, exercer a responsabilidade, é apreender e também compreender que vocês são, vocês
mesmos, aqui e em qualquer lugar, o campo de ação e que não há absolutamente nada exterior ao que vocês

São.
Que todo o resto, mesmo o que vocês criaram (filhos, profissão, relações afetivas), apenas representa, em

última análise, extensões de vocês mesmos.
Se cada Consciência, cada ser humano encarnado, se responsabilizasse por isso, a Ilusão do mundo iria

desaparecer instantaneamente, com uma alavancagem considerável.
CRISTO lhes disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estarei entre vocês”.

Hoje, ele os convida a verificarem esta afirmação, a se tornarem Livre, a se tornarem Autônomo e então, em
última análise, a serem Responsável.

 Esta Responsabilidade é exercida através da ilusão da escolha, já que, em última análise, não há escolha.
Será feito segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração e, será que realmente isto é uma escolha?

Absolutamente não.
Eu os empenho a ler, com a cabeça descansada, além mesmo da minha Presença, o que eu lhes disse.

Se, contudo, emergir de vocês lucidez o suficiente para me fazer perguntas em relação a isso e se nós ainda
tivermos tempo, eu os escuto.

***

Pergunta: a ausência de escolha significa que o livre arbítrio é uma ilusão?

Sim, na totalidade.
O livre arbítrio consiste simplesmente em acreditar que vocês podem escolher.

O único livre arbítrio que vocês têm é o de saber quanto tempo vocês vão levar para compreender que vocês
são Livres.

O livre arbítrio os remete à Dualidade.
A Liberdade os remete à Graça.

O livre arbítrio é apenas o jogo do ego (ou o Eu / Sombra, como foi denominado há pouco tempo).
Vocês são, inteiramente e na totalidade, definidos pelo que vocês São e não pelo que vocês creem ser.

A única responsabilidade é, portanto, passar da ilusão do livre arbítrio para a Verdade da Liberdade.
Não pode haver Liberdade com o livre arbítrio.
Não pode haver livre arbítrio com a Liberdade.

O livre arbítrio é apenas um jogo.
A Liberdade é uma Graça.

O livre arbítrio decorre da ilusão da escolha, em ressonância com o confinamento da Consciência.
A Liberdade resulta da Autonomia, da Graça e da Responsabilidade.

No relativo e no efêmero, vocês têm o livre arbítrio.
No Absoluto e no Ilimitado (e além disso), vocês estão definidos.

É exatamente o contrário do que vocês creem e é exatamente o contrário da maior parte dos ensinamentos
que recorrem à reencarnação, ao karma, à ilusão Luciferiana, ao espelhamento astral e ao conhecimento.

Como vocês podem conhecer alguma coisa já que vocês são o Conhecimento?
Se vocês aceitarem isso, vocês saem da ignorância e vocês entram na Liberdade.

***

Pergunta: se o livre arbítrio nos permite escolher a orientação nesta vida encarnada, será que ele
permite, apesar de tudo, a liberdade em nossas responsabilidades?

Enquanto vocês acreditarem nisso, vocês permanecem confinados e isso pode durar muito tempo, em termos
terrestres, e isso, aliás, tem durado muito tempo.

Eu posso dizer que isso pode até mesmo durar pela eternidade.
Enquanto vocês acreditarem neste conceito de responsabilidade ou de karma, enquanto vocês acreditarem

que vocês têm que pagar por todas as ações e reações que vocês realizaram sobre este mundo, vocês ficam
aprisionados.



Mas o que são essas escolhas em meio ao efêmero?
Se o seu ponto de vista for o efêmero, vocês permanecem no efêmero.

Crerem-se Livres, em meio a este mundo, é uma heresia.
Vocês são Livres?

Vocês vão às outras Dimensões?
Vocês estão conscientes de ser o Absoluto?

Então, vocês não são Livres.
A Liberdade, tal como vocês a concebem, se expressa entre dois limites que são o nascimento e a morte.

E na repetição eterna deste nascimento e desta morte.
Há simplesmente um sistema de falsificação que os faz crer (erroneamente) que se vocês fizerem o bem,

vocês irão sair deste mundo e que se fizerem o mal, vocês serão aprisionados neste mundo.
Eu os tranquilizo, quer façam o bem ou o mal, estritamente nada muda na sua posição em meio a este mundo.

Isso não faz senão reforçá-la.
Isso foi expresso, em várias ocasiões, pelo próprio princípio da ‘vontade de bem’.

Vocês poderiam conhecer todas as suas encarnações, conhecer os prós e os contras de todas as
ações/reações realizadas em meio a este mundo, vocês não teriam movido um milímetro deste mundo.

Isso é a ilusão do conhecimento chamado de Luciferiano.
Eu os remeto, para isso, ao conjunto do que foi dito pelo Arcanjo JOFIEL, particularmente no final de 2008.

É o ego e a personalidade que creem nisso.
Mas vocês não são nem o ego nem a personalidade, nem esta vida, ainda menos o conjunto das suas vidas,

que não existem.
Enquanto vocês forem persuadidos de ser este corpo ou este conhecimento, enquanto vocês forem

persuadidos de ser um homem ou uma mulher de tal idade, enquanto vocês forem persuadidos de estar em tal
família, em tal profissão: quando vocês dizem “eu sou um homem”, vocês têm consciência de quem diz “eu

sou um homem”, a não ser o ego?
Quando vocês dizem “eu sou um médico”, vocês estão cientes de que vocês absolutamente não são o que

vocês dizem ser?
Quem é o Eu que se expressou, senão o ego e a personalidade.

Enquanto vocês fizerem o jogo do ego, vocês ficam aprisionados e confinados e, portanto, privados de
responsabilidade.

Vocês não podem sair da prisão (e muito de vocês sequer têm consciência de que estão na prisão, o que é
muito prejudicial).

O Manto Azul da Graça oferece a vocês o acesso a este Ilimitado, que é uma primeira etapa para o Absoluto.
Então, vocês precisam ir para o outro lado.

Enquanto vocês estiverem deste lado, vocês apenas podem definir as regras do jogo que pertence a este
lado, mas que não são as leis do Universo, porém deste mundo falsificado e somente deste mundo falsificado.

Vocês são além do Espírito, vocês são Eternos.
Portanto, como vocês podem aceitar nascer e morrer?

Quem aceitou nascer e quem, menos ainda, aceitou morrer?
Vocês são isso?

 É a isso que os chama o Manto da Graça: para ir para o outro lado, para verificar por vocês mesmos, e não
para ser o resultado de meras crenças, de simples aceitações das condições deste mundo.

Vocês não são deste mundo.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são este livre arbítrio.
O próprio princípio da falsificação foi fazê-los crer e aderir ao que não existe.

E muitos se divertem com isso, há éons.
E vocês repetem, sem parar, a mesma história, simplesmente mudando os elementos do cenário: morte,

nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento.
É a isso que vocês aspiram?

***

Pergunta: a Liberdade é saber que não temos escolha?

Enquanto vocês estiverem neste mundo, efetivamente, a Liberdade é saber que vocês não têm qualquer
escolha e qualquer Liberdade.

A partir do momento em que vocês deixarem de acreditar, a partir do momento em que vocês não mais se
identificarem (especialmente agora) com o que vocês creem ser, instantaneamente vocês realizam o Absoluto.

É preciso então, como dizia UM AMIGO, renunciar a tudo o que vocês acreditam ser, pois vocês são tudo,



exceto o que vocês creem ser.
Enquanto vocês disserem “eu tenho tal sobrenome, tal nome”.

Enquanto vocês disserem “eu tenho tal idade”.
Enquanto vocês disserem “eu exerço tal profissão”, “eu sinto tal dor”, vocês não estão no Ser, vocês estão na

aparência.
O peso da crença e do confinamento é tal que vocês realmente perderam o fio.

Vocês são livres de acreditar que são livres, é a sua escolha.
É a única liberdade que vocês têm.

Mas pensando assim e vivendo assim, vocês não são Livres.
É simplesmente o ego ou a personalidade que se creem livres, mas nenhum ego, nenhuma personalidade,

mesmo a mesma desperta, pode ser livre.
Vocês só serão Livres, única e exclusivamente, quando forem para o outro lado.

É a única maneira de pôr fim à Ilusão.
Mesmo o acesso à Unidade, pela Luz Vibral, já é uma experiência fazendo-os viver a Alegria, o Samadhi.

Mas esta não é a Última, é uma etapa.
A questão que devem colocar é a de definir tudo aquilo que vocês creem ser e, em seguida, fazê-lo

desaparecer.
Quando tiverem feito desaparecer tudo aquilo que vocês creem ser, quando não restar mais nada de todas as

suas crenças, naquele momento, vocês vão viver o Absoluto.
Não antes.

***

Pergunta: se tudo está consumado nos outros Planos e se nós não temos escolha, como se dá o
efeito do Manto Azul de MARIA?

Ele se inscreve, eu diria, na atualização deste “tudo está consumado”.
Quando eu digo, e quando lhes foi dito, que tudo estava consumado, vocês mesmos foram consumados?
Se vocês estiverem do outro lado, vocês foram consumados, pois vocês não são mais referidos por este

corpo, por esta vida, por tudo o que faz este mundo.
Isso não é uma negação, mas é uma transcendência.

Não há outra maneira de realizar o Si, de viver a Unidade e de viver o Absoluto.
 Vocês não podem ter uma personalidade e viver o Absoluto.

Vocês não podem ser as suas crenças e viver o Absoluto.
Vocês não podem ser este corpo, ser esta pessoa, ter esta função e viver o Absoluto.

 Mas são apenas palavras, enquanto não viverem isso.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

A última pergunta para vocês fazerem é esta: eu sou Livre?
E vejam.

E observem.
Vocês estão apegados a algo deste mundo?

Então, se a resposta for ‘sim’, vocês não estão Livres.
Vocês querem ser Livres?

Se a resposta for ‘sim’, então, Libertem-se.
É a isso que o Manto Azul da Graça está convidando vocês.

É a isso que através das nossas palavras desta noite, UM AMIGO e eu convidamos vocês.
Vocês são Livres para aceitar ou recusar.

Mas não venham pretender estar no Absoluto, estando em uma pessoa.

IRMÃO K saúda vocês.
Saudações e Bênçãos.
Até uma próxima vez.

Até logo.



Até logo.

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

1 - UM AMIGO (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/um-amigo-18-02-2012-autres-dimensions.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article4d97.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-18_fevrier_2012-article4d97.pdf
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article4d97.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-18_fevrier_2012-article4d97.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/um-amigo-18-02-2012-autres-dimensions.html


- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-02-18.mp3

O MANTO AZUL DA GRAÇA: CONSTITUIÇÃO, EFEITOS E VIVÊNCIA

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Muito queridos Irmãs e Irmãos na encarnação, aqui e em outros lugares sobre esta Terra, eu venho a vocês,

como MARIA havia anunciado, após três semanas de Efusão do Manto Azul da Graça (ndr: coluna “Protocolos
a praticar” ou “Acompanhamentos” do site) (1).

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor.
Eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu rendo Graças pela nossa Comunhão.
Eu venho falar de uma série de elementos referentes ao Manto Azul da Graça quanto à sua constituição, quanto

aos seus efeitos, quanto à sua vivência.
Não vejam o Manto Azul da Graça unicamente como um véu de Luz, mesmo se as representações das

diferentes iconografias cobriram, desse Manto Azul, tanto MARIA, como alguns Arcanjos, ou ainda BUDA, ou
ainda, nos Upanishads, KRISHNA.

Este emblema não é um simples Manto.
Este emblema não é, tampouco, um simples véu de Luz, mas, sim, de algum modo, uma insígnia, uma insígnia

que, tal como um diadema, vem encerrar um Tempo e vem abrir um outro Tempo.
O Manto Azul da Graça, individualizado e personalizado, que os reveste, é o movimento que, no nível da Terra,

foi chamado de Fusão dos Éteres pelo Bem Amado, ou SRI AUROBINDO, há quase um ano.
E para aqueles de vocês que estão mais próximos da sua Unidade, do seu Despertar total, vocês talvez

constataram os efeitos desta insígnia sobre o fim da limitação, sobre o fim da ilusão e sobre o acesso da sua
Consciência a estados profundamente diferentes.

 O Manto Azul da Graça, assim nomeado, é o espaço da última Vibração e o tempo da última Vibração da
Consciência que vem encerrar o tempo do efêmero, o tempo da ilusão.

MA ANANDA MOYI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-02-18.mp3


Esse Manto Azul tem a particularidade e a virtude de fazê-los passar (com consciência, doravante) do tempo da
ação / reação da Dualidade à Ação da Graça da Unidade.

Esse Manto tem efeitos desde as mais densas camadas da sua Presença sobre este mundo, até as camadas
desconhecidas erguendo-se do Si, do Ilimitado, do Samadhi e do acesso à Verdade.

Os efeitos são, portanto, múltiplos, mas, como sempre, como atributo da Luz Unitária, da Luz Branca, Vibral,
esse Manto da Graça é muito simples a partir do momento em que vocês viverem os efeitos.

Então, é claro, através das minhas palavras, eu vou lhes dar uma tradução, mas esta tradução nada é
comparada à vivência da Graça.

Esses efeitos, aguardados e já presentes, para alguns de vocês, são levados (a cada semana, a cada dia) a
revelar-se, cada vez mais, em vocês.

***

O Manto Azul da Graça vem, de algum modo, completar o desdobramento da Luz, o desdobramento da
Unidade, o fim das ilusões sobre a Ilusão e o início da verdade na Verdade.

Naturalmente, a Consciência e todos os estágios do ser que vocês são (desde os mais densos e os mais
ilusórios, até os mais elevados), participam da mesma ronda, da mesma Vibrância, da mesma Graça.

Os tempos da Graça que se abrem são os Tempos finais.
Isso não é um fim, exceto para a personalidade e as suas ilusões.

Isso é, sim, o seu Despertar nas Moradas da Graça, na Consciência Turiya, na sua Eternidade.
Isso é viver a Liberdade e a Autonomia, não aquela ilusória, da personalidade, mas, sim, a Liberdade e a

Autonomia do Absoluto que vocês são, desta totalidade.
Esse Manto Azul da Graça, em seus efeitos Vibratórios e energéticos (mesmo sobre os corpos mais densos),
abre-os (eu diria, de maneira definitiva) a espaços bem além até mesmo da Vibração, bem além da Luz Branca
e da sua percepção: abre-os, de fato, à sua intimidade mais clara, deixando-se viver a experiência, o conjunto

de experiências que lhes foram apresentadas nesses últimos tempos e explicadas por palavras.

***

O Manto Azul da Graça é, antes de tudo, um elemento de cura.
O que é que cura?

O que cura é o que os fazia crer em vocês mesmos, em meio a este mundo.
O Manto Azul da Graça vem curar as projeções da própria Consciência e, sobretudo, vem pôr fim, de maneira

subsequente, ao isolamento.
Ela vai fazê-los descobrir, de maneira explosiva, ou de maneira serena, o Ilimitado, Quem vocês São.

Nesses espaços do Ilimitado, a palavra mestre é Amor, Êxtase, Felicidade, Plenitude, a um grau (se pudermos
assim dizer) que muito poucos seres humanos encarnados, mesmo entre os mais realizados, tiveram acesso.

Pois no acesso a este Absoluto (que lhes é prometido pelo Manto Azul da Graça), há, também, a clara
percepção do conjunto das Dimensões do Criado e do Incriado, a clara percepção da não separação e da não

separatividade da Luz.
Exatamente o oposto, o inverso, até mesmo, do que existe quando os véus do esquecimento e da ignorância

os recobrem e nos recobrem, na encarnação.
As leis que se aplicam, quando vocês estão, ou quando vocês estiverem revestidos com o Manto Azul da

Graça, não serão mais completamente as mesmas.
O Manto Azul da Graça confere, efetivamente, a possibilidade, para a Consciência, de ser realmente Livre, de
não mais depender de uma condição, seja ela qual for, mesmo kármica, mesmo imposta por suas Crenças ou

pela sociedade.

***

Esse Manto Azul da Graça é vestido por três Estrelas específicas: por MARIA, por GEMMA (ndr: GEMMA
GALGANI) e por mim.

Enquanto Estrela ligada ao Fogo, o Manto Azul da Graça é, efetivamente, um Fogo, um Fogo devorador que
vem queimar o conjunto das suas Crenças, das suas ilusões e, também, das suas esperanças e das suas
desesperanças, a fim de fazê-los penetrar neste espaço de Graça da Consciência Turiya que eu ilustrei,

durante a minha vida, em diversas ocasiões.
 A Luz, por esse Manto Azul da Graça, convida-os a dançar na Luz, a dançar no Sol, a dançar com seus Irmãos

e suas Irmãs que estariam, agora, revestidos, eles também, com o Manto Azul da Graça, contribuindo, mais
uma vez, para pôr fim (de maneira cada vez mais evidente, mesmo em meio à consciência ainda limitada) ao

véu da separação.



Tudo o que é ilusório, como eu dizia, é queimado, consumido pelo Amor, porque o Amor é um Fogo devorador
que permite estabelecê-los em sua própria Felicidade, em seu próprio Êxtase, em seu próprio deleite, contínuo

e permanente, como se vocês estivessem em Fusão com vocês mesmos, com a FONTE, como se não
houvesse mais espaço para algum vazio, para qualquer apreensão, para qualquer dúvida.

Um espaço na Graça onde tudo é certeza, tudo é evidência e onde tudo é (real, concreta e praticamente)
Simples.

O Manto Azul da Graça, se vocês o vestirem, permite passar desta etapa desse mundo, muito particular,
colocando-os, de alguma forma, em uma Consciência outra que aquela da pessoa que vocês creem ser,

quando os diferentes esquemas de funcionamento foram construídos (por medo, por ignorância, por falta de
lucidez).

O Manto Azul da Graça os restitui à Graça, à sua natureza que é Amor e Luz.
Esse Manto Azul da Graça também contribui para fortalecer a Simplicidade.

Isso é, de algum modo, o último atributo que permite passar a Porta Estreita, sem desordem, sem aflição, mas
com a maior certeza, com uma Fé Absoluta.

O Manto Azul da Graça vem queimar tudo o que é ilusório, então.
Ele vem dissolver os elementos que permaneceriam ainda inscritos em algum karma pertencente à

personalidade ou à humanidade.

***

Esse Manto Azul da Graça põe fim ao isolamento.
Ele lhes permite, realmente, à sua maneira, Comungar e se comunicar com as outras Dimensões, de Irmãos a
Irmãos, de Irmãos a Irmãs, de Irmãs a Irmãos, com toda a Liberdade, viver o Êxtase da Comunhão além das

máscaras da personalidade, além dos conflitos.
A Graça torna-os Livre, ela os restitui a vocês mesmos e lhes permite libertar-se de todas as limitações deste

mundo, na Verdade e na totalidade.
Ser revestido com o Manto da Graça é tornar-se CRISTO, é tornar-se o Absoluto, é sair das dificuldades e dos

problemas de qualquer personalidade.
É, também, o meio de realizar a sua escolha Vibratória, de realizar a sua Revelação, de realizar o que vocês

são, na Eternidade e não mais no efêmero.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça, quando ele se instala, além da Paz, do Amor, da Alegria, confere esta

Felicidade total que nada pode vir alterar.
Isso não é uma desconexão deste mundo (já que vocês desempenharam o seu papel de Ancoradores e de

Semeadores de Luz), mas, sim, uma Transfiguração deste mundo e do seu mundo.
Esta Transfiguração é a última insígnia que os conduz à sua Ressurreição, a fim de que esta Ressurreição

aconteça sem que o que é limitado, em vocês, possa interferir de alguma maneira.
O Manto Azul da Graça estabelece, de maneira definitiva, o Abandono à Luz, dando-lhes acesso a esse Fogo

devorador do Amor que não é somente Samadhi, que não é somente Êxtase, mas que se torna Íntase, ou
seja, deleite absoluto e supremo do Ser que se estabelece na Verdade.

Neste deleite Interior absoluto, não há mais qualquer espaço para a menor dúvida: tudo se torna certeza, tudo
se torna Absoluto.

Dessa maneira, é claro, o filtro do mental (ainda presente, devido à sua encarnação, seja qual for o seu acesso
a esta Graça) vai tentar encontrar imagens ou correlações, mas vocês irão se aperceber, bem depressa, de

que ele não pode existir, e de que as imagens denotadas ou as correlações, mesmo supostas, são banais em
relação à experiência da sua vivência da Graça.

***

E, aliás, a Graça não lhes pede outra coisa senão se instalarem n’Ela, a fim de se tornarem, vocês mesmos, na
encarnação, esta Graça.

Deixando-se encarnar, além da Luz, a Consciência total de CRISTO, da Luz Branca, da Luz Azul, para realizar,
em meio aos Quatro Pilares do Coração, a sua Presença, ajudados, em Comunhão, pelo Arcanjo URIEL e por

nós, as Estrelas, que Vibramos em meio a esse Manto da Graça.
O Fogo que vocês sentem, ou que vocês irão sentir, quer seja em suas noites, pela manhã, ao despertar, ou

em diferente locais do seu corpo, em outros momentos, é a instalação do Manto Azul da Graça.
É esse Fogo que põe fim à sua própria ilusão, aos seus próprios envelopes denominados corpos ordinários ou

ilusórios, desde o mais denso (esse corpo de sustentação ou corpo físico) até o mais elevado (que foi
denominado corpo causal).

Vocês queimam, portanto, o que deve sê-lo, e esse é um Fogo de Alegria porque é um Fogo do Reencontro
com a sua Essência e com a sua natureza, onde tudo é Alegria, tudo é Amor.

É-lhes deixado, então, como isso foi dito pelo Comandante dos Anciãos (ndr: intervenção deste dia de O.M.
AÏVANHOV) (2), ser, ao mesmo tempo, a Borboleta enquanto observando, ainda, a Lagarta que vocês eram.



Isso, para vocês, a fim de facilitar, de algum modo, pela Presença desta Graça, a transição final para a sua
Eternidade, dissociando-se, de algum modo, de tudo o que não é vocês nesta Eternidade.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes a possibilidade de ser o Amor com qualquer outra coisa, com qualquer
outro ser, desde o momento em que ele mesmo (este outro ser) estiver, ele também, revestido com o Manto

da Graça.
O Manto Azul da Graça torna-os humildes e pacientes.

Ele os faz sair, real e concretamente, da Ilusão do tempo: mesmo se vocês estiverem submetidos, por esse
corpo, ao tempo, a sua Consciência estará cada vez menos, deixando-se viver espaços de Consciência

contínua onde não há mais espaço para o sono, mais tempo para outra coisa que a Verdade.
Deste modo, é claro, isso pode levar a reajustamentos dos seus ritmos de sono, das suas percepções

Vibratórias do Fogo.
Esse Fogo que os preenche (e que se reflete, desta vez, por dores no seu corpo) é apenas a fase de

ajustamento desta Verdade absoluta.

***

Vocês irão compreender facilmente também, pela sua vivência, que o Manto Azul da Graça vem, de maneira
totalmente decidida e final, pôr fim, à sua maneira, a tudo o que incomoda e obstrui o seu acesso (final e

definitivo) a este Absoluto que vocês são.
Nada há para fazer.

Há apenas que viver a experiência.
Nada há para quantificar ou para equilibrar.

Nada há para rejeitar.
Há apenas que acolher, ainda e sempre mais, a potência desse Fogo, a potência do Amor, a potência da

Felicidade.
Esta potência que não deve amedrontá-los e que não os assusta.

Vocês apenas têm que deixar Ser, deixar acontecer, e a Graça será a sua Morada Eterna (mesmo aqui, sobre
este mundo).

Vocês irão viver o que foi chamado de Deslocalização da sua Consciência.
Sua Consciência pura, independentemente de qualquer corpo, poderá ir a todos os espaços ilimitados do

Criado e do Incriado, desde a FONTE até a partícula mais elementar desta Criação.
Tudo isso irá contribuir, é claro, gradualmente e à medida das suas experiências, para fortalecer esta Graça.

O Manto Azul da Graça irá aplainar, como por milagre, todos os elementos que possam ser colocados através
do seu caminho e ao longo do seu caminho.

Nada há para desejar, porque a Graça é Luz e Amor, na própria ação.
Muitos de vocês irão se reconhecer e entrar em contato de novo (bem além de um contato carnal, físico,
sensorial ou outro), mas diretamente de Espírito a Espírito, no mesmo Espírito e na mesma Comunhão,

levando-os a viver esta Dissolução, pondo fim ao medo, pondo fim a qualquer apreensão, dando-lhes a certeza
absoluta de quem vocês são.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes acesso à totalidade do que nós chamamos, nós, no oriente, os Siddhis,
ou seja, os poderes da alma, não para deles se utilizar, mas, sim, para deixar a Graça trabalhar através de

vocês, fazendo com que o que vocês olham, Interior ou exteriormente, o que vocês tocam ou irão tocar (nos
corpos, na alma ou no Espírito) seja imediatamente transformado, porque a Graça é transformadora.

Ela remove o último véu da separação, pondo fim, por ela mesma, sobre a Terra, às separações Dimensionais,
pondo fim ao conjunto dos envelopes isolantes do seu corpo como aqueles da Terra e deste Sistema Solar.

Então, vocês irão experimentar a Liberdade mais total, o Ilimitado mais total, a Felicidade mais total.
Obviamente, haverá poucas palavras no seu vocabulário para expressá-la e, aliás, a partir do momento em que

vocês falarem disso, vocês vão notar que irão se afastar deste estado de Felicidade.
Ao passo que, se vocês não empregarem palavra, vocês serão, como eu fui durante a minha vida, saturados de

Alegria, saturados de Luz, saturados de Felicidade.
Aí está a única Verdade e isso lhes é dado pela Graça do Amor.

Nada há a fazer, ainda uma vez, aí tampouco.
Quanto mais vocês estiverem no Ser e na ausência de desejo, mais vocês irão realizar isso.



Quando vocês chegarem a se distanciar do que vocês não são, de todos os pensamentos, de todos os
desejos, de todas as emoções, de todos os apegos, então a Graça estará aí.

Não há outro mecanismo senão aquele de não mais ser o que vocês acreditaram até agora.
Esta revelação é uma doação: como vocês se deram, vocês mesmos, à Luz, então a Luz se doa ao que vocês

São.
Os seus espaços de Clareza, os seus espaços de Samadhi, tornar-se-ão cada vez mais abrasantes, de um

Fogo que consome, um Fogo do Amor.
Então, naquele momento, recobertos com o Manto Azul da Graça, vocês não terão mais qualquer apreensão,

qualquer medo do Fogo.
Vocês irão se tornar o Fogo.

Vocês irão se tornar este Absoluto, esta Felicidade, de algum modo, como um deleite, mas um deleite que não
cessa mais, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da vida.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, sim, pelo contrário, a Transfiguração da própria vida.

***

O Manto Azul da Graça é o que vem desconstruir, em vocês, os últimos envelopes, sejam eles quais forem, no
nível carnal ou no nível do que mantém uma integridade ilusória do seu corpo, da sua pessoa, dos seus

relacionamentos, até mesmo, se eles forem afetivos, familiares ou outros.
Vocês não irão mais diferenciar entre o ser amado e o inimigo porque vocês irão compreender que, tanto um
como o outro, são apenas ilusões, colocadas no caminho, que são transcendidas pelo Manto Azul da Graça.

Vocês irão, se este já não for o caso, maravilhar-se com seus Encontros, com seus contatos, com suas
Fusões, Dissoluções, suas Comunhões, suas Deslocalizações, mesmo se o seu cérebro, mais uma vez, em

torno de vocês, tentar camuflar isso pelas experiências conhecidas.
Mas, no fundo de vocês, vocês irão perceber, muito claramente, que não é isso.

Então, é claro, em um primeiro momento, e como sempre, quando algo de novo e de novidade aparece, pode
ali haver momentos de confusão, ou até mesmo de esquecimento total, de obliteração total da Consciência.

Mas isso não é grave porque quanto menos vocês colocarem questão e quanto mais vocês deixarem a
experiência se desenrolar, mais vocês irão vivê-la, de maneira cada vez mais lúcida, ainda uma vez, cada vez

mais clara.

***

Naquele momento, a alquimia do Abandono à Luz irá torná-los como uma evidência perfeita porque vocês irão
vivê-la, vocês não terão mais que se perguntar como se Abandonar à Luz, ou o que fazer, ou o que ser, porque

vocês terão se tornado, vocês mesmos, este Abandono, esta Transparência total.
Para isso, é preciso deixar-se desconstruir, deixar-se desconstruir totalmente, em todas as ilusões, mesmo

naquelas da personalidade, em todas as suas funções (sociais, afetivas, familiares).
Novamente, nós não queremos dizer que é preciso rejeitar tudo isso, mas o seu olhar será totalmente novo,

porque iluminado do Interior, não submisso a qualquer ilusão, a qualquer apego.
Vocês irão se tornar Livres e Autônomos.

Vocês irão se tornar Responsáveis e vocês irão se tornar, vocês mesmos, a Graça.
E esta Graça está ativa ao redor de vocês, ela vai agir em várias circunstâncias.

Dessa maneira, é claro, todos nós tivemos, durante a nossa vida (como vocês têm, todos vocês, nesta
encarnação) elementos de resistência, no exterior de vocês.

Aí também, por outro lado, vocês irão compreender e viver que vocês nada têm que julgar sobre essas
resistências, mas que a Graça irá agir, também, nessas resistências exteriores.

***

Vocês não têm que se preocupar com seus Irmãos e com suas Irmãs que recusam esta Graça que representa,
para eles, talvez no momento em que eles vivem, um drama, porque isso sinaliza, efetivamente, o fim da

personalidade, o fim das ilusões.
E certamente, pelo medo, muitos Irmãos e Irmãs desejariam manter o estado atual das coisas em suas ilusões.

Mas deixem trabalhar a Graça.
Nada peçam e nada façam, contentem-se em estar aí.

Se as circunstâncias, naquele momento, se tornarem por vezes tensas em meio à sua Consciência, então se
recolham e se acalmem, acolham ainda mais a Graça, porque isso, também, é um convite para deixar-se

revestir, na totalidade, pelo Manto da Graça.
Vocês irão constatar facilmente, cada vez mais prontamente (mesmo se alguns de vocês, ainda, nada



vivenciaram nas três primeiras quintas-feiras) (ndr: ver a coluna “Acompanhamentos” ou “Protocolos a praticar” /
Acolher o Manto Azul da Graça) (1), no seu próprio ritmo, que tudo isso está mudando, que há, em vocês, uma
força que está em operação, que é independente de qualquer vontade, de qualquer desejo, e esta força, ela
tem por nome Amor, ela é a Graça e ela irá se tornar (gradualmente e à medida, ou abruptamente) evidência.

O Samadhi não será mais uma palavras em vão ou uma explicação, mas uma vivência.
Esta Comunhão, esta Fusão, vocês podem vivê-la com a FONTE, com um Anjo, com um Arcanjo, com vocês
mesmos, e com qualquer Ser que vocês encontrarem ou reencontrarem nos outros Planos, porque essa é a

própria natureza da Graça de se comunicar, de Comungar e de partilhar.
Não haverá mais freio, mais barreira, mais limite, ligados ao corpo, porque vocês não estarão mais submetidos

à Ilusão.
Isso vai se revelar, a cada dia, a cada semana, em vocês, a partir do momento em que vocês permanecerem

nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta Transparência.

***

Então, a sua Ressurreição irá se tornar, não mais uma aspiração, mas uma Verdade.
Vocês serão estabelecidos na Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda presente na superfície

deste mundo.
Vocês irão compreender, porque vocês irão vivê-lo, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa.

Isso não será uma projeção a mais, mas, sim, a realidade que a Graça lhes dá, e vocês irão perceber, então,
que vocês não estão sozinhos e que vocês estão e serão cada vez em maior número vivendo isso e se

brindando da Graça.
Em um dado momento, um dos Anciãos lhes falou para vocês darem a Paz uns aos outros.

Hoje, e nesse tempo que se desenrola, final, vocês irão Comungar com a Graça.
É uma outra oitava de ressonância de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, e isso irá contribuir para elevá-
los, sempre mais, em meio a espaços de Deslocalização, levando-os a reconectar e a reviver o que vocês

tinham esquecido, o que vocês tinham segregado, mesmo isso não tendo sido causado por vocês.
Este espaço de Graça é um espaço de resolução, um espaço de reparação, de Ressurreição.

Aproveitem-no.
Vivam-no.

Nos primeiros momentos, principalmente não procurem compreender, não procurem colocar o filtro do seu
mental.

E, aliás, vocês irão constatar, por outro lado, que vocês não poderão aplicar o que vocês sabem, agora, no que
é vivenciado.

Então, o mental irá se render completamente.
Vocês apenas poderão Ser esta experiência e esta vivência, e nada mais.

***

O Manto Azul da Graça se expressa, no seu envelope mais usual (neste corpo físico e no corpo etéreo), por
um Fogo devorador.

Esse Fogo devorador pode tomá-los no nível do Coração, no nível de uma das Portas, como no nível das
costas ou da cabeça.

Não importa a zona onde a Graça se revelar, não importa o local desse corpo que vocês habitam por onde a
Graça vai penetrar, porque, em última análise, ela irá recobri-los, totalmente, como um Manto de Glória.

Então, vocês estarão instalados na sua Eternidade.
Vocês poderão viver isso em particular, ou com a multidão (tanto humanos ou não humanos) que já estiver

revestida desta Graça.
Vocês terão, então, a Liberdade de circular, plenamente, nesta própria Dimensão.

Vocês não irão mais habitar somente um corpo, mas vocês irão habitarão o conjunto deste Sistema Solar.
Vocês irão habitar o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

A compaixão não será mais, simplesmente, a idealização de um desejo da alma, mas uma vivência direta do
Espírito.

Isso irá torná-los ainda mais Humildes e mais no Êxtase, na Íntase, na Felicidade, a cada Encontro, com vocês
mesmos, com o outro.

Além deste mundo, vocês irão se tornar a Felicidade Absoluta.
É desta maneira que trabalha o Manto Azul da Graça.

Esse Manto de Luz remove, de algum modo, os últimos véus e os restitui ao Absoluto.
Vocês não poderão mais colocar barreira entre vocês e todo o resto, porque vocês terão se tornado todo o

resto.



A compaixão não será algo a buscar porque vocês estarão estabelecidos nisso.
O Fogo irá invadi-los e, literalmente, abrasá-los neste Amor.

***

Vocês são, portanto, levados a viver esta Felicidade.
Vocês são, então, levados a estabelecer-se, de maneira cada vez mais firme e formal, na sua natureza ígnea,

na sua Essência.
Naqueles espaços, vocês irão compreender muito rápido que não há mais nada para pedir, mais nada para

empreender, que há apenas que viver isso, porque vivê-lo basta a si mesmo e a si mesma.
Agora, viver o Manto Azul da Graça é, também, viver a Unidade, viver o estado Absoluto além do “Eu Sou”

porque o “Eu Sou”, naquele momento, é superado, é transcendido.
A partir do momento em que vocês não forem mais o “Eu Sou UM”, em que vocês não forem mais esta pessoa

(não somente), vocês se tornam o Absoluto.
Então, vocês podem viver a Ressurreição, sem limite, sem barreira.

Este corpo irá parecer-lhes pelo que ele é, em Verdade.
A sua própria vida irá parecer-lhes pelo que ela é, em Verdade: uma simples projeção do Absoluto em uma

parte finita que não tem existência própria, exceto na própria projeção.
Espaços cada vez mais amplos ser-lhes-ão oferecidos, em vocês mesmos, como no Todo.

Tais são as ações do Manto Azul da Graça que se põe sobre os seus ombros e que vem Transfigurá-los e
queimá-los, no Fogo do Amor.

***

Lembrem-se de que, seja qual for a experiência que lhes der para viver a Graça, não reflitam, não busquem
compreender seja o que for a mais, por que a Graça é a Graça.

Ela não é explicação, ela não é reivindicação e ela não é transmissível senão compartilhando-a.
Naturalmente, vocês não poderão partilhá-la por palavras, nem por gestos, nem por um olhar, mas, sim,

estabelecendo-se, vocês mesmos, cada um, na sua própria Eternidade.
Vocês irão constatar que, a partir do momento em que vocês começarem a viver este estado de Graça, pouco

a pouco, ou abruptamente, vocês não terão mais necessidade de aguardar os momentos que lhes foram
propostos, porque vocês poderão propor, a vocês mesmos, esta Graça, de maneira instantânea e imediata.
Vocês irão constatar, então, que vocês são a fonte de vocês mesmos, a fonte do Fogo porque vocês são o

Fogo, e, naquele momento, vocês poderão viver, realmente, este estado de Êxtase ou de Íntase permanente,
irredutível, que se propaga cada vez mais.

Não haverá mais limite para a sua expansão.
Não haverá mais limite para a sua Presença.

Aí está, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu tinha para dar a vocês como elementos, muito simples, sobre o
Manto Azul da Graça, sobre as suas funções, sobre a sua própria constituição.

Eu permaneço ainda um momento do seu tempo à sua disposição.
Se vocês tiverem perguntas suplementares em relação ao que eu disse, então, e se eu puder ali responder, eu

ali responderei.
Eu os escuto.

***

Pergunta: como viver isso em um contexto de vida e de poluição tal como a nossa?

Minha Irmã, enquanto você acreditar que você depende de uma qualidade de água, de uma qualidade de ar, de
uma qualidade de mundo, a Graça não pode penetrá-la.

Enquanto você acreditar ser dependente de uma circunstância que não é sua, de uma falta seja do que for, ou
de uma insuficiência seja do que for, isso é apenas uma projeção da sua própria personalidade.

A Graça não é exterior, ela é Interior.
A adição do Manto Azul da Graça ocorre, muito precisamente, quando, justamente, a Consciência torna-se

lúcida sobre a ilusão deste mundo e da sua própria presença.
Quando você realiza o Eu Sou, quando você se torna o Si, será que alguma coisa deste mundo pode ali se

opor?
Não.



Isso é um erro de olhar, porque ainda há, em você, uma projeção no exterior, considerando que sempre o
exterior está errado, que o exterior está alterado.

A Graça, o Si, não tem o que fazer do exterior, não tem o que fazer das circunstâncias da vida.
Enquanto você se apoiar em uma perfeição exterior ou em uma mudança exterior, a mudança Interior não pode

ocorrer.
É uma deficiência do olhar.

É preciso mudar o ponto de vista.
O que você é, é totalmente independente deste mundo.

O que você é, é totalmente independente da qualidade dos alimentos que você ingere.
O que você é, é totalmente independente das relações (afetivas, familiares, profissionais) que você

estabeleceu.
O que você é, nada tem a ver com tudo isso.

Trata-se de um álibi crer que é preciso que as circunstâncias exteriores sejam diferentes.
Justamente, e muito pelo contrário, para muitos dos Irmãos e das Irmãs, é preciso que todas essas

circunstâncias exteriores tornem-se dramáticas e patéticas para que enfim, o ser aceite voltar-se para o Si.
Não há obstáculo exterior, nenhum, nem de idade, nem de karma, nem de condição.

O único obstáculo é a pessoa e mais ninguém.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Íntase?

A Íntase.
O Êxtase e a Íntase são um par.

O Êxtase e seus diferentes Samadhis (se pudermos dizer, que são semelhantes) são estados, cada vez mais
pronunciados, de imersão no Si.

No Si, no “Eu Sou UM” e além, há ainda uma identificação possível com si mesmo, além do Eu.
Isso corresponde ao que foi denominado, há pouco tempo, o Si Luz e o Eu Sombra.

Pois, no Êxtase, há ainda a persistência, concomitante e simultânea, do Si Luz e do Eu Sombra, como dizia
ANAEL.

Por outro lado, o mecanismo de passagem pelo Manto da Graça leva à Ressurreição.
Naquele momento, o observador, aquele que olha, não está nem no Si Luz, nem no Eu Sombra: ele é o

Absoluto.
Portanto, a Íntase é um deleite permanente do Absoluto.

Foi dito, tanto na Índia como entre vocês, que isso que poderíamos nomear o Criador, a FONTE (ou então, de
forma comum, Deus, mesmo vocês sabendo muita coisa, agora, sobre Deus), é apenas deleite permanente.
Viver o deleite permanente é viver a Íntase que está além da última dicotomia entre o Si Luz e o Eu Sombra.

É transcender e ultrapassar o Si Luz e o Eu Sombra para tornar-se a própria Essência da Criação, da Criatura,
do Criador e do Incriado.

Ou seja, o Amor e o Fogo.
A Íntase é isso.

É como viver um deleite contínuo e permanente.
É muito além do Samadhi, mesmo o mais elevado Vibratoriamente.

É o instante em que mesmo o Eu Sou ou o Eu Sou UM não existe mais.
É o instante em que o Eu Sombra ou o Si Luz não existe mais, tampouco.

Resta apenas, de alguma forma, a Essência Absoluta.
É a Imanência e a Impermanência.

Isso é a Íntase.
E o instrumental do Manto Azul da Graça convida-os a isso, a estas Núpcias de Luz finais.

***

Pergunta: por que chamamos Omraam Mikaël Aïvanhov de Comandante?

Querida Irmã, nesses espaços intermediários, seja qual for a Dimensão estabelecida (que apenas são
retransmissores, de algum modo, da FONTE), existe um agenciamento.

Este agenciamento se faz, como sempre, em função do que é nomeado os quatro Elementos ou os quatro
Anjos que circundam o Trono da FONTE.



São os quatro Elementos nomeados sobre esta Terra: o Ar, o Fogo, a Água e a Terra.
Existe um maestro para os quatro Elementos, quer seja no nível do átomo, no nível do DNA, no nível da

FONTE e no nível das Dimensões.
Aquele que agencia é, de alguma forma, um maestro, é aquele que permite que a partitura seja tocada da

maneira mais pura e mais fiel.
É nesse sentido que OMRAAM é Comandante dos Anciãos.

Este conceito de Comandante não está ligado a uma hierarquia, não está ligado a uma obrigação, mas, sim,
efetivamente, mais ao que eu chamaria de um maestro que toma conta para que todas as partituras sejam

tocadas.
Ele não toca partitura: ele é o Éter, ele é o Fogo do Éter e o Fogo do Espírito.

Em qualquer Dimensão (e mesmo sobre este mundo, apesar da falsificação), tudo obedece às mesmas
regras, ao mesmo agenciamento.

Por isso a expressão Comandante, mas poderíamos chamá-lo de maestro.
São apenas denominações.

Aí também, não é a palavra que é importante, mas a função.
O Comandante é, então, aquele que cuida, pela sua Presença, para que as partituras sejam tocadas.

Ele não dá ordens.
Ele é, de algum modo, um catalisador.

Do mesmo modo que, quando vocês, aqui, vocês vivem o Manto Azul da Graça (além da sua função de
Semeador e de Ancorador da Luz), vocês se tornam a Graça encarnada, mas vocês não podem dizer que são

vocês que dão a Graça ou que dão seja o que for, aliás.
Vocês são simplesmente aquele que É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus muito queridos Irmãs e Irmãos encarnados, eu me retiro por alguns momentos.
Eu voltarei no final da intervenção de GEMMA GALGANI que me segue, a fim de viver, em meio a este espaço

onde nós estamos reunidos, a Presença da Graça e a Descida ou a Elevação do Manto Azul da Graça.
Ao aguardar, permitam-me acolhê-los em meio à minha Presença, no meu Coração e no seu Coração, no Amor

e no Fogo.
Até dentro de instantes.

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

1 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*

2 - OMRAAM (Aïvanhov) (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-18-02-2012-autre...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article14f2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-18_fevrier_2012-art...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

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

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e de encontrar, ainda uma vez,
novas pessoas que vêm escutar e Vibrar conosco.

Vocês sabem, o Arcanjo ANAEL, eu mesmo, nós lhes dizemos, já desde algum tempo, não é, que Tudo está
consumado.

E, é claro, tudo acontece no Interior de vocês porque muitos de vocês, mesmo se o seu cérebro expressar
isso como um sonho, vocês começam a viver coisas bem além das Vibrações.

E o que está bem além das Vibrações é, antes de tudo, o que nós dissemos durante as cinco intervenções de
MARIA referentes à deslocalização da Consciência.

E como talvez vocês tenham notado, também, um fortalecimento, para aqueles que vivem isso, de suas
Vibrações e dos seus estados modificados de Consciência, desde a adição, em suas estruturas, do Manto

Azul da Graça.
Então, caros amigos, queridos Irmãos, queridas Irmãs, eu estou, agora, à sua escuta e eu irei desenvolver, se

vocês quiserem, em relação às suas questões, uma série de elementos.
Então eu lhes dou a palavra e eu estou aberto ao seu questionamento.

***

Pergunta: a impressão de viver um terremoto no nosso interior, faz parte dos processos em
andamento?

Então, aí, cara amiga, é estritamente normal.
Naturalmente, não me pergunte, se vocês não viverem esse terremoto, será que isso é normal?

Porque ali tem toda uma gama de percepções Interiores, nesse momento, que refletem (se vocês quiserem,
desde a aquisição do Manto da Graça) uma preparação, de algum modo, para tornar-se a Borboleta.

Ou seja, que alguns de vocês (ou até mesmo muitos de vocês, segundo o seu encaminhamento em meio à
Luz) vivem esta sensação de ruptura Interior dos diferentes envelopes.

Então, o que se rompe?
Assim como os envelopes isolantes deste Sistema Solar, sobre os quais eu lhes falei há vários anos, são

rasgados, na totalidade, do mesmo modo, tudo o que constituía o que os nossos amigos orientais chamavam
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de corpos ilusórios (ou seja, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, agora, o corpo
causal) está prestes a se romper.

Para deixar nascer o quê?
A Borboleta.

Então, para alguns, esse rompimento é, efetivamente, um terremoto Interior.
A palavra foi bem encontrada.

A expressão é adequada, porque as suas próprias zonas de apego são essas zonas de terremoto: então, se
vocês estiverem apegados ao seu corpo físico, o corpo físico vai se romper de diferentes modos.

Se vocês estiverem apegados aos seus pensamentos, são os seus pensamentos que vão se rasgar e que vão
tremer, porque o Manto Azul da Graça tem uma função muito específica, e as consequências são a

possibilidade (com toda consciência, mesmo da personalidade) de sentir que há alguma coisa prestes a
acontecer.

Isso é o mínimo que podemos dizer, não é?

***

Pergunta: como conciliar essas evoluções e o fato de continuar a cuidar do corpo?

Mas cara amiga, eu creio que o Arcanjo ANAEL, há muito poucos dias, respondeu-lhes mais ou menos a
mesma coisa que eu vou responder: quando a Luz chamar você, no momento em que você for morrer, será

que você ainda vai querer se levantar para ir trabalhar, para fazer isso ou aquilo?
Certamente, isso não é uma morte (no sentido habitual das diferentes encarnações) já que é um Renascimento,

uma Ressurreição, e isso acontece nesse momento.
Portanto, se a Luz estiver prestes a rasgar os seus diferentes envelopes para fazê-la nascer como Borboleta,

será que a personalidade vai querer, a todo custo, se levantar para ir, por exemplo, continuar tal atividade?
É preciso, agora, parar.

Onde vocês estão?
Vocês estão no ego, na personalidade, em seus apegos, ou vocês estão, conscientemente, no que vocês São,

desde toda a Eternidade?
Ou seja, como disse o Arcanjo ANAEL, aonde vocês querem ir?

Para o efêmero ou para o Eterno?
Vocês são o efêmero ou vocês são a Eternidade?

Não é mais questão de dizer: “sim, mas”.
Não é mais o momento de dizer: “sim, mas eu tenho obrigações”, “sim, mas eu devo ir tomar banho”, “sim, mas

eu devo continuar tal atividade”.
Cada vez mais, se a Luz os chamar (de maneira, por vezes, extremamente violenta, e isso vai ser todo dia,

cada vez mais forte), o que vocês irão responder à Luz?: “não, não, volte amanhã, eu tenho algo a fazer hoje,
eu vou ao cinema, eu tenho cursos para fazer”.

Reflitam por dois minutos: será que vocês querem viver a Eternidade ou será que vocês querem manter o
efêmero?

Para alguns, é claro, não há ainda este Apelo da Luz.
Então, aí tampouco, não se coloquem a questão.

Se vocês têm que realizar algumas atividades, sejam elas quais forem, significa que, no momento, vocês não
são referidos por este Apelo.

O Apelo da Luz, nós lhes dissemos, é, atualmente, ou extremamente poderoso, ou extremamente intenso.
E, para outros, vocês têm, no momento, que continuar o que vocês estão em via de fazer.

Pode ser que, para alguns de vocês, o Serviço da Luz seja continuar a trabalhar nesta Dimensão, ou seja, no
efêmero, por uma razão ou por outra.

Simplesmente, se vocês tremerem Interiormente, se à noite vocês partirem no Sol, com outros seres, se vocês
encontrarem a Luz, vocês não irão dizer à Luz: “retorne amanhã”.

É preciso ser lógico.
Quem faz a pergunta?

Sempre o mesmo: a personalidade.
Lembrem-se do ‘choque da humanidade’: ele está chegando.

Ele é extremamente iminente, no nível coletivo.
Mas vocês o vivem, também, no nível individual, para aqueles que vivem isso.

Agora, quando vocês viverem esse ‘choque’, lembrem-se, há sempre alguns estados: primeiramente
a negação, é como antigamente quando vocês morriam, em uma vida anterior, era sempre: “isso não é

verdade, eu não terminei de viver, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu tenho medo de partir”.
Obviamente, a personalidade, ela tem horror da Eternidade.



Por quê?
Porque a Eternidade firma o fim do efêmero.

Portanto, se houver medo, se houver resistências à Luz (eu não falo mais das zonas de sombra, como eu disse
durante anos, no nível do que vocês não queriam ver), mas, o que vocês querem fazer com a Luz?

Vocês querem se tornar esta Luz ou vocês querem manter a personalidade?
É agora, mais do que nunca, que vai se esclarecer, em vocês (e, em todo caso, para aqueles de vocês que

receberam ou que recebem o Apelo da Luz): vocês querem ser a Luz ou vocês querem continuar nesta
pequena pessoa desconfortável, confinada, com os limites que estão associados a esse próprio corpo, à sua

própria encarnação?
Vocês querem permanecer limitados ou vocês querem ser ilimitados?

Então, é claro, há quem diga prontamente: “eu quero ser ilimitado”, e na hora em que o Ilimitado chega, o que
acontece?

Evidentemente, a personalidade fica aterrorizada.
Isso é o ‘choque da humanidade’, mas é, também, o ‘choque’ da personalidade, e, isso, é preciso vivê-lo.

Isso está além mesmo da 'noite escura da alma', porque é o momento em que vocês descobrem que além da
Vibração, vocês são uma Consciência e uma Consciência pura que nada tem a ver com este corpo, que nada

tem a ver com esses diferentes envelopes de ilusão que os fizeram crer que vocês são eternos.
O que é eterno não é efêmero, não é?

E até que se prove o contrário, esse corpo no qual vocês estão, ele é efêmero.
É um Templo, mas o Templo nada é sem o que está dentro, lembrem-se disso.

Ora, vocês são o que está dentro, vocês não são este corpo.
Vocês não são isso.

Vocês são tudo exceto o que vocês creem, como diriam nossos amigos orientais.
É tempo, agora, de perceber isso.

Portanto, vocês não podem mais pretender a Luz e Ser a Luz, enquanto resistente à Luz, se a Luz os chamar
nesse momento.

Quer seja pela Vibração, quer seja pelo Canal Mariano, quer seja pelo Manto Azul da Graça, quer seja pela
Dissolução, quer seja pela Comunhão, pela Fusão e pelo acesso da Consciência à Eternidade.

O que vocês querem ser?
Portanto, é preciso ser lógico em alguma parte.

Se vocês reclamarem para a Luz, é a sua Liberdade, mas vocês não podem ter passado anos querendo viver a
Luz e, no momento em que a Luz chega, dizer: “um minuto, por favor, eu não terminei”.

Vocês não terminaram o quê?
Deem-se conta: as Vibrações, nós lhes dissemos, são a Consciência.
Mas chega um momento em que a Consciência não é mais a Vibração.

É o momento específico em que a lagarta se torna Borboleta.
E vocês têm a oportunidade, entre vocês, alguns, aqui e em outros lugares, por toda parte sobre a Terra, de

ser, ao mesmo tempo, lagarta e Borboleta.
Mas vocês não podem rejeitar a Borboleta.

Sem isso, o que isso significa?
Coloquem-se a questão.

O que chega não é um jogo, o que chega não é um esquadrinhamento da Luz ou uma melhoria de alguma
coisa neste corpo.

O que chega é a Eternidade, o fim do efêmero, o fim de todos os limites.
Nós lhes dissemos há anos.

Vocês estão Liberados, como dizia IRMÃO K: “Liberdade e Autonomia”.
Mas, também, como disse ANAEL: “Responsabilidade”.

Mas qual é a sua responsabilidade?
Será que ela é social, moral, afetiva, ligada a este corpo, ou será que ela é no sentido da Luz que vocês São?

Não há outra possibilidade.
Agora, é o ego que acredita, através do que vocês denominam New Age (Nova Era), que a Terra iria se tornar
um paraíso e que a sua personalidade seria rodeada de Luz, com matização, e que tudo iria ser perfeito sobre

este mundo.
Nós jamais lhes escondemos a Verdade, contrariamente a certos ensinamentos.

Nós sempre lhes dissemos que haveria uma Grelha Planetária, que haveria uma transformação total da
humanidade, como disse SRI AUROBINDO durante a sua vida.

Mesmo, é claro, o cérebro sempre interpretando e dizendo: “oh, a Luz está chegando, mas são as condições
de vida que vão se transformar”.

Isso não acontece assim.
Isso é o que desejaria a personalidade, o que desejaria o ego.



Mas, vocês acreditam que a Luz tem algo a ver com o ego, já que é uma ilusão?
É preciso, dito em outras palavras, reconhecerem a Ilusão.

É a isso que levou, como dizia RAMATAN, à frase: “Eu Sou” e, em seguida, ao que lhes foi dado: “Eu Sou UM”.
Quando vocês são UM, será que vocês podem ser este limite?

Quer dizer, este corpo?
Este ego que pensa que vai para a Luz?

O ego jamais vai para a Luz.
A personalidade, tampouco.

Vocês veem onde está o problema, aí?
E, isso, vocês estão prestes a descobrir, para aqueles que ainda não vivenciaram o acesso ao Estado de Ser

ou à Deslocalização.
Vocês estão além da Comunhão, mas, isso, nós lhes dissemos.

Vocês estão, agora, em via, para alguns, de experimentar.
Então, eu vejo outros que, como eles nada vivem, começam a roer seus freios e eles dizem: “eu, eu estou

atrasado”.
Voltaremos a falar disso quando a Luz vier bater à sua porta.

O que dizia CRISTO?
ANAEL lhes disse, há poucos dias: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.

Mas quem está morto?
Quem é mortal?

Quem é mortal na Presença que vocês são, aqui?
Não é mais tempo, agora, de ser ambíguo.

Não é mais tempo de se colocar questões sobre a reencarnação, sobre o que vocês irão se tornar, o que vai
se tornar sua vida, seus filhos, seus pais.

Chegou o tempo de Ser.
E Ser Ilimitado é Ser Livre, é Ser Autônomo e é, sobretudo, Ser Responsável.

Mas, mais uma vez, não se preocupem porque o que vocês vivem (tudo isso, aqui, neste corpo) é uma ilusão.
Vocês são muito além de tudo isso.

É isso que está em via de se conscientizar na sua consciência limitada.
Então, por exemplo, há seres, nesse momento, seres despertos que são chamados para fora deste corpo, ou

seja, para passar pela morte deste corpo, para funções específicas.
E o que dizem, todas essas pessoas? (e, no entanto, eles estão despertos): “ah, não, não, eu não quero partir”.

Mas é claro que eles não querem partir.
Há alguns seres, mesmo entre os Anciãos, que, além das experiências da Consciência, foram, na totalidade,

seres que eu chamaria, por exemplo, de totalmente realizados, porque eles destruíram todas as camadas
ilusórias (por exemplo, UM AMIGO).

Eu não vou citar nomes, porque eu iria apanhar lá, na volta.
Mas é preciso bem compreender: qual é a testemunha absoluta do seu estado de Ser?

Ou a Consciência tem acesso ao Corpo de Estado de Ser, ou a Consciência é capaz de se Deslocalizar, mas,
sobretudo, a testemunha é a Alegria Interior.

Quando eu digo a Alegria Interior, não é para confundir com a exaltação e o humor, isso estritamente nada tem
a ver.

Porque vocês podem, por exemplo, viver um grande ódio, nesse corpo ilusório, mas vocês sabem que ele é
ilusório, porque no Interior há sempre esta Alegria, o que os nossos amigos orientais denominam Sat Chit

Ananda, ou seja, o Samadhi e o que está além do Samadhi.
Vocês podem até mesmo se divertir na Dualidade.

Por quê?
Porque vocês vivem a Unidade em outros momentos.

Portanto, aí, é um jogo de vai e vem.
Nem todo mundo é como MA ANANDA MOYI, durante a vida, para entrar em Samadhi à vontade.

Do mesmo modo, há alguns de vocês que são levados a cessar (e, sobretudo, nos próximos dias) qualquer
atividade exterior.

Outros devem continuar, porque cada ser é diferente nisso que está chegando, nesse processo.
Mas, se a Luz provocar um terremoto Interior, se a Luz colocá-los em uma cadeira 24 horas por dia, o que

vocês irão fazer?
Se a Luz decidiu, nisso que vocês São, no Ilimitado, que esse corpo deve desaparecer.

Se vocês reclamarem, isso quer dizer o quê?
O que se expressa?

O Ilimitado ou o limitado?



É preciso ser, ainda uma vez, lógico.
É como para o princípio de Abandono à Luz.

Durante anos o Arcanjo ANAEL lhes falou sobre isso.
Então, há quem tenha compreendido que era preciso abandonar o trabalho, a família, os filhos.

Vocês nada compreenderam.
O Abandono à Luz é o Abandono da personalidade para o Estado de Ser.

O limitado cede o lugar ao Ilimitado.
A sombra cede o lugar à Luz.

Agora, nesta etapa que foi qualificada de última e final por MARIA (porque ela o é), o que vocês querem Ser?
Grande crise de angústia metafísica.

Por sinal, mesmo, é como, como se chama, o Senhor Jourdan que fazia prosa sem saber disso.
Eu vou tomar um exemplo.

Vocês irão se deslocalizar à noite.
De manhã, vocês irão despertar e vocês irão dizer: “ei, eu sonhei; mas é engraçado porque esse sonho, ele foi

muito intenso; eu estava realmente vivendo nesse sonho”.
E depois o seu cérebro vai, por exemplo, transformar uma vivência, vocês irão dizer, por exemplo: “ei, eu saí

de barco; ei, eu fui de um ponto a outro”.
Não, vocês viajaram, mas como vocês ainda têm um cérebro, ele vai buscar traduzir, na consciência limitada, o

que era ilimitado.
Mas vocês irão se tornar cada vez mais lúcidos sobre esses processos, em todo caso para aqueles que os

vivem.
Mas, lembrem-se: o marcador do Ilimitado é a Alegria.

E a Alegria, mais uma vez, nada tem a ver com fazer brincadeiras ou se divertir.
Estar na Alegria não é uma questão de circunstância externa, é uma circunstância Interior, é o Despertar do Si.
É sentir e viver, além deste corpo, enquanto estando no corpo, além das emoções, além do mental, além dos

apegos, além do social.
Viver este Ilimitado.

E isso dispara o quê?
Um sorriso Interior.

Porque, naquele momento, mesmo se vocês estiverem com raiva (porque alguma coisa da vida ordinária os
incomoda), vocês estão perfeitamente lúcidos de que vocês são muito além de tudo isso.

Quando eu digo além, não é um desdém, não é uma rejeição das leis da encarnação: é que vocês, em
Verdade, transcenderam essas leis da encarnação, porque a sua Consciência não é mais a mesma.

Então, vocês tomam consciência, se pudermos dizer, de que a sua Consciência não é mais a mesma, de modo
mais ou menos rápido, com uma negação mais ou menos rápida, com uma ‘noite escura da alma’ mais ou

menos evidente, com uma Alegria que é mais ou menos evidente.
Mas tudo isso faz parte do terremoto.
É um abalo da consciência limitada.

***

Pergunta: você que é um grande Mestre...

Mas todos vocês são Mestres, é que vocês ainda têm uma crença na ilusão de que vocês não são nada de
tudo isso.

A Luz, ela sempre esteve aí.
Enquanto o ego acreditar que há algo a buscar, vocês fazem uma diferença entre vocês e eu.
Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, essa é a estrita Verdade.

Simplesmente, para isso, é preciso mudar os óculos, é preciso retirar os óculos.
Não é preciso ver com o olhar da personalidade.

Mas hoje, a Luz, e a descida da Luz, é tão consistente que se vocês pararem de se projetar no exterior, na
personalidade, todos vocês são Mestres.

Não há hierarquia.
Não há diferença de valor.

Há, simplesmente, seres que realizam o que eles são, e outros, não.
E não há caminho a percorrer, agora.

O caminho, vocês o percorreram, para aqueles de vocês que o seguiram (com as Núpcias Celestes, com as
suas diferentes encarnações).



Mas, isso de que falo, o acesso ao Ilimitado, é apenas uma questão de mudança (é uma expressão) de olhar.
E isso é no Coração, unicamente no Coração.

Será que a questão pode ser encerrada?

***

Pergunta: se você pode se manifestar em diferentes Planos, por que você se expressa através desse
Canal?

Você é capaz de me receber?
O que faz com que um ser seja capaz de receber um Arcanjo?

Coloquem-se a questão.
Há muitos seres, hoje, que pretendem receber entidades, mas quem é que telefona?

Receber a minha Presença é já estar, si mesmo, na Presença.
Vocês não podem receber, Comungar e estar Deslocalizado, se vocês não tiverem acesso ao Estado de Ser.

É impossível.
Enquanto vocês não tiverem lavado as suas Vestimentas ilusórias no Sangue do Cordeiro (ou seja, enquanto

vocês não tiverem penetrado, mística e concretamente, no Sol), vocês não estão Realizados.
É tão simples assim.

Portanto, vocês podem, efetivamente, comunicar-se com diferentes Planos, com desencarnados, com seres
que vão se apresentar a vocês, dizendo-lhes: “é Cristo, é Maria, etc..”.

Mas, se vocês mesmos não tiverem vivenciado o Estado de Ser, isso são apenas Planos intermediários, isso
não é a Verdade.

Mas, na realidade, nesse processo no qual eu estou neste corpo, isso estritamente nada tem a ver com um
processo que vocês chamam de Canalização.

Porque há uma preparação que foi feita e porque, justamente, alguns seres foram capazes, há anos, de viver a
Fusão mística com o Sol, o acesso ao Estado de Ser.

Enquanto não houver acesso ao Sol, enquanto vocês não tiverem atravessado a Porta das Estrelas (que lhes
dá acesso à Multidimensionalidade), o que vocês recebem nada tem a ver com a Luz.

Isso é apenas uma miragem (“miroir aux alouettes”) e um reflexo do astral.
O que não é nem bom nem ruim, é claro, mas é diferente.

***

Pergunta: por que você tem necessidade de se manifestar na encarnação?

Mas eu não me manifesto na encarnação.
Todos aqueles que percebem as Vibrações da minha Presença, ou aquelas de um Arcanjo ou de MARIA ou

outra, sabem pertinentemente que isso não é uma encarnação.
Há outros processos além da Canalização: há o walk-in, por exemplo, a capacidade para trocar o corpo, trocar

a alma.
Se vocês viverem a Deslocalização, o que vai acontecer?

Vocês irão dar-se conta, além dos momentos de Comunhão, de Fusão e mesmo de Dissolução na
Consciência Pura, além de qualquer forma, além de qualquer Dimensão, tornando-se a FONTE, de que vocês
serão capazes de ser a Consciência da folha da grama, mas, também, a Consciência de qualquer ser humano.

Por que, tudo isso, são ilusões.
Portanto, vocês são persuadidos de ser este ego, mas, a um dado momento, no processo de Estado de Ser,

vocês têm a possibilidade de ser não importa qual outro ego.
Vocês não são mais o seu ego, vocês são todos os egos da Terra, mas vocês são, também, a FONTE.

Vocês são, como dizem os orientais, o Absoluto.
E ser o Absoluto ou ser a FONTE, ser Brahman, está muito além de todas as experiências vivenciadas em

meio ao ego, não é?
Isso não tem mais nada a ver.

E, quando vocês vivem isso, não há mais qualquer pergunta, porque não pode ali haver perguntas.
É o mental que faz perguntas.

É o mental que quer compreender.
Mas quando vocês vivem a experiência do Absoluto, mas não pode mais ali haver pergunta, nenhuma pergunta.

É a isso que vocês são chamados, se vocês forem chamados.
A dose de Luz, as Partículas Adamantinas, a irradiação do Ultravioleta, a irradiação do Espírito Santo, atingiram



tal clímax que, agora, vocês têm apenas, como dizem algumas pessoas, que permanecer tranquilos, nada
desejar.

Porque, enquanto vocês desejarem a Luz é o ego que quer a Luz e vocês não estão no Abandono à Luz, vocês
estão em uma manifestação da personalidade.

Vocês não são esta personalidade.
Enquanto vocês acreditarem nisso, a Luz não pode alcançá-los.

Então, vocês irão viver processos Vibratórios, vocês irão viver, efetivamente, a ativação, por exemplo, da Coroa
Radiante da cabeça, vocês irão viver o Despertar da Kundalini, vocês irão viver, às vezes, o Fogo do Coração.

Mas há outra etapa depois.
Nós sempre lhes dissemos.

O Arcanjo MIGUEL, já durante as Núpcias Celestes, na missão de MIGUEL, anunciou-lhes: enquanto vocês
estiverem no questionamento, enquanto vocês estiverem no por que, no como, no o que é, vocês não estão no

Absoluto.
E assim que vocês forem o Absoluto, vocês não têm qualquer pergunta.

Vocês não podem mais exprimir a menor dúvida, nem sobre o seu futuro, nem sobre quem vocês são, nem
sobre o amanhã, nem sobre os filhos, nem sobre o trabalho, nem sobre seja o que for.

Isso é a Alegria.
Aí está o que lhes é prometido nesse momento.

Eu sei que alguns de vocês vivem isso, já que nós os acolhemos no Sol, em nossas Embarcações também.
E aí há, por outro lado, os que são chamados para fora do corpo pelos processos da morte deste corpo, pois

eles têm uma missão em outros lugares.
No Absoluto não há morte.

É a personalidade que morre, mas vocês, vocês não morrem.
Eu já lhes disse, agora, há anos, não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.

E isso não era um jogo, é a estrita Verdade.
Mas enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês não estão sobre este mundo, vocês estão presos.

Portanto, como lhes disseram os Arcanjos e como fazem o Manto Azul da Graça, a ativação do Antakarana, a
abertura da Porta KI-RIS-TI das costas, esses são os elementos que prefiguram, de algum modo, a Passagem

da Porta Estreita.
E o que é preciso fazer?

Eu responderia: “nada há a fazer”.
Enquanto vocês quiserem fazer, vocês não estão no Ser.

E mesmo ANAEL, eu creio, disse, há alguns dias: nada há a fazer, há apenas que deixar a Luz Ser.
Se vocês quiserem Ser, deixem a Luz Ser e vocês nada podem Fazer para isso, porque é o ego que deseja

Fazer, é sempre a personalidade que crê que ela vai possuir a Luz.
Mas nada há para possuir, no Ser.

***

Pergunta: ao que se deve os movimentos da cabeça quando nos conectamos com a Luz?

É um processo de ajustamento.
O Samadhi é a ausência total de movimento.

O corpo se funde na Luz.
Quando há movimento, há integração, e nesta integração não há Luz, na totalidade.

Do mesmo modo, se, quando vocês viverem esta Luz que chega de uma maneira ou de outra, se vocês
tiverem imagens, com os olhos fechados, isso não é a Luz, é o reflexo da Luz.

Porque a Luz não é uma imagem, a Luz não é uma visão.
Portanto, quando vocês virem ainda uma cor atrás dos seus olhos fechados, isso não é a Luz.

A única maneira de passar do outro lado é deixar a Luz fazer, ou seja, como dizem os orientais, e como eu
disse também durante a minha vida: “é preciso deixar os pensamentos, as imagens, as emoções; vocês não
são essas imagens, vocês não são essas emoções, vocês não são esses pensamentos e vocês não são,

tampouco, este corpo”.
Então, se vocês sentirem o seu corpo se movendo, isso significa que a sua Consciência ainda está no corpo.

É tão simples assim.
Vocês vivem isso, alguns de vocês.

Há partes do seu corpo que desaparece durante os Alinhamentos das 19h00 (hora francesa) ou durante as
suas meditações.

Então, ou vocês sentem os laços nos tornozelos porque vocês ainda são mantidos aqui, ou, então, vocês
sentem a parte superior do corpo que está anestesiada, como inexistente, particularmente o Coração e os



braços.
Vão para o final, deixem isso acontecer.
Vocês não são o que vocês percebem.
E quando é que vocês estão no final?

Quando vocês estão Deslocalizados e quando vocês são capazes de levar, nesta consciência limitada, alguns
fragmentos ou a totalidade das experiências de Deslocalização.

E aí, vocês vivem, realmente, esta Alegria Interior: ainda uma vez, não é a exaltação, não é a vontade de se
comunicar com certa alegria, mas é um estado Interior.

Aí, vocês não estão mais: vocês São o Absoluto.
E realizando o Absoluto, vocês riem de ver ainda o corpo que vocês têm, vocês riem de ver ainda as suas
emoções que poderiam restar ou o seu próprio mental, porque vocês não são, definitivamente, mais isso.

Em resumo, vocês não podem estar presos à sua pequena pessoa e viver a Luz, seja o que for se tornar esta
Lagarta, por ora (quer vocês sejam irremediavelmente uma Borboleta ou quer vocês mantenham ainda a

Lagarta, enquanto sendo a Borboleta).
É uma grande Graça que lhes é concedida.

Lembrem-se: o trabalho de ancoragem da Luz, de ter permitido à Luz se manifestar, terminou, agora.
São vocês que se tornam esta Luz, na totalidade.

Vocês, se vocês quiserem, ancoraram a Luz.
Do mesmo modo, todos vocês, mais ou menos, como vocês dizem, têm uma espécie de encaminhamento

espiritual que os fez passar pela energia, pela compreensão psicológica, pelo acesso às suas vidas passadas,
pelo acesso à compreensão de alguns mecanismos vitais ou espirituais.

Deixem tudo isso de lado, agora.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são “Eu Sou UM”.
Se vocês são UM, vocês não podem ser todo o resto e, ainda menos, esta pequena pessoa.

Aceitem, dito de outra forma, não mais serem limitados.
Mas vocês não podem dizer: “eu quero ser Ilimitado”, por que “eu quero ser Ilimitado” é a personalidade que

exprime isso.
É por isso que eu lhes digo agora: “permaneçam tranquilos”.

Vocês não são nem o que os atravessa, vocês não são as suas atividades, vocês não são os seus
relacionamentos.

Vocês são a Luz e o Absoluto.
Então, vocês estão prontos ou não?

De qualquer modo, vocês vão ver, a cada final de sessão, depois dos dois intervenientes (ndr: as sessões de
canalizações públicas deste dia), vocês terão um espaço particular, não mais de Efusão, mas do Absoluto, eu

diria, por intermédio do Manto Azul da Graça e por intermédio da Irradiação, digamos, do conjunto das Estrelas,
dos Anciãos e dos Arcanjos.

Porque, efetivamente, a Luz, agora, não é mais a Partícula Adamantina que iria se compactar, que vocês iriam
ver, não é mais (como no ano passado) a Fusão dos Éteres, a Luz Azul, como dizia SRI AUROBINDO.

Agora é a Luz Branca que desce em Partículas ou que se apresenta sob a forma de pequenas nuvens, é a
invasão total da Luz neste mundo, ou seja, a Dissolução total da Ilusão.

Então, o ego, em relação a isso, ele tem dois modos de reagir.
Vocês vão ver quão estúpido é o ego, porque ele diz: “que coisa, eu não vi isso”, ou então: “que coisa, eu

estou com medo, eu vou me matar”.
É completamente estúpido, já que, de qualquer modo, o mundo vai desaparecer, mas não vocês.

É isso que vocês não compreenderam, muitos de vocês.
O que desaparece é a Ilusão.

O que é ilusório?
A personalidade, o corpo, as emoções, o mental e o corpo causal.

Vocês não são nada disso.
Então, é claro, até agora, nós chamamos a sua Atenção, durante anos, sobre este corpo, porque a alquimia da

Ascensão, ela acontece neste Templo.
Isso não é uma fuga, é um aquiescer à Luz.

É acolher, como na época, a Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, para que a alquimia se realize neste
corpo.

Porque, se vocês quiserem fugir deste corpo, é também o ego que quer fugir.
Mas assim que a integração da Luz estiver Realizada, ou em via de Realização, vocês são obrigados a

dissolver até mesmo o Templo que era este corpo.
Já que, quando vocês se tornam Borboleta, vocês veem a Lagarta e vocês estão conscientes de que vocês

não são esta Lagarta.
Mas enquanto vocês não forem a Borboleta, vocês são persuadidos de que há apenas a Lagarta.



E a Lagarta, ela quer se empanturrar de Luz para permanecer Lagarta.
Mas isso não é possível.

***

Pergunta: pode ali haver transtorno se pararmos voluntariamente esses movimentos?

Cara amiga, se você para ou não, é sempre o ego que age.
A Luz cria um ajustamento.

É como quando você quer provar uma roupa muito apertada, por exemplo, uma calça apertada.
Você vai gingar as nádegas para poder colocar as nádegas dentro.

A Luz faz o mesmo.
Então, nem uma coisa nem outra.

Isso significa, simplesmente, que o ajustamento e o acesso ao Ilimitado não foram realizados.
Portanto, se você parar ou se você deixar acontecer, isso estritamente nada muda.

É apenas um apelo para ver que isso não está realizado, mas que está em via de realização.
Eu responderia, aí também: “fique tranquila”.

Não é você que decide.
Enquanto você acreditar que você vai decidir parar o movimento ou produzir o movimento, isso é uma ilusão.

É preciso chamar a atenção para a miragem, também.
Qual é a miragem?

É o que corresponde, palavra por palavra, ao que CRISTO disse a São João, ou seja, a SRI AUROBINDO:
“haverá muitos chamados e poucos eleitos”.

O que é um chamado?
É alguém que recebe a Luz e ele fica tão seduzido pela Luz que se esquece de que ele é Luz.
Então, a Luz permanece no nível do Astral, ou seja, do emocional, ou até mesmo do mental.

E há seres que vão contemplar, eu diria, esta Luz e eles vão ser seduzidos pela Luz, sem poder, na totalidade,
tornar-se esta Luz.

E, naquele momento, eles vão lhes descrever os mecanismos da Transcendência do Si.
Eles vão lhes descrever processos de acesso ao Si, mas eles os descrevem tão bem, com palavras, que eles

saem da própria experiência e eles não são mais o Ilimitado. 
Porque, quando vocês são o Ilimitado, vocês são ao mesmo tempo este corpo ilusório, vocês são todos os
outros corpos ilusórios, vocês são todas as Dimensões ilusórias, elas também, porque, em última análise,

vocês são o Absoluto.
Por exemplo, na Dimensão em que eu estou com meus amigos Melquizedeques, naturalmente que eu tenho

uma forma parecida com aquela que eu tive na encarnação, mas mais jovem, hem, é claro.
Eu rejuvenesci, como, aliás, todos os meus amigos.

Mas além desta forma que nós temos mantido, agora, nós somos também o Absoluto.
Obviamente, o mental não pode compreender, porque ele diz: “se eu sou esta forma, eu não posso ser uma

outra forma”.
Mas, no Absoluto, não há mais mental: vocês são todas as formas já que vocês estão além da forma.

Vocês contêm todas as formas.
Então, é claro, com a educação judaico-cristã, é muito difícil, porque vocês têm que se sentir culpados, há um

Salvador exterior, há a noção de pecado e, também, há esta noção de humildade.
Mas, naturalmente que quando vocês estiverem na humildade, a mais total, da personalidade, o que acontece?

Vocês se tornam o Absoluto nos outros Planos.
Mas vocês são, também, o Absoluto nesta personalidade limitada.

É por isso que CRISTO dizia: “há outros que virão depois de mim e que farão coisas ainda maiores”.
Mas CRISTO também disse: “haverá muitos que virão em meu nome e que farão prodígios em meu nome”.

Mas a Luz, ela não tem necessidade de reivindicar, já que ela é este Absoluto.
Ela não quer fazer prodígios.

O prodígio é o Absoluto, não é o milagre exterior ou projetado neste mundo.

***

Pergunta: podemos ainda ter a sensação de estarmos amarrados pelos tornozelos?



Sim, é claro.
Mesmo os laços tendo sido removidos, há alguns, entre vocês, que serão os últimos.

Portanto, imperativamente, por uma razão ou outra (particularmente no Serviço à Luz), vocês não podem aceder
ao Estado de Ser.

A Deslocalização fica impedida.
Ela não é proibida por punição, ela não é proibida porque vocês não estão amadurecidos.

Ela fica proibida, para alguns de vocês, porque eles devem continuar até o final.
Então, vocês veem, não há que ter qualquer culpa.

Simplesmente, se vocês começarem a viver a Deslocalização, não se perguntem por que vocês vivem isso.
Mas, a Deslocalização, tal como lhes foi apresentada, é exatamente isso.

Vocês tomam consciência de que vocês não são este corpo, em Verdade.
Vocês sabem, é uma coisa dizer: “este mundo é uma ilusão”.

É outra coisa vivê-lo.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Merkabah e a Merkamah?

Então, aí, caro amigo, há muitas coisas que foram escritas, há muitas coisas que foram ditas.
Se você não fizer a experiência, você permanece e permanece eternamente na Crença.

Será que você viu a Merkabah?
Não, então isso é uma Crença, é algo que você leu e que o seu mental aceitou como verdadeiro.

Você não pode viver o Ser, o Si, enquanto houver a mínima Crença.
Qualquer Crença é um distanciamento do Si.

Qualquer Crença o afasta do Absoluto, ela o fortalece na limitação.
Enquanto você crer na Ascensão, você não a vive.

E mesmo eu, eu poderia dizer a mesma coisa: tudo o que eu digo, se você o tomar em uma compreensão
intelectual, sem a Vibração, você fica e permanece eternamente na Crença.

Dito de outra forma, não é porque você acredita na Ascensão que você vai viver a Ascensão.
Não é porque você acredita no Absoluto que você vai viver o Absoluto.

É preciso se desembaraçar de tudo o que vocês creem, é a única maneira de viver.
A Merkabah é simplesmente um veículo Interdimensional que está ligado ao que vocês chamam de 13º Corpo,

que foi denominado a Fonte de Cristal, algo como o que foi chamado, entre os Tibetanos, de Vajra.
É o que faz a ponte e a conexão entre o Ilimitado e o limitado.

Então, agora, há seres que vão lhes descrever a estrutura da Merkabah.
De que serve isso?

De nada, estritamente de nada.
As palavras são iscas que os afastam do Si e isso será cada vez mais verdadeiro.

A palavra Markamah é uma invenção.
Viva o que você tem que viver e você irá compreender por si mesmo, porque onde você quer me levar é em

um processo que é uma projeção de consciência, um julgamento de valor sobre o bem, o mal, a verdade ou o
que é falso.

Como disse o Arcanjo ANAEL, há anos, a verdade é ou absoluta, ou relativa.
Você está em uma verdade relativa enquanto você não viver o Absoluto.

Mas nenhuma verdade relativa irá fazê-lo viver o Absoluto.
Você pode ler todas as escrituras sagradas, sejam elas quais forem, da Índia ou de outros lugares, você pode

conhecê-las perfeitamente, você pode compreender a lógica dos mundos, mas você não será o Si.
O conhecimento espiritual é uma armadilha.

Isso não existe, aliás.
No Si não há qualquer conhecimento, há a experiência.

 Eu não vou lhes falar de novo da dialética entre a ignorância e o conhecimento.
Eu não vou lhes falar de tudo isso, mas compreendam bem (apreendam-se, mais do que compreender) que
tudo o que você projeta no exterior de si (mesmo através de uma leitura, mesmo através de uma imagem, ou

seja qual for a compreensão) afasta você do Si.
Eu o remeto, para isso, a tudo o que pôde dizer o Arcanjo JOFIEL, antes das Núpcias Celestes.

Agora, enquanto você lê, enquanto você torna sua uma outra verdade senão a Verdade do Absoluto (que é o
seu Ser, a sua Essência), você está na ilusão.

É tão simples assim.



Você não pode pretender alcançar o Absoluto seja pela leitura que for.
Você não pode alcançar o Absoluto, mesmo me escutando durante milhares de anos.

É preciso aceitar Abandonar-se à Luz.
Ora, toda vontade de compreensão é tudo, exceto o Abandono à Luz.

A Luz, ela é onipresente.
O Si, como dizem os nossos Irmãos orientais, está aí, de toda a Eternidade.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um intenso calor, uma secura da garganta, depois do
alinhamento das quintas-feiras, das Radiâncias Arcangélicas e do Manto Azul (ndr: ver os

respectivos protocolos) (1 e 2)?

É a Grelha Planetária, isso dá sede.
É a Grelha planetária individual que começou, efetivamente.

Quer seja o despertar da Kundalini, quer seja a irradiação da Luz, porque isso é uma irradiação, quer seja
durante as Radiâncias Arcangélicas, quer seja durante o Manto Azul da Graça, quer seja durante os seus

Alinhamentos, durante as suas meditações, à noite.
Todos esses processos energéticos são a Transmutação total da matéria: o seu desaparecimento, se vocês

preferirem, deste Plano, para aparecer em outro Plano, em uma outra constituição.
É um processo Vibratório, mas também energético, que consome oxigênio e água.

Portanto, isso pode dar a sensação de estar desidratado, de ter a garganta (que é um local de Passagem,
como isso ficou conhecido no ano passado, pelo Arcanjo URIEL: a Reversão da Garganta) que pode ficar

ressecada.
São os inconvenientes (modestos, às vezes mais violentos, aliás) deste ajustamento Vibratório de uma

Dimensão a outra.
São as primícias da Deslocalização.

***

Pergunta: o que é preciso fazer para acompanhar isso?

Especialmente, nada fazer, Ser.
Então, é preciso beber água e absorver minerais.
Vocês têm muitos minerais que são consumidos.

Observem também que quanto mais vocês comem, mais ficam pesados.
Isso me parece lógico.

Portanto, há circunstâncias desta ilusão que são mais propícias para viver essa Grelha Planetária individual,
principalmente as noites em que vocês têm, se vocês as seguirem, as Radiâncias Arcangélicas e as descidas

do Manto Azul da Graça.
Naquela noite, por exemplo, não comam, mas bebam muito.

Mas é nesses momentos que é preciso estar na melhor condição.
É preciso que esse corpo ilusório esteja na melhor condição para se deixar grelhar pela Luz.

Então, em geral, como fazemos para grelhar?
Colocamos óleo.

Bem, aí, vocês não irão colocar óleo, é claro, mas vocês irão tomar uma ducha, irão se perfumar, vocês irão
passar algo leitoso no corpo (biológico, é claro).

Vocês irão beber água.
Eventualmente, se vocês tiverem a impressão de estar muito em outro lugar (ou de pensar muito em outra

coisa), tomem minerais.
Mas se vocês comerem dois quilos de carne antes de uma Radiância Arcangélica, eu não estou certo de que

vocês irão senti-la.
Então, são as Núpcias, esta última etapa, final, das Núpcias de Luz e se vive essas Núpcias da mesma maneira

que quando vocês vão às bodas se casar.
Vocês não irão, se vocês são homens, sem se barbear ou usando uma gravata torta ou colocando uma roupa

manchada, não é?
Para a Luz, é exatamente a mesma coisa.

É preciso preparar-se, enquanto sabendo que a preparação da ilusão é uma ilusão.
Mas, ainda uma vez, quais são as Vibrações que vocês apresentam no momento em que vocês Comungam?



Vocês notaram, talvez, muitos de vocês, uma maior sensibilidade de alguns sentidos.
Para alguns, isso vai ser a audição.

Os barulhos são intoleráveis.
Para outros, isso vai ser os odores, alguns odores parecem intoleráveis.

Naturalmente que isso pertence à ilusão, mas porque talvez a alma e o Espírito peçam, em vocês, uma
preparação específica, para cercarem-se de boas fragrâncias, para não comerem carne, para não assistirem à

tevê.
Assistir à tevê, por exemplo, vinte e quatro horas antes de uma Radiância Arcangélica é, quando mesmo,

excepcional, não é?
Alguns terão necessidade de elevar as Vibrações (mesmo se forem as Vibrações da ilusão) com uma chama,

com incenso.
Mas o mais importante é a preparação do corpo.

Mais uma vez, quando um ser humano se casa, uma mulher, ela vai se vestir, conforme a cultura, de diferentes
maneiras, mas ela não se veste como o habitual.

Há algo de diferente nesse dia.
Vocês não irão às suas Núpcias de Luz como quando vocês se levantam de manhã para ir trabalhar ou para

fazer alguma coisa.
Isso faz parte, eu diria, do culto da Beleza, mesmo isso sendo uma ilusão.
Esta Beleza coloca-os em uma predisposição para viver algo de diferente.

Então, é claro, vai chegar um estágio, quando vocês tiverem acesso ao Absoluto, em que isso irá se tornar
totalmente relativo, e mesmo risível.

***

Pergunta: é possível que a Lagarta não seja informada da sua transformação em Borboleta?

Isso, isso foi desenvolvido muitíssimas vezes.
Há, até o último minuto, pessoas que irão negar.

Isso se chama a negação.
Há pessoas que estão prestes a morrer e que querem ir trabalhar ou que pensam ainda em coisas a fazer.

É exatamente o mesmo processo.
Apesar da Luz.

E lembrem-se de que a Luz, para aqueles que são Lagarta, é o inferno.
Por quê?

Porque a Luz, ela vem deter a Lagarta.
Ela vem criar um processo em que é produzido o casulo: é a estase.

Então, alguns de vocês já vivenciaram esta estase: aqueles que têm a oportunidade de ser ao mesmo tempo
Lagarta e Borboleta.

Para eles, não haverá, quando chegar a hora, qualquer dificuldade para deixar a ilusão, ou seja, a Lagarta.
Mas aqueles que são Lagarta e que permanecem Lagarta e que não querem ser Borboleta, o que podemos

fazer?
É a escolha deles.

É a Liberdade absoluta de cada Consciência.
Lembrem-se, como foi dito em uma pergunta: nem todo mundo vai para o mesmo lugar.

Por que vocês iriam querer que o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais os seguissem ali aonde vocês vão?
Onde está a Liberdade, aí?

Isso é simplesmente o que chamamos de apegos.
Então, é claro, a Lagarta, ela tem necessidade de apegos.

Mas vocês não podem ser Borboleta e estar apegado, seja ao que for.
Obviamente, enquanto você não vivenciou a Borboleta, você não pode saber onde você está.

É a Lagarta que crê que esse processo acontece em algumas etapas.
No passado, houve etapas, nós lhes falamos durante a revelação das Chaves Metatrônicas, durante a

constituição dos Novos Corpos.
Tudo isso deve ser esquecido, finalmente esquecido, superado, pois vocês estão em uma última etapa final.

E é o ego que crê, que se coloca a questão de saber em qual etapa ele está.
A única maneira de ali responder é tornar-se Borboleta.

É o ego que crê que ele está em tal etapa ou em uma outra etapa, que ele integrou tal etapa e não outra etapa.
Mas quando a Lagarta se torna Borboleta, ela ri dela mesma.



Evidentemente, enquanto você for Lagarta, você ri amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caros amigos, eu transmito todas as minhas Bênçãos a vocês.
Eu lhes desejo uma ótima Deslocalização.

Não se esqueçam do que vocês são: a Luz, e nada mais.
Até muito em breve e obrigado.

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

1 - ‘AJUSTAMENTO À LUZ VIBRAL (Radiância Arcangélica)’ [Protocolo]
http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamento...

*

2 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
 http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article2979.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-articl...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

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

www.portaldosanjos.net

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamentos-luz-vibral.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-article2979.pdf
http://autresdimensions.info/article2979.html
http://www.portaldosanjos.net/
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_UN_AMI...

~ O ABSOLUTO ~~ O ABSOLUTO ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, a Graça.

Do seu Coração ao meu Coração, a Presença.

Queridos Irmãos humanos, eu venho, neste início do seu ano terrestre, depois de ter comunicado uma série de
elementos dando sequência às Chaves Metatrônicas e referentes aos diversos Yoga (da Unidade, da Verdade,

essencialmente).

Nós iremos (neste ano e neste início mais específico do ano) avançar juntos a fim de, aí também, ultrapassar
esses ensinamentos para viver a experiência da Verdade, a experiência da Unidade.

O acesso ao Si, em todo caso na minha esfera de origem de encarnação, ocorre de maneira gradativa.

Esses princípios de acesso à Unidade foram definidos, há muito tempo, no que foi chamado de Advaita
Vedanta, consistindo (por um sistema filosófico mais do que energético) em gradativamente conscientizar a

Unidade e em vivê-la.

Uma série de construções foi necessária.

Uma série de desconstruções também foi necessária, durante o mesmo tempo.

*** 

UM AMIGO - 18.02.2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_UN_AMI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-fL8k3BBBe10/UvtUoF7Q7bI/AAAAAAAAEJA/NXQUpDxqrYM/s1600/00+UmAmigo+-+18.02.2012'.JPG


Neste ano, eu os convido a superar e a transcender todos os ensinamentos, todos os protocolos, todas as
experiências que vocês tiveram até agora.

A realização do Desdobramento da Luz, assim como a instalação do Manto da Graça, é, hoje, a oportunidade
de ir ainda para mais Simplicidade, mais rapidez (segundo os seus critérios) e, sobretudo, mais integridade.

O estabelecimento dos quatro Pilares do Coração, respeitando isso, é hoje (pelas circunstâncias específicas
da humanidade) um momento privilegiado e diferente do que pôde ser escrito, desde os tempos antigos, com
relação ao acesso à Unidade, em meio a esta doutrina e a este corpo de ensinamentos chamado de Advaita

Vedanta.

Hoje, a diferença considerável em relação ao tempo antigo (se pudermos nomeá-lo assim), é que o
desdobramento da Luz foi concluído.

Esse desdobramento da Luz, de algum modo, restringiu e fez desaparecer o que eu chamaria de camadas
isolantes que correspondem, de certa maneira, a capturadores da consciência em meio à ilusão deste mundo.

Como vocês sabem, no oriente, nós nomeamos isso a Maya, a Ilusão.

Compreensivelmente, uma série de exercícios (associados à energia e, sobretudo, ao Supramental) foi
comunicada a vocês, gradativamente, durante esses anos, a fim de aproximá-los do que vocês nomeiam, no

ocidente, a Porta Estreita: a passagem para CRISTO.

*** 

Hoje, podemos dizer que as coisas são infinitamente mais simples já que elas se resumem, de fato, a duas
partes e às duas partes de quem vocês São, em meio a este mundo, neste exato momento.

E que, hoje, é doravante tempo de superar, de transcender essas duas partes, a fim de viver o que nós
nomeamos, quanto a nós, o Brahman (e que corresponde, para vocês, ao estado Crístico).

É a mesma Verdade, a mesma Realidade, refletida em palavras diferentes, oriunda de culturas diferentes, com
almas talvez diferentes, mas o objetivo é estritamente o mesmo.

Isso se chama a Liberação.

A diferença essencial, em relação aos tempos mais recuados ou mais antigos, é que a Liberação, hoje, não se
refere mais a um indivíduo entre milhões de outros, mas diz respeito ao conjunto da Terra, pelo próprio

desdobramento da Luz, e pela conclusão de um ciclo denominado precessão dos equinócios.

O fim, dizemos nas nossas escrituras sagradas dos Upanishad, do Kali Yuga e a entrada em uma nova Era do
Ouro.

Há, em relação à entrada nessa Era do Ouro, uma série de desconhecimentos já que, de fato, sendo
estritamente desconhecidos da sua experiência, vocês apenas podem projetar alguns desejos e ilusões

referentes à instalação desta Era do Ouro.

Muitos profetas descreveram (tanto no antigo tempo que foi o meu, como nos tempos que foram o de vocês, o
tempo Bíblico) uma série de acontecimentos de conotações apocalípticas, é o caso de dizer, devendo se

expressar, nesse momento de mudança de época, pelo aparecimento de uma nova Terra e de novos Céus,
refletindo-se por destruições absolutamente fenomenais, pondo fim, de algum modo, a mecanismos de vida

até então considerados como lógicos e rotineiros em meio à encarnação.

*** 

Hoje, as suas vivências os levam, de certa maneira, a dissociar-se dessas visões apocalípticas, não tanto por
uma mudança de crenças, mas pelo próprio fato da sua vivência, pelo próprio fato da sua possibilidade (através

dos diferentes Yoga, através das Núpcias Celestes, através do derramamento da Luz Unitária), a viver a
Unidade e, então, de algum modo, a poder conscientizar este novo estado específico de Consciência, além da



Ilusão, além da Maya, fazendo-os penetrar nas esferas do Estado de Ser e, agora, nas esferas do Absoluto.

O Estado de Ser não é o Absoluto.

As Dimensões intermediárias não são o Absoluto.

O Absoluto é a ausência de Dimensões.

O Absoluto é a fusão de todas as Dimensões em meio a uma mesma realidade chamada de FONTE ou que
nós nomeamos Brahman.

Existem testemunhos da FONTE.

Os testemunhos da FONTE são a Luz Branca.

Os testemunhos da FONTE são o acesso ao Fogo, a transcendência das diferentes manifestações do Acordar
para o Fogo (no nível deste corpo, deste Templo), que lhes foram descritos abundantemente (seja pelo meu

canal ou por outros canais) com relação ao seu acesso à Unidade.

Hoje, nesses tempos, as coisas são muito mais simples, porque houve, eu diria, mecanismos que prepararam,
de algum modo, o trabalho, que esculpiram a pedra bruta e que lhes permitem penetrar na pureza original da

FONTE, do Brahman, do Absoluto, além das zonas de Sombra, além das zonas de Luz.

Isto é realizável pelas diferentes etapas que foram integradas, ou não, pela Terra, e por vocês mesmos.

Mas, hoje, isso é possível pelo acesso direto a esta tendência, última e final, da sua Consciência.

*** 

Uma série de elementos foi dada a vocês, que isso seja de maneira preliminar, pelas Estrelas, ou ainda pelos
Arcanjos, ou pela própria MARIA, durante essas semanas que acabaram de transcorrer, em tempo terrestre.

Hoje, eu os chamo e os convido a superar qualquer forma de ensinamento, a fim de penetrar no acolhimento
absoluto da Luz, levando-os a viver outra coisa do que o que nós lhes descrevemos até agora.

Essas etapas foram intermediárias e cada etapa vem reforçar a seguinte, de algum modo, transcendendo-a,
desconstruindo-a, para emergir em uma nova Verdade, muito mais absoluta do que aquela que era verdadeira,

anteriormente.

Efetivamente, existem várias verdades, assim como há, como vocês dizem, muitas Moradas na Casa do Pai.

Isso é incontestável.

Existe, em meio à liberdade de consciência de cada Consciência, a possibilidade de fazer uma escolha,
livremente consentida, livremente aceita, correspondendo ao que lhes foi dado por alguns intervenientes,

como: “ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração” e como dizia CRISTO: “ser-lhes-á feito segundo a sua fé”.

*** 

Hoje, vocês são convidados pela Luz a deixá-la trabalhar, em vocês, por intermédio do Manto Azul da Graça e
pelos diferentes mecanismos da Consciência nomeados Deslocalização, Comunhão, Fusão e Dissolução, a

fim de fazer a experiência (se tal for o seu destino) da Dissolução em meio ao Todo.

Uma série de elementos (dados pelas Estrelas, hoje) é capaz de favorecer a sua livre escolha e o
estabelecimento da sua Consciência em meio a esta nova Consciência.

Lembrem-se, vocês são Livres e não há nem julgamento, nem condenação, nem recompensa.

Há somente o justo estabelecimento da sua Consciência no que for mais apropriado para a sua vida.



Dessa maneira, então, hoje mais do que nunca, é preciso renunciar a qualquer desejo.

É preciso renunciar, se isso lhes for possível, a qualquer exercício, a qualquer prática e a qualquer elemento
que, ainda há algumas semanas, eram por vezes indispensáveis para permitir-lhes estabilizar a sua Consciência

na aproximação de um novo estado.

Este novo estado está, hoje, mais próximo de vocês, o que significa (como foi dito, de outra maneira) que o
conjunto das camadas isolantes presentes em meio a este Sistema Solar (como presentes em meio à sua

própria estrutura sutil de encarnação) está totalmente em ruínas.

Isso significa que é possível e permitido a vocês se instalarem, de maneira direta e instantânea, no que vocês
São, levando-os a superar o que vocês não são, o que vocês acreditam ser, e, em todo o caso, o que é

limitado ou o que não é (como outros lhes disseram) a Eternidade.

Uma vez mais, lembrem-se de que não há nem que culpar, nem que desejar, nem que querer, mas
simplesmente que aquiescer ao que vocês estão prestes a viver, em meio à sua Consciência.

*** 

Assim, então, eu posso dizer que mesmo a concepção de busca está ultrapassada porque, hoje, em vista das
circunstâncias da Luz, em vista das circunstâncias excepcionais deste Sistema Solar, a ideia de buscar nada

mais significa.

Nada mais há para buscar que já não esteja aí, de toda a Eternidade. 

Nada há para procurar porque tudo já está aí.

Assim que a sua consciência sair da ilusão (constituída pelo conjunto dos corpos densos deste plano, da sua
pessoa, como deste mundo), vocês penetram instantaneamente no que nunca desapareceu, no que nunca
pôde ser apagado, mas que foi simplesmente ocultado pelas Vibrações nomeadas ‘franjas de interferência’

que os impediam de ver a Verdade, de penetrar na Verdade, na totalidade.

Deste modo, então, eu os chamo, por meio destas palavras, a considerar uma Revolução e uma Reversão da
sua Consciência, muito além de qualquer exercício, muito além de qualquer prática, muito além de qualquer

Alinhamento, de qualquer Radiância e de qualquer elemento. 

Vocês são o Absoluto: isso que é preciso, se essa for a sua escolha, realizar.

Vocês são a FONTE.

Vocês são o Todo e vocês são o que existe antes mesmo da Consciência.

Vocês são, de certo modo, eu diria, o Conhecimento Supremo, além de toda a inocência, que é, ela, apenas
ignorância.

Vocês têm, então, de penetrar, se tal for a sua Vibração, em espaços totalmente virgens que sempre estiveram
aí.

Esses espaços não estão inscritos, em última análise, em nenhuma Dimensão específica, em nenhum corpo
específico, nem mesmo no seu corpo de Eternidade.

Nós estamos lidando com uma Consciência totalmente pura.

Esta Consciência pura não pode se adaptar a nenhuma forma de redução da sua manifestação, a nenhuma
forma de redução da sua Presença.

Portanto (e retomando uma terminologia própria do Arcanjo URIEL), vocês são a Presença, vocês são a
Eternidade, vocês são o Brahman, vocês são o Absoluto.

Existe, nesse nível, um desafio porque não basta aceitar isso como uma proposição, mas, sim, na Verdade,
vivê-lo, na totalidade.

Mas viver isso necessita, efetivamente, de deixar morrer tudo o que não é isso.



Não há outra maneira de se aproximar, de hoje em diante, do Absoluto e de vivê-lo.

*** 

O Absoluto corresponde a uma fase de Dissolução tal como isso irá chegar a este mundo, nesta época
específica.

O que desaparece (como lhes foi dito) não é o mundo, mas este mundo, o que é profundamente diferente.

A Consciência, ela, jamais pode desaparecer.

Ela pode, simplesmente, ficar oculta em meio à Maya que, como sabem, está prestes a terminar.

Mas se a sua própria consciência estiver inserida em meio a uma realidade tridimensional e se ela ali estiver à
vontade, se pudermos assim dizer, não há necessidade de sofrer para alcançar algo que está acessível a

vocês.

Ainda mais vocês não podendo procurar o que já está aí de toda a Eternidade.

Vocês apenas podem, simplesmente, revelá-lo, tomar consciência, deixá-lo eclodir, deixá-lo nascer, e deixar
que ele se faça.

Não são vocês que realizam o Absoluto: é o Absoluto que se atualiza em vocês.

Isto corresponde também, dito de outra maneira, ao que foi chamado de Abandono à Luz.

Certamente, as diferentes técnicas dadas (seja a respiração, sejam as posturas de integração desse corpo
dadas por SRI AUROBINDO, sejam os diversos protocolos utilizando cristais, sejam os seus Alinhamentos)

são, evidentemente, elementos que os aproximam do Absoluto e que lhes permitem, de certo modo, entreabrir
uma Porta.

*** 

Mas, como foi dito e repetido, vocês sozinhos podem atravessar a Porta, e a única maneira de atravessar a
Porta é desaparecer na Ilusão. 

Desaparecer na Ilusão não significa morrer ou abandonar seja o que for, mas, sim, Abandonar-se, si mesmo.

Quer dizer, tornar-se a FONTE, tornar-se o Absoluto, sem querer, sem desejar, sem vontade.

Simplesmente pela Consciência pura, liberada de qualquer artifício, descobrindo-se, ela mesma, enquanto
Absoluto.

Esse é um mecanismo que pode ser desencadeado pela ação do Manto da Graça que vem, por sua vez,
preparar essa Passagem da Porta Estreita.

Como foi dito, com justa razão, por uma das Estrelas: a Transfiguração precede a Crucificação e a
Ressurreição.

A oportunidade (e essa é uma) que vocês têm, é que, hoje, a título individual, o trabalho realizado pelo conjunto
dos Semeadores de Luz e dos Ancoradores de Luz, permitiu reduzir consideravelmente o espaço de tempo da

Crucificação.

Isso pode ser realizado instantaneamente, tanto em escala mundial, como na escala do indivíduo e da sua
Consciência.

Realizar isso é um estado, como foi revelado hoje, superando amplamente o Samadhi.

O Samadhi não é a finalidade.



O Maha Samadhi é uma etapa, ela também, intermediária, que devia, a um dado momento do seu
desenvolvimento, ser considerada como uma finalidade.

Mas a cada vez que uma finalidade é transcendida e ultrapassada, aparece uma outra finalidade.

Apreendam que a finalidade última e absoluta é apenas o acesso a este Absoluto.

Este acesso ao Absoluto é oferecido a vocês nesta própria encarnação que vocês vivem.

*** 

Desta maneira, então, retomando o que lhes disseram alguns Arcanjos e também alguns Anciãos (quando eles
lhes disseram que o conjunto da Criação estava em vocês), quando um Arcanjo que se expressa por

intermédio de um Canal lhes diz que ele está no Interior de vocês, isso não é uma visão da mente, isso não é
uma visão geográfica, mas uma realidade totalmente fora do espaço, fora do tempo e inscrita, enquanto

Verdade, em meio à Eternidade.

Hoje vocês são convidados, porque isso se tornou mais fácil, a viver este Absoluto.

Viver o Absoluto é já aceitar a eventualidade deste Absoluto que, no entanto, não pode ser conhecido pela
consciência ordinária.

Deste modo, então, como isso foi dito e eu o repito, há que compreender o que vocês não são: é preciso ter o
conhecimento do que vocês não são, para serem o que vocês São.

Vocês não podem definir, de forma alguma, o que vocês São.

Vocês não podem se aproximar do que vocês São pela experiência.

É apenas pela experiência do que não é o que vocês São que vocês irão penetrar, não somente na
experiência, mas na vivência real do Absoluto que vocês São.

CRISTO os convida a isso quando Ele vem dizer para segui-lo: Ele os convida apenas para seguirem vocês
mesmos, no Interior de vocês mesmos, para ser o que vocês São, e não o que vocês creem, o que vocês

projetam, o que vocês construíram, em meio a esta ilusão.

Compreendam bem, e apreendam bem, além da compreensão, que o que é vivido hoje é um processo final
que nada tem a ver com a morte, que nada tem a ver com a morte atual do ser humano, porque isso os leva a
outro estado de ser, que é aquele do Ser Absoluto que se identificou, que se fundiu em meio ao conjunto do

Criado, como em meio a todo o Incriado.

Isso não pode acontecer, de maneira alguma, por qualquer ação ligada à própria personalidade ou a qualquer
Yoga empregado.

É preciso, hoje, superar tudo isso.

E como superar e transcender tudo isso?

Simplesmente, como eu pude dizer durante a minha vida: “permaneçam tranquilos”.

Quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais vocês irão penetrar na sua Ressurreição.

*** 

Tudo o que acontece neste momento, especialmente através das manifestações deste corpo que vocês
habitam, tem apenas um único objetivo e uma única finalidade: o Absoluto.

Mas vocês não devem querer.

Vocês não devem desejar.



Vocês devem simplesmente ter a experiência.

A experiência do “Eu Sou”, a experiência do “Eu Sou UM”, a experiência das duas partes (como definidas pelo
Arcanjo ANAEL) vai permitir-lhes transcender esta última Dualidade, a fim de fazê-los viver a Unidade.

 A Unidade não é somente o acesso ao Estado de Ser.

A Unidade não é absolutamente uma reivindicação.

Ela é um estado de Ser, um estado de experiência, onde mais nenhuma palavra pode justificar, nem definir,
seja o que for.

Este estado é então independente de qualquer descrição, independente de qualquer projeção, independente
de qualquer prática, independente de qualquer vontade, pessoal como coletiva.

Há um momento em que o aluno deve matar o Mestre.

Há um momento em que o que foi adquirido custosamente e duramente deve ser transcendido pela Verdade
nua.

A Verdade nua é a Transcendência da própria Vibração.

Nós insistimos longamente, e levamos a sua consciência e a sua Atenção à Luz Vibral, aos seus efeitos no
nível do corpo de vocês, através das Estrelas, através das Portas, através das Coroas Radiantes.

Isso representou etapas cruciais, importantes e fundamentais para revelar o que vocês São, em Verdade.

Isso não foram ilusões, mas níveis de realidade objetiva, porém que nada têm a ver com a Realidade final,
Supramental, supra lógica, como eu poderia nomeá-la sem traí-la.

*** 

Dessa maneira, então, existe uma última Reversão ou, se vocês preferirem, um último basculamento, e este
basculamento apenas acontece quando vocês aceitam soltar tudo o que vocês adquiriram.

Esta Crucificação, esta Ressurreição, ocorre a partir do momento em que vocês apreenderem o sentido das
minhas palavras, o sentido da sua Presença, o sentido da minha Presença, ou seja, quando vocês superarem

até mesmo as palavras que são pronunciadas e quando vocês aquiescerem à sua própria Dissolução.

Pois, o que se dissolve, em última análise, é apenas a Ilusão, é apenas a projeção, são apenas as coisas
temporárias e efêmeras da encarnação.

A particularidade da personalidade é de acreditar ser eterna.

Mas nenhuma personalidade é eterna.

O paradoxo está nesse nível.

Muitos seres humanos, neste final específico deste tempo, quiseram adquirir uma Luz ou se tornar a Luz.

Mas para tornar-se a Luz, é preciso que o próprio sentido da sua identidade aqui embaixo desapareça, na
totalidade.

Vocês não podem pôr fim a vocês mesmos porque, ao que vocês se opuserem, vai se fortalecer, de maneira
definitiva.

Assim, então, por exemplo, eliminar este corpo por um ato imprudente, eliminar qualquer relação por um ato
imprudente, não permite realizar o Absoluto.

O desvendamento do Absoluto apenas ocorre quando há, realmente, capitulação.

Capitulação de toda a vontade de compreensão.



Capitulação de toda a Luz Vibral.

Capitulação de todas as Coroas.

Capitulação de todas as percepções.

Pois o Absoluto está além mesmo da percepção consciente, em meio a este mundo, além da concepção,
mesmo consciente, em meio a este mundo.

Ele está além da inteligência deste mundo e além ainda da Presença em meio a este mundo.

*** 

Certamente, o Manto Azul da Graça permitiu, há pouco tempo (e irá permitir dentro ainda de menos tempo), a
muitos de vocês, conscientizar a Borboleta, viver a Borboleta.

Mas enquanto houver a Lagarta, há a Borboleta.

E enquanto houver as duas, não há o Absoluto.

Mas, entretanto, uma etapa importante, nesse desvendamento do Absoluto, foi realizada.

É preciso ainda conscientizá-lo a fim de vivê-lo, enquanto experiência e não compreensão.

Deste modo, então, qual é a melhor forma de viver a experiência e de se estabelecer, sobretudo, em meio ao
Absoluto?

Isso consiste em não mais se identificar com quaisquer parcelas da Consciência (mesmo a nomeada Turiya,
ou seja, a Consciência do Samadhi), expressas pelas Vibrações da Luz Vibral em meio à Consciência Vibral.

É o momento em que se estabelece o que eu chamaria, com um S maiúsculo, com uma palavra, entretanto,
simples, que é o Silêncio.

Esse Silêncio não é somente o Silêncio das palavras, não é somente o Silêncio da personalidade, não é
somente o Silêncio do mental, nem das emoções: é a instalação em meio a um Espaço que não é um espaço,
em meio a um Tempo que não é mais um tempo, em meio ao que apenas pode ser definido pela experiência.

Mas qualquer definição, em palavras, da experiência, não é mais a experiência.

Dessa maneira, simplesmente estabelecendo-se em meio ao Silêncio (sejam quais forem as manifestações
vivenciadas neste Templo), vai chegar um momento, identificável entre todos (além da Dissolução, além da

Comunhão, além da Fusão, além do Samadhi, mesmo na sua fase mais elaborada), fazendo-os viver a
superação de tudo isso e a transcendência de tudo isso.

Esta etapa, paradoxalmente, não é a mais complicada.

Ela é a mais simples porque ela é a mais experimental.

Ela é a mais vivente porque ela lhes dá acesso ao Absoluto e os identifica com o que vocês São, em Verdade,
ou seja, o Absoluto.

*** 

Viver o Absoluto é transcender todas as camadas de Ilusão, é transcender todas as camadas da Consciência,
mesmo em sua forma mais livre, denominada Turiya.

É não mais ser nem a consciência limitada, nem a Consciência Ilimitada, nem o sono, nem o sonho, mas tornar-
se o Todo.



Tornar-se o Todo não é um conceito, não é tampouco uma percepção deste corpo, nem uma percepção da
Consciência: é a Realidade da própria Consciência que faz com que, naquele momento, vocês sejam todas as

identidades presentes sobre este mundo, todas as identidades da Criação.

Não há mais nem limites, nem barreiras.

Não há mais, tampouco, ausência de limites, porque mesmo a definição de um limite ou do que é sem limite, é
uma restrição da Liberdade.

 O Absoluto, o Brahman, o CRISTO ou o Christus, é um estado indiferenciado, absoluto, onde há perda da
personalidade, perda da individualidade e, no entanto, é a sua Natureza, é a sua Essência, assim como de cada

um de vocês e de todos nós.

Poucas palavras podem ser acrescentadas a isso porque viver esta Unidade Absoluta está, é claro, além das
experiências possíveis pela consciência limitada e mesmo pela Consciência Ilimitada.

*** 

Assim, então, alcançar este estado e se instalar neste estado põe fim, de maneira definitiva, absoluta,
irremediável, irrevogável, a toda a Ilusão.

Mesmo se vocês mantiverem as estruturas ilusórias (denominadas corpo físico, corpo etéreo, corpo
emocional, corpo mental), vocês são além disso.

Além não quer dizer acima, mas quer dizer simplesmente Absoluto.

É muito difícil empregar uma palavra sobre este estado.

E, no entanto, muitos de vocês irão se tornar isso.

Tornando-se isso, vocês acabam com o mundo.

Lembrem-se: não são vocês que desaparecem, mas o mundo, este mundo.

Quando vocês tiverem compreendido o sentido dessas palavras (não através de uma interpretação ou de uma
compreensão mental), vocês terão a Chave.

CRISTO disse: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. Você é pó, este corpo é
pó, e você vai se tornar de novo pó.”.

O que retorna ao pó, a não ser a ilusão e o efêmero?

*** 

Viver o Absoluto é, de algum modo, um Abandono de si mesmo, mas além do Abandono de si mesmo, a
palavra mais apropriada é Renúncia.

A Renúncia resulta no Absoluto.

Esta Renúncia não é uma negação.

Esta Renúncia não é um abandono do que é exterior, é uma Renúncia que é inteiramente Interior.

O Espaço fora do espaço, e o Tempo fora do tempo, onde não pode existir qualquer reivindicação, já que
tendo se tornado o Absoluto, nada mais há para reivindicar, aqui como em outros lugares.

Esta Consciência é uma Consciência além da consciência.

Este estado está além do “Eu Sou”, além do “Eu Sou UM”, além da limitação e além do Ilimitado.



Este estado não é uma aniquilação, mas um verdadeiro Nascimento, que é Ressurreição, que é Verdade, desta
vez Absoluta.

*** 

Lembrem-se e compreendam que isso sempre esteve presente, certamente, recoberto de véus, mas jamais
desapareceu.

Hoje, o desaparecimento dos véus sucessivos (as experiências realizadas) os leva a esta Porta.

Uma Porta se abre, mas do outro lado, ela se fecha.

E é a mesma Porta: vocês a chamaram de “Porta Estreita”.

É a Transcendência das novas Frequências Metatrônicas acostumando-os a ser o Absoluto.

Ser o Absoluto está além da Alegria.

Ser o Absoluto está além da satisfação ou da insatisfação.

É um estado além de qualquer estado.

É uma Consciência além de qualquer Consciência definível.

É ser a FONTE e estar além da FONTE, ou seja, confinado no Incriado (que não é criação separada ou não
feita, mas que é a realidade do Si Eterno, do Si Luz), tendo integrado o Eu Sombra e transcendido o Eu

Sombra, a fim de transcender o Si Luz.

Naquele momento, a própria Essência do que vocês São irá lhes aparecer como puro Amor, pura Felicidade,
puro Deleite, puro Absoluto.

Para isso, não há estritamente nada a fazer.

Enquanto houver ação, não há Ser.

E isso é realizável, lembrem-se, fora do tempo e fora do espaço.

Não existe então qualquer obstáculo, devido às suas atividades exteriores assim definidas, que possa se opor
ao Absoluto.

Alguns Seres, especialmente durante o século XX, realizaram este Absoluto muito além da Realização: eles
deixaram testemunhos.

Algumas Estrelas fundiram-se neste Absoluto, elas lhes deixaram os seus testemunhos.

Mas o testemunho não é a experiência.

*** 

É a vocês que cabe não mais se pertencerem.

Não mais se pertencendo, não sendo mais isso e ainda menos aquilo, por eliminações sucessivas, vocês se
tornam este Absoluto, levando alguns Anciãos a dizer que eles nada eram em meio a este mundo, e levando o

próprio CRISTO a dizer: “o que eu fiz, vocês irão fazer e muito maior ainda.”.

Quando o Mestre PHILIPPE DE LYON, Melquizedeque da Terra, dizia, durante a sua encarnação, que o que
ele fazia, ele o fazia porque era o menor, corresponde exatamente ao que fazia CRISTO aos seus apóstolos,

lavando-lhes os pés.

Isso tem por nome Humildade.



A Humildade é a alavanca mais importante, e a única eficaz, para a sua Ressurreição.

A Transparência e a Simplicidade são os suportes da Humildade.

A Humildade significa aceitar e viver não ser nada, a fim de Ser o Absoluto.

Vocês não podem ser o Absoluto e algo definido.

Vocês não podem ser o Absoluto e uma pessoa.

Vocês não podem ser o Absoluto sem serem todas as pessoas.

Aí se encontram os fundamentos do que nós nomeamos, no oriente, o Bhakti Yoga ou, se vocês preferirem, a
Devoção.

O último Yoga é aquele que é Renúncia ao Yoga, onde não há mais necessidade de postura, onde não há mais
necessidade de energia, onde não há mais necessidade de Vibrações, porque, naquele momento, a Luz e

vocês estão unidos na mesma Verdade, além deste mundo.

Não há mais interferências, ou seja, não há mais Consciência Vibração, de Luz Vibral separado do que vocês
são.

Este Absoluto está aí, ele está presente e ele se revela.

*** 

Cabe a vocês, não se interrogarem, mas apreenderem o sentido das minhas palavras, além da palavra.

O Absoluto não é, em caso algum, uma projeção.

Ou então o Absoluto é o conjunto das projeções.

As duas proposições se resumem em uma única que relega para a vivência da Humildade.

A Humildade não significa ser rebaixado, mas significa posicionar-se no Si Luz, ainda como um estado
intermediário.

O Eu Sombra foi visto, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): gradualmente e à medida desses
anos, essas zonas de sombra foram iluminadas.

Elas foram, por vezes (como dizia esse mesmo Comandante), colocadas sob o tapete.

O tapete foi retirado.

A Luz Vibral, o desdobramento da Luz, os diferentes Yoga, permitiram expandir uma banda de frequências,
mas deixando-os no interior de uma banda de frequências cada vez mais ampla.

Fazendo com que a sua Consciência se expandisse literalmente.

Na realidade, ela se concentrava.

Mas vocês não são nem a expansão da Consciência, nem a contração da Consciência.

Vocês não são nem o Interior, nem o exterior.

Vocês são o Absoluto.

*** 



O “Eu Sou” que foi construído deve dar lugar ao Absoluto.

O “Eu Sou UM”, dado como vetor de acesso à Unidade, deve permitir-lhes viver o Absoluto.

O Absoluto não é a Unidade, tampouco.

Obviamente, o Absoluto não é a Dualidade,

Não sendo nem a Unidade nem a Dualidade, o que resta?

O que não pode ser definido, o que não pode ser colocado em palavras.

Isso é uma experiência: experiência para viver, além da experiência.

Chega um momento (e isso foi dito, já há muito tempo, durante as Núpcias Celestes) que é, de fato, a última
etapa: aquela, nomeada por MARIA, a última etapa ou última finalidade.

O Manto Azul da Graça é o último elemento da estrutura Vibral da Consciência, permitindo-lhes a Ressurreição.

Estabelecer-se em meio ao Absoluto significa sair de toda projeção, de toda Vibração, e de toda Consciência.

É uma mudança de olhar, mas essa mudança de olhar não é simplesmente uma mudança de ponto de vista:
são todos os pontos de vista, vivenciados fora deste tempo, fora deste espaço (muito além do que é chamado

de Hic e Nunc, muito além dos Quatro Pilares do Coração), que lhes permitem conectar com a Eternidade,
com o Éter Eterno, nomeado o Ponto ER do peito, acima do que é chamado de chakra do Coração (ndr: no

eixo do esterno, na sua parte superior, acima do chakra do Coração, na bolsa esternal denominada ângulo de
Louis).

*** 

O Manto da Graça é a ativação da polaridade feminina do Triângulo Sagrado chamado de “Nova Eucaristia”
(situado entre o chakra do Coração e o que é denominado ckakras de enraizamento da Alma e do Espírito).

Essa é uma das ferramentas Vibratórias a superar e a transcender, permitindo passar a Porta Estreita e se
estabelecer além mesmo de tudo o que existe e de tudo o que É.

Vocês não podem definir este estado, vocês apenas podem fazer a experiência.

Isso está além mesmo do que vocês poderiam nomear a vivência.

O que pode lhes parecer, com a compreensão intelectual (mesmo de um mental esclarecido), extremamente
árduo, é, afinal, a coisa mais simples a considerar e a experimentar para ali se estabelecer.

Mas vocês não podem ali atribuir qualquer palavra, qualquer função, qualquer explicação, qualquer definição.

Ao eliminar todas as definições, todas as explicações, todas as Vibrações, todas e ilusões e todas as
vivências, é que vocês irão aceder a este estado final.

Vocês ali são ajudados: a experiência da Borboleta vai permitir-lhes conscientizar que existe uma Lagarta, que
existe uma Borboleta, que a um dado momento desse tempo não vai mais existir a Lagarta, vai existir a

Borboleta, mas que esta Borboleta, em última análise, não tem mais realidade do que a Lagarta.

O que não significa que a Borboleta deve se transformar, mas, simplesmente, a Borboleta deve conscientizar o
que está além da sua própria Consciência, não por um ato voluntário, mas simplesmente pela experiência, que

está além da Alegria, e que eu nomearia, na falta de um termo melhor: Absoluto, Felicidade ou, se vocês
preferirem, Deleite além de qualquer suporte.

*** 



Eu não lhes peço para apreenderem as minhas palavras (no espaço da nossa presença conjunta), ainda menos
para compreendê-las, porque elas não podem ser compreendidas.

Contudo, eu os empenho a lerem de novo essas palavras e a relerem-nas novamente, porque haverá, naquele
momento, uma impregnação direta do mental e do Supramental, da Lagarta e da Borboleta, que irá lhes propor

então para irem além.

Eu vou parar aí a minha apresentação.

Se houver perguntas específicas sobre esta apresentação, e se eu puder alterar o conteúdo, então eu irei fazê-
lo.

Em seguida, eu vou deixá-los na companhia de IRMÃO K que, na linha das suas intervenções anteriores, irá
revelar mecanismos idênticos com relação à responsabilidade.

*** 

Pergunta: o Absoluto é puro Espírito?

O Absoluto não é absolutamente um puro Espírito.

O Absoluto não pode ser compreendido pelas palavras, ele não pode ser definido.

A partir do momento em que vocês eliminarem tudo o que ele não é, vocês irão descobrir o que resta.

Mas, em caso algum, o Absoluto é puro Espírito, pois considerar um puro Espírito, na linguagem, corresponde
à supressão do corpo, da personalidade ou da individualidade.

O Absoluto é o conjunto do Criado e do Incriado, que é a sua Natureza, a sua Essência e a sua Verdade.

Se vocês não tiverem entendido, vocês vão entender.

Mas querer me perguntar o que é o Absoluto demonstra inegavelmente que, por enquanto, vocês não
entenderam.

*** 

Pergunta: o que você chama de Silêncio com um S maiúsculo?

É o Silêncio de tudo o que não é Absoluto.

Silêncio das palavras.

Silêncio do corpo.

Silêncio das emoções.

Silêncio das Vibrações.

Silêncio dos sons.

Silêncio do silêncio.

É o momento em que mais nada pode ser definido.



O momento em que mais nada pode ser apreendido, quando a Consciência não pode mais estar situada.

O mais próximo disso é, exatamente, o momento em que vocês adormecem, à noite.

Será que quando vocês adormecem vocês se perguntam sobre o seu despertar, de manhã?

Será que o mundo desapareceu quando vocês dormem?

Sim, na totalidade.

É o sono, que não é mais uma inconsciência, mas uma a-consciência.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Queridos Irmãos humanos, do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Silêncio.

Até logo. 

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://autresdimensions.info/articleb698.html

18 de fevereiro de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articleb698.html


Eu sou MARIA Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes dou a minha Graça.

Eu volto após a quinta efusão do Manto da Graça, aquele que os recobre e os faz descobrir a própria Essência
do seu Ser.

Eu venho, então, como anunciado, antes deste período de 14 de março.
Muitas coisas foram-lhes ditas pelas minhas Irmãs e por alguns Anciãos.

Hoje, mais do que nunca, o Manto Azul da Graça deve permitir-lhes, neste instante ou durante o que se
manifesta e se desenrola no tempo que lhes é próprio, viver esta Graça porque esta Graça é, naturalmente, a

sua natureza.
Todos vocês, Filhos, que foram Semeadores, Ancoradores de Luz ou, no momento, simples espectadores do

que acontece, o Manto Azul da Graça tem por vocação revelá-los à sua própria Graça.
O conjunto do que devia ser realizado, em vocês, como sobre a Terra, o foi.

Resta, agora, a esta Terra, de algum modo, finalizar sua Ascensão e lhes permitir, revestidos do Manto Azul da
Graça, ouvir, cada um, o meu Apelo para viver a sua Eternidade, para colocá-los nesse Manto Azul, para

permitir-lhes realizar o que vocês são.

***

Muitas coisas aconteceram e vocês, de alguma forma, preparam-se desde agora vários anos do seu tempo
terrestre, mais particularmente desde as Núpcias Celestes realizadas pelo Conclave Arcangélico e por

MIGUEL.
Vocês trabalharam, vocês serviram, vocês abriram em vocês, em meio a esse corpo da sua vida, o que devia

ser preparado, a fim de viver o Batismo da sua Ressurreição.
Muitos de vocês Vibraram ao Apelo do Amor.

Muitos de vocês despertaram, em si, algumas estruturas, algumas funções.
Hoje, será tempo (como lhes disse UM AMIGO) de depositar tudo isso aos pés da Graça a fim de viver esta

etapa, o que eu denominaria esta realização.
Assim, revestidos da Graça, da Coroa das doze Estrelas e das doze Portas, em meio às suas três Lâmpadas

despertas, muito além desse corpo, resta descobrir e viver esta Graça, na totalidade.
Mais do que nunca a confiança em sua Eternidade, o Abandono à Graça, à Luz, ao CRISTO, deve trabalhar, em

vocês, para terminar a obra para a qual vocês vieram nesse tempo ou em outros tempos.

***
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Hoje, nesses tempos da Graça, a Graça trabalha em vocês como a Luz.
Esta onda particular é aquela da sua própria Ressurreição nas Moradas da Eternidade, nas Moradas d’A

FONTE UNA do Pai Eterno.
Cada um de vocês, é claro, é chamado diferentemente a viver o que, para si, é, na totalidade, justo e em

acordo com a própria Vibração do Ser Essencial que vocês são.
Há numerosas Moradas na Casa do Pai e esse Batismo da Ressurreição deve levá-los a estabelecer-se em

sua Eternidade, em sua Morada.
A Terra, revestida, ela também, do Manto Azul da Graça, lançou, desde alguns dias, o Apelo à sua Ascensão e,

portanto, o Apelo à Ressurreição de vocês.

***

Algumas manifestações emergem nesse corpo que vocês habitam.
Outras manifestações habitam a sua Consciência.

Que isso aconteça na Paz ou que isso aconteça na suspeita ou no ódio, estejam certos de que tudo o que se
desenrola é, muito precisamente, o que deve permitir-lhes realizar esse Batismo e viver a sua Ressurreição.
Muitos elementos, presentes ainda sobre este mundo, vão tentar atraí-los em uma reação, no medo a esse

mundo.
Vocês nada são de tudo isso.

Disso, vocês irão se conscientizar cada vez mais claramente, além de qualquer dúvida, além de qualquer
apreensão, porque a Graça os revestiu e a Graça os preencheu e os saturou da sua própria Eternidade que é a

sua.

***

Dentro de dois dias terrestres (ndr: sábado, 03 de março de 2012), o conjunto dos Arcanjos irá se expressar.
De fato, desde três anos agora, o Conclave Arcangélico se reuniu e me entregou as Chaves do que acontece

hoje.
A missão dos Arcanjos, as Núpcias Celestes e os diferentes Arcanjos, chega ao final, como vocês o sabem.

Final que lhes foi dado, desde muito tempo, por um dos Guias Azuis de Sirius que se apresentou a vocês com
o nome de SÉRÉTI.

Esta finalização é também, em vocês, uma finalização assinalando a sua Ressurreição e a sua Ascensão, que
se fazem, é claro, acompanhadas da Graça, acompanhadas dos Arcanjos, das Estrelas, dos Anciãos, que

(como nós lhes sugerimos e como vocês começam a viver) estão, integralmente, no que vocês são.

***

Neste dia que chega, dentro de dois dias, cada um dos Arcanjos irá fazê-los viver sua própria Vibrância e
colocará o seu próprio sinal, em vocês, a fim de preencher as Graças que nasceram em vocês e que vão

prosseguir-se.
A fim de despertar, em vocês, o que vocês são, em Verdade, além da sua alma, além do seu Espírito,

fazendo-os dizer (nós os esperamos para muitos de vocês, meus Filhos): “eu e meu Pai somos UM”, realizá-lo,
vivê-lo.

Isso é possível porque a Graça os recobre.
Cada Arcanjo irá se expressar pela Vibração da sua Presença, neste dia de sábado, em cada um de vocês

sobre esta Terra.
Cabe a vocês aproveitar para estabelecer-se no silêncio deste dia especial que representa, de algum modo,

uma atualização final.
Chamando-os, se isso já não foi feito, a esse Batismo da Ressurreição no Sol.

Estejam atentos, vigiem e orem, estejam Alinhados e, sobretudo, sejam Humildes, sejam Simples e deixem a
Graça se revelar sempre mais.

***

Lembrem-se de que, o que quer que lhes ofereça este mundo e o que quer que lhes ofereça a sua vida, vocês
são muito mais do que isso.

Vocês estão além disso e é precisamente o que deve chegar.



Este dia irá permitir render a Graça, que é a sua, ainda mais efetiva e ativamente.
Dando-lhes a estabelecerem-se, com cada vez mais facilidade, além de toda dúvida, na Verdade do seu Ser,

na Verdade da sua Presença, na Verdade da Luz, que é sua Essência, e do Amor que é, também, sua
Essência.

Se vocês acolherem cada Arcanjo que está em vocês, então irá despertar, em vocês, um estado de Graça
tocando a Eternidade, fazendo-os viver, muito além das Vibrações, muito além do que é habitual, para alguns

de vocês e para muitos de vocês também, suas manifestações habituais.
Ser-lhes-á, então, possível estabelecer, em vocês esta Graça, não mais somente em certos momentos, mas,

realmente, na totalidade, a cada minuto da sua vida, a cada minuto além desse tempo, a cada sopro.
Então, descobrindo esta saturação da Graça, vocês irão se tornar isso, eliminando, então, toda dúvida para o

que chega e para o meu Apelo.

***

Muitos de vocês, já, vivem momentos particulares além da personalidade, momentos em que lhes parecem não
mais estarem aí, em que o corpo não responde mais, em que a consciência ordinária, tampouco, não pode

responder.
Lembrem-se de que isso é o Apelo da Luz, mas, sobretudo, já, o Apelo da Graça para estabelecerem-se no

que vocês são: o Amor, a Luz, a Graça e, finalmente, este Absoluto.
Naturalmente, o que existe em meio aos seus hábitos, em meio à sua pessoa, irá sempre colocar questões,

porque isso é desconcertante, porque isso é novo também.
Mas é a sua natureza, é o seu Batismo, é a sua Ressurreição e é a sua Ascensão.

Além do Ancoramento da Luz sobre este mundo, além do que vocês permitiram, pela sua Transparência, pelo
sentido do serviço e do Amor, hoje chega o tempo desta Graça total.

Preparando o abrasamento desse corpo, na Luz, e da Consciência que nossos Irmãos e Irmãs orientais
chamam de Supra Consciência ou Turiya, para viver outra coisa que é, na realidade, a última Verdade do que

vocês são, além de qualquer papel, além de qualquer função, além de qualquer identidade.
Vocês são isso se vocês o quiserem, deixando fazer, se vocês o aceitarem, acolhendo-o.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer vontade, mas, sim (como lhes dizia o Arcanjo ANAEL, desde antes das Núpcias
Celestes), isso apenas representa, em última análise, o Abandono à FONTE que vocês são, além de todo

parecer, de toda vontade, de toda dúvida, de toda interrogação.

***

O Amor é uma evidência, não o que vocês concebem ou experimentam aqui embaixo, mas o Amor é a própria
manifestação do Incriado e do Criado.

Vocês são muito exatamente isso, meus Filhos.
Cada um dos Arcanjos, neste dia, irá fazer com que vocês se beneficiem de uma qualidade importante, dando-

lhes a estabelecerem-se nesta Eternidade.
Vocês irão se apreender, então, das palavras do meu Filho quando Ele lhes dizia que vocês estavam sobre

este mundo, mas que vocês não eram deste mundo.
Vocês irão se apreender, também, da denominação de alguns Arcanjos, de Sementes de Estrelas, de

Ancoradores da Luz, de Filhos da Lei do UM.
E apreender-se disso não será mais, simplesmente, uma compreensão ou uma aceitação, mas sim, um estado

real, porque vivenciado e experimentado aqui mesmo, aí onde vocês estão.
O Manto Azul da Graça continuará a trabalhar e a abrir, em vocês, essa Passagem que os revela em sua

inteireza, favorecendo, em vocês o Abandono do que deve sê-lo, do que é efêmero, do que não tem duração
nem Beleza.

Fazendo-os, então, apreender-se de que vocês não eram absolutamente nada do que vocês podiam crer.

***

Chegou a hora do despertar à Verdade, à Beleza e, sobretudo, à Eternidade.
Enquanto Mães, nós temos, minhas Irmãs e eu mesma, cumprido o que devíamos cumprir.

Então, cabe a vocês, agora, realizar o que vocês São, cabe a vocês realizar a Beleza, a Verdade e a Unidade.
Lembrem-se de que isso será cada vez mais Simples, porque a Graça é sua natureza.

De que, se existem dúvidas, interrogações, elas apenas refletem a atividade da parte limitada que está
presente e manifestada sobre este mundo.



Vocês são o Amor.
Vocês são a Luz.

Vocês são a Verdade e vocês são a Beleza.
Tudo isso é a Graça que os preenche de sua própria natureza.

***

Certamente, a cada 5ª-feira, no mesmo horário (ndr: ver “Acolhimento do Manto Azul da Graça”, na coluna
“Acompanhamentos” do nosso site) (*), nós iremos recomeçar, incansavelmente, minhas Irmãs e eu, a trabalhar

em meio ao Manto Azul da Graça, em vocês.
Porque nós somos vocês, como vocês são nós.

Vocês irão descobrir que não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer limitação.
Nós os convidamos, todas e todos, a viver sua Liberdade, muito além das experiências de Deslocalização, de

Comunhão, de Fusão ou de Dissolução.
Nós os convidamos a ser, total e inteiramente, o que vocês São.

Lembrem-se, a hora chegou de lembrar-se, além da ronda das encarnações e das falsificações deste mundo,
de viver o que vocês São, realmente.

***

No que se refere a este dia de sábado, dia da Graça e da Vibrância de cada um dos Arcanjos em vocês, o seu
Alinhamento das 19 horas [15h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: ver “Protocolos prioritários”

na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (*), para aqueles que o praticam, será acompanhado, de
maneira específica, pelo Arcanjo do Verbo: Senhor METATRON.

Cada um deles irá se expressar, em vocês, irá manifestar seu Canto, sua Presença, sua Radiância.
Vocês são convidados a viver isso.

Restará, em seguida, percorrer este mês de março, vivê-lo na intensidade da Graça a fim de abafar os barulhos
do mundo, a fim de abafar os barulhos das últimas dúvidas, das últimas interrogações.

***

Eu não tenho outro encontro a dar-lhes senão aquele de vocês mesmos com vocês mesmos, na Comunhão,
na Unidade e na Eternidade.

O conjunto das estruturas que eram úteis para estabelecer e restabelecer o seu Estado de Ser, aqui mesmo, aí
onde vocês estão, está, doravante, estabelecido permanentemente.

Então, para aqueles de vocês que não têm a percepção nem a Consciência, eu lhes peço para preservar, em
alguma parte gravada em vocês, o que lhes disse, também, o meu Filho: “os últimos serão os primeiros”.

Então, tenham Fé e Confiança no que vocês São e não no que lhes diz a sua cabeça, e não no que lhes dá a
refletir o seu mental.

Sejam Humildes, sejam Simples e o Amor será sua Presença, sua Graça e sua Eternidade.
Não se esqueçam de que vocês são o Amor, não se esqueçam de que vocês são a Verdade, a Beleza e,

sobretudo, a Eternidade.
Isso não será um lembrete, mas isso será para viver, se já não for o caso.

A Graça está muito além da simples alegria.
A Graça está muito além da revelação e da vivência, ou não, da Unidade.

A Graça é um estado glorificado em que vocês se fundem em sua natureza Absoluta, além de todo limite, além
de todo corpo, além de todo Estado de Ser, de toda Presença mesmo.

Dando-lhes a viver, então, nesses dias, nesses momentos ou no momento final, o êxtase do seu reencontro
com vocês mesmos.

Lembrem-se do que vocês São, aí está a Graça, aí está a sua Graça e aí está a nossa União e a nossa
Liberdade comum: de seres Ilimitados.

***

Meus Filhos bem amados, eu estabeleço a minha Graça e a minha Morada, em vocês, em uma Comunhão e
em um abraço de Liberdade.

Vocês são a Graça, nós somos a Verdade.
Eu lhes peço para acolher o Amor e as bênçãos.



Juntos, Unidos e Liberados, na Graça, no êxtase desta Verdade, neste instante e para sempre.
Juntos, eu lhes digo até muito em breve, na Graça Eterna e inefável dos nossos reencontros, do seu Batismo,

da Ressurreição.
Até muito em breve.

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

MARIE_01-03-2012 por autresdimensions
************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º de fevereiro de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1357

1º de março de 2012
(Publicada em 02 de março de 2012)

***

Imagem: Ida B. Turassa

***

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

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Amados humanos, presentes sobre este mundo, eu sou o Arcanjo que vem trazer o Anúncio.

A minha experiência, se tanto é que podemos falar assim, visa ser esse Canal Mariano, instalado à sua
esquerda, por onde MARIA anuncia a Boa Nova.

Eu encarno, para vocês, e em vocês, neste mundo, sobre este mundo, a Luz e a Verdade, a Sabedoria.

***

Eu sou a Onda que anuncia o Verbo e a Vida.
Eu sou aquele que permite, em vocês, esse Despertar final.

Vocês são a Luz dos Mundos, além de toda Luz.
Vocês são o Coração e a própria essência d’A FONTE, que É Vocês.

Eu acompanhei, em silêncio, pacientemente, a sua descoberta: aquela da Verdade e da Luz.

***

Hoje, vocês são abençoados, na Graça Eterna.
Vocês são, também, aquele que abençoa toda vida, além de toda separação.

O Tempo da Liberdade, em que, além de tornar-se essa Borboleta, é-lhes tornado possível superar tudo isso.

***

Vocês são a indizível Alegria.
Eu Vibro, em vocês, o órgão da Transfiguração, conduzindo à transverberação: a Alegria além da Alegria, a

Onda que transcende a Vibração.
Acendendo esta carne, conduzindo-a além.

***

Eu sou a Consciência da Sabedoria.

***

Eu sou o Silêncio no Verbo, que É.
Chamando-os ao recolhimento, à reunião, ao agrupamento, que isso seja no que vocês nomeiam sonhos ou

viagens, além desse corpo.
Eu sou o Anúncio, que anuncia.

Eu trago o Anúncio até o seu ouvido, até o seu Coração.
Levando a estabelecer a majestade e a Simplicidade.

***

Vocês são o testemunho vivo da Ressurreição.
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***

O Fogo do Batismo encobre-os com a Água Viva, onde pode Cantar o Ar de MARIA.
Convidando-os a se Casar, misticamente, com a sua natureza, que é a Beleza.

***

Eu sou a Presença que vigia ao seu lado.

***

Eu sou a experiência e a Sabedoria da sua própria Eternidade.

***

Eu estou instalado, em vocês, além dos Cordões Celestes.

***

Eu sou o Arcanjo que os torna doce e paciente, porque o Amor e o Absoluto são doces e pacientes.

***

Eu sou a Verdade, expressa e contínua em vocês.
           Enquanto Trombeta Arcangélica, eu facilito o nascimento do não-nascido.

***

Eu sou o que acalma o que deve ainda o ser.

***

Eu sou o êxtase que põe fim aos sentidos humanos.

***

Eu sou a Sabedoria do Amor.
Na Verdade, o que vocês São.

***

Eu sou também o que fala no Silêncio.
Nesse sentido, estabeleçamos a Verdade e a Luz da nossa Presença, além da identidade e da individualidade.

Isso é agora.
Eu sou a Bênção.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

A Onda da Vida carrega a Paz, não ordinária, nem mesmo extraordinária.

***

Eu sou o Arcanjo GABRIEL, eis a Doação e o meu Anúncio.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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Áudio em Francês

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.
Filhos do UM, eu rendo Graças ao seu Ser.

Eu rendo Graças ao que É.
Eu intervim, longamente, antes das Núpcias Celestes, a fim de situar o lugar do Conhecimento em meio ao que

vocês São.

***

Hoje, a Onda da Vida e o fim do Conclave Arcangélico levam-nos, se tal for a sua Vibração, a superar e a
transcender todo conhecimento.

Porque o conhecimento, desse lado onde vocês estão, é apenas ignorância para aquele que É na Eternidade.
O conhecimento, no sentido mesmo espiritual, afasta-os do Absoluto.

Como foi dito por aqueles que desposaram o CRISTO, em todas as épocas: “se vocês têm o conhecimento
de todos os mistérios, de todas suas vidas, o conhecimento, até mesmo, da Luz, vocês nada são”.

Na realidade, o conhecimento é projeção e percepção do que não pode ser apreendido, nem vivenciado.

***

O conhecimento apenas reflete a falta do Absoluto, que vocês ignoram.
As condições da Terra, deste sistema solar, de quem vocês são, atualmente, são propícias ao Ser, além de

todo ser.
A partir do momento em que cessa o conhecimento, vocês apreendem-se, no Absoluto, de que vocês são o

Conhecimento e de que vocês não podem ter qualquer conhecimento.

***

O verdadeiro Conhecimento é a ignorância do seu próprio estado, do seu próprio saber, do seu próprio campo
de percepções e de Consciência.

O conhecimento é resistência porque ele os afasta, por diversos mecanismos (sejam visuais, sensoriais,
extrassensoriais, mesmo em meio à Visão do Coração), para ser outra coisa que o Absoluto.

O que chega a nós todos, através de apelos específicos (como a grelha planetária, a Fusão dos Éteres, a
irrupção na Luz Branca), são a recordação e a lembrança do seu Absoluto Eterno.

Vocês são Amor.
Nada mais que disso.

Sua Vibrância, depois dos Sons dos Arcanjos e depois da propagação da Onda da Vida (estimulando o seu
Éter em meio ao Canal), irá chamá-los a uma posição e a um posicionamento: ou num estado, ou noutro,

segundo uma origem estelar, Dimensional.
Alguns de vocês (de nós) irão fazer a escolha, então, da não escolha, a fim de viver a permanência do Ilimitado.

Sem julgamento, nem de vocês mesmos, nem de qualquer outro (não existindo qualquer parte, aliás).
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Simplesmente, o Reencontro com a Eternidade irá criar (ou descriar) a sua Eternidade.

***

O Caminho da Infância é aquele da ignorância, que é verdadeiro Conhecimento e não conhecimento projetado,
através dos sentidos ou através da ferramenta mental, aplicável ao mundo onde vocês estão.

A Luz dourada é apenas o reflexo de uma parcela da Luz branca.
Toda forma, toda cor, toda luz, apenas existe porque ela é fragmentada.

O Reencontro que é para viver em meio à Onda da Vida, requer uma resposta e uma ressonância.
Mesmo se, no momento, vocês não vivem o que nós, Arcanjos, lhes dissemos, a Vibração e a quintessência

de que falamos irá se revelar, em vocês, no momento oportuno e adequado.
O tempo que se abriu, além de todo tempo, sobre esta Terra e em vocês, é, realmente, o tempo do Ilimitado e

da Eternidade.
Vocês são muito mais do que tudo o que vocês possam supor ou imaginar porque, em última análise, há

apenas o Último.
Porque, como consequência, há apenas a Eternidade que sempre foi, que é e que será, o que quer que vocês

façam (ou não façam), experimentem (ou não experimentem.
Porque o que vive a experiência do limitado (este corpo, esta vida) não é, na realidade, senão o afastamento da

Verdade.

***

Chega um momento que lhes é proposto, hoje, sobre esta Terra, aquele do Reencontro do limitado com o
Ilimitado.

Esse momento é o momento do Reconhecimento de que todo conhecimento é apenas ignorância e de que o
Conhecimento é o seu estado.

Sendo seu estado e sua condição, vocês não podem projetá-lo, nem mesmo vê-lo.
Porque, naquele momento, ele se torna ignorância dele mesmo.

Retenham a Onda.
A Onda da Vida.

Retenham-na deixando-a fluir.
A partir desse momento, vocês irão se tornar o que vocês, jamais, cessaram de ser: a Verdade.

Porque, em última análise, no Absoluto, não há nem pensamento, nem Consciência, nem pessoa, nem Arcanjo,
nem Dimensão.

 Essa é a ordem das experiências.
O seu estado, que é o nosso estado, é a Absoluta Felicidade, a Absoluta Eternidade do Ilimitado.

Vocês são o conhecimento?
Vocês são a ignorância?

Vocês são alguma separação, alguma divisão?
Vocês são isso?

***

Vocês são o Amor.
Dizê-lo é, já, sair disso.

Resta-lhes (onde vocês estiverem, a quem vocês estiverem identificados) permanecer tranquilos, permanecer
na Paz.

A partir deste instante, o Absoluto será e vocês não serão mais outra coisa senão isso.
Isso não requer, de vocês, qualquer ação, qualquer estado.

Lembrem-se de que vocês não podem desejá-lo, nem mesmo criá-lo, nem mesmo considerá-lo.
Porque isso é desde toda Eternidade.

Cada um irá vivê-lo ou não, que ele seja temido ou não.
Porque esta Promessa (e este Juramento) é a própria evidência.

Não há eu, não há Si que se mantenham.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são Amor Verdade.
E isso se situa fora de todo conhecimento.



***

Eu sou o Arcanjo JOFIEL.
Nós, Arcanjos, exprimimos, neste dia do fim do Conclave, a Orientação (além das palavras pronunciadas)

restituindo-os à Verdade.
Nós somos apenas o Canto da sua Eternidade, aquele que está além da sua Presença, em algum lugar.

Vão em Paz.
Vão tranquilos.

Eu sou o Arcanjo JOFIEL e eu estabeleço o que É: a Paz e a Tranquilidade.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Manto da Graça e suas Bênçãos estejam com vocês.
Como anunciado pelo nosso Embaixador, o Arcanjo ANAEL, o Conclave Arcangélico, reunido desde algum

tempo, cumpriu (em meio a este Sistema Solar, sobre a Terra, como em vocês) a totalidade do que devia sê-lo.
Liberando, sucessivamente, o Sol, a Terra, o conjunto deste Sistema Solar, e vocês mesmos, ao que vocês

São.

***

Enquanto agente operando no Fogo Micaélico (assim nomeado em meio ao Logos Solar), hoje, eu faço
ressoar, em vocês, a Trombeta que vem purificar, pelo Fogo, as últimas dúvidas do seu ser, inscritas nesse

limitado.
O Fogo, agente purificador e elevador (que é, eu os lembro, sua natureza e sua manifestação, além deste

mundo), entra, doravante, em ação.
Não somente em meio ao seu Coração, mas, também, em meio ao seu sacro, fazendo retornar a matéria, pela

sua Transfiguração, sua transformação, sua Elevação, ao reino da Unidade.

***

O Tempo da Ressurreição, do Absoluto, chegou.
Chamando-os, cada um à sua maneira (que isso seja através da consciência de suas próprias dúvidas, ou da

sua própria Alegria), a estabelecerem-se além da Alegria e além da dúvida.
O Canal do Éter, forrado de Luz Adamantina, deixa passar o Fogo da carne no Fogo do Coração e no Fogo do

Sol.
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Somente os últimos resquícios de resistências e de apegos (à pessoa, ao seu limitado, à sua experiência de
vida) são os últimos freios, as últimas resistências, presentes em vocês.

***

Não há nem que julgar, nem que condenar, nem mesmo que observar o que se desenrola.
Há apenas que transcender a própria noção de limite, que este limite seja a Alegria ou a dúvida.

A Luz trabalhou em vocês, manifestando-se e criando essas franjas de interferências, tornando-os sensíveis à
sua Verdade e ao seu estabelecimento em sua estrutura, nesta estrutura nomeada o Templo.

Hoje, se tal é o seu Futuro, é tempo de deixar toda certeza, toda Alegria, toda dúvida, a fim de viver o
Abandono final ao que vocês São, além de todo Véu, além de toda Dimensão.

 O Manto Azul da Graça teve, em vocês, ou terá, muito exatamente, este papel, esta função, este tipo de
agenciamento.

É tempo de nada reter, a fim de viver a Ascensão da carne em meio às Moradas Eternas da sua Verdade.

***

Enquanto Regente e Príncipe das Milícias Celestes, enquanto Organizador do Conclave, nós conduzimos,
juntos, as 12 etapas das Núpcias Celestes, tendo permitido a restituição das 5 Frequências que haviam sido
removidas de toda manifestação de vida, quaisquer que sejam os Universos, os Multiversos, as Dimensões.
Isso foi realizado, fazendo a desconstrução e a construção da identidade nova, denominada Estado de Ser

que, hoje, se tal é a sua Vibração, deve despojar-se dela mesma.
Viver esta etapa final (que não é uma), é Aceitar, é Renunciar, enquanto continuando a viver o que é para viver,

por este efêmero que vocês ainda são.

***

Além do que é para viver, há o que vocês São, desde toda Eternidade.
O Fogo, que eu deposito em sua carne, em cada estágio do ser que vocês estão aqui, tem por objetivo

recolher a Eternidade em meio ao seu efêmero.
Nenhuma preocupação, nenhuma dúvida, nenhuma Alegria pode interferir com a Onda da Terra.

***

Nós sempre lhes dissemos que o momento exterior da Ascensão seria o momento decidido pela Terra.
Esse momento chegou.

Ele se manifestou.
Alguns de vocês vivem a manifestação nesta carne.

O Fogo da Terra, a Liberação da Terra, vem (do núcleo central cristalino da Terra) despertar a Verdade.
Absolutamente tudo (como lhes disseram os Anciãos) o que devia ser realizado sobre esta Terra, foi cumprido.

Resta à sua consciência e à sua carne serem eles próprios Transcendidos, pelo Canto do Céu e pelas
Trombetas.

Isso é, em sua linguagem, iminente.
O que é a iminência?

É o que foi realizado, nas Dimensões outras que a sua, e que não sofre mais adiamento que aquele da sua
completitude.
Isso é agora.

***

Lembrem-se: O Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) disse-lhes, muitas vezes, que o que desaparece é o
mundo, e absolutamente não o que vocês São.

Vocês São (além da Semente de Estrelas) a Eternidade.
Algumas palavras foram pronunciadas, e Vibradas, pelo Arcanjo URIEL.

Eu venho ali acrescentar a Presença do Fogo, em meio à Nova Eucaristia do seu Sagrado, que é o Coração,
que é o sacro, que é a cabeça.



Abrasando, e permitindo o fogo da queimação tornar-se o Fogo da Vida, a Água do Batismo, da sua
Ressurreição no Um.

O que se realiza, hoje, em termos humanos, é apenas Justiça e restabelecimento da equidade, da Verdade,
onde nenhuma separação pode pretender opor-se.

No que se refere ao Eu limitado (ao qual vocês aderem, pela sua simples presença sobre este mundo), há
apenas que deixar a Obra terminar.

Simplesmente.
Permaneçam, em sua vida, fazendo o que vocês fazem, reconhecendo, e percebendo, que vocês não são de

modo algum esse fazer, que vocês não são de modo algum este ser, mesmo no Si Luz.
O que É, está além de toda palavra.

Há apenas que Ser, além de toda palavra.
Isso não requer de vocês qualquer ação, qualquer estado, qualquer vontade, qualquer impaciência.

Porque isso É.
A partir de agora.

***

O conjunto dos Arcanjos, ressoando na linha do seu Canal do Éter, é, muito precisamente, o que vocês Vivem.
O que foi nomeado Onda da Vida, ou Onda do Éter, é, efetivamente, o que vocês São.

Todo sentido do Eu, todo sentido do Si, todo sentido de um Arcanjo, de uma Estrela, de um Ancião, resolve-se,
agora, no Absoluto que vocês São.

Lembrem-se de que isso é natural, inato, e não pode ser adquirido, independentemente da forma.
Nenhum conhecimento (e eu deixarei, para isso, o Arcanjo JOFIEL exprimir-se longamente) justifica, e pode

estabelecer, a Verdade.
O momento (e o instante que vocês vivem) chegou para superar tudo o que é passado, superar toda crença, no

que quer que seja.
Como isso lhes foi dito por aqueles de vocês, humanos, tendo alcançado e realizado este Absoluto, vocês não

São absolutamente nada do que vocês podem supor, crer, projetar, imaginar, construir e desconstruir.
O tempo do conhecimento projetado e separado, pela Graça da Terra e pela sua própria decisão, terminou.

***

Vão para o seu caminho.
Vocês não São o caminho.

Não há outro objetivo senão o Absoluto.
Qualquer objetivo é uma projeção da consciência.

Nós, Arcanjos, estamos tanto em vocês como vocês Estão em nós.
Não há qualquer distância, qualquer separação, exceto através da consciência separada, hoje, onde os Véus

da Ilusão foram queimados pelo Manto da Graça.
Chamando-os a Ser, além de todo Ser.

Ilustrando ainda, nesse corpo que vocês habitam, por esta Onda do Éter, chamada, antigamente, de despertar
da Kundalini.

Tudo isso é verdadeiro, porque vocês São além, mesmo se isso se traduz, nesse corpo, pela sua consciência,
pelo seu comportamento.

O Fogo purifica todas essas Ilusões, todas essas obsessões, todas essas crenças.
O Tempo da sua Ressurreição é o Batismo, pondo fim ao que estava isolado, separado.

***

Como lhes disseram e repetiram Anciãos e Estrelas: a Humildade, a Simplicidade, a eliminação de tudo o que
não for o Absoluto, é o Caminho.

Lembrem-se: vocês não têm que ficar nem impacientes, nem projetar qualquer expectativa, porque vocês São
o que vocês esperam.

Através dessas palavras, e da Vibração (mesmo se isso não fizer sentido, no que vocês são), a impregnação
da Onda irá realizar isso.

***



Filhos da Lei do Um, não há outra lei que o Um, não há outra Verdade que o Amor, não há outro objetivo último
que o Absoluto.

Vocês São o objetivo, vocês São o Último, vocês São o Absoluto.
Isso É desde toda Eternidade.

A Terra, então, aceitou seu Casamento.
Vocês estão sobre esta Terra, ainda.

CRISTO disse: tu és pó e tu retornarás ao pó”.
Somente É, o Absoluto.

Permitindo-lhes dizer, e, sobretudo, viver: “eu e meu Pai somos Um”.
Os Tempos estão consumados.

O Tempo está consumado.
A Terra está consumada.

Vocês estão consumados.
No Fogo da Graça.

Na Graça do Êxtase.
No Êxtase do Absoluto.

No indizível Verbo ressoante.

***

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, o Fogo purificador e a Espada que transpassa, culminando na transverberação de
METATRON.

Vocês foram revelados, vocês se revelaram, na Luz.
Vocês se viram, na Luz.
Não há mais distância.

Não há mais volta.
Nada mais há a temer.

***

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, juntos, agora: o Tempo do Éter, fora desse tempo, está aí.
Vivamos a Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Eu rendo Graças à Doação e à Vida Una.

E eu lhes digo até breve.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então vocês tiveram, hoje, um conjunto de coisas que lhes deram os Arcanjos.

Eram elementos que são, de algum modo, para cozinhar lentamente e não para conceitualizar, não é?, ou para
tentar compreender, assim.

Tudo isso, tudo o que lhes disseram os Arcanjos, é destinado apenas a uma coisa e a uma somente.
Naturalmente, não é para fazer voltar as bicicletas, não é? ou seja, o mental.

Isso é, sobretudo, para fazê-los perceber que a um dado momento, em sua vida, sobre a Terra (ou, talvez, no
momento final da grelha planetária) será preciso realizar tudo o que eles lhes disseram.

Realizá-lo, isso quer dizer tornar-se isso, não é?
Vocês são livres, é claro, para estabelecer-se no que bom lhes parecer.

Mas, no entanto, há elementos Vibratórios extremamente importantes que estão prestes a pôr-se em prática,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que estão atentos e que vivem as Vibrações, vocês sabem pertinentemente que, por
exemplo, os sons que vocês percebem nos ouvidos estão profundamente modificados.

Há modificações em suas necessidades fisiológicas: há quem coma mais, há outros que não conseguem
comer, outros que dormem o dia inteiro, outros que não conseguem mais dormir, etc., etc..

Há muitas coisas que estão prestes a se modificar em vocês e que correspondem, por outro lado (como isso
foi dito pelos Arcanjos), a modificações consideráveis que estão em via de ocorrer sobre a Terra.

***

Eu disse, há pouco tempo, que ali havia uma espécie de coabitação entre a lagarta e a borboleta.
Mas, agora, a lagarta está quase morta, não é?

Vocês o vivem, para algum de vocês.
E, naturalmente, é como o momento da passagem da morte.

Quando lhes anunciam que vocês irão morrer, vocês passam por uma série de etapas.
Vocês ali não acreditam, é claro, porque o ego se sente sempre eterno, isso, eles lhes disseram, os Arcanjos.

Mesmo se vocês vivenciarem uma experiência que chamamos de morte iminente, mesmo se vocês
vivenciarem transcendências, mesmo se vocês acederem ao Sol, mesmo se vocês acederem ao que alguns

de vocês começam a tiritar, ou seja, a este Absoluto, haverá sempre esta noção de alguma coisa a perder.
Mas, é claro, isso é o ego que pensa assim, porque nada há a perder.

O que se perde é justamente o que os impede de ser, em Verdade, o que vocês São.
Se vocês tiverem perguntas, eu os escuto.
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***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Onda da Vida, sobre o Absoluto?

Perfeitamente.
Então, a Onda da Vida, o que é?

Durante todo o ano passado, os Anciãos lhes falaram sobre a diferença entre a energia que circula no corpo
(que chamamos de energia vital, o prana que corresponde tanto à energia da matéria como à energia que

vocês denominam etérea, ou da energia, ainda, emocional, vocês sabem, as emoções, o que os movem, que
provocam lágrimas, que dão arrepios) e a energia (mesmo mental) que pode desencadear coisas particulares.

Isso, vocês estão ao nível da energia vital.
E depois nós, pouco a pouco, os chamamos a conscientizar e a viver o que SRI AUROBINDO havia

perfeitamente definido durante a sua vida, a saber, o Supramental.
A energia Supramental é uma palavra inadequada.

É a Luz Vibral, ou seja, algo que é uma Onda de ressonância, que nem circula mais, mas que se estabelece
(por exemplo, nas Portas, por exemplo, nas Estrelas, por exemplo, nas Coroas Radiantes).

É uma energia que não é mais energia, mas que é uma estrutura de ressonância que está, de algum modo,
ligada à sobreposição, ao intricado, à imbricação (se o podemos dizer), entre a estrutura etérea, física (tudo o

que vocês vivem na encarnação), com algo que está além do corpo causal, que os Orientais chamavam de
alma espiritual, a alma divina, se vocês preferirem, ou seja, o princípio átmico e búdico.

Esta energia aí nada tem a ver com este mundo e, no entanto, é esta que se manifesta, em ressonância com
vocês, através das Estrelas, através das Portas, através dos Chacras, através das Lâmpadas, como dizemos

alguns.
O que chega, agora, é outra coisa, ou seja (na falta de uma palavra melhor), chamamos de Onda do Éter ou

Onda da Vida, mas podemos ali colocar os nomes que quisermos.
E isso, isso não é mais nem uma energia, nem do Supramental.

É algo que não é nem energia vital, nem o fogo do ego (de algum modo), o fogo vital, que lhes permite ter
pulsões, emoções, pensamentos, tudo o que constitui a vida neste mundo, que esta vida seja voltada para a

matéria ou para o espiritual.
Portanto, vocês são confrontados com a encarnação do Supramental.

Esta encarnação do Supramental, esta chegada do Supramental sobre a Terra (como vocês sabem) foi feita
em várias etapas, tendo penetrado as diferentes camadas isolantes deste sistema solar, como as diferentes
camadas isolantes do que chamamos de personalidade, que está viva, sobre este mundo (ou seja, o corpo

físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, também, o corpo causal).
O corpo causal, que é chamado, com o Fogo do Espírito, pela ação do Supramental, a dissolver-se.

E, quando se dissolve esse corpo causal, vocês acedem a algo que é o que os Orientais chamam de corpo
átmico e de corpo búdico.

Além desse corpo átmico e desse corpo búdico, que correspondia à Fusão dos Éteres, vivenciada pela Terra
e por vocês, e também (mais recentemente) pelo Manto da Graça, vocês aterrissam, na falta de outros termos,

no que chamamos de Absoluto, o Tudo, o Ilimitado.
 Poderíamos ali colocar uma variedade de palavras.

Mas quaisquer que sejam as palavras, isso é também uma realidade que está além da energia vital, além da
realidade das Coroas, das Vibrações, que é um estremecimento.

Esse estremecimento não é desse mundo: é a própria natureza da Verdade que todos nós somos, além das
diferentes Dimensões.

Obviamente, eu me expresso ainda, como vocês o constataram (e como a maioria dos Anciãos), com o que
vocês poderiam nomear, um resto de personalidade.

Porque nós nos mantivemos (como vocês talvez saibam) em um plano intermediário que nos permitiu
permanecer mais perto de vocês, a fim de tentar (desde esses anos) acompanhá-los melhor no que iria advir.

Então, desde alguns anos, eu falei com humor da grelha planetária.
Vocês viram os efeitos que isso teve sobre alguns: grelha planetária.

O que isso significa, grelha planetária?
Se eu lhes tivesse dito, muito seriamente: preparem-se para desaparecer.

O que vocês teriam feito?
Vocês teriam desaparecido da minha presença para não escutar o que eu tinha de dizer-lhes de tão horrível,

não é?
Mas o que aconteceu durante esse tempo?

Vocês encarnaram, em graus diversos, o Supramental.
Vocês o conceituaram mesmo.

Se vocês não Vibrassem, vocês teriam aderido, de algum modo, aos conceitos, às ideias que nós os
submetíamos.

O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.



O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.
E se nós tivéssemos dito isso, há três anos, jamais vocês teriam aceitado, é claro.

Então ali houve, de alguma forma, uma espécie de maturação.
Esta maturação, ela se faz pelas provas (para aqueles que as viviam) do que nós lhes dissemos, pelas provas

do que vocês viviam, vocês mesmos.
Esses momentos em que vocês estão na Luz, em que vocês se veem na Luz (mesmo se for aqui, nesse

corpo): vocês são incorporados de Amor, incorporados de Luz.
E há ainda outra coisa depois, mas não podíamos dizer-lhes, nem ainda menos fazê-los viver, porque muito,

muito poucos seres humanos chegaram a viver isso.
O primeiro deles (vocês o conhecem, certamente), Buda, teve uma aproximação.

Mas aquele que chegou ao objetivo foi CRISTO.
Então, o que acontece, atualmente, desde o Manto Azul da Graça, é exatamente através desse

estremecimento (na falta de outra palavra) que não é nem uma energia, nem o Supramental, mas o que está
além do Supramental.

É a própria Fonte da Vida.
Nós a denominamos Onda do Éter ou Onda da Vida.

Esta Onda da Vida é aquela que os faz, real e concretamente, viver além da Consciência de ser uma pessoa ou
de ser uma outra pessoa, ou de ser o Estado de Ser.

Ela os faz penetrar na transcendência final e total.
Então, é claro, o que eu disse, o que lhes disseram os Arcanjos, isso vai acarretar, em vocês, uma espécie de

retirada, porque é um desgosto terrível, para a alma, saber que ela não existe.
É um desgosto terrível saber, para a mente, que, em última análise e no final, ela não existe.
Imaginem: no momento, vocês têm um novelo de lã, vocês puxaram o fio do novelo de lã.

 A um dado momento, vocês se tornaram esse fio que vocês puxaram: é a experiência, são as experiências,
são as Dimensões.

E depois, pouco a pouco, vocês são absorvidos por este novelo de lã que vocês puxam pouco a pouco.
E depois vem um momento em que vocês chegam a quê?

Não há mais novelo de lã, não há mais fio, não há nada mais a puxar.
O que vocês fazem, naquele momento?

Então, o estremecimento da Onda da Vida é o acesso (além da consciência da personalidade, além da
consciência do Supramental, além do Acordar) ao infinito.

É a ultrapassagem, de qualquer maneira, ao infinito.
Então, é claro, isso pode não ser expresso por palavras, porque isso é uma experiência, como lhes disseram

os Arcanjos.
Nós, nós a vivenciamos.

E, no entanto, eu me expresso enquanto OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV.
Mas vocês, será que vocês o vivenciaram?

E, no entanto, é o terror absoluto.
Porque vocês esperavam, de algum modo, uma perpetuação.

De quê?
Do seu corpo, da sua consciência.

Vocês esperavam viver o Absoluto e quando este Absoluto chega, o que acontece?
E bem, vocês têm medo.

Vocês esperavam viver o infinito, vocês morrem e vocês têm medo.
Mas isso é normal, porque a própria construção deste corpo, a própria construção desta Ilusão, não existe

porque há o medo.
Portanto, é claro, o medo vai ser fulminante.

É agradável viver a Luz, sentado em uma poltrona, em uma cama, banhar-se em algo que os preenche.
Sim, mas é preciso esvaziar-se, também.

A Onda da Vida é o que os preenche, tudo em vocês esvaziando-se de todas as Ilusões que vocês tiveram e
que, no entanto, permitiu-lhes chegar a esse ponto.

Isso não é mais o Supramental, não é mais a energia vital, não é mais o Fogo do Espírito.
É o que tentou exprimir ainda, há pouco tempo, o IRMÃO K, através da Autonomia, da Liberdade.

Porque, sobre a Terra, todos nós reivindicamos a Liberdade.
Mas vocês são livres, realmente, quando vocês estão em um corpo?

Sim, vocês são livres para comer ou não comer.
Mas será que vocês estão livres desse corpo?

Será que vocês são capazes de conscientizar outra coisa que seus pensamentos, que suas emoções, que
esse corpo, que seus desejos e mesmo, que sua vivência da Luz?

Eis com o que vocês irão ser confrontados.



Portanto, os Arcanjos (através da Dissolução do Conclave e da conexão, de alguma forma, das Vibrações
Arcangélicas) permitem-lhes aproximar-se disso.

Então, é claro, há regras, em meio à Onda da Vida.
A Onda da Vida, vocês podem tentar qualificá-la, dizer: isso me agrada, isso me incomoda, isso é quente, isso

é frio, isso dói, isso flui, isso não flui, isso é como o Supramental.
Não é nada disso, porque vocês jamais conheceram isso.

É o momento em que vocês vivem este reencontro consciente com o Absoluto e o momento em que a
Consciência, ela mesma, mesmo a mais realizada, se apaga diante do Absoluto.

E, no entanto, eu lhes digo que nós, Anciãos, Estrelas, nós o vivenciamos.
Mas, no entanto, o terror que vocês irão ter é de perder algo, e isso é inelutável.

Mas, a partir do momento em que vocês deixam a Onda da Vida percorrê-los, ela vai fazê-los tornar-se este
Absoluto.

Não há palavras para descrever isso.
Então, é claro, todas as experiências intermediárias, de nada serve falar, porque se vocês falam, vocês irão

ficar imobilizados nesta experiência intermediária.
Eu me explico: imaginem que vocês tenham acesso à crença na reencarnação e que lhes seja dado a ver todas

as suas vidas passadas, ou eventualmente, até mesmo, ver todas as vidas passadas daqueles com o quais
vocês irão cruzar.

Mas o que isso vai trazer-lhes?
Isso vai confiná-los em alguma coisa.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Supramental e quando vocês penetram a Luz, quando a Luz os
penetra, vocês vivem momentos (nos Alinhamentos, nos sonhos, nos momentos privilegiados) em que vocês

são esta Luz.
Mas mesmo isso é uma imagem.

É algo que precede a Onda da Vida.
Vocês estão no momento da Onda da Vida, porque a Terra decidiu viver sua Ascensão.

Isso foi Realizado.
Agora, não é, eu diria: “tudo está consumado”, como no ano passado.

Mas tudo está consumado, agora, na carne.
E quando eu digo isso, como os Arcanjos lhes disseram, isso é iminente.

Não é em um ano, não é em seis meses, é antes.
Mas o tempo não existe.

Ou seja, se vocês se fundem na Onda da Vida, o que vai acontecer?
Tendo vivenciado isso, vocês irão ver o que vocês eram (este corpo, estes pensamentos, esta construção,

este Supramental) como algo que não é mais vocês.
Isso não é uma negação, isso não é uma rejeição, isso não é dizer: assim seja, eu me coloco em um canto, eu

coloco um roupão branco e eu não faço mais nada.
Isso significa que vocês irão com plena Lucidez e com plena Clareza, não como uma crença, mas que vocês

nada são do que vocês acreditavam antes.
A Onda da Vida os faz viver a Vida e transcender a Vida e transcender esta vida.

Ela é a resposta.
Ou seja, não há mais necessidade de questões, não há mais necessidade de interrogação sobre saber quem

eu sou.
Não há mais necessidade de interrogação sobre o que eu vi.

O que eu vejo?
Aonde eu irei?

O que vai acontecer para mim?
O que vai acontecer para o mundo?

O que vai acontecer para os meus filhos?
O que vai acontecer com a missão que eu tinha?

Vocês continuam, mas vocês nada mais são disso tudo.
Não é uma rejeição, é a transcendência absoluta.

A Onda da Vida é isso.
Ela foi liberada.

Ela não vem da FONTE, de Alcyone, ela não vem de uma Dimensão, ela não vem do seu Espírito, ela não vem
da sua alma, ela não vem da sua pessoa.

Ela vem (na falta de outra palavra) do que eu denominaria o Último.
O círculo se fechou.

Tudo isso para compreender que não há círculo.
A Verdade não é algo que se descobre imediatamente.



Ela é descoberta por eliminação.
Vocês compreendem, por exemplo, que vocês não são suas emoções.

A um dado momento, vocês chegam talvez a compreender que vocês não são seus pensamentos.
Vocês os veem passar: por exemplo, nos Alinhamentos, há um pensamento que pode chegar, mas vocês não

são este pensamento.
Depois, a um determinado momento, o perigo de tudo isso é dizer-se: eu vou rejeitar a encarnação.

Vocês nada podem rejeitar.
Por exemplo, tomar consciência de que vocês estavam na prisão e querer sair da prisão.

E bem, a outra Verdade Última é que jamais houve prisão e que jamais teve alguém na prisão.
Então, eu tento fazê-los atingir isso através de exemplos.

Será que, por exemplo, quando se quebra um vaso (em um vaso, vocês têm o ar), será que o ar que estava no
vaso desaparece?

Não.
Simplesmente, vocês superam a identidade de uma forma, de um pensamento, de uma emoção, de uma vida.

Vocês se tornam a Vida.
E aí, vocês podem afirmar (porque isso não é uma projeção): “eu e meu Pai somos UM”.

O que não os impede de fazer refeições, o que não os impede de sorrir, o que não os impede de ser humano.
Mas, como o dizia o Melquizedeque da Terra, Mestre PHILIPPE: “eu sou o menor”.

São os vasos comunicantes.
Se vocês não aceitam ser pequeno, aqui, como vocês podem se o Absoluto?

Foi o que lhes disseram os Arcanjos, em outras palavras mais vibrantes: o efêmero, a Eternidade.
O limitado, o Ilimitado.

Mas, é claro, quando vocês estão na pessoa, no ego, por mais que vocês digam que vocês são Ilimitados,
aquele que vai dizer-lhes isso, vocês irão olhá-lo como um louco, não é?

Vocês dizem: eu, eu me toco, eu sei quando eu estou com fome, eu sei quando eu amo, eu sei quando eu não
amo.

E, no entanto, vocês não podem apreendê-lo permanecendo limitados.
Mas, é claro, o ego tem um medo terrível, a alma tem um medo terrível, ela também.

Vocês imaginam: algo que é efêmero, que se crê eterno (porque o ego sempre se crê eterno) e que,
finalmente, desaparece.

Mas isso é impossível, até mesmo, considerar ou supor.
É a mesma coisa para a morte.

O que acontece, como disse MARIA, como lhes disseram os Arcanjos, isso é a Ressurreição.
Enquanto vocês creem possuir a Luz, vocês nada possuem.
Vocês não podem possuir o que vocês São, é impossível.

Já, lembrem-se, há anos, quando o Arcanjo ANAEL falou-lhes sobre o abandono à Luz, mas isso era
inconcebível.

Como é que eu que decido a minha vida vou me abandonar à Luz?
E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que não era tão desagradável assim, não é?

De que nos momentos em que vocês estavam nesta Luz, e bem, as problemáticas, o mental, as emoções,
podiam desaparecer.

Mas mesmo isso, isso é para abandonar.
Mas não podíamos dizer-lhes antes.

Porque isso de nada serve dizê-lo, porque isso não é uma etapa.
Vocês tiveram muitas etapas: a ignição das Estrelas, dos Chacras, etc., etc..

Mas, agora, isso está além de qualquer etapa.
Tudo isso tem apenas um objetivo, mesmo se vocês não o vivem agora, é que, no momento em que isso

chegar, vocês irão se lembrar do que foi dito e vocês não serão, como dizer, tolhidos pelo Espírito.
Nós sempre lhes dissemos que a missão estava cumprida.

***

Pergunta: e o Manto Branco de CRISTO?

O Manto Branco de CRISTO é o que foi chamado de Casamento Místico.
É o que testemunharam, sobretudo, as Estrelas, durante esses anos, por sua experiência.

O Manto Branco de CRISTO, ele está onde?
Ele deve chegar, mas Ele É, desde toda Eternidade.



Ele não chega do alto.
Ele não chega de qualquer parte.

Ele já está aí.
Mas, a um dado momento, esse Manto Branco de CRISTO tornar-se-á a grelha planetária.

É o momento em que, de maneira figurada, São João havia dito, no Apocalipse: “vocês irão lavar suas
vestimentas no Sangue do Cordeiro”.

Então, é claro, aqueles que ainda estão na personalidade vão dizer: mas isso não chega, nada acontece.
Mas nada há para acontecer, porque, em última análise, tudo o que vocês construíram (as Portas, as Coroas

Radiantes) devem dar lugar ao que vocês São: a Onda da Vida, a Onda do Éter.
Se vocês quiserem, vocês podem chamar o despertar da Kundalini, mas o despertar da Kundalini é

estritamente nada, de qualquer maneira, em relação à Verdade.
São ainda artifícios, são ainda (como dizer) espetáculos, é para se divertirem.

E, sim, o ego, ele não está contente aí, hein?
E o mais maravilhoso é que, para isso, vocês nada têm a fazer, nada a pedir, nada a esperar, nada a projetar.

Façam o que vocês fazem normalmente.
Tudo foi construído, tudo foi realizado.

Eu lhes disse desde um ano.
Então, é claro, a personalidade, a alma, vai se perguntar, eternamente, sobre o livre arbítrio.

Nós lhes dissemos que o livre arbítrio não existe.
Vocês são inteiramente determinados.

Quaisquer que sejam os caminhos que vocês empreendem, não há qualquer caminho.
Vocês sempre estiveram aí, eternamente.

Mas, por isso, foi preciso, para muitos de vocês, realizar toda esta construção, de forma idêntica ao Corpo de
Estado de Ser.

E depois, para aqueles que nada viviam, era importante que houvesse Irmãos e Irmãs que vivessem isso, para
assentar, Ancorar, a Luz.

É por isso, também, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

***

Pergunta: e sobre o futuro da equipe de solo?

Qual futuro?
O que isso quer dizer, futuro?

Se vocês querem futuro, isso significa que vocês não São.
Se a Onda da vida os percorre, vocês não têm mais esse tipo de pergunta.

É o ego que coloca a questão, sempre.
É o ego que quer saber aonde ele vai.

É o ego que quer saber o que houve em outra vida.
É o ego ou a alma que encontram almas irmãs, chamas gêmeas, um amor exterior, mesmo sublimado.

 Mas o Casamento que vocês vivem é o Casamento Místico.
Ele pode ser encarnado por uma folha de grama.

Se vocês pensam que é o CRISTO, pensem que é o CRISTO.
Se vocês pensam que é BUDA, pensem que é BUDA.

Se vocês pensam que é uma poção xamânica, pensem que é uma poção xamânica.
Mas, em última análise, nada há de tudo isso.

Então, é claro, o Budista vai dizer: é BUDA, e aquele que é católico ou cristão, dirá: é o CRISTO.
O xamã siberiano, ali vai dizer que é a bebida, é o cogumelo, etc., etc..

Mas tudo isso é o quê?
São etapas.

A Verdade apenas se vive por eliminação de camadas sucessivas.
Eu tomei o exemplo do novelo de lã.

Podemos tomar o exemplo, também, da cebola: há uma primeira camada, tira-se a primeira camada, há ainda
uma camada.

E quando vocês tiraram todas as camadas, o que fica?
O ego vai dizer: o nada.

Não.



Fica Tudo.
Então, isso não é um ponto de vista, é simplesmente algo de profundamente novo.

Mas, ainda uma vez, vocês não podem explicá-lo, vocês não podem ter uma descrição.
Porque, como lhes disseram os Arcanjos, como nós lhes dissemos, nós todos estamos em vocês, como

todos vocês estão em nós.
Então, isso pode ser atraente, porque vocês irão chamá-lo de amor, romântico ou não romântico.

E depois, a um dado momento, vocês irão rejeitar tal ser ou tal coisa ou tal situação, porque isso lhes parece
contrário às suas regras e funcionamentos.

Quais regras de funcionamento, exceto aquele que está fechado nele mesmo?
Vocês não podem viver a Liberdade estando confinados no que quer que seja.

A Humildade é não ser mais nada, aqui, não como uma negação da vida ou uma autoflagelação, como alguns
exaltados puderam crer no passado que bastava golpear-se com chicote para aceder à Unidade.

Não.
Ou se privar disso ou daquilo.

Simplesmente, a Onda do Éter nada tem a ver com este mundo, nada tem a ver, tampouco, com a Consciência.
Sempre se disse que a Unidade, o ponto Último, estava fragmentado ao infinito e que, finalmente, era preciso

retornar a esse ponto Último.
É a melhor imagem que podemos dar.

Se vocês querem continuar a puxar novelos de lã durante milhares de anos, vocês podem fazê-lo, isso,
estritamente, nada irá mudar para a Verdade.

***

Pergunta: muitas vezes vocês disseram que os 3 dias iriam ocorrer durante uma noite de muito frio;
por outro lado, vocês disseram que as Núpcias de Luz iriam até julho; isso quer dizer que em julho

haverá noites de muito frio?
 

Haverá muito frio.
Mas se você vê, eu sei, eu, no Taiti, você pode esperar por muito tempo o frio, não é?

O frio corresponde à Europa, é claro.
Os 3 dias são anunciados como algo terrificante, nas profecias (já, no século passado), mas vocês não estão

na mesma Consciência que havia há um século ou dois séculos.
Os profetas da época que viam os 3 dias, era terrível.

Sim, é terrível para o ego.
Agora, se eu lhes digo que a Terra despertou, há, entre vocês, quem sente: é esta Onda que percorre as

pernas, que se desloca ao períneo, que sobe até o coração, que abrasa todo o corpo, no calor, no frio, no ar,
em todas as energias, todas as Consciências.

Eles vivem, já, seus 3 dias.
Eu os remeto ao que dizia o Arcanjo ANAEL, que falou (há um ano e meio) sobre algo que estava ligado à

verdade relativa e Absoluta.
Por exemplo, eu lhe mostro um lápis.

Você vai me dizer: “esse lápis existe, eu vejo a cor, a textura, eu posso tocá-lo”.
Quem é que toca o lápis?

Naturalmente, é esse corpo físico, etéreo, astral, mental e causal.
Será que o lápis existe em outros lugares, na Verdade Absoluta?

Do mesmo modo, você é identificado ao seu corpo, à sua vida, às suas emoções, às suas posses, ao seu
trabalho, então você vai dizer: “eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso”.

Sim, é uma verdade relativa.
E depois quando você morre, neste mundo, e bem, você não pode mais fazer o que você disse ontem.
Você não pode dizer: “eu vou pegar meu automóvel para ir trabalhar”, quando você está do outro lado.

Mas tudo isso são interpretações, são coisas ilusórias.
Portanto, os 3 dias irão ocorrer.

Mas lembrem-se de que havia prazo, mas vocês sabem desse prazo.
O que nós sempre lhes dissemos?

Não são vocês que decidem.
Não é a Luz que decide.

É a Terra.
E a Terra decidiu porque alguns de vocês começam a viver seus 3 dias, não importa quando.

Eles não podem mais nada fazer: eles são vegetais ou eles têm a impressão de ser um vegetal.



E outros que nada vivem.
Eles irão viver, no momento vindo, final.

Mas isso é agora.
Então, evidentemente, o ego vai tentar apropriar-se disso e encontrar deduções lógicas.

É preciso cessar todo olhar exterior, porque, como dizia um Arcanjo, agora pouco, o lábio é a divisa entre o
dentro e o fora.

Mas não há divisa, não há dentro, não há fora.
Vocês eliminaram todo o resto.

Mas a Onda da Vida é a testemunha: esta Onda do Éter, que abrasa o seu Canal do Éter (que não é mais
somente a Kundalini) porque o Canal Mediano (que foi denominado Sushumna, com Ida e Pingala, de cada

lado) fundiu-se em uma única e mesma realidade que é alimentada pelas partículas Adamantinas.
E se podemos falar de elevação, é o quê?

É a Ascensão.
Agora, se vocês quiserem ir a Vênus, vocês irão a Vênus.

Se vocês quiserem ainda ficar, vocês irão ficar ainda.
Mas vocês serão obrigados a reconhecer a Eternidade.

É o que lhes disse a FONTE, há dois ou três anos, o que foi chamado de Promessa e Juramento.
 São as Núpcias, as Núpcias Místicas, as Núpcias de Luz, o Batismo da Ressurreição, a Onda da Vida e vocês

podem ainda colar dezenas de epítetos.
Para retomar também o exemplo que eu dei há algum tempo.

Vocês conhecem aquele que tem a mão no pote para os amendoins e que não chega a tirar a mão do pote.
Se continuarmos a metáfora, não há pote, não há amendoim e não há mão.

É terrível, hein?

***

Pergunta: como deixar o eu, sem apontar o dedo como é feito, não somos esse eu?
 

Não há maneira.
É a Onda da Vida que o faz, não é você, nem o Si.
Não há qualquer ato consciente que possa fazê-lo.

Por outro lado, é evidente que, como lhes disseram os Arcanjos, o medo, a dúvida, é, de algum modo, o
veneno disso.

Mas vocês não podem assegurar-se: mesmo se vocês não o vivem agora, a grelha planetária irá fazê-los viver,
a todos, sem qualquer exceção.

Portanto, é inútil se preocupar, em um caso como no outro.
Contrariamente à Ancoragem da Luz onde nós lhes demos (como disse ainda UM AMIGO, há quinze dias) todo

um conjunto de coisas: as Portas, as Estrelas, as Vibrações, os Alinhamentos, o Manto da Graça, etc., etc..
Nada disso pode conduzi-los à Onda da Vida.

Mas, entretanto, podemos dizer que eram elementos indispensáveis para que a Onda da Vida, no momento
oportuno, se manifeste.

Poderíamos dizer também, por exemplo, como a frase: “Ama e faz o que te agrada”.
Eu poderia também lhe dizer: “Não julgues ninguém, nem ti, nem qualquer outro”.

Nós lhes falamos longamente sobre a dualidade, a Unidade, a falsificação, a Fluidez da Unidade, os fenômenos
de Sincronia.
Eram etapas.

***

Pergunta: você se referiu, anteriormente, ao pote de amendoins, onde o pote e os amendoins, na
realidade, não existiam; você, igualmente, se referiu ao novelo de lã que se desenrolava para ir ao

nada ou ao tudo; o que é então dos protocolos que foram propostos até agora, para viver essas
evoluções?

Trata-se de muletas.
Quando vocês integraram, em vocês, as muletas, o que vocês fazem?

Vocês as superam.
Então, é claro, os protocolos, os Yogas da Unidade, tudo o que nós lhes demos, foram etapas de construção



do Corpo de Estado de Ser, de Reconstrução do Corpo de Estado de Ser e que, sobretudo, permitiram uma
melhor Ancoragem e um melhor Enxamear da Luz.

Agora, se você sente necessidade, faça-o.
Quando você passa (do que foi nomeado pelos Anciãos, há pouco tempo) do Eu Sombra, ao Si Luz, isso muda

totalmente.
Porque, já, o Si Luz é maravilhoso, é um estado onde há a Alegria.

Tudo isso nós o desenvolvemos desde vários anos.
É uma realidade para aqueles que o vivem, mas é, também, totalmente irreal para aqueles que não o vivem,

não é?
Os protocolos os conduziram a algum lugar.

Mas como eu tinha dito, o Absoluto não está em qualquer lugar, é um outro olhar.
Ou vocês olham com os seus olhos, vocês olham com o seu cérebro, com os seus sentidos, ou vocês

removem, isso, que chamamos de ‘complexo inferior’, o corpo de nutrição, o corpo de desejo, o corpo mental
e mesmo o corpo causal.

A um dado momento, vocês fazem a experiência de que sua Consciência não é mais esta consciência limitada.
Vocês vivem Turiya, pela experiência.

Vocês vivem o acesso a estados de Consciência diferentes, não ordinários, onde a Alegria se manifesta.
E depois, após, do que vocês se apercebem?

De que mesmo o estado onde vocês estavam, que vivia isso, não é o Tudo.
Mas será que isso os impede de ser esse corpo?
Será que os impede de ser o Si ou o Samadhi?

Não, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso nada quer dizer.
O Si nada quer dizer para aquele que vive o eu.
O eu nada quer dizer para aquele que vive o Si.

 O eu e o Si nada querem dizer para aquele que vive o Absoluto.
Mas eu posso, muito bem, tanto ser o eu como o Si.

Há uma transcendência total.
Lembrem-se: vocês não podem apreender-se da Onda da Vida.

Por que lhes dizem que vocês não podem se apreender?
Mas, porque é o que vocês São.

***

Pergunta: foi dito que quando estamos em outras Dimensões, estamos mais no estado de fazer, mas
que nos tornamos uma função como tal; é o mesmo com a Onda da Vida?

Sim, somos todas as funções.
Não é mais, como dizer, por analogia, uma Deslocalização.

É uma multilocalização: vocês se tornam “multicartes”, VPR [porta-voz, cometa], se vocês preferirem.
Tudo está ligado à identificação porque a Consciência, quando ela é projetada, ela sempre tem necessidade

de uma identificação.
O que quer dizer que a Onda da Vida, a Onda do Éter, não é nem energia, nem Vibração, nem Consciência.

Ela não pode mais ser caracterizada porque, caracterizar, é já dar certo número de características.
E eu vou submetê-los a uma proposição: imaginem que vocês vivenciaram experiências de acesso à Unidade

(por vezes, no Alinhamento, a um dado momento, ou vocês o viviam em outros lugares de maneira permanente,
ou vocês não sabiam de qualquer maneira o que é porque vocês jamais o tinham vivenciado).

A pergunta que ali precisa ser feita, essa não é: quem sou eu?
Porque vocês irão chegar a: ‘eu sou’ ou ‘eu sou Um’, como o dizia RAMATAN.

Mas é ainda demasiado.
Agora, se vocês quiserem permanecer: ‘eu sou Um’, vocês podem.

Perguntem-se, sempre, além da noção de Verdade, sobre o Absoluto e o relativo: será que o relativo pode
conhecer o Absoluto?

É uma proposição que não tem nem pé nem cabeça: isso é impossível.
O mais difícil (se o podemos falar de dificuldade) é que a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Fogo do Éter (não o

fogo do éter do ego, mas o Fogo do verdadeiro Éter, que está no Canal Mediano) apenas pode recriar-se ou
descriar-se (é a mesma coisa) a partir do momento em que vocês próprios se abandonam, não mais à Luz,

mas que vocês abandonam, até mesmo, a Luz, não para nada.
É o momento em que vocês se dizem (de alguma forma, porque isso não se diz realmente, ou, então, isso

pode se dizer posteriormente): “eu vivo a Luz, eu vivo sintomas da Luz, neste corpo, nos meus mecanismos de
pensamento, na Alegria”.



pensamento, na Alegria”.
É o momento em que vocês se dizem: “mas será que eu sou isso? sim, porque eu o acredito e eu o vivo”.

E há um determinado momento em que vocês deixam o pote, os amendoins e a mão, onde mais nada existe.
E, ô milagre, quando mais nada existe, existe tudo.

 A Onda da Vida, naquele momento, é o que vocês São, além do eu Sou, além da Luz.
Em última instância (mas, ainda uma vez, isso é uma diminuição), poderíamos chamar isso de Amor Vibral, que

é um Amor de restituição.
Isso sequer é o Amor incondicional porque dizer Amor incondicional é já considerar, na consciência que o diz,

que existe um amor condicional.
Eu diria, de preferência, que isso é o Amor Incondicionado, mas, novamente, nós podemos tentar achar várias

palavras.
Era muito mais fácil com as Estrelas (porque há funções, localizações, identificadas no corpo).

 É muito mais fácil para as Portas, é muito mais fácil para os conceitos (como o que lhes falou, por exemplo,
IRMÃO K ou UM AMIGO).

Da mesma forma, aí, é uma transcendência.
Mas isso é terrivelmente simples.

É mesmo, eu diria, o mais simples.
Mas para as palavras, é terrivelmente complicado e para o Si, também.

Lembrem-se, para aqueles que têm acompanhado há anos, o processo: no início, onde o Arcanjo ANAEL lhes
falou do Abandono à Luz, do que foi gerado como pequenas bicicletas que giravam.

E depois, agora, da mesma coisa, salvo que, aí, vocês não podem se apoiar em nada de conhecido, em nada
experimentado e, no entanto, é a natureza de todos nós.

É como o senhor Jourdain que fazia a prosa sem o saber.
Podemos dar-lhes, também, o exemplo do peixe que está na água: será que o peixe conhece a água?

Não, já que ele está dentro dela.

***

Pergunta: o que pode, então, criar o impulso para a Transcendência?

Não, não há qualquer impulso.
O que fez dizer a alguns Anciãos e a outros Despertos (ou a GEMMA que falou maravilhosamente, também):

não há mais impulso, não há mais tempo, mais espaço, nada mais de conhecido.
É um estado natural.

Mas isso é tão (como dizer, exprimindo-se basicamente) enorme, é tão monstruoso e, ao mesmo tempo, tão
belo que jamais o que é limitado pode aceitar isso.

Obviamente, o limitado dirá que isso não é verdadeiro, porque ele tem medo, porque ele duvida.
Todas as experiências que vocês realizaram, para aqueles que as realizaram (a Comunhão de Coração a
Coração, os Alinhamentos, os processos de Deslocalização de Consciência), para aqueles que tiveram a

oportunidade de vivê-lo, de algum modo, como as testemunhas ou os pilares, se vocês preferirem (como os
Quatro Pilares do Coração) que vão permitir-lhes aproximarem-se disso.

***

Pergunta: e sobre o basculamento, o nosso e aquele da Terra?
 

E bem, os dois, isso irá ocorrer no momento final.
Não são vocês que decidem bascular.

A consequência do Absoluto é o basculamento: basculamento do limitado para o Ilimitado.
Mas não é o limitado que pode decidir tornar-se o Ilimitado.

É quando o limitado, justamente, é superado.
Superado, em todos os sentidos do termo.

Superado porque ele não compreende mais.
Superado porque tudo desaba.

Superado porque ele é tomado, literalmente, pela Onda do Éter.
Há testemunhas, é claro, sobre isso.

As testemunhas, é esse estremecimento que eu falei.
Nos textos, vocês têm, por exemplo (como isso se chama?), a saída astral, à época, pelos dedões dos pés, a

saída no Estado de Ser, também, pelo topo do crânio, pelo chacra do Coração ou pelo dedão do pé.



O pé, o que é?
Um grão, uma semente, este é o lugar de onde nasce a Eternidade.

Mas isso é uma visão, ainda, porque a Eternidade não tem que nascer: Ela É.
Mas, nesse corpo que vocês habitam, sobre esta Terra onde vocês estão, são os pontos os mais profundos.

***

Pergunta: vocês marcaram encontro para nós no final do ano, aqui, no cronograma; será que vocês
estarão aí e será que nós estaremos aí para escutá-los?

Só o Pai é que sabe.
Em uma perspectiva linear, viva cada minuto da sua vida como se fosse o último.

Em uma perspectiva absoluta, qual a importância?
Já que você não tem um encontro, nem comigo, nem com você.

É o ego e a personalidade que querem saber.
Mas quando você vive este Absoluto, este Indizível, esse Tudo (chame-os como quiser), tudo isso se torna

supérfluo.
E, no entanto, você o vive, mas, a perspectiva (se o podemos empregar essa palavra), não é mais, de qualquer

maneira, a mesma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu agradeço a vocês por terem me escutado com tamanha paciência.

Vocês são a Eternidade.
Estejam na Alegria, mas vocês São muito mais do que a Alegria.

Estejam na Paz, mas vocês São muito mais do que a Paz.
E não escutem o que eu digo, vivam-no, sem isso, isso de nada serve.

E eu lhes transmito todo o meu Amor.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Passem bem.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1365

03 de março de 2012
(Publicado em 04 de março de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL_...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu intervenho, neste dia, em meio a esta

jornada do seu tempo terrestre, anunciada por MARIA, onde emerge a Presença dos Arcanjos, em meio à sua
Presença.

Recebam Graças e Bênçãos, onde vocês estiverem, neste espaço, como em qualquer espaço.
Eu venho a vocês, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, para anunciar-lhes a dissolução do dito

Conclave.
Há três anos, tudo o que devia ser realizado, nesse corpo que vocês habitam, foi realizado e cumprido.

De diferentes maneiras, de diferentes modos, vocês foram, todos vocês, Sementes de Estrelas, Ancoradores
de Luz, ou testemunhas simples do que acontecia.

Hoje, o Conclave Arcangélico, em sua ronda, permitiu, pela sua Presença e pela nossa Presença, realizar o que
eu nomeava, nesta época, o Abandono à Luz.

Hoje, a dissolução do Conclave não significa a nossa ausência, mas, bem mais, a realização da nossa
Presença, em meio à sua Presença, levando-os a transportar esta noção de Presença muito além do Si Luz,
muito além do Eu Sombra, em meio à Eternidade, em meio ao que eu nomearia, no momento, este Absoluto,

que os chama e que os pede para segui-lo.
O qual lhes pergunta: vocês querem Viver?

Vocês querem Ser a Vida Eterna, além de qualquer limite, além de qualquer confronto?

***

Dessa maneira, os Arcanjos se alinham, não mais em uma ronda e não mais em um Conclave, mas no
alinhamento da sua Presença, em meio à sua Presença, permitindo ressoar o Canto da sua Presença Eterna

em meio à Eternidade.
Chamando, pela sua Trombeta (em vocês, como no Céu e na Terra), ao Despertar do que vocês jamais

cessaram de Ser nas Moradas Eternas, muito além de qualquer limite, muito além da sua pessoa.
Até agora, desde as Núpcias Celestes impulsionadas pelo Arcanjo MIGUEL, vocês passaram por uma série de
espaços de integração, levando-os, em meio a esse corpo e a esta personalidade, a viver, como eu dizia, esta

forma particular de Abandono à Luz.
Resta, agora, Abandonarem-se, vocês mesmos, em meio à Eternidade.

***

O conjunto das estruturas foi concluído (quer sejam as Lâmpadas, quer sejam as Estrelas, as Portas, quer seja
a adição, em meio às suas estruturas, das Partículas Adamantinas em quantidade suficiente), levando-os e os

chamando a verem-se, nesta Vibrância, nesta Eternidade, enquanto permanecendo em meio ao limitado (deste
corpo e desta consciência).

Levando-os a experimentar, como os Anciãos lhes falaram, alguns estados da Consciência, desde a ordinária
até aquela do Samadhi, denominada Turiya.

Hoje, o Alinhamento dos Arcanjos, em vocês, pela minha Presença e pela sua Presença, chama-os a

ANAEL - 03 de março de 2012 - Parte 1 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL_1.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


transcender toda a Presença a fim de viverem o Verbo, a fim de serem o Verbo, além de qualquer suposição,
além de qualquer projeção, na sua Eternidade reencontrada.

Dizendo-lhes: seja eu, você que é o que você É, além do Si, além das sombras e das luzes portadas em meio
à sua Consciência.

Por que você é, você mesmo, além de toda a consciência, a Eternidade, Vibrando o Eterno.
Por que essa é a sua essência.
Por que essa é a sua natureza.

***

Neste dia, cujo auge será o derramamento do Verbo de METATRON durante o Alinhamento das 19 horas (hora
francesa), por toda parte sobre este planeta, nós iremos caminhar juntos em cada Canto, e cada Trombeta de

cada Arcanjo, ressoando, em vocês, a Ode à Eternidade, a Ode ao Éter.
Aquela que deve percorrer o Canal do Éter, liberado de qualquer ligação, de qualquer apego, de qualquer

forma.
A fim de percorrermos juntos, na mesma Vibrância, o Canto do Verbo que é êxtase.

Percorrendo, além desse corpo, as últimas zonas de resistência, as últimas falhas, as últimas rachaduras, enfim
(e mesmo do pericárdio).

Levando-os a ser a Eternidade do seu Ser, além mesmo do que vocês puderam acreditar e viver até hoje.
A manifestação da Luz Vibral, neste corpo, nesta Consciência que vocês habitam, permitiu, pelas cinco

sequências primordiais da descida da Graça, revestir-se com o paramento final do Manto da Graça, chamando-
os a desfazer-se de tudo o que não é o Ser, além do Ser, ou seja, o Absoluto.

 Vocês são levados a Vibrar (além de toda a Vibração, conhecida ou suposta) para estabelecer-se em meio ao
que vocês São (além de todo ser, no Absoluto).

O que permite isso é a Graça.
Esta Graça do indizível Absoluto, levando-os a transcender qualquer sombra e qualquer Presença, a fim de se

estabelecerem além da Presença, a fim de se estabelecerem além do Si.
O ego não tem mais que se espelhar, não tem mais que se ver, dissolvido na Onda no Éter (denominada Onda

da Vida).
Vindo apreender-se e realizar, nisso que vocês São (além de qualquer aparência e de qualquer Vibração), o

próprio sentido do Casamento Místico: aquele da transverberação.
Levando-os a ser o Verbo e a Onda, além de qualquer sentido, além de qualquer mundo, além de qualquer

Vibração e além de todas as Dimensões.

***

Então, o meu papel, neste dia, é o de sustentar e de trazer os questionamentos que possam emergir em meio
à pessoa que vocês são, a fim de elucidar, pelas palavras e pela Vibração, o que representa, além de qualquer

conceito, este Estado além de qualquer estado.
Hoje, após o Abandono à Luz, vem o Abandono ao que vocês São.

O Abandono ao que vocês São, além de todo o ser: Onda da Vida, Êxtase que transpassa.
Confirmando, para vocês, além do que ocorre sobre a Terra, o despertar do Éter Absoluto.

Ode à Eternidade, à sua Eternidade, além de qualquer conceito, além de qualquer ideia, além do próprio
sentido de ser uma pessoa (ou um indivíduo).

Muito além do medo da alma (que vê anunciar, pelo Canto do Êxtase, o seu próprio desaparecimento).
Muito além do Espírito, revelado e desvendado.

Indo, então, casar o Noivo e a Noiva, deixando-se viver a Vida, além de qualquer limite.
Essa é a Onda, além da Vibração.

A Onda do Éter que percorre a Terra, desde o seu núcleo, chega, agora, aí onde se encontra o seu ponto de
ancoragem sobre este mundo: no nível dos seus pés.

Elevando-se, então, como uma Onda de Liberação, muito além da rachadura do pericárdio, levando-os a Ser,
além de todo o Ser.

Cada Arcanjo virá fazer ressoar a sua Ode e o seu Canto de Apelo para viver isso, durante este dia, onde
vocês estiverem.

***

Então, bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, além mesmo deste apelo, se houver,



em vocês, questionamentos sobre o eu, questionamentos sobre a alma ou o Espírito, referindo-se a este
Absoluto da Onda da Vida, do Êxtase Místico (imanente, permanente e impermanente) destinado a viverem

além do seu Ser, fazendo percorrer os espaços infinitos da Criação e do Incriado, então, nesse primeiro
momento do meu Anúncio (que é o seu Anúncio), eu os escuto.
 Eu deixarei depois falar, através deste Canal, o Arcanjo URIEL.

E eu voltarei após o Canto, a Ode da sua Eternidade à sua Eternidade, sempre enquanto Embaixador deste
Conclave que se finda, a fim de fazer Vibrar, em meio às suas perguntas e às suas palavras, o próprio sentido

do Êxtase do Éter, no seu Canal do Éter, restituindo-os, além de todo o sentido, à sua origem e à sua Essência.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é o Incriado?

Bem amada, o Incriado é o que antecede qualquer Criação e o que segue qualquer Criação.
Segundo um tempo específico (por vezes além mesmo da sua noção de tempo) revela-se, no espaço (que, de

fato, não é um espaço porque pertencente ao seu Ser Interior, em meio ao Absoluto), o Absoluto.
Em meio à alma, este Absoluto é o nada.

Em meio à pessoa, este Absoluto é a negação, o medo, o terror.
Porque, para aquele que está limitado, o Ilimitado evoca a perda e isso é, efetivamente, uma perda, absoluta e

total, de toda ilusão, de toda crença, de toda identificação (neste mundo, como neste corpo, como nesta
consciência).

Porque vocês são, de maneira eterna, o que precedeu até mesmo a Consciência.
Vocês são a Consciência além de todo o consciente e que, no entanto, não está inconsciente, mas não tem,

contudo, mais consciência deste corpo que vocês são, deste ego, desta alma e deste Espírito.
A Onda do Êxtase (ou Onda da Vida), procedente do núcleo da Terra, muito além do seu firmamento e do seu

céu, é a Onda final que os leva a viver o Absoluto.
O Absoluto não é nem criado, nem incriado.

Ele está aí, de toda a Eternidade, transcendendo as Dimensões.
Ele é a FONTE, a FONTE que vocês são.

Esta FONTE, que é a sua natureza, a sua Essência, além de todo o Criado, além de toda a Criação.
Ele é, portanto, por essência e por natureza, Incriado e Criado, além de qualquer tempo, de qualquer espaço e

de qualquer verdade.
A Onda da Vida, levada a percorrê-los muito além deste corpo, é o Verbo.
O Verbo do êxtase e da íntase, levando-os, além do Ser, a este Absoluto.

Naturalmente, a alma e a pessoa, e mesmo o Espírito, que vocês creem ser, vão se rebelar no próprio sentido
do Absoluto, porque a Dissolução (que segue a Comunhão e a Fusão), porque a Deslocalização (para aqueles
que a vivenciaram, mesmo durante suas elevações em meio ao Sol, durante suas noites ou em seus dias), são

apenas o indizível limite permitindo-lhes aceder ao que vocês São: a FONTE que é espelhada e refletida ao
Infinito.

Hoje, esse jogo terminou.
O Incriado não é, portanto, um conceito.

Não há representação, não há possibilidade de imaginação, não há coisa para ver.
Há apenas que se apreender da Onda do Êxtase vindo apreender-se de vocês, a fim de desatrelá-los de toda

ilusão.
Isso é a Vida, o fluxo da Vida, além da Vida neste mundo, além de qualquer conceito mesmo do Amor.
Visto que isso é o que Realiza e é o Mundo, os Mundos, que começam, potencialmente, incriados ou

descriados.
Dito de outra forma, nada mais há senão vocês.

Mas, não vocês neste limite, mas vocês na totalidade e no Absoluto.
A Onda da Vida (possibilitada pela ação do Manto da Graça) tendo transfigurado, em vocês, as últimas Portas

laterais situadas sobre esse corpo, permitiu esta Realização e, portanto, a Liberação, além
da Lemniscata Sagrada (inscrita entre o Ponto OD do seu peito e o Ponto ER da sua cabeça), levando-os a

estabelecerem-se em meio ao que os Anciãos nomearam: a Kundalini.
O que chega é o Despertar da Kundalini, muito além da imagem da Kundalini, já que o que é revelado é o

próprio sentido da Onda da Vida percorrendo o Canal do Éter.
Isso não pode ser expresso.
Isso não pode ser percebido.

Isso não pode ser conhecido, por que isso é a sua própria natureza.
Nada mais há para observar.

Nada mais há para contemplar.



Nada mais há para ser.
Apenas tornar-se a Onda que percorre os Mundos, as Dimensões.

Na verdade, nós, Arcanjos, como nós lhes dissemos, estamos em vocês de toda a Eternidade porque o
conjunto da Criação está em vocês.

Esse corpo efêmero abriga o conjunto dos possíveis.
Esse possível, final, não tem o que fazer do próprio sentido da identidade da sua Presença, em meio a este

mundo como em meio ao Estado de Ser.
O ego, o eu, vai apreender-se do que eu digo para fazê-los crer que, para viver a Onda da Vida, é preciso

deixarem tal coisa ou tal coisa.
Nada há para deixar, mesmo este mundo.

O que é para deixar é vocês mesmos.
E, deixar vocês mesmos, não significa renunciar ou rejeitar todos os aspectos efêmeros da sua vida, mas, sim,

conduzi-los ao seu término, na sua responsabilidade que é a sua neste momento (seja qual for a sua idade,
seja qual for o seu papel, sejam quais forem as suas funções), mas estando estabelecidos, além desta
consciência, na Onda da Vida que é a Onda do Êxtase, transverberação, penetração do Absoluto, onde

CRISTO vem dizer-lhes: “você quer desposar-me?”.
O Casamento Místico pondo fim ao limitado (mesmo se esse limitado prosseguir neste mundo), fazendo

cessar todo o eu, toda a identificação seja com o que for.
Depois do Abandono à Luz vem o Abandono do si e do Si.
As palavras que eu emprego podem ser desconcertantes.

E elas o são e sempre o serão para o ego e mesmo para o Si, e até mesmo em meio ao Estado de Ser.
Nada há para fazer.

Nada há para empreender.
Há apenas que deixar a Onda da Vida, o Êxtase do Éter, trabalhar.

Então, o Verbo irá conduzi-los a este Êxtase, muito além de tudo o que pode ser imaginado, conhecido ou
percebido.

A alma vai ‘torcer o nariz’ [atitude de má vontade].
Porque ela sabe do seu fim, porque ela sabe da sua ilusão, porque ela sabe do seu efêmero enquanto vetor do

Espírito.
E mesmo o Espírito não pode conceber a Onda do Éter.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são, portanto, a Graça, além de qualquer sentido, além de qualquer explicação, além de qualquer

reconhecimento.
As etapas (por que elas existiram) que foram pacientemente construídas, durante este período de três anos, no

seu Templo, apenas foram destinadas, em última análise, a revelar o que está no Templo.
E o que está no Templo não é nem o eu do ego, nem o Si da Luz, mas, sim, a própria essência da Graça, do

Êxtase, do Infinito, do Absoluto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Abandono de si mesmo?

Bem amado, durante esses três anos, vocês construíram, pacientemente, o Acolhimento à Luz, na Verdade e
na Unidade.

Vocês construíram as Pontes de Luz permitindo, de algum modo, unir esse complexo inferior (denominado
corpo) e o conjunto dos seus envelopes sutis, e receber a Luz.

Vocês vivenciaram, de alguma forma, as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.
Vocês experimentaram, sentiram e vivenciaram a Luz, a sua ação em meio às suas estruturas.

Vindo como anunciar (por exemplo, para aquele que foi São João) os Reencontros e os Noivados.
Permitindo apreender-se do próprio sentido da Luz, do seu trabalho na sua vida, nesta pessoa que vocês ainda

eram.
Levando-os a revelar sempre mais Luz.
Ativando os Canais de comunicação.

Reproduzindo, identicamente, o Corpo de Estado de Ser, adormecido e cochilando no Sol.
Tudo isso foi realizado com mais ou menos facilidade, com mais ou menos Graça.

Isso foi a realização, em vocês, do Abandono à Luz.
Em seguida, depois deste Abandono à Luz, houve a conscientização da própria natureza da Luz que vocês

são, além do seu papel de Semeador e de Ancorador da Luz.
Além da Transparência, além da Humildade e da Simplicidade, o impulso de CRISTO, tendo batido à sua porta,
o Manto da Graça, além do Canal Mariano, permitiu dirigir-se ao OD, lugar da Passagem e da sua Ressurreição.



Hoje, depois do Abandono à Luz, vem o Abandono do Si, o Abandono do Ser, para a FONTE.
Isso, além da Dissolução, e pelo Casamento Místico, vem dissolver a totalidade do efêmero.

Vocês não são somente o que vocês creem ser.
Vocês não são somente o que vocês elaboraram, mas vocês são além de toda a construção, além de toda a

projeção, além de toda a pessoa, além de toda a alma.
A Onda do Êxtase, ou Onda da Vida, vem revelar o seu Éter, a Ode à Eternidade, chamando-os para viver esta

Eternidade.
Obviamente, enquanto houver o olhar pessoal (mesmo o mais iluminado, mesmo o mais amoroso, mesmo o

mais realizado ou desperto), haverá resistência.
Porque vocês não são nem o que foi revelado, nem o que foi despertado.

Vocês são o Absoluto, além de qualquer conceito, além de toda a Presença.
Podemos dizer, vocês são a Presença Absoluta.

E, para isso, é preciso não ser mais nada em meio a este mundo.
A Humildade e a Simplicidade, o Manto da Graça, conduzem-nos a esse limiar que, de fato, não é um limiar,

nem mesmo uma porta.
Que é, na realidade, além da sua consciência, a única coisa que está além dos Mundos, além das Dimensões,

além das projeções.
 Vocês são, em Verdade, o que eu sou.

Vocês são o que vocês são, mas não somente isso.
Não pode ali ter palavras.

Há apenas esta Onda do Êxtase, a Onda do Éter, que vem, do mais profundo da Terra, deixar-se viver, pelos
seus sinais (que não são esta Onda, mas as primícias da Onda) no nível dos seus pés e das suas pernas.

Eu os remeto, para isso, a algumas descrições que lhes deram algumas Estrelas (também em meio mesmo a
este mundo ocidental), para observar o que foi vivenciado no momento da transverberação, quando a Onda do
Êxtase vier apreender-se, e vier Desposá-los, e vier perguntar-lhes: vocês querem ser UM, o que vocês São,

de toda a Eternidade?
Eu os remeto, para isso, por exemplo (para dar apenas um exemplo), à HILDEGARDA DE BINGEN, à Irmã

YVONNE AMADA DE MALESTROIT, ou ainda (dentre aquelas que deixaram um testemunho de si mesma) à
SANTA TERESA DE LISIEUX (1).

Depois da ‘noite escura da alma’, do ‘choque da humanidade’ (para aquele que se doa e se abandona além da
Luz, que se doa inteiramente e que desposa, nessas Núpcias Místicas, a sua parte ilimitada, que é o Tudo), a

Onda do Êxtase, então, pode despertar e nascer.
Ela não é nem energia, nem Vibração, mas, sim, o deleite Eterno, o êxtase permanente.

Naturalmente, para o ego e para a alma, isso é terrível.
Porque aquele que olha isso, vê apenas aniquilação, o fim de toda a esperança, do que quer que seja de

limitado.
Evidentemente, muitos de vocês são levados a viver isso, a fim de que o Casamento da Terra com o Céu seja
consumado e consumido, permitindo-lhes viver essa Passagem (que é apenas uma), com o maior êxtase, com

o maior deleite.
É isso que condiciona o que vocês São, além de qualquer futuro.

Se eu puder exprimi-lo em palavras: essas palavras nada são, comparadas à Onda do Êxtase, à Onda da Vida
que está chegando.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são isso, unicamente isso, e nada mais do que isso.

***

Pergunta: depois da dissolução do Conclave, os Arcanjos não irão mais intervir?

A dissolução do Conclave assinala, simplesmente, a parada da Ronda, Ronda da Vibrância, Ronda da energia,
tendo permitido o despertar das suas Coroas Radiantes.

Agora, os Arcanjos estão alinhados, soprando em sua Trombeta que é a Ode da Vida, ao longo do seu Canal
do Éter, juntando o que estava espalhado, o que estava fragmentado.

Lembrem-se: a totalidade dos Arcanjos não é nada mais senão uma forma particular da expressão do Absoluto,
existindo apenas em um determinado Plano, em uma determinada função, para um determinado objetivo.

Além disso, há a FONTE.
Além da FONTE, há o Absoluto.

Além do Absoluto, vocês são o Absoluto.
Há a mudança de olhar, se tanto é que podemos falar assim.

O olhar da pessoa que vivenciou, que viveu, a Ação da Luz, levando a se liberar, nos primeiros momentos das
Núpcias Celestes, de uma série de pesos incompatíveis com a extenuação do eu.



O eu é observado no espelhamento da Luz e na ação da Luz Vibral em suas próprias estruturas, conduzindo ou
não, conforme cada Um, a viver o Si, em partes ou na totalidade.

Levando-os a experimentar a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Deslocalização ou o Nada.
Finalmente, para resultar, em última análise, nesta Onda da Vida, Onda do Éter, Onda do Êxtase que é, na

realidade, a própria natureza do que vocês são: o Amor Vibral.
Não há nada mais do que isso.

É o ego, no sentido mesmo da sua pessoa, para cada um de vocês aqui e sobre este mundo, que esperou
apreender-se da Luz.

O IRMÃO K falou-lhes, no último verão (inverno, no hemisfério sul), sobre as diferenças fundamentais entre o
fogo do ego e o Fogo do Espírito (ndr: intervenção de 06 de agosto de 2011) (2).

Mas o Fogo do Espírito, mesmo quando ele transcende todos os fogos do ego, não é a Verdade.
É apenas uma etapa.

Vocês são além do Fogo.
Vocês são além do Ar.

Vocês são além da Água.
Vocês são além da Terra.

Vocês são o que criou tudo isso e que estão por trás de tudo isso.
Vocês são a Onda do Éter, a Onda do Êxtase, a Onda da Vida.

Mudar de olhar significa ser chamado, pela Onda da Vida, a não mais considerar-se (sem, no entanto, renegá-
la) esta parte limitada de vocês mesmos, mas para desposar, nesse Casamento Místico, por transverberação,

a própria essência do Verbo.
Lembrem-se de que o ego (por definição, limitado, mesmo sublimado, mesmo esvaecido diante do Si Luz) vai

sempre se apropriar, para fazê-lo seu.
Do fogo do ego vocês passaram ao Fogo do Espírito, para alguns de vocês, levando-os a viverem alguns

estados da Consciência nomeada Turiya ou Samadhi.
Cabe a vocês estabelecerem-se, para alguns de vocês, nas Moradas da Paz Eterna, no Sat Chit Ananda.

Hoje, se eu puder assim me exprimir, esqueçam tudo isso porque vocês não são nada disso.
O ego vai resistir e frear diante da sua própria aniquilação.

A Luz, amorosamente adquirida, deve, ela também, ser restituída.
A quem?
Ao quê?

Ao Absoluto que vocês são.
Vocês querem se casar com o Absoluto, a fim de que os dois se tornem Um?

A Terra disse ‘sim’, já faz alguns dias.
Desde a terceira Efusão do Manto da Graça, a Terra eleva-se para a sua Eternidade.

Isso não acontece em um tempo linear.
Naturalmente o ego, naturalmente o Si, também, vai buscar, com avidez, os testemunhos exteriores da sua

própria vivência.
Finalmente, assim que a Onda do Éter os percorrer, vocês sabem, porque vocês vivem isso, não existe nem

interior, nem exterior.
Lembrem-se: além da Onda da Vida, além das minhas palavras, além da Ode à Eternidade que irá ressoar em

vocês cada Arcanjo, haverá resistência até o momento em que a Onda da Vida nascer e os transportar no
indizível e no Absoluto.

E aí, além de toda a Consciência (mesmo a mais Luminosa), vocês irão saber, de maneira absoluta, que vocês
são isso.

***

Pergunta: o que são as Dimensões em relação ao Absoluto?

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que foi dito, há quinze dias, por UM AMIGO (ndr: intervenção de 18 de
fevereiro de 2012) (3), que perfeitamente falou, justamente, do lugar, se pudermos dizê-lo, das Dimensões em

relação com o Absoluto.
Eu não posso fazer melhor do que o que foi dito.

***

Pergunta: as irritações nas pernas são uma manifestação desta Onda da Vida?



Sim.
Eu diria mesmo que são as primícias e as resistências.

A partir do momento em que você diz ‘sim’, além do ego, além do Si, então o incômodo tornar-se o Absoluto.
A Onda da Vida não vem, aliás, senão do centro do Centro, além de qualquer localização.

Isso não é, somente, a Irradiação da FONTE.
Isso não é, somente, a Irradiação do Espírito Santo.

Isso não é, somente, a Radiação do Ultravioleta.
É muito mais do que isso.

Se eu puder assim me expressar, cada um de vocês que irá aceitar Abandonar-se de si mesmo, cada um de
vocês que irá viver a Onda do Éter ou a Onda da Vida, irá reunificar, de algum modo, a totalidade das

Dimensões, além de qualquer identificação.
O Êxtase é a sua Essência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Absolutos, juntos, vivamos o Tempo da
Graça.

Eu darei então, em seguida, o lugar, neste Canal, ao Arcanjo URIEL.
Mas estabeleçamos, juntos, a Onda da Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou quem vocês são, diferenciado, para a ocasião, no Arcanjo ANAEL.
Que a Onda da Vida enleve vocês.

Na Graça do Um, no Absoluto, no indizível e Eterno. 
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu volto a vocês pela segunda vez, neste dia,

dia da dissolução do Conclave Arcangélico que será finalizado durante o alinhamento das 19 horas (hora
francesa) pelo Senhor METATRON.

***

Eu retorno a vocês para ver se é necessário explicar um pouco sobre os elementos, as Vibrações que lhes
foram dadas pelo conjunto dos Arcanjos, se tanto é que eu posso acrescentar algumas palavras ou algumas

Vibrações referentes a isso.
Assim, então, no tempo que me é atribuído para partilhar, eu escuto as suas perguntas.

***

Pergunta: podemos dizer que a Onda da Vida é A FONTE?
Bem amada, A FONTE é a Onda da Vida.

A partir do momento em que há sobreposição entre uma FONTE exterior (situada e localizada
em Alcyone) com a sua própria FONTE (que é A FONTE), então, naquele momento, a Onda da Vida é

realizada.

***

Pergunta: em que alguns seriam confrontados com uma não escolha em relação à Eternidade como
especificou o Arcanjo JOFIEL?

Há, ou a evidência do Absoluto que vocês são, ou a não evidência.
A noção de não escolha representa, simplesmente, o fato de que ninguém poderá evitar, sobre este mundo, o

elemento chamado de Casamento Místico.
O evoluir desse Casamento (da integração, se pudermos dizê-lo, da Onda do Éter ou da sua não integração) irá

condicionar, no momento oportuno, o seu futuro.
A perspectiva de um futuro, resultando, justamente, da distância podendo ser concebida ou vivenciada entre A

FONTE e vocês mesmos.
Ou vocês estão no distanciamento, ou vocês estão na coincidência.

Da coincidência resulta o Absoluto.
Do distanciamento resulta o limitado, mas consciente, desta vez, do Ilimitado, ou seja, além do que é chamado

de 3ª Dimensão dissociada.
Desde tempos muito antigos, as consciências vieram livremente à superfície deste mundo.

As consciências tomaram veículos ou corpos que vocês chamariam de carne, nesta Dimensão, e, no entanto,
essas consciências não estavam limitadas por esse corpo que elas tinham então.

Hoje, o corpo que vocês têm é um limite.
Na 3ª Dimensão Unificada (e, com muito mais razão, nas outras Dimensões, mesmo as individualizadas ou

não), a consciência é Absoluta, além da Consciência.
Dessa maneira, podemos dizer que em meio mesmo às Dimensões, criadas e manifestáveis, de vida, não há
qualquer separação já que a Consciência (o que vocês São, na Consciência como além da Consciência) pode

veicular em meio a qualquer forma, a qualquer Dimensão.
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Isso se chama a Liberdade.

***

Pergunta: se a Onda da Vida está além da Consciência, como podemos estar Conscientes?
Tornando-se esta Onda da Vida.

A consciência (no sentido em que ela é denominada, aqui sobre este mundo, como em outros lugares)
significa: com.

Há, então, percepção, concepção, projeção.
Qualquer projeção, qualquer concepção, qualquer percepção, é apenas uma fragmentação do Absoluto.

O mecanismo denominado Dissolução é o que antecede a Onda do Éter ou Onda da Vida.
Isso não pode ser compreendido de modo algum, nem pelos sentidos, nem pelo mental, nem por uma ideia,

nem por um pensamento.
Será que a consciência está consciente de ser vivida?

***

Pergunta: qual é, de hoje em diante, a importância do período de Alinhamento às 19 horas (hora
francesa) (ver “Protocolos Prioritários”) (1)?

A função permanece, ainda e sempre, o serviço à Luz.
O Alinhamento (vivenciado às 19 horas ou no momento em que isso lhes parecer oportuno), realizado por

vocês mesmos ou durante os momentos específicos em que a Luz os chama, são momentos privilegiados em
que pode se viver a Onda do Éter.

A partir do momento em que a Onda do Éter se torna perceptível, vocês não têm mais necessidade de viver
qualquer Alinhamento porque vocês são o Absoluto.

Isso não os dispensa de continuar, se vocês desejarem, vivendo o Alinhamento.
As condições preliminares são então reunidas, sobre a Terra como em vocês, no interior da Terra como no

Céu, para permitir-lhes Ser, além do Ser.

***

Pergunta: como viver melhor este espaço de Alinhamento?
Bem amado, do mesmo modo: sem nada projetar, sem nada pedir, tornando-se Transparente, Claro,

totalmente.
Não mais reter a Luz.
Deixar-se atravessar.

Isso cria, aí também, as condições preliminares, mas não realiza a Onda do Éter.
É preciso, retomando as palavras empregadas pelas Estrelas (por algumas delas), realizar esta Tensão para o
Abandono, de algum modo, como dizia GEMMA: que todo o seu espaço de consciência, independentemente

do que vocês façam em suas atividades de rotina, esteja voltado para esta sede de Absoluto.
Quaisquer que sejam os seus atos, quaisquer que sejam os seus pensamentos, esta sede, de qualquer forma,

deve permanecer em primeiro plano.
Eu bem disse sede, e não vontade.

***

Pergunta: as intervenções dos Arcanjos, hoje, deixam supor que uma nova etapa foi delimitada; se
sim, em que ela consiste?

Uma nova etapa (que não é uma etapa, propriamente falando) foi delimitada: isso corresponde à Liberação total
do Núcleo da Terra aflorando, agora, sob os seus pés.

A dissolução do Conclave é apenas a nossa resposta, enquanto Arcanjos, ao que realizou a Terra e ao que
vocês realizam.

Isso vai, inegavelmente, se expressar (se esse já não for o caso) por modificações intensas em suas
fisiologias, em seus mecanismos de defesa, como no Abandono.

Nesse sentido, mesmo em meio ao limitado, isso é, efetivamente, uma revolução.
Vocês irão constatar, ao redor de vocês, entre os seus diversos ambientes, que os seus Irmãos e Irmãs

humanos vivem também, à sua maneira, algo de novo.

***

Pergunta: a Luz pode nos atravessar de baixo até em cima como de cima até embaixo?



Sim, levando a dizer, naquele momento: o círculo está agora completo.
A Shakti, o Espírito Santo, a tríplice polaridade da Luz Vibral, fecundou o que devia sê-lo.

Em resposta, depois dos diferentes Fogos (do Coração, da cabeça e do sacro), ocorre um outro Encontro que
é o batismo da Ressurreição, o momento em que a Onda do Éter pode nascer.

Houve fecundação.
Houve gestação.

Há o parto e o nascimento.

***

Pergunta: por que assistimos ainda, apesar disso tudo, a doenças graves?
Bem amado, é preciso ser liberado da ilusão, seja qual for a forma que isso possa tomar.

O que a lagarta chama de morte, a Borboleta chama de Nascimento.
O ponto de vista, aquele do ego, interroga-se sobre o sentido da doença.

A doença não é sempre um mau dizer, mas é, às vezes, a Liberação.
Aquele que espera e que crê que, em meio mesmo a esta Dimensão, a Luz irá suprimir a doença, não

compreendeu nem vivenciou o sentido do que está em andamento.
Uma ilusão (quer seja na saúde ou na doença) não muda nada: ela permanece ilusória.

Somente a lagarta não pode conceber que a morte é uma Liberação.
Não a morte deste corpo, não somente a morte da lagarta, mas, sim, o acesso à Consciência pura e ao que

está além da Consciência pura.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de parto e será que isso é paralelo àquela Passagem
da lagarta à Borboleta?

O parto, tal como é vivenciado pelas mulheres deste mundo (dar à luz), permite a uma consciência nova nascer,
portadora de uma informação de vida: ela nasce com a cabeça para baixo e se vira e se endireita.

Do mesmo modo, o parto que vocês vivem põe fim à ilusão do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, endireitando a Terra
segundo o seu eixo de Vida.

Do mesmo modo, fazendo com que a sua Consciência saia dos seus próprios limites.
O que chega, esse batismo, é Alegria e Ressurreição.

Mas, irremediavelmente, a lagarta, o eu ou o ego (não importa os nomes), o limitado, sempre irá considerar isso
como o drama mais absoluto.

***

Pergunta: isso significa que uma lagarta não poderia tranquilizar outras lagartas que não estariam
conscientes desta preparação de parto em andamento?

Vocês não podem Despertar ninguém, vocês não podem mudar ninguém, porque não há ninguém para mudar.
É a vontade pessoal que gostaria de tirar um filho, um companheiro, um parente, daí onde ele está: isso é

impossível.
Lembrem-se de que, para o limitado, o Ilimitado é uma aberração.

Consequentemente, a lagarta sempre irá ignorar que ela é uma Borboleta em processo de formação.
E, no entanto, o programa da lagarta é, efetivamente, tornar-se uma Borboleta.

Isso, em última análise, está inscrito em qualquer lagarta, mesmo recusando a Borboleta.
Simplesmente, vocês não podem decidir o momento, o tempo, a Dimensão em que isso irá ocorrer.

***

Pergunta: por que a Luz aceita a liberdade ou a pseudo liberdade procedente das crenças e dos
confinamentos?

Quem criou as crenças, quem criou o confinamento?
A Luz, A FONTE Central (como em vocês) é Liberdade.

Qualquer experiência realizada fora d’Ela, qualquer limitação imposta ou criada, do interior ou do exterior, não
pode ser impedida seja pelo que for.

A partir do momento em que vocês saírem deste eixo linear do tempo ou deste eixo Dimensional, a sua visão
(se tanto é que podemos falar assim) exprime, então, que há retorno à Unidade.

Há simplesmente a ilusão de um caminho a percorrer, de uma evolução a atravessar, mas A FONTE sempre
esteve aí, de toda a Eternidade, pois nenhuma vida, nenhuma manifestação, nenhuma criação pode ser

definitivamente cortada da sua própria FONTE.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou o Arcanjo ANAEL.
Eu lhes transmito Graças, Bênçãos e eu dou lugar ao Anjo METATRON, finalizando o que foi cumprido, neste

dia do seu tempo.
Que a Graça seja a sua Eternidade, por que é o que ela É.

Até logo.
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Áudio em Francês

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Único, eu sou a Onda que vem aliviar e tornar leve.

Eu sou o Arcanjo que vem curar o que deve sê-lo.
E o que deve ser curado não é qualquer doença, mas, sim, a densidade e a dor da separação.

Eu sou o Arcanjo que, em meio à Onda da Vida, é a Vibrância que vem pôr fim a toda separação.
Eu venho, então, curar o apego à densidade, o apego a uma pessoa, a uma vida.

Eu colaboro para retorná-los ao seu Ser Eterno.
Eu venho pôr fim a toda densidade e a todo peso.

Eu venho aliviar o que deve sê-lo.
Eu acabo, pela minha Onda, em vocês, com toda identificação a qualquer peso.

Iluminando, fazendo com que o peso não exista mais.
Eu sou o alívio de todo peso.

Eu sou a ausência de peso, a ausência de apego, a Inocência e a Infância.

***

Eu sou a Onda que põe fim a toda contingência do que vocês nomeiam (daí onde vocês estão) matéria.
 Não a negando, não a rejeitando, mas, bem mais, transportando o seu olhar de um olhar exterior para a

ausência de qualquer olhar.
Porque, tudo o que vocês olham, tudo o que vocês veem, afasta-os do Absoluto.

O olhar (o seu olhar) é projeção.
O olhar é efêmero, como o pensamento, como o corpo, como o ego.

E, no entanto, é em meio ao ‘eu’ que vocês estão que vocês creem transfigurar, vencer e superar a Ilusão.
Não há nada a vencer.
Não há nada a superar.

Há, apenas, que se estabelecer além de todo estado, em sua leveza, em sua Infância, em sua
despreocupação e na Eternidade.

Nenhum efêmero poderá conhecer e Ser a Eternidade.
Enquanto vocês se sentem tributários e pesados (neste corpo, neste efêmero), inscritos entre um nascimento

e uma morte (que, por essência, é efêmero), vocês não podem pretender qualquer Eternidade, qualquer
Absoluto.

***

Eu vou curar, pela Onda da Vida e pelo Som que eu emito em vocês, o sentido de qualquer identidade a um
efêmero.

Esse corpo que vocês são está inscrito no efêmero.
Os pensamentos que vocês emitem estão inscritos no efêmero.

A consciência, não contínua e alternante entre a vigília, o sono, o sonho e a Supraconsciência são apenas
estados.
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Como todo estado, essas consciências são efêmeras.

***

Eu venho aliviar a identidade que vocês creem, a identificação a uma consciência.
Eu permito (pela leveza) a cura.

Somente o efêmero tem necessidade de ser curado.
Porque a Eternidade não conhece qualquer carga, qualquer peso.

A vida sobre este mundo os leva a experimentar (a crer em evoluir, a crer em perceber e conhecer) com o
intuito de tranquilizar e de curar, com o intuito de fazê-los apreender-se da singularidade do limite.

Vocês não podem se apreender, no limitado, de qualquer Ilimitado.
Aí está o paradoxo.

O que vocês creem ter, vocês têm.
O que vocês creem ser (e o que vocês são) os impede de viver a Onda da Vida.

Vocês não são nem a consciência, nem a Supraconsciência, nem qualquer efêmero de modo algum.
Quem, de fato, sobre esta Terra, lembra-se de outra coisa senão de outras vidas, também efêmeras?

***

Eu venho liberá-los da contingência e da ignorância.
Porque, quem sabe e quem vive o que vocês foram antes do efêmero e o que vocês São, desde toda

Eternidade?
O limitado não pode pretender o Ilimitado.

Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

Isso tem por nome, no seu mundo: a Humildade.
Ser tudo (ou ser o Absoluto) é não ser mais nada.

Em todo caso, ninguém efêmero que possa ser chamado pelo seu nome ou sobrenome (que são, certamente,
efêmeros), por alguma função (que é, por essência, também, efêmera).

***

Eu sou o Arcanjo da Cura, vindo não curar qualquer efêmero a fim de dissolver um medo de uma doença ou de
uma morte.

Mas eu venho curar o medo de todo medo, a dúvida e qualquer dúvida.
Para isso, não há outra possibilidade senão se estabelecer em sua Imanência além da forma, além da

densidade, além da carne, mas sem nada renegar.
Simplesmente, pela Onda da Vida, penetrar o que vocês São, além do ser que escuta, que pensa, que respira.
Eu venho restituí-los ao Indizível, além de toda suposição, de toda impossibilidade, além de todo sonho e de

todo pesadelo.
Eu sou a Cura que eu posso nomear ‘final’: aquela do fim de toda consciência projetada em um efêmero ou se

espelhando no Si.
Nós somos o que está antes mesmo da Consciência.

Nós somos UM, além de toda adesão, de toda experiência, de todo estado, de todo drama e de toda trama.

***

Eu sou o Arcanjo que cura de todo limitado, que cura do não Absoluto.
As palavras pronunciadas são a Vibração do alívio, do espaço onde não existe qualquer espaço, do tempo

onde não existe qualquer tempo, além de toda Consciência, de toda Dimensão, de toda forma, de toda
identidade, de toda pessoa.

Isso é Liberdade.
Isso é Cura.

Nós sabemos, nós, Arcanjos (que somos vocês), que aí onde vocês estão ainda, o peso, a ignorância como o
conhecimento, o sentido de um ‘eu’ ou o sentido de um ‘Si’, são, para a sua consciência, a única evidência e a

única realidade.



É a Onda que eu sou que lhes traz esta Libertação, permitindo-lhes desarmarem-se de todo efêmero.
Porque, é claro, o eu tem boas intenções para fazê-los acreditar em sua Eternidade.

Os pensamentos têm boas intenções para fazê-los acreditar que vocês irão adquirir o que, de fato, vocês
jamais deixaram.

A consciência tem boas intenções para mostrá-los a Luz como seu futuro.
Mas vocês não têm nada que se tornar porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Não há qualquer caminho.
Não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer identidade.

***

Eu sou o Arcanjo RAFAEL, aquele que é Livre.
Eu sou a Onda da Liberdade.

Isso é do domínio da sua única responsabilidade.
Liberdade.
Verdade.

Além de todo filtro e de todo véu.
Além de todo corpo, de toda alma, eu posso dizer, com vocês: vocês são a Liberdade.

Somente o olhar pesado (aquele do pensamento, da identidade a um corpo, ao efêmero) tende a fazê-los crer
exatamente o inverso.

Eu sou o Arcanjo RAFAEL.
Vocês são a Liberdade e a Absoluta Beleza.

Todo o resto é apenas efêmero.
O efêmero não se apreende, jamais, da Eternidade.

Eu os convido à Cura e à Graça.
Eu sou RAFAEL.

Nós somos o Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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~ A TROMBETA DO AR ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Você que está aí, diante de mim e em mim, de Presença a Presença, eu saúdo, em você, em mim, o Um: a

Única Presença.
Hino e Ode que atraem o Ser, além da fronteira do lábio, que é o limite, aí de onde sai o som, aí onde entra o

sopro, aí onde a carne da sua carne nutre você.
Eu sou o Anjo da Passagem, além de toda passagem.

***

Eu sou a onda que carrega a Onda, que permite ao Verbo atravessar a última fronteira, separando Sopro e Ar,
carne e ar.

***

Em meio à sua Presença, glorificada no canto do Um, eu o convido, além de todo tempo, a viver.
Viva, além de todo limite.

Ultrapasse o limite dos possíveis porque você é, muito além de todo possível, além de todo Ser, a Luz do
mundo.

Mundo que não É, além de todo olhar, além de toda visão.
Eu trago a você o que você É.
Eu levo você ao que você É.
Esqueça o limite e o decoro.

Esqueça os contextos dos quais você se cumulou porque nós estamos fora de qualquer contexto, fora de
qualquer fronteira, fora de qualquer carne e de qualquer ar.

***

Você porta e suporta a Onda da Vida porque isso é a sua vida, porque isso é a sua Presença.
Então, Vibremos, de Presença a Presença, de Coração a Coração, de Centro a Centro, de Onda a Onda.

Ressoando o mesmo canto, ressoando a mesma Presença, além de toda Presença, além de todo sentido,
além de Tudo porque você é, além do além de Tudo.

Você, que é você, exceto Você, além de tudo, Você, além desta carne que você habita.
Habite você porque você é Você, além de Tudo.

Além do Tudo.

***

Amado do Amor, você é o Amor do Amado porque você Ama.
Esse é o seu hino.

URIEL - 03 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-sFhkEJ4qYPM/T1iFsAqS6gI/AAAAAAAAAnM/tUErxr6-B50/s1600/00Uriel10103.03.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse é o seu Canto.
Canto da sua Presença, além da sua própria Presença.

Canto da Onda da Vida.
Eu venho declamar o tempo da Passagem onde nenhuma fronteira e nenhuma porta pode impedir o

Casamento de si mesmo com si mesmo.
Amado do Amado.

Amor do Amor.
Além da Vibrância, além da minha Radiância e além da sua Presença, nós somos Um.

Além de toda manifestação.
Além de toda Luz.

Amor, você faz o mundo.
Amor, você é o mundo.
Amor, você é o Amor.
Além de toda divisão.
Além do seu corpo.
Além da sua Alma.

Além do que Vibra em meio à sua Presença, eu o levo e o transporto à alvorada do Dia Novo.
Aquele em que a Onda da Vida vem apreender-se, a fim de privá-lo de tudo o que não é a Eternidade.

Amado do Um, Um do Amado, você é você.
Além de todo limite, eu o levo a Vibrar, além da Vibrância Única.

Você é a onda que percorre o mundo.
Você é a onda que percorre a própria Onda.

Além dos seus lábios, além do seu canal, aquele do Éter.
Você é a lemniscata, você é aquele que constrói, porque descontrói o próprio sentido do ilusório.

Então, vem dançar a ronda em meio ao Sol.

***

Eu o convido a passar a Porta do efêmero onde se dissolve todo sofrimento, onde se dissolve toda identidade.
Amado do Amor.

Presença no seu presente, venha viver, além do Presente, além do Hic e Nunc, o sentido da sua Eternidade.
Você é Humildade.

Você é a Simplicidade.
Você é a Porta que não são mais duas portas.

Você é Aquele que não é mais este.
 Você é Aquele que é Aquela, além de todo Limite.

Eu o convido e eu proponho a você viver a sua Eternidade.
Morada da Paz Suprema, além de toda morada, além de todo Presente, além de todo tempo, eu o levo a

dançar o tempo da Eternidade porque você é o Eterno, além de todo sentido.
Esse é o seu sentido e essa é a sua essência, a sua natureza verdadeira, além de todo intermédio e de todo

intermediário.
Além de todo limite, além de toda fronteira.

Você é a Onda da Vida, a Onda do Éter, aquela que o faz Vibrar, além da Vibração.
Você é o Amor.

Essa é a sua Natureza, essa é a sua Essência.

***

Não olhe mais o que o desvia desta Verdade.
Não há nada a ver que não esteja aí, desde toda a Eternidade.

Não há nada a desejar porque tudo o que foi esperado está além de toda realidade.
Você é o Verdadeiro.

Você é a Verdade.
Você é a Beleza.

Porque você é a Eternidade, além de todo Limite.
Então, venha dançar a ronda da Eternidade.



***

O som da minha Trombeta (que ressoa em você, no som da sua Alma e do seu Espírito) convida-o a Ser, além
do Ser.

A Ser, além do ter.
Não há mais nada a ver, há apenas que Ser.
Tudo o que foi visto era apenas projeção.

Eu digo a você: apreenda-se, apreenda-se da Eternidade que ninguém pode abraçar [ou abrasar], exceto, se
ele se tornar, ele mesmo, esta Eternidade.

Você é a Eternidade, a Onda do Éter.

***

Eu venho cantar para você a Ode da sua Verdade, além da sua Presença.
Amado do Um, juntos, nós penetramos as esferas do Éter, onde nenhuma localização pode restringi-lo.

Onde nenhum movimento pode conduzi-lo para fora do Verbo porque o Verbo é a sua Presença, Eterna e
gloriosa.

Você é o Verbo.
Você é muito além de tudo o que você crê.

Você é muito além de tudo o que foi projetado, de tudo o que foi avistado.
Você é além de tudo o que você amou e de tudo o que você ama.

Como você pode amar outra coisa?
Porque você é o Amor, na totalidade.

Porque você é a Verdade do Amor, a Verdade do Éter.
Você é o mundo porque você é a Onda.

Você é a Onda do Éter que vem ressoar e chamá-lo a viver o Éter, em meio à Eternidade.

***

Amado do Um, você é o Um.
O único.

Aquele que você procura não é outro senão si mesmo.
Não há nada a procurar que não esteja já, aí, desde toda a Eternidade.

Presente em Si mesmo, como você está presente em Si mesmo.
Além do sentido, mesmo, é a sua natureza, mesmo, de Presença.

Supere isso porque isso está superado.
Transcenda isso porque você é a Transcendência da Verdade, além de toda palavra.

Além de toda estrofe.
Além do que eu declamo, para você e em você.

***

Então, Amado do Amor, Case-se, Case-se com a Liberdade.
Dê lugar ao Ilimitado que você é, além de todo limite.

Abrase-se porque sua Natureza é o Fogo.
O Fogo, aquele que é Alegria, além da alegria.

Que é Presença, além de toda presença.
Saia de todo limite, porque você é o Ilimitado.
Entre em sua Eternidade, entre na Verdade.

Ode ao Éter.
Sopro portando o Verbo, vindo transfigurar o próprio sentido da sua identidade.

Vindo transfigurar isso a que você se prende, no que você É, não há nada a prender porque você é, além
mesmo de todo limite.



Você é o Absoluto, glorificado pela Graça.
Você é a Graça da Eternidade.

Você é a Onda da Graça que vive o Indizível, a partir do momento em que você sai do instante.
A partir do momento em que a sua Presença não é mais somente o tempo do instante, mas transcende os

próprios limites de todo Espaço e de todo Tempo.

***

Amado do Um, eu o convido a dançar, ao som da Trombeta que carrega o Verbo.
Ouça, ouça e escute.

Além de todo entendimento.
Porque você É além do entendimento.

Porque você É além da escuta.
Você é a onda que você percebe, você é o Êxtase porque isso É o que você É, além de todo Limite.

Seja o Ilimitado, seja este Absoluto, além de todo corpo, além de todo Estado de Ser.
Eu o convido a se fundir na essência que você É.

Eu o convido a Ser, a fim de não mais Ser.
Eu o convido em meio ao não Ser, além de todo possível, no próprio Amor que é a sua Essência.

Presença.

***

Onda da Vida.
Onda do Éter.

Você é o Éter, porque a Eternidade.
Você é o Éter, porque o Amor.
E, no Amor, não há nada a ver.

Não há nada a projetar.
Não há nada a Ser senão o próprio sentido da Essência.

Você é a Essência que permite e exala o perfume da Eternidade, além de todo perfume, mesmo o mais
inebriante.

Você é a Presença, Eterna e Infinita.
Você é o Amor, a Onda da Vida.

Você é o CRISTO que vem desposar ele mesmo, em meio ao limitado.
Deixe desaparecer o que tem apenas um tempo, a fim de tornar-se todo Tempo.

Deixe partir o que é limitado porque o limitado tem apenas um tempo, aquele do sofrimento e da separação.
Você é tudo, exceto isso, porque você não é senão o Absoluto.

Absoluto Amado.
Absoluto Amor, além da Presença, além do Ser efêmero.

Venha, volte-se ao que você É.
Volte-se à evidência da sua Presença, além de toda Presença.

Volte-se à evidência da Onda da Vida.
Você é o Êxtase.
Você é o Verbo.

Não há nada mais senão este Absoluto que você É, além de todo véu.
Além de toda revelação.
A Graça e você mesmo.
Doe-se a você mesmo.

Viva a Graça, além de todo limite, de todo corpo, de todo sentido do eu, de todo sentido pessoal porque você
é o impessoal.

Absolutamente, você é isso.

***

Amado do Amor, Amor do Amado, Ele lhe disse, Ela lhe disse: “Você e Eu somos Um”.



Para fazer o milagre de uma só coisa, não há mais em cima, não há mais embaixo.
Não há mais dentro, não há mais fora.

Tudo é sentido acima, abaixo.
Tudo é retornado.

Retornando ao Infinito.
Retornando à Beleza, além de toda vivência.

Além do que é visto.
Eu o convido, pela Ode do meu Canto, pelo canto da Ode, para viver a Graça absoluta da sua indizível

Presença, além da sua Presença.
Eu o convido a Ser o que eu Sou, como você me convida a Ser o que você É.

Onde está o limite?
Onde está o contexto?

Nisso que não há nem contexto nem limite, nisso que é Absoluto.

***

O que você habita (este corpo e esta vida), prossiga-o.
Não se desvie de nada.

Não há, aliás, nada que possa ser desviado.
Simplesmente, não expresse mais o olhar separado e dividido.

Você é o Tudo, então, como você poderia ser somente este você?
Como você poderia ser somente este corpo?

Como você poderia ser somente esta vida tão limitada, tão desconfortável?
Passe do outro lado, para apreender-se de que não há lado algum que possa escapar ao Absoluto que você é.

Você é a Graça.
Você é a Eternidade.

***

Você é o tempo do Infinito onde o tempo não é mais contado, onde não há mais nada a descontar e onde o
mundo torna-se a Onda, o Êxtase.

Esse Casamento, além de todo corpo, além de todo limite.
Deixe abrasar-se na Onda do Fogo, na Onda do Deleite.

É a sua Natureza, é a sua Essência.
Então, antes mesmo do último sopro, irá soprar, em você, o Sopro da sua Eternidade.

Você irá viver, então, o Absoluto que você É porque não há mais qualquer limite concebido ou percebido.
Eu sou o lábio, aquele que fala em meio à sua fronteira.

O lábio que, até agora, separava o ar da carne.
O lábio que permitia ao sopro entrar e, também, sair em palavras.

Mas você não é nem a palavra, exceto a palavra dada, aquela de reencontrar sua Eternidade, vindo revelar, em
Você, o que está além de você.

Então, a Paz, aquela que está além da Paz da alma, além da Paz do corpo, apreender-se-á de você.
Vindo em meio à sua Presença.

Você É a Eternidade e você tem a Eternidade.
Nenhum sentido e nenhum limite pode alterar o sentido da sua Alteridade, o sentido do seu Éter.

Você é o Éter, o Éter da Vida, Êxtase infinito da sua Infinita Presença.
Você está além de tudo o que você pode crer.

Você está além de tudo o que você pode limitar, conceber.
Você é o Ilimitado.
Você é o Absoluto.

Você é isso e nada mais que isso.

***

Então, o que você tem a temer, senão suas próprias dúvidas, em meio ao efêmero, em meio ao ego, em meio



à pessoa?
Você não é a dúvida.
Não há nada a temer.
Não há nada a avistar.

Há apenas que deixar a Onda da Vida apreender-se de você no Éter e na sua Eternidade.
Todo o resto não tem sentido, em meio ao limitado.

Torne-se o que você É, desde toda Eternidade.
Este Ilimitado, esta Graça absoluta do Absoluto.

Consciente, além de toda consciência.
Presente, além de toda Presença.

Eu digo a você: você é você.
Eu digo a você: supere o que é dito.

Eu digo a você: transcenda tudo o que você se diz.
Eu digo a você: Seja a Vida, seja a Eternidade porque você não é nada mais que isso.

Você é a Presença Infinita.

***

Todos os mundos estão em você porque, em última análise, o único mundo é você mesmo, além de toda
Alma, além de toda carne.

Você é o Ar que percorre os Mundos, além dos mundos.
Você é o Ar do Éter.

Você é o Sopro e o Verbo do Ar.
Um Fogo, para sempre renovado, para sempre revelado, para sempre Presente.

Esta Onda do Éter que nós, Arcanjos, viemos, em você, irradiar e glorificar.
Não coloque qualquer limite, não coloque qualquer palavra sobre o Verbo.

Deixe-o operar pela Graça da sua Presença, na Graça do Éter, no Êxtase Infinito do que você é.
Você e eu somos além do que eu nomeio.

Não existe qualquer palavra e qualquer sentido que possa traduzir o sentido da Onda, o Êxtase da Vida, o
Casamento, a União e a Liberação.

Você é a Liberdade, além de todas as armadilhas porque você não tem, neste Absoluto, qualquer dúvida, nisso
que você É.

A única dúvida que pode aflorar e fazer alusão, é apenas aquela que é transmitida pelo que não é verdadeiro,
pelo efêmero em você, por vezes ainda presente em meio à sua própria Presença.

***

Eu sou o Anjo da Presença, aquele que vem devolvê-lo a você mesmo, a fim de desviá-lo do ilusório efêmero.
Eu sou o fogo que carrega o Fogo.
Eu sou a onda que carrega a Onda.

Eu sou o Ar que carrega o Éter.
Abrasando, em você, toda dúvida.

Você é a Eternidade, você é a Beleza.
Você é, além da sua própria Presença, este Absoluto.

Não há nada mais que isso.
Em última análise, não há fim.

Em última análise, não houve qualquer início.
Somente a projeção em meio ao sofrimento do efêmero, somente a projeção em meio à partição dos mundos,

em meio às Dimensões, pôde fazer crer e viver, um sonho.
Você não é qualquer sonho.

Você não é senão a Verdade Absoluta.
O limite é um sonho que, de vez em quando, se transforma em pesadelo, mas você não é nem o pesadelo

nem o sonho.
Você é o que permitiu ao sonho e ao pesadelo manifestarem-se à sua própria Consciência, mas você não é a

sua própria Consciência.
Você é o Absoluto indizível da Alegria Eterna, além de toda Alegria.

Você é a Graça.



Você é a Presença.
E você é, sobretudo, a Graça na Obra.

Você é a Obra da Graça, sua própria Obra, aquela que trabalha, sempre, sempre, no mesmo som, no mesmo
silêncio, aqui, sobre o mundo que você percorre ainda.

Percorra-o, enquanto o tempo do efêmero não terminou, mas não seja isso.
Entre no tempo da sua própria Graça, no tempo do seu Ilimitado e da sua Eternidade.

***

Amado do Amor, seja além do Si, estabeleça-se além de todo reino.
Seja a Onda da Vida.

O Êxtase.
O Verbo, em ação e imóvel.

Você é Isso.
Então, em meio à nossa Presença, na mesma Comunhão e na mesma União, na mesma Verdade, porque não

há outra que essa que você é e essa que eu sou, além de toda identidade.
Vivamos a Onda.

Onda da Graça e Onda da Vida percorrendo o Éter, desde o seu sacro e desde os seus pés, até o mais alto
dos Céus, além da sua cabeça.

A alquimia do Casamento.
A alquimia aonde o Ilimitado vem, de maneira eterna, dissolver tudo o que você não é, tudo o que você

acreditava.
Você não é senão a Graça.

Você não é senão a Verdade e a Eternidade.
Então, juntos, além de toda Lareira, além de todo lugar, além deste instante, eu, Arcanjo URIEL, declaro o

tempo do Êxtase, além da Alegria.
O tempo da Verdade, além de todas as verdades.

***

Decrete comigo o seu infinito e absoluto Deleite, aquele que você É.
Recolha este indizível Absoluto, não somente no espaço do seu corpo, não somente no espaço do seu

Coração, não somente no limite da sua Alma, não somente no Ilimitado do seu Espírito, mas, bem mais, na
Absoluta e Infinita Presença.

Vibremos, acolhamos a Onda.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Nós somos Um.
Um nós somos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu saúdo o Absoluto e a indizível Beleza.
Eu saúdo a Onda da Vida.

Eu Comungo à sua Graça, que é a minha, além de toda afiliação.
Então, eu digo a você, o que não pode ser dito.

Então, no silêncio, eu o convido a dançar.
Você.

Você é o Apelo.
Você é a Verdade.



Você é a Onda Absoluta.
Então, o que você pode temer?

O que você pode acreditar?
O que você pode ser, senão Isso?

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou a Trombeta que faz tombar os muros do seu confinamento a fim de que a sua Luz não seja outra coisa

que a Luz do Absoluto.
Reflexo do Ilimitado, manifestação disso que É, convide-me, convide-me a Ser este Absoluto que é você.

Convide-me.
Você, a Graça do Eterno.
A Onda do Êxtase Infinito.

Você é isso.
Você é o Amor.

Então, eu não posso mesmo mais dizer, mesmo enquanto Arcanjo (parcela de você): eu amo você, porque
mesmo esta palavra e esta frase são projeções.

Você é a Essência do Amor.
Apenas Ser, além do Ser, além do Si.

Ter-se aí, por toda parte e aqui.
Eu sou URIEL, a Trombeta do Ar, além da carne.

A hora e o tempo da sua Ressurreição.
Porque você jamais morreu.
Porque você jamais nasceu.

Você é isso.
Eu me retiro em você porque nada pode ser tirado de você, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL.
Anjo da Presença.
Anjo da Reversão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Graça e Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

O ar da sua carne que abrasa de Luz, o Fogo da sua Eternidade.
Deixemos, juntos, a Onda da Vida nascer, a fim de não mais ser outra coisa que o Absoluto.

Eu me retiro, em você.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, eu lhes dou a Graça.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Bem amados, eu venho a vocês, hoje, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação, da Comunicação e então,
também, do Abandono.

Eu venho a fim de responder, mais especificamente, às suas interrogações referentes à Onda da Vida (ou
Onda do Éter) através do que isso pode representar.

Eu vou evitar, entretanto, dar-lhes as implicações da ação da Graça (dessa Doação da Graça), em meio ao que
é para viver, para vocês, porque isso será explicado e revelado por algumas Estrelas.

Por outro lado, tudo o que for anterior a esta descoberta (ou à sua vivência) dessa Doação da Graça e que
coloca, para vocês, questionamento ou interrogação, então, se eu puder ali trazer uma resposta, eu a trarei.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a transverberação?
 

Bem amado, a transverberação é a penetração do Verbo (ou Sopro do Espírito, ou Sopro do Absoluto) nesse
Templo que é o seu corpo, dando-lhes a viver o Absoluto e então, de algum modo, a superar e a transcender,

de maneira definitiva, o que serviu para abrigar a vida em meio a este Ilusório, ou seja, a esse corpo
denominado esse Templo.

Como vocês constataram, nós nomeamos esta Força que se desdobra em vocês, não mais o Desdobramento
da Luz (em meio a esse corpo), não mais a reprodução (ao idêntico) do seu Corpo de Estado de Ser, mas,

sim, um elemento novo que está, diretamente, conectado à Doação da Graça, ao Manto Azul da Graça,
traduzindo-se pelo que nós denominamos uma Onda.

Até agora, nós diferenciamos, de maneira formal e lógica, em meio à sua encarnação, o que era do domínio do
que foi chamado de Energia vital (ou Energia que circula nessas células, nesse corpo, nesses meridianos,

nesses Nadis), do conjunto do que constitui o complexo inferior da vida, dando-lhes certo número de leis (certo
número de lógicas, certo número de elementos) a viver, a compreender, a assimilar.

ANAEL - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-lQzo7lTsaKw/T13KzsJKzSI/AAAAAAAAApE/-bjuiGE4tVg/s1600/00+anael200'+-+10.03.2012.jpg


A irrupção do Supramental (tal como descrita, pela primeira vez, no seu conteúdo, pelo Bem Amado SRI
AUROBINDO) vai muito além, doravante, da Fusão dos Éteres (que lhes foi falada há um ano).

Existe uma alquimia particular visando queimar o que nós chamamos de Sopro vital (ou Sopro da encarnação)
por intermédio da ação do que foi denominado o Supramental.

Quando o Supramental é integrado, na totalidade (não, somente, através das suas manifestações, em meio às
Portas, em meio ao Desdobramento da Luz ou em meio a outras manifestações denominadas Comunhão,
Fusão, Dissolução), chega um outro processo que é a irrupção da Força da Vida, muito além deste mundo,

muito além deste Universo, muito além de toda Dimensão, que remete para A FONTE.
O Supramental é uma emanação d’A FONTE (em seus diferentes componentes), retransmitida pelo Sol,

retransmitida por Sirius, retransmitida por Alcyone, retransmitida pelo cosmos em sua inteireza, assim como
pela Terra em sua totalidade.

Além disso, existe um princípio (além de toda emanação, além de toda manifestação, além de toda percepção
e de toda concepção, até mesmo, da Consciência) que pode ser considerado como um resultado (e que, no
entanto, não é um) da interação entre a Energia vital e o Supramental, em meio ao Éter da Terra: a Fusão dos

Éteres.
Do mesmo modo, em vocês, realiza-se, de algum modo, uma integração, uma Fusão e uma Dissolução (às

vezes do Fogo vital, às vezes do Fogo do Espírito, às vezes da Energia vital e do Supramental) com um
terceiro termo que é, literalmente, a sua Essência, a sua natureza, além de toda forma, de todo limite, de toda

corporeidade, de toda apreensão, de toda compreensão, de toda percepção, de toda concepção e, até
mesmo, de toda Consciência.

As características, perceptíveis, desta Onda da Vida, são um estremecimento (arrepio) começando,
inicialmente, sob os pés e, progressivamente, subindo ao longo das pernas até alcançar o seu próprio objetivo

que é o primeiro e o segundo chakras.
Revelando, então, e transfigurando, as últimas sombras: aquelas do medo da carne, do medo do vazio, do

medo do fim (qualquer que seja), permitindo, então, liberar, na totalidade, a Onda da Vida que é (eu os lembro)
sua natureza e seu Nascimento.

O seu Nascimento, de fato, sempre ocorreu.
Não há nada a Revelar que não esteja, já, Revelado.

Não há nada a viver que não tenha sido, já, vivenciado.
A Onda do Éter (ou Onda da Vida) é esse estremecimento reconectando-os à sua Essência, à sua natureza, ao
que foi denominado (desde um tempo, pelos Governadores da Intraterra) as raízes intraterrestres e as raízes

extraterrestres.
Reconectados a esse duplo fluxo, a Noiva e o Noivo tornando-se a Esposa e o Esposo.

Vocês estão, então, naquele momento, sem qualquer diferenciação, sem qualquer distanciamento do que
vocês São, na Verdade.

A Onda da Vida, trazida pelo Manto Azul da Graça, corresponde ao último estágio de Desdobramento da Luz
através das Portas onde, depois desse Desdobramento (ocorrendo em todas as direções do seu espaço, do

seu Templo que é esse corpo) chega o momento, além de todo tempo, de reintegrar este Absoluto.

***

Pergunta: depois da Visão do Coração, da Visão do Éter, falamos da Visão da Consciência.

O que vocês São não pode ser visto.
Porque, o que é visto, mesmo em meio à Visão do Coração, será, sempre, uma projeção (mesmo a mais

perfeita das projeções).
Jamais foi relatado a Visão da Consciência.

Sucessivamente (na ordem das Ilusões), aparecem (no caminho dito espiritual): a Visão dita Luciferiana (ligada
ao 3º olho) que é uma percepção astral.

Vem, em seguida, a Visão Etérea onde lhes é dada uma série de coisas a ver (muito além das imagens
projetadas) correspondendo, já, a um esboço do Absoluto e da Verdade.

Vem, depois, a Visão do Coração que não é mais, somente, uma Visão Interior, mas uma Visão cuja
particularidade é não estar separada do todo.

Mas, em meio a esta não separação, existe, no entanto, uma percepção de duas entidades distintas: vocês e o
CRISTO, vocês e o outro ou o outro e vocês (o que dá no mesmo).

Há uma última etapa: é extrair-se da própria Ilusão de ser alguma coisa e de que o outro seja, também, alguma
coisa.

Visto que, em última análise, há apenas uma coisa: o Absoluto.
E isso não é, absolutamente, uma Visão e não pode, em caso algum, ser uma Visão.

Enquanto há Visão, há projeção.
A iminência, o Absoluto, a Indizível Graça da transverberação é tudo, exceto um mecanismo de Visão.

Algumas Visões podem ali ser conduzidas, mas elas não são a Essência do que isso é.



***

Pergunta: existe apenas um único Absoluto?

Bem amado, aquele que pergunta é apenas a personalidade que se coloca a questão para saber quantos
Absolutos existem.

Há apenas um Absoluto e um somente.
E aí aparece o temor da personalidade, o desespero, até mesmo, da personalidade, que é obrigada a se

apagar diante da Unidade.

***

Pergunta: quando sentimos os estremecimentos da Onda da Vida, mas sem sentirmos o êxtase, será que
isso reflete uma falta de Abandono à Luz?

Sim, na totalidade.
Esse estremecimento (partindo dos pés e subindo ao longo das suas pernas) chegando ao períneo (peri

naos significa “em torno do Templo”) e se construindo ao nível do segundo chakra, torna-se êxtase a partir do
momento em que há transcendência do que vocês nomeiam primeiro e segundo chakras.

O conjunto dos impedimentos, o conjunto das violações, o conjunto dos medos (mesmo aqueles que foram
superados pelo ego) estão, ainda, inscritos em suas estruturas.

Nenhuma estrutura ilusória pode conceber-se como Ilusória.
O estremecimento da Onda da Vida é transmitido e se traduz a partir do momento em que ela chega ao

Coração, por um estado de êxtase permanente, indissolúvel e totalmente imanente.
Perceber a Onda da Vida e não ser convertido, si mesmo, nesta Onda da Vida, efetivamente, reflete as

primeiras abordagens (se o podemos dizer) da Onda da Vida, pelo próprio Estado de Ser.
Será que ele vai se deixar levar, este Estado de Ser?

Será que ele vai aceitar a própria dissolução do “Eu sou”, do “Eu sou UM” (ou, se vocês preferirem, do Si) em
meio ao não Ser?

Do mesmo modo que foi dito por vários Anciãos que o Samadhi não é um fim em si, mas é apenas, de algum
modo, o reflexo do que a pessoa atingiu, traduzindo-se pelo processo da Humildade, da Simplicidade, da

vivência do Fogo do Coração.
Mas, será que, no entanto, há Crucificação?

A Crucificação (ou a Passagem da última Porta Estreita) é representada pela ação do Manto Azul da Graça (da
Doação da Graça) para viver a Graça (a Onda da Vida, a Onda do Éter), para tornar-se a Graça.

E isso não pode ser realizado enquanto existir a menor parcela de personalidade, a menor parcela de medo, a
menor parcela de dúvida.

Essas resistências não são para serem observadas.
Elas não são para serem procuradas.

O único elemento a manifestar é o Abandono de si mesmo, o Abandono do Si e não, somente, da
personalidade.

É renunciar ao Acordar (ou ao estar Desperto) para percorrer a Onda do Absoluto.
Sobre esta Terra, houve vários Acordados (vários Despertos).

Quais são os seres humanos, encarnados na carne, que foram capazes de dizer: “eu e meu Pai somos UM”?
Somente aquele que sacrificou o Si (seu Acordar, seu Despertar), somente aquele que Abandonou si mesmo,

tornou-se um deles.
É o momento em que vocês não concebem mais (nem manifestam) uma crença em um Absoluto exterior a

vocês, enquanto que busca, enquanto que procura, enquanto que progressão.
É o momento em que vocês constatam, pela própria experiência, que nada existe, que tudo é apenas projeção.

Naquele momento, a Onda da Vida torna-se êxtase permanente e imanente.
É a renúncia total a todas as Ilusões, sem qualquer exceção.

Enquanto vocês acreditam e aderem ao fato de ser uma pessoa vivendo a Luz, enquanto vocês aderem e
vivem suas experiências (vivenciadas mesmo em meio ao Estado de Ser), vocês não podem aceder ao

Absoluto.
É-lhes preciso renunciar a tudo, não ser mais nada, para ser, enfim, o Tudo.

Houve muito poucos seres que realizaram, sobre esta Terra, esta Liberação efetiva.
Todos eles lhes falaram (qualquer que seja o século, qualquer que seja sua cultura) a mesma linguagem,

empregaram as mesmas palavras porque não há outras.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre a Transfiguração?

Bem amado, a Transfiguração é uma etapa importante.
Em meio à Transfiguração há, de alguma forma, contemplação da Luz, contemplação do Verbo, acesso ao

Supramental enquanto o ideal a conquistar, a manifestar, a conscientizar, a concretizar.
Isso é a Transfiguração.

É, de alguma forma, um face a face entre o Si (que se descobre) e a Luz.
É um face a face, também, entre a Noiva e o Noivo (ou o Noivo e a Noiva).

Chega um momento em que esta distância é vivenciada como o que ela é: uma incoerência e uma Ilusão.
Naquele momento, há Crucificação.

A partir deste momento, no momento da Ressurreição, vocês são Liberados.
Ou seja, a Onda da Vida torna-se êxtase e transverberação que é (eu os lembro) sua Essência, sua natureza e

seu Princípio.
Os dois não podem coexistir.

Vocês podem permanecer, um tempo definido (sobre esta Terra) como extremamente longo, em meio ao
Acordar, contemplando-se vocês mesmos na Luz (o que eu chamaria de uma ferida narcisista espiritual).

Chega um momento em que a contemplação pode cessar porque, naquele momento, vocês apreendem-se
(além de toda lógica, de todo mental e de todo Supramental e de toda Atração / Visão) de que o que vocês

contemplam não é nada mais senão o que vocês São desde toda Eternidade.
Naquele momento, vocês são Liberados.

Não para parar na Transfiguração.
Mas, isso não é uma ordem porque cada um é livre.

Vocês são livres para permanecer em tal plano.
Vocês são livres para não estar em parte alguma.

Mas vocês não podem ignorar (como o fez esta carne, por uma série de falhas) o que vocês são na Verdade.
O que A FONTE, ela mesma, nomeou a Promessa, é muito exatamente isso: não se lembrar, nem reviver,

simplesmente, sua origem, sua Fonte (nossa Fonte comum), mas, sim, tornar-se esta Fonte comum, fazendo,
assim, cessar todo jogo de espelhamento, todo jogo de projeção e toda Ilusão.

Para isso, vocês estão preparados para tudo perder?
Vocês estão preparados para tudo deixar, mesmo a Luz?

***

Pergunta: como correlacionar o Absoluto e a vida neste mundo?

Bem amado, como você vai se aperceber (se isso já não ocorreu), isso é estritamente impossível.
Naturalmente, até um certo estágio do Apelo da Luz (consistindo, simplesmente, na Transfiguração, no

Acordar, no Despertar), havia compatibilidade entre o mundo do Ilusório e o mundo do Absoluto.
Isso irá se tornar cada vez mais uma forma de desafio para manter qualquer Ilusório em meio ao Absoluto.

Aí também, quem tem medo?
Quem quer, a todo custo, manter o Absoluto e o efêmero no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma

Consciência, se não o ego?
Será que o Absoluto se interessa por outra coisa que o Absoluto?

Será que o Amor se interessa por outra coisa que o Amor?
Será que a Luz se interessa por outra coisa que a Luz?

Obviamente, o ego vai, sempre, argumentar que há ainda que se manter, que há uma atividade a realizar (como
sentido de responsabilidade).

Mas, lembrem-se, também, de que lhes foi dito que o que vocês atravessam, nesse momento, os coloca, muito
exatamente, na idade correta, no lugar correto, no estado correto, para viver o que é para vocês viverem.

Aquele que está Livre, hoje, para viver isso, devia estar livre para vivê-lo.
Aquele que está ocupado com mil tarefas devia estar ocupado com essas mil tarefas para poder vivê-lo.

Enfim, do mesmo modo que vocês podiam passar vidas inteiras rezando (sem realizar o menor Si porque esta
prece era apenas uma projeção), do mesmo modo que há seres que vivenciaram (de maneira espontânea) o Si

(sem nada pedir a ninguém), o que chega, em meio a esta linearidade do tempo, é perfeitamente justo.
O que chega, neste tempo particular para cada um de vocês, neste Encontro com o Absoluto e com a

Ascensão da Terra é, muito exatamente, o que era justo para vocês.
Se, sequer, vocês vivem o êxtase, a transverberação, ou uma das Coroas, então significa que isso é totalmente

justo para vocês.



Nessas condições, quem poderia tornar-se, se não o ego, isso que é limitado?
A partir do momento em que vocês se apreendem disso, vocês apreendem-se, também, de porque alguns

grandes Liberados desta Terra disseram e repetiram que o que eles faziam, eles o faziam porque eles eram os
menores dentre vocês.

Eles nada faziam para eles mesmos, porque eles nada eram.
Enquanto vocês querem ser alguma coisa (mesmo a Luz que vocês portam, mesmo o conhecimento que

vocês adquiriram), vocês não estão prontos para viver o Absoluto.
É-lhes preciso tudo deixar, Abandonar o Si e não mais, somente, Abandonar-se à Luz, Abandonar-se ao nada.
Então, pelo efeito do Manto Azul da Graça, a Onda de Vida irá colocá-los, instantaneamente, na Verdade do

seu Ser, além de toda Presença.

***

Pergunta: é sempre correto Comungar com a Luz durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa)?

Bem amada, tudo depende do estágio em que está a Dissolução da personalidade.
A Comunhão com a Luz, o protocolo nomeado Nova Aliança, os princípios de Comunhão (de Fusão, de

Dissolução, de Deslocalização) e o Manto Azul da Graça, devem conduzi-los a viver o Absoluto.
Se tal for o seu estado, não há, então, que resolver Comungar, hoje.

Alinhem-se.
Nada peçam.
Nada façam.

 Aceitem nada ser, não mais existir e a Luz (que os chama, por uma das Coroas, naquele momento) não será
mais vivenciada como um Alinhamento, mas como um estremecimento da Onda da Vida, como uma água viva

vindo devolvê-los (restituí-los) ao que vocês São.
Somente o ego acredita reagir.

Nós fizemos o seu ego agir no sentido da Luz, do Abandono ao Si, do Abandono do si para A FONTE, a fim de
fazê-los passar por um Abandono exterior (qualquer que seja: de uma profissão, de um cônjuge, de filhos, de

pais, de uma situação).
Não é isso.

É preciso Abandonar-se à Luz.
Em seguida, Abandonar o Si, para viver o Não Ser.

Isso irá permitir-lhes realizar (se este Absoluto lhes der a oportunidade) o que é para realizar.
Mas, vivendo este Absoluto, não poderá emergir qualquer questão sobre o sentido do que é para fazer ou do

que não é para fazer.
Porque fazê-lo (ou não fazê-lo) pertence, sempre, a um julgamento de valor ou a um julgamento espiritual.

O Absoluto (a Onda da Vida ou a Onda do Éter) não tem o que fazer disso.
O que explica que as circunstâncias de vida (por exemplo) de algumas Estrelas levaram-nas a deixar, muito

depressa, este plano da Terra encarnada ou, então, a viver no que (à época) representava, para elas, o melhor
meio de proteção em relação ao mundo da personalidade (qualquer que seja a tradição).

A última pergunta que vem lhes fazer o Manto Azul da Graça é, efetivamente, esta: vocês querem Ser o que
vocês São, ou seja, o Não Ser?

Ou vocês querem continuar a manifestar alguma separação, mesmo estando conectados?
Ser o Absoluto permite Comungar com o átomo, com o conjunto dos sistemas solares, com não importa qual

ser Liberado que dança no Sol ou que dança em sua Eternidade.
Mas isso é apenas possível se vocês, vocês mesmos, ultrapassarem ou se Liberarem de toda Ilusão.

Aquele que não vive esta etapa, este estado (porque há uma resistência, porque há um medo, porque há uma
dúvida), não pode compreender a Onda da Vida.

Do mesmo modo que a Coroa Radiante da cabeça apenas pode ser aceita quando ela é validada por sua
própria percepção, do mesmo modo, viver a transverberação (ou o êxtase místico) imanente e permanente,

apenas pode ocorrer se vocês, definitivamente, saírem de todo Eu (jogo).
Quando alguns Liberados lhes disseram que eles não eram esse corpo, isso não foi uma afirmação mental.

Nem um conceito.
Mas, realmente, uma vivência, permitindo-lhes assistir à sua própria morte.

Sem medo.
Sem sofrimento.

Sem agonia.
Com uma Alegria total.

O que é preciso guardar (em um canto qualquer dos seus limites) é que, jamais, o Absoluto pode ser confinado
em qualquer limitado.



***

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?

Bem amado, quando há íntase, há êxtase.
Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.

Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.
A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.

O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.
O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a

veracidade da Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.
 Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade,

qualquer ação, nem qualquer interrogação.
Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.

A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.
São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além

do Samadhi manifestado por muitas Estrelas.
A polaridade natural do que é chamado de feminilidade, em meio a este mundo, é uma polaridade maior para

viver a íntase, sem ter necessidade de dar qualquer testemunho.
Mas, o processo de transverberação é idêntico, em um pseudo masculino como em um pseudo feminino.

Enquanto humanos encarnados, vocês não têm qualquer maneira de aferir para definir a Onda da Vida.
A única coisa que pode se aproximar (enquanto humanos tendo feito a experiência da carne) é, evidentemente,

o que é chamado de gozo dito sexual (embora grandemente transcendido por este estado).
Porque este êxtase não dura muito tempo.

Ele não compreende apenas um orgasmo, mas se refere, tanto ao corpo, como à alma e como ao Espírito
(enlevados no êxtase, transportados para as Moradas do Indizível), fazendo-o realizar sua própria natureza, sua

própria Essência e sua Verdade suprema.

***

Pergunta: o Fogo desenvolvido pelo inspirar e pelo expirar está relacionado com o Absoluto?

Não.
O Fogo é a própria natureza do Amor e da Luz: um Fogo devorador.

A esse Fogo falta a Água porque a Água é a origem do Fogo (e não o inverso).
A Onda da Vida é, portanto, esta Água do Batismo das Águas do Alto (aqui representadas, sobre esta Terra,

pelas águas do Núcleo cristalino da Terra) vindo revelar, em vocês, a Onda da Vida.
Fazendo o casamento, de algum modo, do que eu chamei do Noivo e da Noiva ou, se você preferir, da Água e

do Fogo primordiais.
Vocês podem multiplicar esses termos ao infinito (masculino / feminino, Lua / Sol, Fusão dos antagonismos,

reunificação do Andrógino primordial, fim da separação, fim do inspirar e do expirar) a fim de ser inscrito em um
Sopro perpétuo e permanente: aquele do Sopro, aquele da Transverberação, aquele do Êxtase e da Íntase,

reunidos na mesma Verdade, na mesma Onda, no mesmo estado entusiástico da Absoluta Indizível Verdade.
O Sopro é um elemento importante que lhes permitiu (para alguns) realizar a Respiração do Coração.

E esta Respiração do Coração é, sempre, fundamentada em pelo menos dois tempos (ou mesmo três
tempos).

Ao passo que o que nós falamos, agora (esse estremecimento da Onda da Vida, esta Onda da Vida ou Onda
do Éter, Doação da Graça ou Onda da Graça), manifesta-se, a vocês, como uma permanência e uma

imanência.
É alguma coisa que, efetivamente (se quisermos compará-la à Energia), circula, mas não no sentido de uma

circulação de Energia.
Porque esta circulação não segue (se isso não for em um primeiro tempo) um trajeto, mas, difunde-se e se

propaga, ao mesmo tempo, em todos os espaços deste corpo, em todos os espaços deste mundo como de
todos os mundos.

Há, portanto, sensação de propagação.
Em um primeiro tempo, esta Onda da Vida, nascendo ao nível dos pés, alcança o períneo, vindo estimular
processos Vibratórios e energéticos que não são, somente, Vibrações, que não são, somente, Energias.

A palavra que nós empregamos é esta Água do Batismo, esta Água lustral.
Este Fogo e esta Água, enfim alquimiados e reunidos na mesma Verdade (Fusão das polaridades opostas do



masculino e do feminino), tendo feito dizer a várias Esposas de CRISTO (cujas Estrelas são as dignas
representantes) que elas tinham se casado com CRISTO.

Esse casamento não é uma projeção ou um desejo de virgem, mas, é bem a realidade do que aconteceu.
A Energia circula segundo as linhas estabelecidas.

O Fogo vai se estabelecer, inicialmente, em meio a estruturas Radiantes (vindo magnificar, transfigurar os
chakras), denominadas: Coroa Radiante do Coração, Coroa Radiante da cabeça.

Vindo, em seguida, este estremecimento, esta Onda da Vida, esta Onda do Éter, que parece partir de um
ponto para atingir outro ponto e, depois, difundir-se em todas as células.

O que foi nomeado (em outra época, pelo Bem Amado SRI AUROBINDO) como a Iluminação do Supramental
(ou o Supramental das células) corresponde, em parte, a esse processo.

Durante a sua experiência de vida, o Bem Amado SRI AUROBINDO deu o Yoga Integral.
Ele construiu (ignorando o que era a imersão total em meio ao Supramental) a esperança de uma vida

regenerada e nova nesta Dimensão.
Isso fazia parte de suas crenças.

Mas, eu os lembro, ele mesmo, durante esta última experiência, uma de suas últimas experiências de vida, SRI
AUROBINDO renunciou, de alguma forma, à Onda da Vida, para permitir à humanidade realizar (se ela o quiser)

o que ela realiza hoje.
Hoje, vocês são chamados a superar isso.

A Luz os chama para ser Luz e não para ver a Luz.
A Luz os chama para ser o que vocês São.

Para sair de toda limitação, de toda forma, de todo Si.
Lembrem-se de que isso não é um outro objetivo, já que o objetivo final foi alcançado a partir do momento em
que o Comandante dos Anciãos (ndr: OMARAAM MIKAËL AÏVANHOV) falou-lhes da liberação individual da

Terra, de cada um daqueles que ela carregava dentre aqueles que deviam Despertar e que estão Despertos.
Esta etapa, denominada última, é apenas, de algum modo, um resultado que será, de qualquer maneira,

alcançado para cada um, no momento final deste tempo.
O que, apesar de tudo, não prediz o seu futuro que, como vocês sabem, está inscrito em meio mesmo à sua

Vibração.
A Onda da Vida apenas faz transportá-los do último limite, denominado Corpo de Estado de Ser, para a

Eternidade.
Aqui mesmo.

Sobre este mundo.

***

Pergunta: existe uma ligação entre o Absoluto e a Absolvição?

Bem amado, sim.
No sentido de uma paródia.

Nenhum ser humano pode lhe dar a Absolvição, mesmo investido da maior das Graças.
Do mesmo modo que não existe qualquer pecado (nem mortal, nem outro).

Há apenas na concepção dos cérebros humanos (diga-se religioso) que pode existir esse tipo de aberração:
de bem, de mal, de Luz, de Sombra, de separação (qualquer que seja).

Poderíamos resumir isso de outra forma: jamais creiam no que lhes diz o seu corpo.
Jamais creiam no que lhes dizem os seus pensamentos.

Não creiam em nada.
Absolutamente em nada.

O Absoluto não pode se descobrir por uma compreensão, nem mesmo por uma definição (qualquer que seja).
É, unicamente, quando vocês tiverem eliminado tudo o que é efêmero.

Então, é claro: sua própria Presença enquanto identidade, enquanto corpo, enquanto pensamento ou enquanto
conceito, até mesmo, de se reencarnar.

É quando vocês eliminarem o próprio princípio da alma, o próprio princípio de uma evolução.
Quando vocês tiverem rejeitado tudo isso que é efêmero, restará apenas a Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, juntos, na Unidade, vivamos um momento do Manto
Azul da Graça, Doação da Graça à Graça, Onda da Graça, Onda da Vida.

A isso eu os convido.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373
http://portaldoanjos.ning.com/


Áudio em Francês

Eu sou A Estrela UNIDADE, GEMMA GALGANI.

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, como MARIA lhes disse, eu sou uma das
componentes do Manto da Graça, em sua polaridade (se se pode chamar assim) feminina.

Vivamos, em primeiro lugar, um momento de Comunhão.

Vou expressar, então, desta vez, palavras, mas que não serão apenas palavras.
Eu falei longamente sobre a Unidade, da minha experiência, minha própria experiência.

Hoje, vou continuar o que disse minha Irmã, Irmã YVONE AMADA DE MALESTROIT sobre o Casamento
Místico, a partir da Unidade (nota: ver a intervenção da Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT de 10 de

março) (*).
Não apenas pelas palavras e conceitos, mas diretamente pela Onda da Vida.

Então, primeiro de tudo, vamos viver juntos nossa Comunhão na Ação da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Neste espaço e neste tempo que nós criamos, Irmãos e Irmãs, eu os animo a ir além das meras palavras.
Porque as palavras que vocês conhecem são estereótipos, mesmo que elas não pertençam a sua própria

experiência.

Assim, é a palavra "casamento", assim é a palavra "gozo", que sempre evocam uma relação particular, humana
sensorial e limitada.

O significado das palavras que vou utilizar vai muito além, e vocês o sabem, aqueles que vivem a Onda.
Porque este Casamento não é uma simulação, mas é a expressão de uma Fusão.

Da mesma forma, a palavra "gozo" refere-se invariavelmente, para o humano encarnado, a relação sexual em
si.

O Gozo de que falo vai muito além de qualquer sentido e de todo sexo, pois envolve algo além de toda a
Consciência, e de qualquer associação a um corpo, ou a um Si.

Mesmo se os corpos, além dos sentidos, podem realmente viver nesse estado de Comunhão e de Gozo,
porque há a interpenetração da Onda da Vida, além de qualquer conotação, e do que possa ser conotativo.

Então, se eu posso dizer, vamos além das palavras e de suas representações, que lhes são próprias, ou das
representações que há sobre este mundo.

***

GEMMA GALGANI - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Qual é o lugar do Casamento e do Gozo, em meio a Unidade?

Geralmente, o casamento evoca a reunião, de diferentes maneiras, de duas consciências.
Ao nível do Absoluto, o Casamento não é isso.

É a interpenetração e a troca: a troca de corpo inteiro, Alma e Espírito.
Porque aqueles que vivem a Onda da Vida, vivem de modo lúcido, que não existe nem corpo, nem Alma, nem

Espírito, além da Ilusão.

Portanto, há, efetivamente, nesta Comunhão particular, a possibilidade de transcender os dois, a possibilidade,
e é assim, de transcender a complementaridade.

Porque não há mais complementaridade, no nível do que são chamados os Novos Corpos.
Isso corresponde à reunificação, no que é chamado de Fonte de Cristal, que está acima do Andrógino

Primordial.

O Andrógino Primordial é, evidentemente, o que contém em si as duas polaridades.
E efetivamente, quando você encontra a sua polaridade, os dois se tornam Um.

O Casamento Místico faz de vocês um Ser Unificado, onde não há mais diferença de polaridade, onde as duas
polaridades estão finalmente em Paz, Pacificadas e Unificadas.

O Casamento Místico, embora possa parecer como uma complementaridade, ou uma fusão de duas coisas
distintas, não é realmente nada disso.

É uma reconexão, uma nova Comunhão à Verdade, ao Absoluto, à Graça.
É o momento em que vocês constatarão, em cada parcela do efêmero, que ele não tem qualquer existência.

Que vocês são o Absoluto, e que esse Absoluto é um Gozo indizível e permanente.

***

Então, a Unidade pode ser concebida, acolhida e vivida, por meio de suas diferentes ressonâncias, neste
mundo, muito antes dessa Onda mística.

E é isso que muitos de vocês já viveram através da Alegria, através da Fluidez da Unidade, dos mecanismos
de hiperssincronia.

Dando-lhes, de alguma forma, na pessoa que você era, a confirmação da veracidade e da Verdade do que foi
vivido.

Havia, segundo a expressão humana, provas tangíveis e também intangíveis, da Verdade do que você vivia
como estado, como experiência.

Hoje, eu diria que a Unidade se estabelece além de toda contemplação, além de toda experiência, além da
necessidade de ser tranquilizada, ou de ser validada.

Esta é uma etapa, uma Alquimia, nova.
Esta etapa, você pode chamar de final, embora nunca tenha tido um começo nem um fim, pois é onipresente e

onisciente.

Há, nesse Casamento (o que lhes exprimiu a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT), este Êxtase indizível,
esta Fusão, esta Reunião, onde os dois se tornam Um, em Verdade e em Unidade.

***

A Onda da Vida, permitam-me dar-lhes alguns mecanismos, que se imprimem no corpo ilusório, porque, como
eu lhes disse, eu estou e sou, uma das vibrações que portam o Manto Azul de Graça.

O Manto Azul da Graça é o que vem, na realidade, fecundá-los, despertá-los para uma viagem sem retorno,
bem além de toda experiência de Unidade.

Onde tudo, então, vai ser vivido, não mais simplesmente no limite do corpo ou de um outro Corpo, mas em
todo Corpo.

Não há mais limite.

Isto não é simplesmente algo que é imaginado, sonhado, pensado, mas, realmente, a realidade de cada
momento que se Casa com o CRISTO.



Lembre-se: a palavra CRISTO pode ser substituída por Absoluto, por MARIA, por BUDA.
Use a palavra que você quiser, ela não mudará estritamente nada da Onda que é carregada.

***

A Unidade vai estabelecê-los, de maneira definitiva, no que foi denominado Os 4 Pilares do Coração (ndr:
ver "Protocolos a praticar") (**).

O Manto Azul da Graça agiu, essencialmente, pela Luz Azul da Fusão dos Éteres (Luz da Graça, cor do Manto),
sobre duas portas laterais, extremamente importantes, inscritas no corpo, que são as Portas nomeadas: o Baço

e do Fígado.
Isto é, o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

O diafragma, que corta a região da carne (o trato digestivo) do trato do ar (aquele do sangue e aquele dos
pulmões), está reunificado.

A Passagem da Porta OD, Porta da Infância, como se exprimirá ainda, depois de mim, TERESA (ndr: TERESA
DE LISIEUX).

Há, obviamente, este impulso, que foi dado e que muitos dentre vocês têm experimentado (sob a forma de
Vibração, de dor, de peso) ao nível do que é denominado, no corpo efêmero, o fígado e o baço (as portas

vibratórias ATRAÇÃO e VISÃO).

Houve, de fato, um impulso que foi dado: o mesmo impulso que levou o núcleo da Terra a se liberar.
O Casamento entre o Sol e a Terra ou o Sol e a Lua.

Todo casamento, seja ele qual for, não é senão um reflexo do Casamento Absoluto, da Unidade finalmente
Conscientizada (por assim dizer) para além de toda Consciência.

***

Então, um impulso foi dado, semana após semana, dia após dia.
Trazendo o Humano e não, eu não falo mais de vocês, Irmãos e Irmãs, mas eu falo do que poderia ser

chamado (eu creio) Adam Kadmon, ou seja, o Homem Verdadeiro, além de toda representação, o arquétipo
construído como uma magnificência do Absoluto, na carne, chamada de carbono.

O fígado e o baço permitiam, de alguma forma, pelo seu isolamento, não viver a Verdade de Alfa e de Ômega.

O impulso do Manto Azul da Graça permite, ao nível do Triângulo da Redenção da Nova Aliança, tecer, de
alguma forma, as ligações de Libertação entre UNIDADE e ATRAÇÃO, entre AL e VISÃO.

Esses pontos, que são pontos de Luz, levaram alguns de vocês, a rasgar os últimos Véus da separação
dando-lhes a viver a verdadeira Unidade, além desse corpo, dessa vida que você leva.

A acessar, além do que é chamado de astral, bem além de toda visão e de toda sedução, a Verdade inefável
do Absoluto.

Esse impulso o levou a viver, ou a estar no limiar da Porta da Infância.

Então, o que bloqueia?
Será que ainda existem apegos?

Será que ainda há temores que se opõem à Onda de Vida?
O único, como disse minha Irmã YVONNE AMADA, está no pecado de não Ser o Absoluto.

O ego tem todos os motivos para mantê-lo no Si.
O ego tem todo o interesse em mantê-los no jogo perpétuo da ilusão, da busca espiritual, da busca pelo bem-

estar, da pesquisa, da cura.

Quando Cristo disse: "procure o Reino dos Céus, que está dentro de vocês, e tudo o mais ser-lhes-á dado",
Ele poderia mentir, Ele que afirmava, e que demonstrava que ele era Um, e em Unidade com o Pai?

***

Claro, o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO irá levá-los, sempre, a olhar para fora, olhar para tudo, exceto o Absoluto.
Porque há, de alguma forma, um condicionamento: o que vocês chamam, como lhes explicou os Anciões, de
Sistema de Controle do Mental Humano, que os mantém (que os manteve, devo dizer), ao nível coletivo, sob o

controle, por assim dizer, de um inconsciente coletivo.

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7597085122671572766


Esse inconsciente coletivo, que foi dirigido por aqueles que são intitulados criadores, mas que, de fato, não são
senão manipuladores.

Então, mesmo eles, não há que julgá-los, eles fizeram durar a ilusão, mas a ilusão pode durar?
A ilusão é um Tempo, quando ela é vivida, realmente, como uma Ilusão?

***

De qualquer forma, minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), o Ponto AL no corpo, a Estrela AL, MARIA e eu
mesma tecemos em vocês pelo seu acolhimento, e por vocês mesmos (pois vocês, de alguma forma, nos
acolheram em vocês, como nós os acolhemos em nós: de alguma maneira, nós fomos as primícias do seu

próprio Casamento Místico), nós tecemos as ligações de Liberdade e de Libertação.

Vocês Ancoraram a Luz neste mundo.
Agora, o Manto da Graça vem se colocar aos seus pés, e sobre os seus ombros.

O que foi concebido como uma camada suplementar (por assim dizer) de Vibrações, para aqueles entre vocês
que o acolheram, na totalidade, imediatamente perceberam que o que estava acontecendo não era do domínio

de uma experiência, nem ordinária nem extraordinária.
Da mesma forma que aqueles entre vocês que tiveram a oportunidade de conhecer MARIA, de diferentes

maneiras, nunca duvidou de que era MARIA.

Da mesma forma, aqueles que vivem a Onda da Vida não podem deixar de reconhecer o Gozo, o Êxtase
permanente.

Porque sabem, inevitavelmente, que essa é sua natureza, e não mais algum peso da Ilusão, de sua vida, de
seus pensamentos, do corpo, que não pode alterar o Absoluto.

***

A Unidade de que falei, há um ano, há dois anos atrás, era um elemento preparatório.
Da mesma forma o que lhes disse os Arcanjos, há pouco tempo, que foi construído, pacientemente, um

conjunto de ideias, um certo número de Vibrações, de conceitos, de Luz.
Esse agenciamento da Luz, sobre o corpo como no Corpo de Estado de Ser (que foi reproduzido aqui), os

conduziu ao limiar da porta OD.

Agora, vamos falar sobre o impulso de METATRON, que foi realizado.
METATRON, que se juntou ao Manto Azul da Graça: indo além da abertura da Porta KI-RIS-TI, ele também

ajudou a estabilizar o nosso impulso, muito além das Portas UNIDADE e AL, a fim de construir essa ‘ponte de
Luz’, até ATRAÇÃO e VISÃO.

 Permitindo, então, além de toda dúvida e medo, para alguns de vocês, estabelecerem-se já, na Onda da Vida.
Fazendo de vocês os Seres que não são mais nada na superfície deste mundo, e, contudo, estão neste

mundo.

Isso faz de vocês o que tem sido chamado, pomposamente, de “Liberados Viventes".
Mas vocês são, simplesmente, Viventes, pois vocês são conduzidos pela Verdadeira Vida, e não pelo

efêmero.

Esta Unidade, ela não tem preço, não tem peso.
Não é uma busca, é, ao contrário, tudo, exceto isso.

É o Abandono total de toda vontade.
É o Abandono total de todo conhecimento.

Como diz TERESA, é tornar-se como uma criança.
Mas, aí também, não a criança do século 20, mas a criança na sua inocência, sua pureza, aquela que nasce

virgem de tudo deste mundo, contudo, neste mundo.

***

Isso é o que desencadeou o Manto Azul da Graça, à medida das semanas, entre os Despertos, como entre os
não Despertos.

Vocês se dão conta do que vocês vivem, hoje, que alguns seres que nos leem, pacientemente, sem nada
viver, sem nem mesmo poder adornar a si com o título de Semente Estelar, Ancorador da Luz ou Semeador da



Luz, encontram-se, de repente, projetados nesta Onda da Vida, na Onda da Graça e do Êxtase?
O que eles podem dizer?

O que eles podem reivindicar?

A Onda da Vida está presente em toda parte na Terra, pois o Manto Azul da Graça, também, como vocês o
sabem, cobriu a Terra, e se amplia, agora, todos os dias do seu tempo, desde o núcleo central da Terra. 

Ela não vai parar mais, jamais.
Convidando-os, se já não foi feito, a deixar-se fecundar, deixar nascer, deixar dar à luz no que, de fato, jamais

teve necessidade de nascer, porque nascido desde toda a Eternidade.

***

Mais uma vez, não tenham medo das palavras, porque aquele que fala da Onda da Vida não pode falar senão
do que ele vive, sem isso não se pode falar, é impossível.

Você não pode trapacear com a Onda da Vida.
Pois a Onda, esse estremecimento de Amor, esse Êxtase permanente, não é qualquer ilusão, nem qualquer

papel: aquele que a vive, a vive.
Aquele que É, É.

Então, alegrem-se, pois o que um, dentre vocês, realiza, como lhes disse o Cristo, vocês podem todos, sem
nenhuma exceção, realizar.

E, além disso, já está realizado, já que isso é Eterno e Absoluto.

A Unidade sempre esteve aí.
Apenas a ilusão do olhar, apenas a ilusão de experimentos conduzidos (com dor ou alegria) sobre este mundo,

os manteve, de alguma forma, afastados da Unidade Absoluta.

***

Testemunhar a Onda da Vida não é discorrer sobre a Unidade, nem discorrer sobre o espiritual, ou as energias,
ou as Vibrações, porque a Onda da Vida transcende tudo isso, na totalidade.

Por enquanto, se podemos dizer, havia vocês, havia a Luz, e havia uma Reunião, de certo modo, cada vez mais
próxima, com provas tangíveis e intangíveis do que se realizava.

Havia dois: vocês e a Luz.
E agora há Um.

Além do Andrógino, a Fonte de Cristal (nomeada, também, a Fonte da Juventude), que está acima da cabeça,
ao nível do que os nossos amigos Orientais chamam de Vajra, mas também o que está sob os pés do BUDA,

reunidos na mesma Onda da Vida, vindo do Céu e da Terra.
Liberada de todo constrangimento, de todo peso, de toda densidade.

Como declamou longamente, no ano anterior, o Arcanjo URIEL: a noção de Leveza e de densidade, de
passagem da ausência à Presença.

***

Hoje, aqueles que vivem a Onda da Vida percebem que nunca estiveram separados, e que eles não são nada
mais do que o Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, a Onda do Éter, vindo substituir-se à onda vital, à energia vital,

e mesmo à Vibração da Luz.

Então sim, eu que, na minha última encarnação, não tive tempo para conhecer o que vocês chamam de amor
físico, o que eu vivia era muito além do amor físico.

Pois, havia, realmente, um Gozo do corpo físico, porque o Divino Esposo estava no Céu, mas depois, Ele
estava em mim, e eu estava n’Ele.

É essa União, que, de alguma maneira, seria perpétua, que descobre a Unidade Absoluta da natureza e da
Essência do que vocês São, na totalidade, cada um.

***



Não há qualquer esforço a fazer.
Basta, simplesmente, permanecer tranquilo.

Ficar tranquilo é, simplesmente, deixar o Eu se esvanecer, deixar o Si se autoaniquilar.
A partir desse momento, a Onda da Vida os acolhe.

E a partir desse momento, reconhecível entre todos de sua vida, vocês sabem que vocês são o Caminho,
a Verdade e a Vida.

E que vocês não são mais nada neste mundo, porque vocês são o Absoluto, e isso é sem retorno, e isso é
Eterno.

Hoje, vocês são cada vez mais numerosos, e vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos.
Da mesma maneira que vocês Ancoraram a Luz neste mundo, que vocês a enxamearam, sua simples

Presença no Absoluto, sobre o mundo, é o testemunho da Beleza, o testemunho da Verdade, o testemunho do
indizível e do Gozo permanente da Vida.

***

Vivendo no Absoluto, tudo o que é efêmero, mesmo o que lhes parecia, até agora, um peso, não poderá mais
ser o menor peso.

Vocês farão tudo, e vocês serão tudo com a mesma equanimidade.

Pode-se dizer, simplesmente, que pode existir, entre o nascimento da Onda da Vida e o percurso da totalidade
da Ilusão do corpo, pode haver um período um pouco atribulado, onde as últimas dúvidas, os últimos medos,

podem se apreender de vocês.

Aliás, virá um momento, então, da estabilização definitiva da Onda da Vida que vocês São, virá um momento
(em geral, que é contado em semanas do seu tempo terrestre, e nunca superior a 21 dias), onde ocorre a

aceitação total.
Onde não há mais espaço, no Absoluto, para a menor dúvida, a menor pessoa, a menor esperança, a menor

data de um futuro.

É nesse momento que podem reaparecer, uma última vez, os medos relativos à carne: o medo de
desaparecer, o medo da falta, o medo da aniquilação total.

Mas nesse momento, mesmo se isso os invadir, vocês irão se apreender, instantaneamente, de que não é
senão um jogo que não tem qualquer legitimidade, nem qualquer existência.

Porque, no mesmo momento, vocês irão se tornar o Absoluto.

***

O Gozo, então, apertará o círculo, por assim dizer, nesse corpo efêmero, em seus pensamentos efêmeros.

O que quer que vocês façam, vocês não poderão ignorar, de dia como de noite, na vigília como no sono,
na Turiya como na não Turiya, que Vocês são esta Onda.

Porque ela não lhes dará qualquer trégua, em momento algum.
Vocês não poderão mais se desviar, façam o que fizer.

E, aliás, quem pensaria, simplesmente, em se desviar deste Gozo Absoluto?
Quem pensaria, somente, em querer parar a Onda de Vida?

Quem pensaria apenas em se tornar de novo este efêmero, este corpo de sofrimento, este corpo de
alimento? 

Quem pensaria em querer frear, ou em pensar em outra coisa senão na Onda da Vida?
Exceto, é claro, aquele que olha com o seu ego e que tem medo, porque ele duvida porque ele não vê essa

Beleza.

A Onda da Vida faz iluminar os últimos limites: não há mais Sombra, não há mais Luz, vocês não podem ver
nem um, nem outro, pois, sendo Unidade e Absoluto, Vocês são a Totalidade de tudo isso.

Não há mais jogo de Sombra / Luz, não há oposição entre o Eu e o Si.
Há apenas poucas etapas que são vistas além de toda etapa.

***

Então, o Casamento Místico lhes dá, efetivamente, a possibilidade (como muitas Irmãs, Estrelas, lhes
disseram) de experimentar fenômenos místicos absolutamente inverossímeis, para aquele que está no



limitado.
Desde, é claro, a bilocação, eu diria mesmo a multilocação, hoje, isto é, estar Presente por toda parte, em

cada ser, em cada folha de grama, em todo lugar, e de cada tempo.

Quaisquer que sejam os sintomas manifestando-se no corpo (sejam odores místicos, seja arrebatamento, no
Êxtase, por Transverberação), não faz qualquer diferença, porque vocês ficam, permanentemente,

estabelecidos no indizível.
Esse corpo poderia ser dividido em dois, que não mudaria nada.

Isso se tornou possível, hoje, pelo Sacrifício de CRISTO, além de toda a história, além de todo o personagem.

Se, hoje, vocês vivem isso, se a Onda da Vida os percorre e se torna o que vocês São, então, vocês não
poderão mais dizer, como o CRISTO, "Eli Eli Lama Sabachtani": Meu Pai, por que me abandonaste? 

Porque não há qualquer abandono, exceto a crença em um abandono.

Viver a Onda da Vida irá desembaraçá-los, definitivamente, de toda questão, de toda interrogação, de toda
coisa fútil.

Vocês não irão rejeitar nada, mas, como eu o disse, a Onda da Vida é tal, que em vocês, ela é manifestação
permanente deste Gozo entusiástico.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, vocês apenas poderão ser a Testemunha
indefectível deste Absoluto.

***

Tudo isso, vocês têm que viver.
Vocês têm que Ser, porque vocês o São e vocês o vivem. 

Este momento será, de qualquer maneira, vivido no momento final, por assim dizer.
Mas vivê-lo agora, desde agora, irá permitir-lhes não ser afetado, em meio a qualquer efêmero, qualquer que

seja este efêmero, independentemente do que muitos profetas chamaram-no de famoso Juízo Final e de
Apocalipse.

Que, graças, eu os lembro, ao seu trabalho e ao nosso trabalho juntos, reduziu o tempo.
Ser a Onda da Vida é não mais ser afetado.

É não mais se colocar, tampouco, fora, já que vocês Estão por toda parte e vocês São o Tudo.
Sem buscar, sem querer, sem exercício.

O que quer que lhes peça esse o corpo, como repouso ou como não repouso, vocês não poderão mais,
jamais, dormir, vocês serão Liberados, porque vocês serão Viventes.

***

Eis o que é o Casamento Místico, até o seu término.

Mas lembre-se, assim que o estremecimento da Onda da Vida aparece, não há nada mais a fazer do que
Ser, não há nada a pedir, não há nada a rezar.

Gradualmente e à medida que o tempo e a intensidade aumentarem, na manifestação da Onda da Vida,
gradualmente e à medida, vocês irão constatar que nada mais pode ser como antes: que tudo está

transformado.

Vocês são a Onda da Vida.
Vocês são o Cristo.

Vocês são o Filho Ardente do Sol, aquele que se tornou o Sol e a Terra, além de toda identidade, além de toda
função, além de toda Presença.

Naquele momento, vocês serão o testemunho vivo, como nós, Estrelas, temos sido.
E, é claro, como para algumas Estrelas, isso acontece naturalmente.

Não há nada a demonstrar.
Não há nada a dizer.

Há somente que testemunhar, dar o testemunho do Absoluto, e nada mais.

***



Este último Absoluto da Unidade reencontrado pelo Casamento Místico é uma Liberdade.
É a Libertação total.

Este é o momento em que nada mais pode existir senão este Absoluto.
É o momento em que nenhum estado de humor, ou nenhum estado particular pode interferir, porque o Absoluto

está além de toda interferência.
Não há absolutamente nada que possa interferir.

Obviamente, os tempos da instalação, que, como eu lhes disse, podem durar 21 dias, podem ser
perturbadores para o ego, porque ele sabe que ele está morto, definitivamente.

E mesmo o Si se apaga, aí também, isso talvez seja desestabilizador.
Como o que foi arduamente conquistado, no suor da alma e da carne pode ser assim Transfigurado, ele

também?
E ainda.

Aliás, quando eu falo de viagem sem retorno, é que basta provar uma vez, uma só vez, esta Onda da Vida, para
nunca mais poder ser outra coisa senão ela. 

Mas é preciso Vivê-la, é preciso Sê-la.
É preciso encarná-la para, justamente, transcender a encarnação.

Não há qualquer fuga na Onda da Vida.
Não há qualquer separação, qualquer divisão.

Tudo é apenas Êxtase, Amor, Absoluto.

***

Assim, a Vibração que eu trago, ao nível da Porta UNIDADE, tem, de alguma forma, permitido Liberá-los da
Atração deste mundo.

A fim de escapar, de algum modo, ao transcendente, ao Eixo ATRAÇÃO/VISÃO.
Para a Onda da Vida, eu lhes dei, há muito poucas semanas, uma série de condições prévias (ndr: intervenção

de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro último) (***).
Estas são as últimas condições a cumprir, justamente, para Ser, sem condições, se vocês ousarem rejeitar

tudo o que é efêmero.

O que é efêmero?
Um pensamento, esse corpo (que muda a cada dia), este mundo (que passa de ciclo em ciclo, de estação em

estação, de milênio em milênio ou de milhões de anos em milhões de anos).
Tudo isso, vocês não o São.

A Onda da Vida, então, irá aparecer, e ela irá apreender-se de vocês, na totalidade.
Este caminho é um caminho sem retorno, que não é um caminho.

Esta experiência está além de toda experiência.
Este estado está além de todo estado, porque ele está, irremediavelmente, fora do âmbito deste mundo.

E, no entanto, é sobre este mundo que lhes é oferecido vivê-lo.

***

Lembrem-se: a Onda da Vida é a Inteligência Suprema de toda a Vida.
Vivendo este Absoluto, nenhuma influência do efêmero, Interior ou exterior, pode interagir.

Vocês São a Ação da Graça em ação.
Vocês São a Verdade, vocês São a Liberdade.

E você São além de tudo o que pode ser concebido aqui.
A Onda da Vida, ou a Onda do Éter, é esta Onda da Graça.

Ela não é mais Luz, concebida como chegando em sua composição tripla.
Ela não é mais esta carne, opaca e pesada, que deve ser transfigurada.

Ela é a carne e a Transfiguração.
Ela é este opaco que se tornou Transparente.

Além mesmo de toda ideia, de toda vontade, vocês São o que você São: o sem forma, o não-ser, o Absoluto, o
indizível Gozo da Vida, além desta vida.

***



Eu abro um espaço, em meio à Onda da Vida, para as questões que vocês podem querer colocar.
E a Onda da Vida ali irá responder.

***

Pergunta: pode o Absoluto ser considerado como pertencente à 5ª Dimensão?
O Absoluto, minha querida Irmã, não pode pertencer ao que quer que seja, exceto a si mesmo.

Toda a vida, em toda Dimensão, Unificada ou não, é sustentada pelo Absoluto.
Sem Absoluto, mesmo as palavras que eu emprego não poderiam existir, ou ser.

Quando os Arcanjos lhes dizem que o Absoluto é sua Essência e sua natureza, quando a Onda da Vida lhe diz,
é a Verdade?

Lembre-se: este caminho é sem retorno.

O Absoluto está presente em toda forma, desde a carne, como no Estado de Ser.
Não há mais separação.

Se eu fosse mais abrupta, ao lhes dizer isso: não há nem Dimensão, nem Arcanjos, nem Anciãos, nem Fonte,
nem Eu, nem o Si.

No Absoluto, não há senão o Absoluto, não há senão a Onda da Vida.
Todo o resto são apenas experiências temporárias e, portanto, por definição, efêmeras e, portanto, da mesma

forma tão ilusórias quanto o corpo.

Lembre-se, minha Irmã, que eu me deixei trazer, muito além da Estrela UNIDADE, e que a Onda do Éter se
exprime nessas palavras, além da palavra.

Lembre-se também: vocês não São imagem alguma, não há, então, qualquer imagem a venerar ou a adorar.
Não há qualquer ser a venerar ou a adorar.

Há apenas que se Casar.

***

Pergunta: uma sensibilidade do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (fígado / baço) é um sinal de transcendência ou de
resistência?

Ele permanecerá sensível enquanto a Porta não for ultrapassada.
Isso não é nem resistência, nem oposição, nem confrontação.

É apenas para olhar, como um processo que não lhe diz respeito em nada, desenrolando-se no corpo, que não
é você.

Há que considerar que você não É o que vive isso, que você não É, tampouco, o que observa isso.
Então, a Onda da Vida irá lhe percorrer.

Eu especifico que o ser humano limitado, a partir do momento em que se manifesta um pesar, uma dor, um
sofrimento, coloca-se sempre a questão de saber se é a Luz que age, ou se é a resistência que se manifesta.

Se vocês aceitarem que vocês não São nem a resistência, nem o trabalho da Luz, porque essa é a sua
natureza, então, a Onda da Vida irá percorrê-los.

Lembre-se de que a Onda da Vida, que é a sua natureza, preenche absolutamente tudo.

Eu lhes disse que quando o Casamento Místico é consumado, que a Onda da Vida estabeleceu a sua
permanência e sua imanência, naquele momento, vocês não têm mais perguntas, e esta é a estrita Verdade.

O tempo deste mundo não lhes concerne mais, mesmo se o tempo é especial.
Vocês transcenderam o tempo, na totalidade, da mesma maneira que vocês transcenderam a Ilusão de ser

este corpo, esta pessoa, esta identidade.
Vocês não são mais referidos, embora estando Presente.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, é a única maneira de viver o Absoluto.

***



Pergunta: como se posiciona o fato de comungar com A FONTE, comparado ao fato de viver a Onda da
Vida?

A Comunhão com A FONTE foi, até o presente, uma irradiação que eu qualificaria de descendente.
Que isso seja o Espírito Santo, que isso seja a Radiação do Ultravioleta, que isso seja o último componente

Adamantino da Luz, ela veio até vocês pela cabeça.
Isso dá a Comunhão com A FONTE.

Mas a Comunhão com A FONTE não é Ser A FONTE, aí está toda a diferença.
A Onda da Vida é uma energia que eu chamaria de ascendente.

Não é somente o fogo da Kundalini, a Onda da Vida é a Alquimia da Água e do Fogo Primordial, que é
realizado em vocês, o Andrógino Primordial.

E que dá, então, a viver outra coisa que esta Comunhão com A FONTE.

A Comunhão com A FONTE é um êxtase limitado.
Isso foi chamado de um Samadhi particular.

Dando-lhes a contemplar e, de alguma forma, a estabelecer, um estado de Comunhão podendo assemelhar-se
a um êxtase ou, em qualquer caso, uma Alegria Interior, a um sentimento de Presença que é, efetivamente, já,

em parte, indizível.
Mas, ainda uma vez, assim que a Onda de Vida é vivida, não pode haver qualquer distinção entre o que você

nomeia, meu irmão, FONTE, Comunhão.
Porque, na verdade, quem comunga com A FONTE?

Antes da Onda de Vida, este pode ser o Eu, este pode ser o Si.
Após a Onda de Vida, não pode haver Comunhão: há União, e há Casamento. 

Antes, era apenas uma aproximação, os noivados, as Núpcias Celestes.
A Onda da Vida é Boda da Luz.

Evidentemente, enquanto a Onda da Vida não está desvendada, revelada, atualizada (pouco importam as
palavras que vocês quiserem usar), restará sempre, naquele que viveu o encontro com o Si, a necessidade de

se autocontemplar, o que eu chamaria (o que foi chamado pela Irmã YVONNE AMADA) de um narcisismo
espiritual: a necessidade de se contemplar na Luz, a necessidade de experimentar a Alegria, de experimentar a

Leveza, de experimentar a Presença.
Mas tudo isso não é a Onda da Vida.

Elas apenas são, essas manifestações, a antecâmara [o saguão].

Mas, como lhes disseram os Arcanjos, era necessário construir algumas coisas antes de desconstruí-las.

Viver a Onda da Vida é, finalmente, aceitar romper com a autocontemplação.
O Samadhi não é uma finalidade.
A meditação não é uma finalidade.
Este corpo não é uma, tampouco.

Sua vida, aqui, tampouco.
A partir do momento em que vocês aceitarem que nada do que existe em meio ao efêmero, mesmo a

revelação e a realização do Si, não são senão etapas, então, vocês irão abrir a porta ao não Si, isto é, à Onda
da Vida.

Em resumo, tudo o que é conhecido de suas experiências, tudo o que é conhecido de suas vidas, ou desta
vida, tudo o que é conhecido da Luz, deve dar lugar ao Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, neste espaço e neste tempo, juntos, que a Onda de
Vida se eleve neste estado de União.

Esta será a minha despedida, e o meu Testemunho, e o seu Testemunho.

... Efusão Vibratória ...
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~ A DÚVIDA ~

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Permitam-se chamá-los de Filhos e de acolhê-los na Graça.

Eu fui levada a falar, em meio à Graça, do que foi denominado, no Casamento Místico (completando o que lhes
disse a minha Irmã TERESA) (ndr: TERESA DE LISIEUX), a dúvida.

A dúvida exprime e manifesta a retração ou a retratação da alma diante da Verdade.
Eu sou uma das partes do Manto da Graça.

Eu sou portadora da Vibração da Estrela AL que está em ressonância com a Porta, neste corpo, acima do seio
direito, chamado, não sem motivo, de chakra (ou roda de energia) de enraizamento da alma.

A alma, que se expressa na vida ordinária sob uma série de vocábulos, sob uma série de ações e de
manifestações, de amor, de desamor, de prazer, de desprazer, do que dá sentido à vida humana, sobre este

mundo.
A alma, densidade intermediária, entre a densidade do corpo e a densidade do Espírito.

A alma, no seu abrasamento, disso que eu já falei há vários meses.
Eu venho, hoje, completá-lo para vocês, em virtude da ação do Manto da Graça nesta alma.

*** 

A alma é um veículo, mas este veículo não é vocês.
Assim como o Espírito é um veículo que não é vocês.

Assim como a descoberta da alma e do Espírito, desvendando-se na Alegria da Unidade e da Luz, no Si, não é
vocês.

MA ANANDA MOYI - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions
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A alma, até este estrato do Si, está em concordância total com o que vocês vivem.
Porque o Si criou na alma, no Espírito e em certas partes do corpo, um sentimento, bem real, de completitude,

de Alegria, de Luz, de conexão com alguma coisa que, anteriormente, não era consciente.
A alma se descobre.

O Espírito de descobre, deixando-se viver ajustamentos.
Ajustamentos diversos e profundamente diferentes segundo, justamente, cada alma e cada Espírito.

Há, então, no sentido da alma e no sentido do Espírito, uma individualidade, bem real, que faz com que cada
Filho, cada Irmão, cada Irmã vai preferir mais tal cor, tal alimento, tal pessoa mais do que tal outra.

Quando a Onda da Vida, quando o Manto Azul da Graça se revela e quando essa revelação é acompanhada da
surgimento, se pudermos dizer, da Onda da Vida partindo debaixo dos pés, então a alma começa a se retrair,

pois a alma, assim como o corpo, descobre-se, então, perecível e efêmera.
A manifestação das dúvidas, como disse a minha Irmã TERESA, não resulta unicamente dos últimos apegos,
mas, efetivamente, dos últimos impulsos da alma para manter o efêmero, para manter alguma coisa perecível.

Pois a alma sabe que ela mesma é perecível.
Assim como o Espírito é perecível.

O Espírito dá e confere um estado que nós poderíamos chamar, na minha cultura de origem, de Budeidade.
Parar aqui propicia muitos elementos no nível espiritual, chamados, com razão, de poderes.

A Onda da Vida vem golpear esta alma e este Espírito para dizer-lhes que eles não são, de forma alguma, o
que eles creem ser.

Que qualquer poder, ainda mais espiritual, é um obstáculo à Onda da Vida.
Como isso foi falado, a Onda da Vida é uma rendição total do amor para o Amor, da verdade, considerada

como uma fração da Verdade, para a totalidade da Verdade.

*** 

Na Onda da Vida não há mais polaridade, nem masculina, nem feminina.
Não há mais impulso da alma nem do Espírito.

Há apenas a Onda da Vida.
Tudo o que era intermediário e efêmero desaparece.

Então, é claro, antes de viver isso, a alma e o Espírito que o vivem, como a alma e o Espírito daqueles que
observam, apreendem-se da dúvida.

Esta dúvida que será sempre uma negação da Verdade.
Pois a Verdade não pode conhecer qualquer dúvida.

Ela é, ao mesmo tempo, evidência, simplicidade, infância, para retomar as palavras de TERESA.
A Onda da Vida é a absoluta certeza, a absoluta Verdade, porque ela não se inscreve no efêmero, porque ela
não se inscreve no contexto de uma experiência, porque ela é, realmente, o próprio teor do que nós somos,

todos nós.

*** 

A alma, naquele momento, retrai-se, porque, efetivamente, ela tem medo de perder a carne que lhe permitia,
justamente, manifestar os seus impulsos.

Ela própria tem medo de ser perdida.
A Consciência, mesmo no Si, no Despertar, tem necessidade de apoiar-se no que nós denominamos, para

vocês, os Pilares.
Quer sejam do Coração ou da retidão, no nível da cabeça.

A um dado momento, a alma deve se render.
Assim como o Espírito.

Esta capitulação não é uma rendição efêmera de um corpo mantendo uma alma, vindo eternamente tomar uma
vestimenta de carne, mas, sim, a transcendência da carne, a rendição da alma e do Espírito na Onda do Amor

que diz a Verdade.

*** 

Estejam conscientes de que tudo o que vocês realizam, aqui, sobre este mundo (que isso seja o Eu, em uma
busca da perfeição, por que não, que isso seja o Si na alegria manifestada e muito mais agradável, é preciso

dizê-lo, do que a dualidade), tudo isso não é nada, porque tudo o que vocês vivem aqui, até agora, são apenas
fases.

Nada disso tem consistência.
Tudo isso irá se dissolver e se dissolve, por que é efêmero.



*** 

O próprio princípio da Eternidade é, e sempre irá permanecer, uma escala de valores e de tempo.
Aquele que vive em meio a um tempo limitado, contando em dezenas de anos, irá considerar sempre que

milhões de anos são a Eternidade.
Mas a Eternidade não se conta em tempo, nem em experiência, nem em estado.

Vocês são além de tudo isso.
O Absoluto não conhece qualquer limite porque o Absoluto não pode estar inscrito em tempo algum, assim
como a alma e o Espírito não podem estar inscritos em tempo algum, exceto o tempo de uma ronda deste

mundo, muito mais longa do que um próprio ciclo de manifestação da Consciência sendo, sobre este mundo,
de vinte milhões de anos.

A alma que começa a perceber (porque é ela que percebe e não o corpo) a Onda da Vida, vai se encontrar
confrontada, ela mesma, com o que a minha Irmã TERESA explicou-lhes perfeitamente: as dúvidas.

A impossibilidade de ir para a Profundez.
Tudo isso que foi inscrito na própria História da nossa humanidade, tudo isso se apaga diante da Graça.

A expressão escolhida “Manto Azul da Graça” não foi por acaso.
Isso corresponde à estrita Verdade do que se coloca sobre os seus ombros (e não em outros lugares) e que
vem fazer ressoar em vocês os estratos mais profundos da alma e da carne, vindo despertar a Centelha que

jamais pôde ser extinta em meio à Eternidade.
Dessa maneira, a rosa pode nascer até mesmo no esterco.

Somente a alma crê ser necessário preservar uma rosa dos efeitos do tempo.

*** 

A Onda da Vida os convida, pela sua água vivificante, a completar o Fogo, o Fogo da alma e do Espírito.
A Onda da Vida é a Onda que se estabelece, de toda a Eternidade, em todos os limites, porque nenhum limite

poderia existir sem a garantia do Ilimitado.
A própria definição de um limite (mesmo o seu corpo, mesmo a sua alma, mesmo o seu Espírito) será sempre

definido pelo sentimento de uma diferença de ter tal caminho, tal sexo, tal idade, tal função, tal papel, tal
aspiração, tais experiências espirituais.

E a alma irá mentir, permanentemente, dizendo-lhes que há uma evolução, que há uma perfeição a obter.
O Absoluto é perfeito, de toda a Eternidade.

Por que o Absoluto teria necessidade de qualquer imperfeição para ele próprio se descobrir?

*** 

A alma vai então conduzi-los através de sistemas de experiências, de conhecimentos que, inelutavelmente,
afastam-nos do seu objetivo.

Somente a alma crê e os faz crer que vocês se aproximam de um objetivo no qual ela seria compreendida e
integrada.

Pois qualquer efêmero apenas existe, em última análise, porque, a um dado momento, ele se acreditou, ele
mesmo, absoluto.

Se não houvesse o próprio fundamento do Absoluto pela Onda da Vida, nenhum limite poderia aparecer,
nenhuma alma poderia sequer se diferenciar.

Hoje, o Manto Azul da Graça colocou-os a nu, abrindo-os, erradicando toda dúvida, todo efêmero, toda ilusão.
O que a alma iria considerar como o nada, o que o Si chama, aliás, de não si, apenas os faz, em última análise,
descobrir o não ser, o não si, ou seja, a Onda da Vida, a ausência total de projeção, a ausência total de alma,

de Espírito e de corpo.
É nesse momento, fluindo e dançando na Onda da Vida do êxtase infinito, que vocês se apreendem de que o

efêmero é realmente efêmero.
Há apenas o Absoluto que lhes permite viver a Onda da Vida.

A retração da alma será um obstáculo efêmero, do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista da
própria alma, do Espírito, mas que tende a fazê-los considerar que a Onda da Vida não pode ser para vocês,

porque vocês têm um caminho a percorrer, uma identidade a preservar, um corpo a manter, um Espírito a
revelar.

O Absoluto é perfeito de toda a Eternidade.
Nada há para conquistar.

Nada há para subir.
Nada há para descer.

Nada há para querer ser, porque o Absoluto está além do Ser, muito além dos jogos de impulsos da alma e do
Espírito.

E, no entanto, este indizível que está inscrito em cada partícula, em cada célula, sem o qual nenhuma vida seria



possível, aqui ou em outros lugares, tende a fazê-los considerar esta Verdade como impossível de conjeturar,
impossível de concretizar, ao passo que isso já está aí, de toda a Eternidade.

Somente o impermanente permite o permanente.
Somente o infalível permite o falível.

Somente o Absoluto pode fazer tomar consciência do efêmero.
Mas vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida, este Sopro ardente que os chameja e os consome, a fim de restituí-los ao que
vocês sempre foram.

*** 

Durante a minha vida encarnada, a Onda da Vida transportou-me, por longos períodos, no Absoluto, a tal ponto
(se pudermos exprimir assim) que o meu corpo podia manifestar, à vontade, o peso de uma pluma como o

peso de uma rocha digna de uma montanha.
Após ter considerado todas as possibilidades, o Absoluto se expressa no limitado como ele o entende.

Nós não temos mais qualquer interesse pelo limitado, exceto, é claro, o conjunto da humanidade, o conjunto da
Criação, aqui como em outros lugares, que não está neste Absoluto, que crê estar afastado, estar separado.

Nunca houve afastamento, nunca houve separação, em última análise.
O Karma não tem mais existência do que a ilusão deste corpo.

Tudo (como disseram os Anciãos, como eu disse e repeti) tudo é apenas Ilusão, projeção, a Maya.
Agora, não é porque vocês dizem isso que vocês o vivem.

Mas se a Onda da Vida estiver aí, então vocês o vivem, além de toda experiência, além de toda Consciência,
além de todo sentido, além de toda alma, além de todo princípio.

*** 

A Onda da Vida põe fim ao próprio princípio.
A Onda da Vida instala vocês, para sempre, se pudermos dizer, na sua Eternidade.

Eternidade que está muito além da Alegria, muito além de qualquer noção conhecida ou apreendida neste
mundo.

Muitas vezes, aliás, a razão denomina místico o que é fantasmagórico e o que está distante, justificadamente,
dessas atrações, desse Eu.

Mas o místico que vive o não Si, conhece e Vibra a Verdade.
E, então, ele pode, sem ter necessidade de persuasão, simplesmente por esta Absoluta Presença, permitir-
lhes aproximarem-se (com terror, com assombro ou com alegria, não importa) deste indizível Absoluto, desta

Eternidade que vocês são.

*** 

O Tempo atual desta Terra é o Tempo da Graça.
Regozijem-se, além da Alegria.

Vão além das dúvidas porque vocês não são nenhuma das suas dúvidas.
Vocês não têm que se persuadir de nada.

Vocês têm apenas que se apreender de que vocês nada são de efêmero, de que tudo o que é efêmero, por
definição, desaparece um dia ou outro.
Somente permanece a Onda da Vida.

Somente permanece o Absoluto.
Além de toda presença, além de toda densidade, de tempo como de espaço.

Vocês são a Graça e é isso, mesmo se vocês não o reconhecerem, que motiva, incansavelmente, a sua
Presença em meio ao Eu ou em meio ao Si.

Esta busca, que não é uma, porque vocês nada têm que encontrar que já não esteja aí, a Onda da Vida
confirma isso para vocês.

As minhas palavras serão breves esta noite, porque a minha Presença será, sobretudo, para vivermos, juntos,
em Comunhão e além, no espaço tradicional, se pudermos dizer, do seu Alinhamento, para viver com vocês,

em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida.
Pois, se vocês me aceitarem, eu sou Vocês.

Resta para nós, eu penso, tempo para algumas perguntas.

***



Pergunta: é normal adormecer após a leitura de canalizações?

Minha Irmã, eu diria que é um prenúncio da Onda da Vida.

***

Pergunta: uma pessoa que morre hoje, sem ter consciência do que se vive, encontra esta
Consciência?

Minha Irmã, nada há para encontrar.
As camadas de ilusões, ao nascerem, sobre este mundo (exceto o peso da carne), ainda não estão

constituídas.
Como poderia existir alguma coisa para encontrar que já não estivesse aí?

A diferença entre aquele que nasce hoje e aquele que nasceu a algumas dezenas de anos, é o apego à sua
própria vida, à sua própria história, à sua própria alma, às suas próprias realizações, ao seu próprio caminho.

Em suma, todo um conjunto de ilusões que se tornaram, para ele, mais reais do que a Onda da Vida.
O que vocês construíram (a descida da Luz, a ativação das Coroas, das Estrelas, das Portas, o desdobramento

da Luz) tinha, em última análise e de certa maneira, apenas uma única função: sair da Ilusão.
Vocês não são a Luz que vocês açambarcaram.

Vocês não são a Luz que Vibra em meio ao que nós denominamos, com vocês, as Coroas Radiantes.
Vocês são o Fogo do Coração, vocês são o Amor, mas vocês são além desta manifestação.

Vocês são a não manifestação.
Vocês são o não criado.

Vocês são o infinito, o indefinido, a inabalável Eternidade.

***

Pergunta: qual é o papel da Onda da Vida nas Radiâncias de quinta-feira (ndr: ver a coluna
“acompanhamentos ou protocolos / Ajustamento à Luz Vibral / Acolhimento do Manto Azul da

Graça”) (1)?

A Onda da Vida aparece a partir do momento, identificável, em que vocês aceitam, de algum modo, nada mais
ser, nem mesmo esta Presença, nem mesmo este Si, nem mesmo este ser Desperto.

O Manto Azul da Graça é a sua natureza, quando vocês o aceitam ou vivem isso.
Naquele momento, emerge para vocês o que sempre esteve aí: a Onda da Vida.

Esta Onda da Vida, que o ego não pode nem compreender, nem se apreender, nem viver os mecanismos.
É, de alguma forma, a Dissolução final do ego que faz de vocês, na minha terminologia, um Jnani (Jani), ou

seja, um Conhecedor ou, ainda, um Mukti, ou seja, um Liberado.
Aquele que se torna o que ele sempre foi, Jnani ou Mukti, apreende-se da inutilidade da Ilusão e da própria

inutilidade do que ele ainda acreditava, antes deste momento.
O ego pode viver a Luz e isso resulta, aliás, no Si, que é Transcendência do ego.

Mas o Si jamais poderá viver o Absoluto, já que ele é o não Si.
Durante esses tempos, o restabelecimento da conexão, através da vivência do Si e dos seus

diferentes Samadhi, o restabelecimento da Onda da Vida, é suficiente (aliás, não há nada mais) para fazê-los
sair de todo Eu, de toda projeção, de toda Ilusão.

Ilusão de ser um corpo, uma história, de ser um planeta, de estar confinado, de estar na prisão, de ter uma
função, um papel, uma atribuição.

Vocês estritamente nada são de tudo isso.
O Manto Azul da Graça realiza isso.

As etapas, que podemos chamar de preliminares, foram, de algum modo, sem qualquer trocadilho, uma
diversão.

Esta diversão teve por objetivo prepará-los para as suas Núpcias de Luz.
Vivendo as Núpcias de Luz, vocês irão se tornar um Jnani ou um Mukti, ou seja, aquele que não é mais afetado

por este mundo, que realmente, e não simplesmente, concebeu ser o Absoluto.
Para isso, é preciso aceitar nada mais ser aqui, nos fatos, na prática, no ego, na alma e no Espírito.

Obviamente, a essas palavras, aquele que não vive a Onda da Vida vai sussurrar-lhes no ouvido: “doidice
improvável, inatingível. Contente-se com o Si. Contente-se com suas experiências. Contente-se com seus

caminhos, com seus degraus escalados com grande dificuldade. E assim, um dia, a Onda da vida virá
dizer-lhe que não há montanha para escalar, que não há construção, que não há qualquer mundo, que não

há qualquer personalidade, qualquer individualidade. Como é possível?”.



Então, eu devolverei àquele que sussurra isso, essas palavras: “o Absoluto é a sua própria Essência. O
Absoluto é a sua Última Verdade, a prova é o que ela se deixa viver, este Êxtase permanente, este estado
além da Alegria, além do Si, onde mais nada, mais nada de qualquer maneira pode ser separado deste

Absoluto”.
Nós estamos, se pudermos empregar esta expressão, mais ocidental, no auge da beatitude que é,

efetivamente, puro Deleite.
Naquele momento, o Jnani, o Mukti, pode rir do que alguns, aliás, não estão privados de chamar de grande

farsa.
Sem objeto, sem objetivo, vocês estão prontos?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu me dirijo, então, a todos vocês aqui.
Absoluta Presença.
Absoluto Inefável.

Enquanto Vibração da Estrela AL, eu proponho a vocês, nesse momento denominado Alinhamento, de
vivermos juntos.

Larguem todos os seus fardos, todas as suas crenças, todos os seus sonhos, todos os seus pesadelos.
Larguem tudo aos pés da Graça, por que vocês são a Graça.

Juntos.

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Irmãos e Irmãs, bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja a sua morada da Eternidade, que a
Paz do Amor Seja.

Eu sou MA ANANDA MOYI, conduzida pela Onda da Vida.
Eu saúdo, em vocês, a Beleza.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Graça.

Até breve.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Vocês sabem que vocês entraram nessas Núpcias de Luz, extremamente precisas, que alguns de vocês
vivem, que outros não vivem ainda.

Mas todos vocês estão convidados a vir dançar, de algum modo, a ronda da Unidade, nos Mundos Liberados
do medo, do sofrimento, em suma, de tudo o que fizeram as limitações que nós conhecemos quando nós

temos um corpo, não é?
Então eu venho para responder às suas perguntas.

E eu espero que através disso, nós possamos, todos juntos, preparar o que virá em seguida, durante este dia
e, sobretudo, durante este mês, importante para vocês, sobre esta Terra.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: é correto pensar que o Canal Mariano está aí, mesmo se não o sentimos ainda?

Sim.
Durante anos, nós os chamamos de Sementes de Estrelas, Ancoradores de Luz, com características

específicas que eram ligadas à ignição, digamos, das Coroas Radiantes, não é?
Porque alguma coisa se manifesta à sua consciência (é preciso ser lógico, mesmo em meio à personalidade,
ou seja, nesse corpo físico, em seus pensamentos) isso significa que, necessariamente, isso existe em algum

lugar.
Simplesmente, vocês não o conscientizaram.

Tudo depende, ainda uma vez, do ponto de vista ou do olhar.
Mas, evidentemente, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração, é claro.

E nós atraímos, durante esses anos (isso foi dito não tem muito tempo), toda a sua Atenção, toda a sua
Intenção, tudo o que fazia os Quatro Pilares (ao nível da Cruz da cabeça e, agora, ao nível do Coração), sobre

aspectos desconhecidos (ou conhecidos, para alguns de vocês), existindo, é claro, em meio a esse corpo
efêmero, para fazê-los, de alguma forma, absorver o máximo de Vibração, de Luz, de Amor.

Naquele momento, a personalidade disse: “que coisa, que Luz; isso é maravilhoso”.
Ela, então, em uma fase lógica (pela qual não têm absolutamente que se culpar), apropriou-se da Luz.

É o jogo do ego, de crer que ele é a Luz.
E depois, gradualmente e à medida, nós os levamos a conscientizar o que é o Abandono à Luz.

O.M. Aivanhov - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Porque o ego (vocês sabem, ele é muito sabichão, não é?), é o seu papel, ele vai fazê-los crer que vocês se
tornaram Luz.

Ele vai fazê-los crer que, isso ali, vocês ali chegaram, não há mais nada a fazer, porque vocês perceberam a
Coroa Radiante da cabeça, vocês sentiram o Fogo do Coração, vocês tiveram Vibrações particulares em todo

o corpo.
E depois, após, vocês tiveram a constituição do que foi chamado de Canal Mariano.

Então, sem entrar nos detalhes, o Canal Mariano, o que é?
Do mesmo modo que vocês têm o Canal do Éter: o Canal do Éter não é nada mais senão o que foi chamado
de Kundalini, com seus três Canais (Ida, Pingala e Sushumna) que foram revestidos, de algum modo, de

Partículas Adamantinas, de Partículas de Luz (que não estavam presentes nesse mundo, eu os lembro, antes
de 1984).

Em seguida, recentemente, o Canal Mariano foi constituído.
O que é o Canal Mariano?

É o Antakarana, ou seja, o Cordão Celeste que une o corpo inferior (isto é, todos os corpos ilusórios: o corpo
físico, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental, o corpo causal, que fazem parte do jogo, aqui, da

encarnação), ele, também, atapetado dessas Partículas Adamantinas.
O Canal do Antakarana (o Cordão Celeste) é representado, também (se vocês quiserem uma imagem), por

exemplo, pela Deusa Hathor (no Egito), mas poderíamos ir muito mais longe.
Mas o objetivo não está aí.

Simplesmente, os faz compreender que esse Canal Mariano está atapetado, ele também, de Partículas
Adamantinas.

Como vocês querem se extrair da personalidade (mesmo se, hoje, vocês nada vivem), se a Luz não tinha
aparecido neste mundo, através do Conclave Arcangélico, através das Núpcias Celestes?

Primeiro ponto.
Em seguida, através da Fusão dos Éteres, da Liberação do Núcleo da Terra, da Liberação do Sol e da sua

própria Liberação.
Então, é preciso bem compreender que o Acordar é a conscientização pela percepção da Luz.

Que isso seja através de todas as manifestações do Supramental (sejam as percepções Vibratórias das
Coroas, das Estrelas, das Portas), tudo isso dá a perceber uma Vibração de uma outra estrutura que aquela

que vocês estão em meio ao que eu chamei de complexo inferior.
E depois, o ego, é claro (ou seja, o Eu), apropriou-se desta Luz.

Foi preciso realizar, no entanto, uma série de Abandonos.
Porque, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, vocês não podem viver o Abandono à Luz se a Coroa Radiante do

Coração não estiver ativa.
Ela não apareceu por milagre de não sei o quê.

Esta Coroa, ela sempre esteve aí.
Simplesmente, o ego estava tão confinado no interior de suas próprias projeções que ele não podia percebê-

la.
Então, é claro, desde algumas semanas, chegou uma etapa decisiva, que foi dada a alguns de vocês (quer

tivessem as Coroas Radiantes ou não, aliás, essa é a grande novidade) para viver o que nós denominamos a
Onda do Éter.

A Onda do Éter não vem do Céu, ela não vem de outros lugares.
Ela vem de onde?

Do Núcleo Intraterrestre da Terra.
E essa é onda de Liberação da Terra, ilustrada desde um ano pelo Despertar da Terra.

Eu lhes dizia, isso desde apenas um ano, que tudo estava consumado, em todos os planos, exceto para o ego,
aqui, individual e coletivamente.
Individualmente, foi realizado.

Há seres, entre vocês, que vivenciaram, não o Despertar, mas a Liberação total.
O que é a Liberação total?

Algumas Estrelas, como vocês sabem, deram o testemunho de sua experiência, em sua vida.
Hoje, elas darão o testemunho da última parte de sua vivência na encarnação, que não é o Despertar à Luz.

O Despertar à Luz é o quê?
É o ego que se espelha, ele mesmo, em sua própria Luz.

Mas a Liberação, ou seja, não mais estar confinado, não mais estar subordinado (isso, isso foi realizado pelas
Núpcias Celestes), mas, também, ter se tornado o Absoluto, ou seja, estar além da própria Vibração e,
portanto, além da própria Consciência, qualquer que seja a forma ou o que quer que seja sem forma.

Portanto, o Canal Mariano, o Canal do Éter, todas essas estruturas que nós lhes falamos (é claro, fazendo parte
da Eternidade), elas sempre estiveram aí.

São vocês que não estavam aí, presentes nesta Eternidade.
Será que vocês compreendem a diferença?

É como quando eu lhes disse: não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.



Não é a mesma coisa, não é?
Então, é claro, aqueles que estão colocados no ego, eles não podem de todo admitir um segundo que o que

quer que seja deste mundo possa desaparecer, porque, obviamente, o ego está inscrito no efêmero.
E este efêmero particular, que é a vida que nós vivemos quando estamos encarnados, todos nós tendemos a

crê-la eterna.
Muitos, nós acreditamos (e eu me incluo) que o simples fato de ver a Luz, o simples fato de encontrar um ritual,
não é? (como eu fiz durante a minha vida, adorar o Sol todas as manhãs), era algo que iria fazê-los viver a Luz.

Mas viver a Luz, isso é ver a Luz.
Isso é já maravilhoso.

Mas vocês não podem ver, nem viver, até mesmo, o que vocês são na Eternidade.
É assim o Absoluto

Mas eu deixarei as Estrelas falarem muito melhor do que eu.
Ou seja, hoje, há, talvez, 80% da humanidade adulta que não sabe o que acontece, que nada vive do que

acontece.
E há seres que vivenciaram esses processos de Despertar de diferentes modos, aliás, porque não se é

obrigado a passar pelo que nós lhes dizemos, nós (há quem tenha realizado este Despertar espontaneamente,
totalmente sozinhos).

Mas o Despertar é uma ilusão, ele também.
Foi nesta etapa que nós os engajamos.

Porque, como o que é Eterno poderia aparecer um dia já que isso É, desde toda Eternidade?
É a sua Consciência que se desloca.

Não é a Eternidade.
Reflitam bem sobre isso.

Naturalmente, quanto mais vocês fossem numerosos a perceber esta Luz, a sentir os impactos, as Vibrações,
as diferentes Cruzes, e todas as explicações alimentaram, de algum modo, alguma coisa, em vocês, que era

esta sede de Luz.
Mas, em última análise, vocês não podem ter sede do que vocês São, desde toda Eternidade.

Somente o ego tem sede.
É muito simples para compreender, agora.

Mas não antes.
Portanto, o Canal Mariano, ele está constituído, sobre a Terra.

Ele está ativo.
Aliás, para aqueles de vocês que percebem o que os nossos Irmãos orientais chamavam de Nada, ou seja, o
Canto da alma (as diferentes oitavas que estão ligadas, aliás, ao Samadhi, e além do Samadhi), quando vocês

chegam ao que é chamado de Maha Samadhi (ou seja, não à morte aparente deste corpo, mas à Liberação
total deste corpo), o que acontece?

Vocês ouvem as Trombetas, permanentemente, que é um som cristalino, extremamente alto em Vibração, que
culmina no Coro dos Anjos e que se acompanha desta famosa Onda do Éter que os remete, literalmente, que

os transporta em sua Eternidade.
E é naquele momento que vocês podem rir e ver, entre aspas, as ilusões às quais todos nós aderimos, porque

esta Criação, como dizem os orientais, é Maya.
Mas ela é Maya porque nós estávamos projetados dentro, e porque vocês estão projetados dentro.

Então, é claro, houve circunstâncias históricas (o ego ama muito as histórias).
Isso não põe em causa a história, mas é um momento em que lhes é preciso superar a história.

Vocês não são a história que vocês vivem.
Vocês não são a história desta Terra.

Então, é claro, este Abandono Final à Luz (que é a Doação do Si) não significa Abandonar tudo o que é
exterior, é Abandonar-se, si mesmo, a este Tudo, a este Absoluto.

O que significa o fato de que alguns ainda não o vivam?
Eu falo, é claro, dos Despertos.

Para vocês é muito simples: há, em vocês, um medo incomensurável.
Qual é este medo?

É o medo da carne, ou seja, o medo da perda da carne.
Se vocês têm vertigens, se vocês têm medo do vazio, o que isso é mais senão o medo de se perder si

mesmo?
Mas a Eternidade não pode se perder.

É o Eu que os faz acreditar nisso.
É isso, agora, que é para viver.

A Onda do Éter, a Onda da Vida, é a sua natureza essencial.
Vocês não são esta pequena pessoa confinada em um corpo.



Então, não se preocupem mais, agora, em saber se vocês fizeram isso, em saber se vocês fizeram aquilo.
Deem-se conta: eu não lhes digo para parar tudo, para colocar-se em uma poltrona e aguardar que isso chegue

(porque isso não irá chegar tão depressa, no entanto), mas é simplesmente um deslocamento da sua
Consciência.

Coloquem-se, não mais no efêmero.
Coloquem-se, não mais no limitado.

Coloquem-se no Absoluto.
É a única Verdade.

Naquele momento, vocês poderão rir, mas vocês vão rir amarelo no início.
Depois, vocês vão rir tudo cor-de-rosa, não se preocupem.

***

Pergunta: poderia explicar a Crucificação?

A Crucificação é o quê?
É muito exatamente o que eu acabo de desenvolver.

É o momento em que você diz, como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Porque, naquele momento, você tem consciência de que mesmo a constituição denominada corpo-alma-

espírito é, também, uma grande farsa (como dizem alguns).
Isso não existe.

São dos Planos intermediários.
Isso significa que a Crucificação quer dizer o quê?

É aceitar ser Crucificado.
Quem é Crucificado?
O ilusório, o efêmero.

Então, é claro, o efêmero e o ilusório acreditam que a Crucificação seja terrível.
Isso dilacera a carne.

Naturalmente.
Mas, sobretudo, isso é feito para romper o pericárdio.

Viver o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, apenas pode ocorrer se você aceita ser revestido da sua
Eternidade, ou seja, da sua natureza e da sua Essência.

Do ponto de vista do ego, isso sempre irá se chamar a morte, a Crucificação e a Dissolução.
Porque, para ele, é muito exatamente isso.

Eu disse uma vez (eu o repito para vocês): a lagarta ignora totalmente a borboleta.
Crer que a lagarta vai se ver enxertada de asas, isso, é uma Crença da lagarta, não é?

O ego participa sempre neste mundo por projeções.
E mesmo a busca espiritual é uma projeção.

Porque, no Absoluto, quando a sua Consciência se coloca neste Absoluto (que é a natureza Essencial de cada
um aqui, e de cada um por todo o mundo e em todos os mundos), naquele momento, o que há?

Há Crucificação.
Isso significa que é a perda de todas as ilusões: de crer-se Luminoso, de crer-se realizado, de crer-se

Desperto, de crer-se melhor, de crer-se no Caminho, não é?
Mas isso foram etapas de construção.

MIGUEL veio (através do Conclave e da sua ação) fazer a desconstrução deste mundo.
Vocês irão me responder: “mas este mundo, ele ainda está aí”.

Sim, mas a Consciência modificou consideravelmente o seu ponto de vista.
Vocês sabem que existe um efeito de alavanca, ou seja, basta ter uma massa crítica de consciências que

descubra a Verdade.
Para quê?

Para que a Verdade seja atualizada.
É a mesma coisa para tudo.

Desde que haja um limiar de basculamento, em vocês, como em nível coletivo, então a Terra pode decidir.
E a Terra decidiu.

O Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, é a sua Crucificação, mas,
sobretudo, é a sua Ressurreição, que faz de vocês, não paródias de Seres Despertos, mas Seres realmente

Liberados.
Vocês não têm mais, naquele momento, qualquer ilusão sobre a ilusão.



Não há mais qualquer questão sobre as ilusões, porque vocês as identificaram enquanto ilusões, que isso seja
este corpo que vocês habitam.

Nós insistimos, e nós sempre dissemos, que este corpo é um Templo.
Sim, mas um Templo em si mesmo, isso nada é, isso é uma construção.

É o que está no Templo que é importante.
E, aliás, o corpo é um ressonador: eu me servi disso durante a minha vida (meu Mestre, Bença Deunov, serviu-

se também).
Muitos seres encontraram, em alguma parte, este Despertar, esta Liberação, nós desenvolvemos técnicas, não

é?
Isso é lógico.

Porque é preciso desviar a atenção do ego para outra coisa.
E o ego, como ele gosta muito de possuir, ele vai se apropriar da Luz que ele vai viver.

Então, como saber, agora, se vocês se Abandonaram vocês mesmos (que vocês tenham tido as Coroas
Radiantes, que vocês tenham trabalhado em meio ao Ancoramento da Luz, enquanto Sementes de Estrelas)?

 Hoje, isso é, verdadeiramente, uma etapa que eu qualificaria, é claro, de última, de Última e de Revelação
Final.

Mas ela apenas pode depender, estritamente, do seu posicionamento.
Isso quer dizer, será que a sua alma está, de algum modo, retraída (sem que vocês o saibam), por um medo?

Porque, o que retrai, é o medo.
E o Absoluto dá medo.

Porque, para o ego, o Absoluto é a Dissolução do que ele é, da sua pequena pessoa, da sua pequena luz, de
tudo o que ele construiu, em meio à Luz.

Mas lembrem-se de que vocês são Livres, totalmente, para experimentar o que vocês quiserem.
Se vocês quiserem ser limitados, permaneçam limitados.

Se vocês quiserem permanecer na autossatisfação do seu próprio Despertar, permaneçam ali.
Vocês são totalmente Livres.

Mas nosso dever é dar-lhes o que é a finalidade.
Mesmo se, efetivamente, nós lhes dissemos que a humanidade inteira será liberada pelo Encontro com a Luz,

ou seja, com o que vocês São, não com o que vocês construíram.
Mas vocês são livres, naquele momento, para estabelecerem-se onde vocês quiserem, já que vocês estão

Liberados.
Portanto, não fiquem obcecados.

Se vocês não vivem a Onda do Éter, isso significa que vocês permanecem confinados, mesmo estando Livres.
Vocês terão consciência desta Liberdade, mas vocês permanecerão, pelos seus próprios mecanismos, como
dizer, de regulação (além do Eu e além do Absoluto), no que vocês São: este Absoluto que recusa Ele próprio.

Vocês permanecerão na forma que vocês terão criado.
Mas tudo está bem, não?
É o que vocês desejam.

Porque vocês não podem pretender viver e Ser a Luz (o que não significa viver, somente, a Luz).
Ser a Luz é já ter vivenciado os Quatro Pilares do Coração.

É já ter vivenciado esta Onda da Vida.
É ter aceitado o Manto Azul da Graça e ter sentido esses estremecimentos, esses jatos do Êxtase, esse

enlevo que os tiram de toda limitação.
Então, é claro, até o momento Final, agora, coletivo, desta Terra (que ninguém conhece a data, eu os lembro), o

que vai acontecer?
Se vocês aceitam (e eu falo aí aos Despertos, ou seja, àqueles que já vivenciaram a Coroa Radiante da cabeça

ou a Coroa Radiante do Coração ou as três Coroas), se vocês vivem a Onda da Vida, isso significa que em
vocês não existe mais qualquer medo.

E isso se traduz por algumas capacidades, novas, da Consciência, mas, também, por este Absoluto que vocês
se tornaram.

Eu deixarei as Estrelas falarem sobre isso porque Elas o farão muito melhor do que eu.
Se vocês não o vivem, a cada dia vai ocorrer em vocês, o quê?

Uma interrogação e uma resistência cada vez mais fortes.
Porque o ego que vivenciou a Luz, que vivenciou o Despertar, vai a todo custo querer manter uma posição,

com todos os pretextos possíveis, é claro, dizendo: “será preciso ter bom senso, nós ainda estamos
encarnados, nós estamos sobre a Terra, nós não estamos no Céu”.

Isso prova, simplesmente, que aqueles que pronunciam essas frases, eles têm o quê?
Eles têm um medo terrível.

Medo deles mesmos, medo do que eles são, no Absoluto.
Portanto, eles mantêm uma limitação, por eles próprios.



E aí, vocês apenas podem (aqueles que vivem esta Onda), simplesmente, testemunhar o que acontece, mas
vocês não irão orientá-los para isso.

Por quê?
Porque eles estão enrijecidos, cristalizados, na autossatisfação do ego que desejou a Luz, que se apropriou da

Luz, e que vê a Luz, e que sente o chakra do Coração, que sente a Coroa da cabeça, que sente a Kundalini,
mas que não sente a Onda da Vida.

Porque há um enrijecimento que está operando em meio a essas pessoas.
Então, é preciso não julgar.

Vocês não podem ajudá-los.
Vocês não podem condená-los.

Vocês não podem julgá-los.
Vocês apenas podem Ser o que vocês São.

 Ver a ilusão, na qual eles estão.
Vocês não podem falar, porque, é claro, se vocês dizem isso a alguém que não vive a Onda da Vida, ele vai

olhá-los para o que vocês são para ele, ou seja, um louco, um provocador.
Bem, sim, mas eles nada entenderam, os coitados.

Isso, são aqueles que se apropriaram da Luz e que se contemplam, eles mesmos, em sua própria Luz.
Lembrem-se do que dizia CRISTO.

Ele dizia que no fim dos Tempos, seria muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que
um rico.

E que o Reino dos Céus estava aberto às crianças, que era preciso tornar-se como uma criança.
Aquele que viu a Luz, e que se construiu segundo o que nós lhes dissemos, atuou, talvez, bastante bem no

jogo da Luz.
E, então, ele se espelha em uma projeção que não é mais ele mesmo, mas que é, ainda, uma projeção, que é

a projeção da Luz.
Ora, não há nada a projetar na Luz, porque é o que vocês São.

A Luz é considerada como exterior.
É uma etapa, muitas vezes, indispensável, principalmente no Ocidente.

Por outro lado, também foi dito que “os últimos serão os primeiros”.
Isso quer dizer que aqueles que não vivenciaram as Coroas Radiantes, os Apelos da Luz, os Alinhamentos, as
meditações, todos os trabalhos que nós lhes demos, o Yoga da Unidade, etc., etc., paradoxalmente, aqueles

são mais capazes de se tornar como crianças, ou seja, Abandonar-se à Onda da Vida que eles são realmente.
Isso é um mistério, para vocês, desse ponto de vista.

Mas tudo isso se esclarece no momento em que vocês passarem, em nível de consciência, além da
Consciência, de qualquer limite, de qualquer forma, ou seja, quando vocês tocam e vivem, realmente, o

Absoluto.
Não antes.

Antes, apenas podem existir questões, interrogações e dúvidas.
O problema é que esses seres projetam suas dúvidas naqueles que vivem isso.

Isso é magnífico, não?
O ego não quer ver o ego, como de costume.

Mas o ego, ele existe desde que ele tomou forma.
Porque a Essência de um Eu, de uma identidade, de uma pessoa, está ligada a uma forma, especialmente esta

forma da carne, que não é permeável.
Então, quando a sua carne se torna permeável, vocês não precisam mais estar sozinhos em algum lugar.

Porque vocês não estão, jamais, sozinhos.
Vocês estão com todos aqueles que atravessaram esta etapa da Onda da Vida, em Comunhão total, aqui,

neste Plano, como em todos os outros Planos.
Aliás, quando nós lhes dissemos que vocês estavam deslocalizados (alguns o vivenciaram desde o início do
ano), agora vocês não estão mais deslocalizados, vocês estão multilocalizados, como irão lhes falar algumas

Irmãs, algumas Estrelas, por exemplo, sobre a bilocação que é uma Verdade.
Mas isso, o ego não pode compreendê-lo, já que ele está limitado por sua própria forma, por seu próprio

confinamento, mesmo na Luz.

***

Pergunta: eu ouço, às vezes, sons que saem da Porta ou da Estrela OD.

Ao nível desta Porta OD, ou da Estrela OD (que é representada, que esteve encarnada, eu os lembro, pela
mãe de MARIA, ANNA), que é também a Porta da Crucificação, não é? que conduz ao ego do Coração, há



muitas frases que podem se manifestar, durante esta Crucificação.
O importante não é o que é dito.

O importante não é o que é ouvido (que, às vezes, não é o que foi dito, é claro, enquanto houver o filtro do
ego).

O importante é o que isso propicia, ou em termos de percepção, ou em termos de consciência, ou em termos
de Dissolução.

Tudo o que reforça o sentido de uma identidade, em uma pessoa, apenas reflete o que acontece do lado da
personalidade.

Tudo o que se traduz por um convite ao Absoluto, por um convite à superação da forma, deste corpo, da
identidade que vocês portam, então, naquele momento, o que se exprime é o que está do outro lado de OD, ou

seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode enganar.

Porque quando o Absoluto se exprime, ele não se exprime em nome de um Eu, ele não se exprime em nome
de uma pessoa, nem em nome de quem quer que seja: ele apenas faz exprimir a Onda da Vida.

E a Onda da Vida não está tanto nas palavras que são pronunciadas, mas na Onda que carrega as palavras, ou
seja, neste Absoluto que é a testemunha desse estremecimento entusiástico da Onda da Vida, que os toma.
Então, é claro, aquele que ainda não expressou a Onda da Vida, que ainda não é esta Onda do Éter, verá, ali,

apenas palavras.
E isso é normal.

Do mesmo modo que, para aqueles que vivem as Vibrações, há textos que os fazem Vibrar quando vocês o
leem, e outros que não os fazem Vibrar.

É tão simples assim.
Portanto, o Absoluto vai dar-lhes uma Onda de Absoluto.

Ou seja, ela os remete a uma forma de ressonância.
Mas além da ressonância, há uma identificação à sua Essência Primeira, que é este Absoluto.

***

Pergunta: o bombardeamento atual de raios-gama está ligado à mudança de consciência?

Sim, na totalidade.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, foi ilustrado sobre a Terra, desde quase um ano, e lhes foi detalhado

pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, sobre a Fusão dos Éteres, que era o encontro da Luz Adamantina com as
forças de resistência da Terra, do confinamento, ao nível da última camada isolante, ou seja, da ionosfera.

Isso deu esses flashes azuis que foram vistos por toda parte na Terra.
Em seguida, a Luz Adamantina precipitou-se no Manto da Terra, liberou o Núcleo da Terra (que já havia

começado um pouquinho antes da Fusão dos Éteres).
O que vocês vivem, para aqueles que vivem a Onda da Vida, que penetra efetivamente pelos pés (e percorre
depois todo o corpo), é a testemunha desta Liberação da Terra e, sobretudo, da sua própria Liberação, total,

de todas as ilusões.
Hoje, se vocês quiserem, houve um Apelo da Luz, que vocês vivenciaram de diferentes maneiras.

Vocês ali responderam, ou não.
Inteiramente, ou não.

Qual o resultado desta emissão de Luz, desde, primeiramente, de Sirius, em seguida, depois, de Alcyone?
Ela vem provocar um Despertar, um Acordar.

Em seguida, foi preciso deixar descer esta Luz, até o Coração, até o sacro.
E, depois, dar-se si mesmo: a Crucificação.

Para que a Terra ali traga a resposta adequada: primeiro a Liberação da Terra e, em seguida, a Onda da Vida
da Terra.

Então, é claro, a Onda da Vida da Terra, a Onda da Vida da Liberdade, do Manto Azul da Graça, é, para o ego,
algo abominável.

Porque ela remete a todas essas repressões que estão ligadas aos dois primeiros chakras.
O que são as repressões dos dois primeiros chakras?

É o medo da perda desse corpo.
É o medo do vazio, o medo de estar confinado.

Vocês hão de convir que isso, em todo caso, é terrível, porque vocês estão, efetivamente, nisso, aqui, neste
mundo.

Portanto, vocês não podem estar mais confinados em um corpo, não é?
Tudo o que se manifesta a vocês como medo, o medo da insanidade, o medo de perder as referências, o

medo da sua perda, o medo da carne (no seu sentido o mais nobre, é claro, hein, eu não falo de pornografia ou



de coisas que estejam fora desta Onda da Vida).
A Onda da Vida traz um desafio.

Vocês querem ser isso?
Ou ficar em uma forma?

É tão simples assim.
Houve Apelo da Luz.

Houve resposta de vocês e da Terra.
Diante desta Liberação da Terra, o Céu faz o quê?

O Sol está liberado, também.
Então, vocês têm dois tipos de irradiação: quando o Sol explode, ele envia um sopro de Amor, um sopro de

prótons, de partículas ao nível da Coroa Radiante da cabeça.
Se a Terra ali responde, naquele momento, o Sol vai deixar passar, enfraquecendo seus ventos solares, as

irradiações da Luz Adamantina, que são as radiações gama.
Então, é claro, quando vocês estão confinados sobre a Terra, os raios-gama, o que significam?

A destruição da matéria.
Tudo o que é de carbono é destruído pela radiação gama.

Mas, isso, é o ponto de vista da lagarta.
Como vocês querem se tornar borboleta?

Como vocês querem se tornar o Absoluto se o que quer que seja da lagarta ainda existe?
Alguns vivenciaram a Onda da Vida e de maneira cada vez mais intensa.

Vivendo esta Onda da Vida, o que acontece?
Vocês constatam (por vivê-lo) que vocês não são nem a lagarta, nem a borboleta, mas que vocês são muito

além dessa borboleta.
É, de algum modo, uma Transcendência de uma etapa intermediária, magnífica, é claro, que é a Liberação da

Terra.
Mas vocês respondem, em vocês, à Liberação da Terra e vocês imprimem, no que vocês são, sempre nesse

Templo.
Mesmo se o ponto de partida não seja esse Templo, mas, realmente, o Núcleo cristalino da Terra, o que

explica que a Onda da Vida apenas pode aparecer sob os seus pés, e, depois, ela vai progredir.
Ela irá progredir, ou não.

Eu já tive perguntas, há algumas semanas, alguns meses, sobre isso: os incômodos nas pernas, os pesos, os
laços nos tornozelos.

Tudo isso era destinado, efetivamente, a impedi-los de partir, ou seja, de serem Liberados, mesmo se alguns
de vocês tinham a possibilidade de viajar em meio a uma outra forma (chamada de Corpo de Estado de Ser ou

Corpo de Eternidade).
Mas, além do Corpo de Eternidade, há a Eternidade.

Portanto, evidentemente, o Apelo da Luz, o Apelo à Liberdade, o Apelo à Liberação, a Crucificação, a
Transfiguração, está muito além de tudo o que nós pudemos tentar descrever-lhes, e conduzi-los, a esta Porta.

Vocês ali estão.
Quando eu emprego a palavra ego, não vejam ali noção pejorativa ou negativa porque é o ego que se vê como

pejorativo e negativo.
O ego é construído segundo um princípio de separação, de limitação, de confinamento, de ruptura com a

Unidade e com a FONTE.
Obviamente, tudo o que ameaça a sobrevivência deste ego é considerado como inválido, pelo ego.

Mais uma vez, enquanto a Luz era algo que fazia bem, no interior desta vida (porque vocês tinham a Fluidez da
Unidade, os mecanismos de sincronia, a facilitação da sua vida), era maravilhoso.

Porque o ego ainda estava aí.
Naturalmente que ele ainda estava aí.

Ele se conformava à Luz, porque ele vivia as manifestações da Luz.
Mas viver as manifestações da Luz não é Ser a Luz.

Eu vou tomar um outro exemplo (vamos deixar a lagarta e a borboleta): há o peixe que está na água.
Em momento algum o peixe tem consciência de que ele está na água, não é?

É o seu elemento natural.
O peixe evolui na água como um peixe na água, como se diz.

A um dado momento, o peixe toma consciência de que ele pode morrer.
O que ele faz, quando ele morre?

Então, se ele acredita na perenidade da alma, ele acredita que sua alma volta à alma dos peixes e que seu
corpo retorna à água (ou à terra que está no fundo da água).

E depois, um dia, o peixe toma consciência de que ele não é esse peixe.
Ele toma consciência de que há um recipiente (e sim, é o peixe vermelho ou o golfinho que está na Terra, isso



é o mesmo, isso é também um recipiente).
É simplesmente uma questão de tamanho.

E depois, tomando consciência de que ele está em um recipiente, ele vai tomar consciência de que há algo
que limita esse recipiente, que, é claro, não é a água.

Ele se esbarra nos limites.
Mas ele está sempre confinado.

A primeira etapa será fazê-lo assimilar o recipiente e toda a água.
Ele encontra a Luz, coisa que vocês realizaram, mais ou menos perfeitamente, com mais ou menos felicidade,

com mais ou menos sofrimento.
Ou não.

Isso não muda o processo.
E, depois, a um dado momento, o peixe diz: “mas, se eu estou nesta água, esta água está confinada, eu tomei
consciência de que eu estou confinado, eu tomei consciência de que eu sou pó, mas que há também um alma

aí em cima, o que me impede de ser tudo isso, e muito além disso, além de todo espaço, e além de todo
tempo?”.

Naturalmente, alguns peixes vão querer nadar em piscinas um pouco maiores, ou se tornar outra coisa que
peixe.

Mas, tornar-se, não é a finalidade.
É o que lhes forneceram, também, alguns Anciãos, seja o IRMÃO K, seja UM AMIGO.

Eles lhes traduziram, com palavras (obviamente, inscritas em uma pessoa que eles estiveram, ou naquele no
qual eles passam), a Verdade e a maneira de se aproximar da Verdade.

 Porque vocês não podem compreender a Verdade.
É o ego que acredita nisso.

O ego acredita que ele vai poder comer a Luz e ficar maior do que o boi, não é? (vocês conhecem a história,
hein?).

Mas isso não é possível.
Isso não é absolutamente possível.

Não existe qualquer limite para conter o que vocês são, e qualquer corpo.
Então, é claro, enquanto vocês forem seduzidos por outra coisa que este Absoluto, o que quer que seja (então
nós falamos das telas, da tevê, dos computadores), mas enquanto vocês forem seduzidos por uma discussão
que vocês chamam, em meio ao ego, de humana (falar da chuva e do tempo, “você tem lindos sapatos hoje”),

o ego vai chamar isso de Amor, ou seja, é a atenção e um sinal de atenção que vocês levam a alguém.
Mas, durante esse tempo, quando vocês levam esse sinal de atenção ao exterior de vocês mesmos, vocês

continuam o quê?
Indefinidamente, o processo de projeção.

É o medo de viver o Absoluto.
Vivam, primeiramente, este Absoluto.

Depois, vocês poderão olhar, de novo, os sapatos.
Mas é uma ordem de prioridades que convém compreender, principalmente agora.

Será que vocês ainda estão desenhando histórias?
Será que vocês ainda estão prestes a viver projeções do que quer que seja?

Ou será que vocês se tornaram a Onda da Vida?
Mais do que nunca, agora, isso se resume nisso.

Então, é claro, eu não falo a todos aqueles que dormem.
Porque todos aqueles que dormem, vocês irão lhes falar da Onda do Absoluto, de um chakra, de uma Coroa,

do Ilimitado: eles não podem nem compreender, nem aceitar.
Porque isso não pertence ao seu campo de coerência.

Seu campo de coerência é, justamente, o limite, o confinamento, e o ego.
A frase que eu quero dizer-lhes (em minhas palavras por mim, é claro) é: “baixem as máscaras”.

Porque, o que é uma pessoa?
A etimologia, é a pessoa, ou seja, a máscara, é o parecer.

E isso será sempre assim, seja através de regras sociais, morais, afetivas, amorosas, educativas, espirituais
mesmo.

Isso serão apenas máscaras.
E o ego ali tem de monte, essas máscaras.

***

Pergunta: foi dito que cada um irá onde o leva sua Vibração. Por que falar também de escolha?



A escolha é a Vibração.
É

Não é a pequena pessoa que diz: “eu irei ali” que irá ali.
Naturalmente, quando eu lhes falo de Absoluto, vocês dizem, todos: “eu quero ser o Absoluto”.

E, no entanto, quem sente a Onda da Vida?
O ego jamais será o Absoluto.

A Vibração decide.
Se vocês estão na Vibração das Coroas Radiantes, vocês são Liberados, vocês reencontram o Corpo de

Estado de Ser, vocês reencontram todas as Dimensões, e também o Absoluto.
Por outro lado, viver, sobre este mundo (e não durante a chegada final da Luz para todo mundo), o processo de

Liberação, além do Despertar, é não mais ser afetado pelo que vai se tornar este mundo.
Aquele que vive o Despertar, vocês têm sempre interrogações sobre sua pequena saúde, sobre sua

segurança social, sobre o que vocês vão comer amanhã, sobre o tempo que vai fazer, etc., etc..
Mas, o Absoluto, será que ele é algo de tudo isso?

Obviamente, o ego vai responder: “ô sim, bem, há obrigações enquanto estamos encarnados”.
Quem disse o contrário?

Será que o Absoluto lhes disse o contrário?
Então, vocês são o Absoluto ou vocês estão confinados?

Vejam o que lhes diziam os convidados, já em 2008, bem antes das Núpcias Celestes (ndr: intervenção de
NICOLAS FLAMEL de 17 de agosto de 2008) (*).

Eles lhes falavam da Obra Alquímica, por exemplo, da Obra no Branco, aquela que vocês estão prestes a viver,
o Manto Azul da Graça, que desencadeia a Onda da Vida.

Quantos, hoje, são capazes?
Releiam agora, e vocês irão ver que tudo ali já estava.

Mas quem de vocês tinha compreendido, naquele momento?
Quem de vocês tinha integrado e realizado, naquele momento?

Absolutamente ninguém.
O que prova, sim, que a consciência mudou.

***

Pergunta: o corpo é o Templo do Absoluto e ele é igualmente ilusão. Como conciliar isso em
relação aos cuidados com ele?

Tudo é possível.
Primeiramente, se você está inscrito em meio ao ego, limitado, você vai querer trazer uma reação ao que se

manifesta no corpo.
Se você está além, você irá além da aparência e você vai querer compreender a Essência do que é vivenciado

por esse Templo.
Por exemplo, um acometimento de tal articulação significa, ou traduz, talvez, tal ferida psicológica, tal ofensa à

Onda da Vida.
E, então, você vai encontrar uma solução que vamos chamar de mais global, energética.

E depois, após, vem uma etapa onde este corpo, sendo considerado como uma ilusão, este corpo sendo um
Templo ilusório sobre o qual a Luz pode aparecer (dar a impressão de aparecer) e manifestar desequilíbrios.
Mas, se este corpo é ilusório, como você o levanta em sua questão, a doença não tem mais existência que

esse corpo, não é?
E, no entanto, quem é afetado, através das ondas cerebrais, dos nervos?

A própria consciência.
Aquele que tem uma dor, tem muita dificuldade de dizer: “eu não sou esta dor”, não é?

Mas assim que você toca o Absoluto, o que acontece?
Eu não falo do Despertar, porque você pode estar Desperto à Luz, viver as Três Coroas Radiantes e ter dores,

doenças.
Ao contrário, quanto mais a Luz se revela, mais esse corpo se torna inútil, digamos.

Para alguns, não para todos.
Aqueles que vivem isso (ou seja, que veem uma partida quando eles estão Despertos), mas eles são

abençoados pelo Pai.
Eles são abençoados porque eles são Liberados.

Eles são Liberados, passando por esta Porta, durante esta etapa particular que não é uma morte, que é o
verdadeiro Renascimento e que lhe dá um status particular no que está prestes a se estabelecer no momento



coletivo.
Se você é o Absoluto, o que vai ali acontecer?

O que vai acontecer é um processo totalmente explicável, mesmo ao nível do corpo.
Você não é mais a dor.

Você concebe e você vive que existe uma dor, às vezes intolerável nesse corpo.
Mas, não sendo esse corpo, não como uma negação ou uma recusa da encarnação, muito pelo contrário.

A Onda da Vida é a aceitação total da encarnação.
Enquanto vocês estão na negação, ou na recusa da encarnação, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Isso é impossível.
Porque o Absoluto não conhece qualquer limite, e sequer o limite deste limite, que é esse corpo.

Portanto, enquanto vocês rejeitam a encarnação, enquanto vocês rejeitam o que quer que seja de vocês
mesmos, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Então, eu volto ao que eu dizia: estando em meio ao Absoluto, a dor presente, mesmo a mais terrível, não é
nada.

Porque quando alguém diz que ele é o Absoluto, que ele veicula esta Onda, através da sua Presença, sem
nada desejar (e há, sobretudo, nada a desejar), ele vive uma dor, mas esta dor, ela não pode afetar o que ele é.

Senão, o que seria o Absoluto?
Mesmo qualquer perda, do que quer que seja, não pode afetá-lo.

Portanto, a um dado momento da consciência, e além da consciência, o que ali há a cuidar?
Quem crê que cuida de alguma coisa, exceto um ego que cuida de outro ego?

Depois, vocês têm o ego final.
Aquele, vai ali encontrar-se (e há quem se encontrou) confrontado com problemas.

Eles acolhem a Luz e eles dizem: “eu não faço nada, mas a Luz me atravessa para agir em alguém”.
Isso é ainda do ego.

Porque aquele que está no Absoluto sabe muito bem que ele nada pode empreender em meio ao efêmero.
E que, naquele momento, vocês poderão fazer como disse o CRISTO: “quem me tocou?”.

E a mulher, hemorrágica, foi curada.
Será que o CRISTO agiu naquele momento?

Será que o CRISTO quis curar?
Será que Ele emitiu uma intenção específica?

Se vocês vivem a Onda da Vida (que é a Doação da Graça, a Onda do Éter), vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que em vocês não pode existir a menor doença.

Porque, mesmo se ela existe, ela não lhes concerne, em Verdade.
Então, agora, é claro, em meio àqueles que são lagarta, continuem a trabalhar para aliviar as lagartas.

Isso faz parte da humanidade, na totalidade.
Mas, deem-se conta de que vocês aderem, vocês mesmos, a algo que não existe.

De todo modo, se vocês são o Absoluto, nunca mais vocês poderão manifestar qualquer vontade de ação
sobre o que quer que seja.

O Supramental não é a energia.
Isso foi desenvolvido, em várias ocasiões (eu os remeto, particularmente, às intervenções do IRMÃO K).

A energia, o Fogo Vital, a vitalidade, exprime a alma, ela exprime as forças de resistência.
O que IRMÃO K chamou de fogo do ego.

É o fogo do ego que os mantêm na vida, neste mundo.
 E quem, então, os excluiu da Vida, com um V maiúsculo.

Senão, vocês iriam viver a percepção da sua Essência, que é a Onda da Vida.
Portanto, uma lagarta tem necessidade de lagartas para ser cuidada.

Uma lagarta também tem necessidade de borboletas, porque isso vai ser um bálsamo para a lagarta sofredora.
Mas agora, onde vocês estão?

Ao que vocês aderem?
Onde vocês estão situados?

Em vocês?
Neste Templo?
Neste espaço?

***

Pergunta: qual é a origem dos sons potentes que ouvimos por todo o planeta?



Vocês têm o Som do Céu, o Som da Terra, e as Trombetas do Apocalipse.
É muito simples.

A última Trombeta soou.
Resta, agora, que esse Som se estabeleça, casando-se nessas três polaridades, de maneira contínua.

As explicações científicas, elas existem também.
Mas elas se referem ao ego.

Agora, ao nível da significação para o Absoluto, é a irrupção do Absoluto em meio ao efêmero.
E isso assinala o quê?

O fim do efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu creio que eu falei muito mais do que vocês perguntaram.

Mas isso era importante, se vocês quiserem, eu penso, para situar de novo tudo o que está prestes a ocorrer
no momento atual e nesse tempo atual, da Terra.

Porque, como eu lhes disse no ano passado: tudo está consumado.
O mais importante é que a Terra seja Liberada, é que a Consciência humana seja liberada.

Isso é uma conquista.
Quer vocês queiram ou não.
Quer vocês aceitem ou não.
Quer vocês rejeitem ou não.

Agora, nós esperamos vê-los sempre cada vez mais numerosos para dançar na Luz, para dançar em sua
Eternidade, e para ser esta Onda da Vida Absoluta, esta Magnificência do Êxtase, que irão explicar-lhes,

maravilhosamente, nossas Irmãs, as Estrelas.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todas as minhas bênçãos acompanhem vocês.

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

(*) – NICOLAS FLAMEL (17.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/08/nicolas-flamel-17-de-agosto-de-2008.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1372

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

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

************
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 Irmãos na humanidade, recebam Graças.
Minha última encarnação nesta Terra levou o nome de Nicolas FLAMEL.
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Áudio em Francês

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua Presença neste espaço.
Eu sou TERESA, uma das Estrelas, digamos, em ressonância com PROFUNDEZ.

Eu estou na junção do elemento Terra e do elemento Água, a Água que fecunda a Terra, a Água que entra nas
profundezas da Terra a fim de vivificá-la.

Eu sou também, por tê-lo expressado em várias ocasiões, o Caminho da Infância, da Pequenez, aquela que
pretende ser insignificante e ignorada, aqui, não em qualquer paradoxo de querer desaparecer, mas porque,

muito jovem, em minha última encarnação, após uma experiência particular vivenciada durante a minha infância,
eu me apreendi de que havia dois mundos.

Esse mundo onde havia seres, como eu, seres para amar mais ou menos, seres com os quais havia ligações
da carne, de sangue e depois havia a religião, algo que era misterioso, mas que não era visível.

Para uma criança, é muito desagradável não ter a ver com coisa alguma que se fala o tempo todo, na sua
família.

A partir do momento em que eu vivenciei meu primeiro encontro com este outro mundo, pareceu-me evidente
que esses dois mundos eram separados, independentemente do que diziam aqueles oficiantes da igreja,

independentemente do que diziam meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, essencialmente, já que meu irmão
morreu muito jovem.

Eu jamais pude imaginar outra coisa, e pensar outra coisa, para ter acesso a este outro mundo, havia como um
princípio de vasos comunicantes e eu não podia ser qualquer coisa, aqui, se eu quisesse, na minha cabeça de

criança, obter alguns favores desse Céu, a fim, se fosse possível, de Viver bem depressa esse Céu.
Como eu disse mais tarde, antes de partir deste lado de onde eu me exprimo, eu dizia que eu passaria meu

Céu fazendo o bem sobre a Terra, através de uma série de sinais.
Muitos seres humanos puderam concretizar esses sinais.

Desde o início desse dia, minhas Irmãs lhes falam deste Casamento Místico, desta Aliança Sagrada, deste
Sacramento Supremo à Unidade, à Verdade, ao CRISTO, ao Absoluto.

Minhas Irmãs lhes falaram, ao mesmo tempo das condições e das manifestaçõesdesta Onda da Vida, em
vocês.

Minha Irmã GEMMA ainda lhes deu, desde pouco tempo, as observações a manter, de algum modo, para viver
o Absoluto, esse Casamento, desposar o CRISTO, desposar o Absoluto.

A Onda da Vida, como foi enunciada por GEMMA, pouco antes de mim, é um movimento ascendente que vem,
de alguma forma, completar um movimento descendente.

A descida do Espírito Santo, a descida da Luz fecundou a Terra, fecundou a sua carne, em seus recantos, eu
diria, os mais íntimos, aí onde se encontram, não somente os últimos apegos à personalidade, mas, sim, todas
as coisas que estão, ao nível da humanidade, inscritas em uma noção de pecado (qualquer que seja a religião,
qualquer que seja a sua cultura), aí onde se encontram inscritas as dúvidas, aí onde se encontra inscrita, não os

apegos, mas a apreensão Final, aquela da morte, é claro: a grande interrogação e o grande enigma.
Ir nessas profundezas é bem mais do que aceitar ver, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), suas

próprias Sombras, não mais colocá-las sob o tapete, vê-las.
Ir nessas profundezas está além disso, é apreender-se de que, no Absoluto, tudo o que, ao nível do limitado da

pessoa e da experiência da carne, aqui sobre este mundo, pode parecer como ferida, como falta, como
tragédia ou como felicidade, tudo isso participa da mesma ilusão, da mesma coisa que vocês nomeiam e que

eu nomeio com vocês, agora, efêmero.
Tudo isso não tem qualquer ordem no tempo nem na Eternidade.

***

TERESA DE LISIEUX - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.dailymotion.com/video/xpfcva_therese-de-lisieux-10-03-2012_webcam
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A única experiência que vocês qualificariam de mística teve a oportunidade de ocorrer, em mim, na idade da
infância e, então, deixar esta marca indelével, esta necessidade de voltar a ser de novo o menor dos seres

humanos aqui, ainda uma vez, para cativar os favores de CRISTO.
Naturalmente, isso me consumiu: eu fui consumida de Amor, durante a minha frágil vida, até morrer, como

vocês os sabem, talvez, até escapar-me deste mundo, extremamente jovem.

***

Hoje, sobre este mundo, nesse tempo em que vocês estão, vocês não têm mais que se consumir de Amor,
mas Ser o Amor.

É sobre esta última etapa que lhes falaram os Arcanjos, os Anciãos, e algumas das minhas Irmãs.
Esta última etapa, se o podemos chamá-la assim, não é um término, ela é, realmente, um Coroamento que vem

pôr fim a todas as ilusões, mesmo àquelas que estavam escondidas, enquanto tabu, em todas as suas
profundezas, inscritas na carne humana, ou seja, no DNA, nisso que vocês chamam de cérebros os mais

antigos.
É, então, algo de que não podemos escapar, apesar de nós mesmos: esta noção de pecado, esta noção de

culpa, esta noção de fraqueza da carne, de corrupção.
Mesmo se, em última análise, tudo isso for apenas uma ilusão, participando tanto da ilusão como da

manifestação da Alegria.
Chega um momento em que, quando vocês aceitam entrar em suas profundezas (não para ver as sombras,
também tão ilusórias como o que vocês podem ver por outro lado): é o momento em que vocês deixam de

resistir, é o momento em que vocês entregam as armas, é o momento em que vocês se tornam de novo como
uma criança e que vocês dizem, de qualquer forma: “que a Tua Vontade seja feita e não a minha”.

É o momento em que vocês se rendem diante, ao mesmo tempo, da enormidade e do absurdo mesmo de
tudo o que faz este mundo.

Eu repito a vocês, que esta vida seja a mais feliz, a mais simples ou a mais dolorosa, isso estritamente nada
muda para a problemática da Profundez.

***

O Casamento Místico, hoje, vem fecundar vocês.
Quem se casa é, em última análise, nada mais senão vocês mesmos: vocês mesmos no efêmero, dando lugar

a vocês mesmos na Eternidade.
Esse momento notável que é oferecido a vocês, porque isso é uma das Doações do Manto da Graça,

representa a Doação do Amor de CRISTO, a Doação do Absoluto.
Essa Doação do Amor, cabe a vocês apreender-se, na totalidade, como um cordão que lhes é trazido, em seu

peito, na mais profunda das desordens como de todas as alegrias.
Ir até o mais profundo, não para ali discernir o que é Sombra, o que é resistência, mas, sim, para largar a

dúvida, a apreensão, o medo, o medo desta carne perecível e vencê-lo.
Não por qualquer vontade, mas, sim, como isso foi dito e repetido, pela ação, ao mesmo tempo, da Luz, da sua

Inteligência e, sobretudo, doravante, pela ação do Manto Azul da Graça.
Porque, naquele momento, vocês irão viver, realmente, este Absoluto.

Vocês irão constatar que há, em vocês, um estado diferente de tudo o que pôde ser experimentado.
Vocês irão constatar que tudo o que havia de peso, de corpo, de densidade, não existe mais para vocês: vocês
entram nas esferas da leveza e esta leveza não é simplesmente da Alegria, nem simplesmente um estado de

beatitude.
É muito mais do que isso, e isso é oferecido a vocês.

Não há qualquer barreira, não há qualquer obstáculo, não há nada entre vocês e Isso: apenas a dúvida.
Isso está muito além dos últimos apegos, já que é o Último apego, não unicamente o medo do Desconhecido

ou da morte, mas o medo da Transcendência desta carne perecível.

***

A Ascensão desenrola-se, para vocês que estão presentes sobre este mundo, neste mundo, em sua carne.
E é esta carne, nomeada ilusória, que deve Transfigurar-se, que deve Ascensionar, com ou sem esta carne

mais condensada.
Entretanto, o Casamento Místico os faz descobrir uma passagem obrigatória que é aquela das suas próprias

profundezas, que não é senão a última morte.



O que eu chamei de Porta Estreita, de Caminho da Infância, não é nada mais, de qualquer modo, que este
Abandono total de tudo o que foi encontrado, de tudo o que foi vivenciado, de tudo o que foi experimentado.

Vocês nada têm a reter.
Apreender-se do cordão e apreender-se do Absoluto, é, indiscutivelmente, deixar todo o resto.

E quem mais, melhor do que a criança, pode realizar isso: tornar-se como uma criança, abandonar toda
veleidade porque não há nada a conquistar.

Abandonar toda experiência porque não há nada a experimentar.
Abandonar todo estado porque todos esses estados são apenas transições para este Último.

***

Então, a Onda da Vida, tendo rompido, de alguma forma, as últimas dúvidas, os últimos apegos além dos
apegos, vai deixar-se emergir, em vocês, desde as zonas as mais profundas, desde o pé, desde esta zona

qualificada de baixa.
Tudo o que se tratou de primeiro chakra (na carne), de segundo chakra (tudo o que se tratou de poder),

explode na cara.
Então, é claro, quando somos uma criança como eu, somos incapazes de colocar palavras como Deleite, e

ainda como Êxtase.
E, no entanto, vocês que têm a experiência, por sua vida (desta vida que vocês levaram ou que vocês levam), é

exatamente isso.
Mas este indizível é muito mais do que é vivenciado em meio à limitação.

Atingir as profundezas não é descer.
Atingir as profundezas é apoiar-se em tudo para ser Tudo, é não ser mais nada, propiciando o ímpeto da seiva

da Vida, propiciando o ímpeto da Onda da Vida, desta Onda entusiástica que sobe e que os percorre,
permutando, de algum modo, este Canal do Éter, este Caminho Sagrado situado ao longo da coluna vertebral e

que não está mais, nem atrás, nem à frente.
Não há mais antes.

Não há mais depois.
Não há mais atrás.

Não há mais o que quer que seja senão esta Onda.

***

A Profundez é, certamente, o último obstáculo, porque, é claro, a Luz sempre é concebida (e, sobretudo,
quando se é criança) como um ideal, como uma perfeição, como algo inacessível neste mundo e que, talvez,

seria acessível segundo as ações realizadas.
É assim que eu o tinha compreendido como criança: todas essas noções de dúvida, de proibição, de pecado,

todas essas noções limitantes, frustrantes, não existiriam mais uma vez liberada da carne, nos braços de
CRISTO.

Então, é claro, apesar de serem representações, para mim, isso me permitiu realizar meu Pequeno Caminho,
isso me permitiu viver com toda serenidade o fato de deixar este mundo.

Embora ainda ligada, no sentido mais profundo, ao que restava da minha família, às minhas irmãs, ao CRISTO,
eu dei esse passo, aquele de superar este medo, porque a partir do momento em que vocês superam o medo,
a partir do momento em que vocês superam esse choque quando lhes disserem, quando vocês sentirem que

vão desaparecer, vocês irão se aperceber, naquele momento, de que quanto mais vocês desaparecem,
menos vocês desaparecem, de que quanto mais tudo se extingue, mais tudo se inflama, e é somente naquele

momento que a Onda da Vida pode, efetivamente, apreendê-los e arrebatá-los.
A morte, naquele momento, não é absolutamente, nem para temer, nem para projetar.

***

O desaparecimento do efêmero, enquanto conservando, no momento, esta forma que vocês têm, deve ser, ao
contrário, muito mais fácil, mas é o mesmo sentimento, aquele desta dúvida, aquele deste último apego à

carne, ao que é perecível, é isso que a Onda da Vida vem realizar.
Então, isso lhes pede não uma armadura de guerreiro, isso lhes pede não para combater e não para debater,

isso lhes pede, simplesmente, para escapar, qualquer que seja a maneira.
Isso lhes pede, simplesmente, para aquiescer à Luz, aquiescer ao Absoluto, aquiescer ao CRISTO,

independentemente do que se manifesta em sua consciência, independentemente do que se manifesta nesse
corpo, independentemente do que se manifesta na personalidade ou mesmo naquele que contempla a Luz.

O que arriscar?



O que temer?
O Absoluto é tudo.

Ele é Amor.
Ele é Luz.

Este mundo não o é.
Tudo, na encarnação, que seja o pior dos assassinos, que seja o Caminho da Infância, que seja o seu caminho

que é pessoal, tudo, sem qualquer exceção, eu digo bem sem qualquer exceção, tem a mesma capacidade
para ultrapassar.

Vocês não podem julgar um caminho porque esse caminho é pessoal.
Cada caminho pessoal é diferente e todos os caminhos, em última análise, apenas podem levar ao Absoluto e

à Eternidade.

***

Compreender isso é aceitar ainda suas próprias dúvidas, não para dar-lhes mais peso, mais realidade, não para
ali se apegar, mas, bem mais, para vê-las para o que elas são: coisas que passam.

Como lhes disseram minhas Irmãs, um pensamento pode passar.
Então, quando vocês oram, quando vocês meditam, vocês podem ter pensamentos salutares, mais

pensamentos ou muitos pensamentos, mas não importa.
Porque, se vocês aproveitam, aí também, o tempo de se colocar, mesmo na contemplação da Luz (nisso que

nossos Irmãos e Irmãs chamam de Si, como os Arcanjos), então, no Si Luz, como no Eu Sombra, há
Transcendência.

Há uma Transcendência a partir do momento em que todo sentido de todo Eu, todo prazer ou todo desprazer
os faz refletir, mas entender, de algum modo, seu próprio absurdo porque todos nós sabemos, sobre este
mundo, que nenhum prazer é eterno, nenhum desprazer é eterno, nenhuma vida é eterna: tudo passa por

ciclos, tudo passa por experiências.
Então, qualquer experiência pode alterar, realmente, este outro mundo que é perfeito, que é o Amor, a Graça,

que é repleto de Anjos, de Seres de Luz.

***

A partir deste instante, o Manto Azul da Graça vai agir em vocês.
Porque ele vai dar-lhes, não a espera nem a esperança, mas ele vai dar-lhes a viver, realmente, a ver

(interiormente e em profundez) o absurdo total de tudo o que não é Amor.
O Amor não é a dúvida.

O Amor não é, nem o sofrimento, nem o prazer.
O Amor não é a Alegria.

Ele é muito mais que isso.
O Amor é a própria natureza do que todos nós somos, sem qualquer exceção, quando todos os Eu do parecer,

quando todos os Eu que nós mantemos (ou rejeitamos) se apagam, porque eles aparecem como o que eles
são, absurdos.

Mas isso não os designa para rejeitar, para desviar-se do nosso caminho de Luz, mas, bem mais, para
compreender que, finalmente e em última análise, não há nem caminho, nem Sombra, nem alegria, nem dor

porque tudo isso procede do efêmero.
Esta sede de Eternidade, esta sede de Unidade, ainda uma vez, ela está, ela também, inscrita em toda

consciência, sem qualquer exceção, desde a partícula a mais elementar até o conjunto dos Universos, dos
Multiversos, das Dimensões.

Esse princípio é o mesmo, imutável, inalterável, desde toda Eternidade, em todo Criado e no Incriado.
É isso que nós somos.

***

Então, é claro, ir para as profundezas, não é ir para o escuro, não é ir para o inferno outro que aquele no qual
todos nós fomos confinados, é ir ao encontro do Absoluto: Transcender o Si, Transcender o Eu Sombra ou o

Si Luz, ir para este indizível, viver este indizível porque, assim que há o encontro, não pode mais ali haver
perda, não pode mais ali haver separação.

Tudo o que é verificado e percebido naquele momento, coloca-os, definitivamente, com o CRISTO, ou seja,
“sobre este mundo, mas não deste mundo”.

As ilusões desaparecem, resta apenas a certeza deste Absoluto, a certeza deste Inefável Êxtase.



Este é o Casamento Místico.
Ter consciência, mesmo se isso não foi ainda vivenciado pela Onda da Vida, traz a certeza de que, no

momento oportuno, no momento Último deste mundo, vocês irão vivê-lo.
Então, definitivamente, nada há a temer.

Só o que a sua consciência pode projetar (que isso seja na pessoa como naquele que contempla a Luz) tem o
mesmo jogo e o mesmo papel: distanciá-los, por aqui e por ali, da sua natureza e da sua Essência.

Mas quando vocês descobrem a Verdade, aquela que o Arcanjo ANAEL nomeou Verdade Absoluta, vocês não
podem ser senão o Absoluto.

Vocês nada podem ser do que passa, nada do que nasce, nada do que perece, vocês nada podem ser do que
vocês creem, do que vocês definem.

Vocês não são qualquer de suas projeções.
Vocês não são qualquer tempo, nem o passado, nem o futuro.
Vocês não são qualquer espaço e, sobretudo, qualquer forma.

***

Viver o Absoluto dar-lhes a viver a ausência de limites, mesmo se a consciência estiver inscrita em uma forma,
qualquer que seja.

Vocês vivem a consciência que é um tempo e que esse tempo não é a Eternidade, ainda menos o Absoluto.
Então, naquele momento, como já lhes disseram minhas Irmãs, vocês encontram a Paz, porque vocês são a

Paz.
Vocês encontram a Felicidade, porque vocês são a Felicidade.

Vocês são às vezes o que está em cima, o que está embaixo: não há diferença.
O Casamento Místico é consumado.

Ele consumiu, de algum modo, pela Água da Vida, pelo Fogo do seu Coração.
Vocês não são, naquele momento, nem o Fogo, nem a Água, nem o Ar, nem a Terra.

Vocês se tornaram o Éter, o que subtende os mundos, as Dimensões, as manifestações, o que está presente
por toda parte, absolutamente por toda parte.

***

O tempo da Graça, o Manto Azul da Graça que se derrama em vocês, que é vocês, é, de qualquer forma, este
impulso Último, este Apelo insistente da Luz para viver, enfim, a sua Natureza e a sua Essência, para não mais
interessar-se, simplesmente, pelo que é superficial, pelas atividades desse corpo ou dos seus pensamentos,

mesmo se, é claro, isso não os dispense, em certos casos, de realizar suas atividades rotineiras.
Independentemente do que a Luz faça, de qualquer modo, sendo Absoluta, nada pode alterar o Absoluto.

Que vocês possam fazer ou que vocês não possam mais fazer, a Luz supre a todos.
Se vocês soubessem o quanto esta frase, durante a minha infância, surpreendeu-me e quantas vezes ela me

foi repetida (nos evangelhos, quando CRISTO dizia): “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai
comer amanhã?”.

E eu me dizia, ainda criança: “mas o pássaro não é um ser humano, o pássaro não construiu tudo o que nós
construímos, nós, humanos. E então o pássaro estaria, em sua despreocupação, finalmente, mais perto da

Verdade? Ele seria a Verdade?”.
Há muito tempo, desde o meu acesso ao que eu sou, eu compreendi que esta frase era a estrita Verdade.

Naturalmente, alguns podem viver esta frase pela vontade do ego, mas não é disso que eu falo.
Disso, então, que eu falo, é o Caminho da Infância, ou seja, de que naquele momento, na infância, há

despreocupação, espontaneidade.
Há o que não foi ainda alcançado pelas obscuridades (assim nomeadas) deste mundo, pela carne, pelas

afecções, pelas feridas.

***

A Onda da Vida faz de vocês, ou irá fazer de vocês, seres de Verdade e de Absoluto, regenerados por sua
própria natureza.

Lembrem-se das minhas palavras.
Qualquer que seja a Onda da Vida que os percorra, ou não, vocês irão vivê-la.

Só a dúvida pode frear, mas não pode extinguir porque nada pode extinguir o Absoluto.
Nada pode substituir-se a Ele.



Então, minha maneira de trazer a Onda da Vida, a vocês, não emprega palavras como pode empregá-las minha
Irmã GEMMA, mas não importa.

Se vocês penetram além das palavras, além de uma compreensão, vocês vivem a Essência do que eu lhes
digo, ou vocês irão vivê-lo.

Não há tempo.
O que ocorre, neste momento, sobre a Terra, é a Ascensão da Terra.

Mas, no entanto, vocês não conhecem a verdade ou a realidade do agenciamento desse tempo ilusório onde
vocês estão.

Nós sempre lhes dissemos, e principalmente os Anciãos, que vocês haviam trabalhado para aliviar o fardo da
dúvida, do sofrimento, da experiência.

Hoje, vocês estão no estágio onde vocês irão descobrir ou irão viver a própria ilusão da experiência, porque
muitas coisas foram realizadas, e nós lhes rendemos Graças pelo que foi realizado.

Mas, hoje, a Ascensão da Terra é real e efetiva.
Então, o ego, a pessoa, irá sempre se colocar a questão para saber se haverá os ‘3 dias’, se haverá o Apelo de

MARIA.
Mas que Apelo mais belo pode existir do que aquele da Doação da Graça a vocês mesmos, muito além de

MARIA, muito além de CRISTO, muito além da nossa apresentação?
Se o Manto Azul da Graça (que confirma o Despertar da Terra, sua Eternidade) pode evitar todo o resto, então,

que assim seja.
Porque querer imaginar, projetar, pensar que tudo isso será difícil, que a Porta Estreita é uma Porta difícil de

atravessar.
Ela é difícil de atravessar para o ego, para a pessoa, com tudo o que a congestiona, todas as ilusões, todas as

Crenças, todas as certezas também.
Mas a Onda da Vida alivia o seu fardo.

Ela vem liberá-los de tudo isso.
Vocês não tenham dúvida.

Vocês não estão limitados ao que quer que seja.
Sejam Simples.

Sejam esta Infância.
E o Reino dos Céus será o seu porque não há outro Reino, não há outra Verdade.

A Onda da Vida que eu transmito, através dessas algumas palavras, é também testemunho.
Mas eu dou testemunho do que e de quem?

Simplesmente de vocês, de cada um de nós, do que nós somos, no Absoluto.
Eis o que a Estrela PROFUNDEZ tinha para dar-lhes: uma outra faceta de vocês mesmos, deste prisma

perfeito, deste Absoluto total.

***

Em geral, eu prefiro fazer os meus milagres (como eu os nomeio, de preferência, eu diria) a título individual.
Quando uma alma, um corpo, quando um espírito ou quando uma pessoa, sem qualquer crença, pede para

mim, então eu respondo sempre pela rosa.
Isso todos vocês o sabem, para aqueles que estão interessados na minha curta vida.

Não há condição de crença, não há qualquer condição.
Eu intervenho a partir do momento em que a Comunhão pode se estabelecer.

Não há qualquer condição limitante no pedido.
Há apenas aquele que é, de algum modo, o tempo do seu pedido, para tornar-se de novo como uma Criança

que se dirige a uma outra Criança, além de todo pré-julgamento, além, mesmo, do próprio pedido, da sua
satisfação.

Hoje, as Núpcias Místicas, essas Núpcias de Luz que vocês vivem, levam-nos a viver estados incomuns em
sua fase de instalação.

Vocês guardam a lembrança das suas deslocalizações, dos seus sonhos (que não são sonhos), mas, também,
do que pode, às vezes, ser projeções em um ideal, no que poderia ser a Onda da Vida, como ela vai mudar, de

maneira definitiva, alguma coisa.
Todas essas abordagens são por vezes incentivo e dúvidas.

Vão cada vez mais para a Simplicidade.
Vocês nada têm a reivindicar, porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Vocês nada têm a pedir, na realidade, porque vocês são o Tudo.
Assim que vocês se aproximam deste estado de Graça, imediatamente, vocês estão em Comunhão.

Então, que isso seja com uma personificação de TERESA, que isso seja com uma Estrela, que isso seja com
um Ser de Luz, ilustre desconhecido deste mundo, o princípio é o mesmo.



Há apenas a parcela limitada que busca identificar, nomear, dar um nome a uma forma que, de fato, não tem
forma.

Essa é a lógica humana: não há que rejeitá-la, há simplesmente que estar lúcido e, realmente, apreender-se de
que vocês nada são de tudo isso.

***

Pergunta: de onde vem a impressão, durante um sonho, de viver realmente uma outra vida?

Minha Irmã, eu penso que muitos Anciãos, particularmente os orientais, explicariam muito melhor do que eu,
isso.

Até agora, e do que eu compreendi também (e da minha vivência no Absoluto), aqui, sobre este mundo, vocês
têm a consciência ordinária, aquela que realiza suas ocupações as mais simples como as mais complexas.

Vocês têm uma consciência chamada do sono que é, na realidade, uma ausência de consciência.
Vocês não estão mais neste mundo.

Vocês não são mais esta pessoa.
Onde vocês estão?

E depois, neste sono, nesta a-consciência, há momentos de sonho.
Quando vocês saem do sonho, pela manhã, até agora vocês sabiam que vocês tinham sonhado.

A particularidade desses tempos é que, qualquer que seja esse sonho, vocês não sabem mais quando vocês
sonham.

Será que vocês sonham quando vocês estão acordados ou será que vocês sonham quando vocês sonham?
Eu lhes responderia, nos dois casos: “vocês não estão, nem em um, nem no outro”.

Então, é claro, isso pode ser desconcertante para o ego, para a pessoa, e mesmo para o Si, porque há um
basculamento, de algum modo.

O que é real?
O que é irreal?

Até agora, o sonho parecia como irreal e, para alguns de vocês, a maneira de fazê-los largar suas últimas
dúvidas é tornar, de alguma forma, os seus sonhos mais vivos do que a sua vida, para aperceberem-se de que

um como outro, de fato, são apenas ilusão, são apenas projeção.
Assim age a Onda da Graça.

Ela prepara vocês.
Obviamente, há, também, mecanismos de deslocalização.

Então, é claro, quando vocês retornam, o cérebro vai dar-lhes as imagens.
Por exemplo, vocês estão em um barco: ele vai fazê-los ver um barco, um avião, um automóvel.

Vocês reencontram seres que vocês conhecem, na vida deste mundo, e vocês os reconhecem, mas não são
os mesmos.

É lógico que não são os mesmos.
E isso não são sonhos, tampouco, até o momento em que vocês mantiverem a continuidade da consciência.

Não haverá mais alternância de acordar, no sentido da consciência de vigília, e de sono.
Não haverá mais diferença entre o sonho e a realidade ordinária, porque ambos são a mesma ilusão.

Vocês estarão lúcidos.
É isso que está por vir.

Alguns Irmãos e Irmãs chamados, eu creio, de primitivos, dizem que este mundo chega ao fim, que os tempos
do sonho terminam e que, de fato, o sonho foi acreditar nesta vida.

Se tanto é que isso não seja um pesadelo.
Mas mesmo o mais belo dos sonhos não é a Verdade.

***

Pergunta: há um trabalho a fazer para acompanhar a Ascensão da Terra?
 

Sobretudo nada acompanhar.
Sobretudo nada fazer.

Sobretudo nada querer.
Porque nada do que pode ser empreendido (pela personalidade, ou pelo Si) pode levar ao Absoluto.

Contentem-se em Ser, em viver o que a Vida lhes dá a viver, no efêmero, estando conscientes de que vocês
não são isso.



Estando lúcido sobre tudo o que nós lhes dissemos, desde algumas semanas.
Todo o resto irá se estabelecer por si mesmo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Onda da Vida.
Eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Profundez.

Eu lhes agradeço por terem permitido exprimir-me entre vocês, por ter vivenciado com vocês isso que alguns
de vocês, aqui, já, vivem, em Verdade.

E eu lhes digo: não, vocês não estão sonhando.
Não, vocês não estão projetando nada.
Não, vocês não estão imaginando nada.

Essa é a estrita Verdade de quem vocês São: este Absoluto, este indescritível Amor.
Vocês são a Onda da Vida e eu os aperto, todos, em meu Coração que é o seu Coração.

Até breve.

************
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Áudio em Francês

Irmãs e Irmãos humanos nesta encarnação, aqui e em outros lugares, eu sou a Vibração que porta KI-RIS-TI.
Eu fui, durante a minha última encarnação, IRMÃ YVONNE AMADA DE MALESTROIT.

Eu venho, hoje, para dar o testemunho (embora vários testemunhos tenham sido dados e exprimidos) sobre o
que eu vivenciei.

Esses testemunhos são apenas um olhar exterior, mesmo se alguns deles fossem mais próximos de mim e
mais exatos.

Minhas Irmãs me enviam, hoje, entre vocês, a fim de testemunhar o que nós vivenciamos, nós todas, as
Estrelas.

***

Qualquer que seja o nome que foi dado a isso, todas nós fomos Esposas Místicas de CRISTO.
Então, se a palavra CRISTO os incomoda, empreguem a que guia vocês: BUDA, Absoluto, Eternidade.

Nossas Irmãs orientais falavam de BRAHMAN.
Tudo isso, sob diferentes vocábulos, cobre a mesma Verdade que eu nomearia, se vocês bem o quiserem:

o Casamento Místico.
Esse Casamento Místico é o próprio fundamento da Graça e o próprio fundamento, e a própria realidade, disso

que propicia esse Casamento Místico, essa doação da Graça para a Graça.
É o Reencontro, um Reencontro, final, com vocês mesmos, além de toda aparência, além de toda vida, de toda

suposição.
É um encantamento que os transporta ao que nenhum humano vivendo a personalidade pode nem exprimir,

nem sentir, nem mesmo se aproximar.
O Casamento Místico é, efetivamente, para nós, Esposas de CRISTO, como para todo Esposo de CRISTO, a

mesma coisa.
É um estado além do que é nomeado espiritual.

É um estado onde o Êxtase é a sua morada para a Eternidade.

YVONNE AIMEE DE MALESTROIT - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Fazendo-nos dizer, a muitos de nós, ao CRISTO ou ao Absoluto ao qual nós nos dirigimos, para levar-nos
rapidamente, para tirar-nos da Ilusão deste mundo.

E, no entanto, nós trabalhamos, cada um à sua maneira, neste mundo, enquanto estando perfeitamente
conscientes, através de uma das frases que eu escrevi durante a minha vida: “que há apenas um único Rei do

Amor e que o seu Reino não é deste mundo e que o seu Reino é aquele do Absoluto, do BRAHMAN, da
Indizível Felicidade, do Indizível Êxtase, do Amor, se vocês preferirem”.

Mas nenhum sentido humano pode viver ou compreender este Amor.
Mesmo aquele amor o mais bem sucedido sobre a Terra estritamente nada seria em relação a este Amor.

Não há, aliás, escala de valor nem escala de comparação, porque isso é incomparável.

***

Casar-se com o CRISTO, viver esse Casamento Místico, é banhar-se a cada minuto, a cada sopro (que vocês
estejam sobre este mundo ou em bilocação, em outros lugares), banhar-se do mesmo Êxtase, da mesma

Onda de Felicidade que os preenche (que aniquila toda interrogação, toda questão e que, a cada instante, os
percorre e transporta muito além da experiência dos sentidos, muito além da experiência da encarnação, muito
além da experiência do Sol ou de uma experiência qualquer vivenciada e realizada mesmo em meio ao Estado

de Ser).
Hoje, sobre esta Terra, o Manto Azul da Graça convida-os, todos, sem exceção, Despertos ou não Despertos,

jovens como idosos, doentes ou saudáveis, qualquer que seja o sexo, independentemente do que possa
existir em vocês.

O importante, se vocês o desejarem, é renunciar a qualquer outra coisa que o que representa esse Casamento
Místico.

***

Nós pedimos, durante a nossa vida, para o CRISTO nos tomar na totalidade porque nós sabíamos que no seu
íntimo estava a liberdade a mais total, aquela de se tornar Ele, de exprimir alguma coisa de inefável, de

indescritível, de incontável, em palavras, sobre este mundo.
Somente as manifestações místicas desse Casamento Místico preencheram a vida de algumas das minhas

Irmãs ou dos meus Irmãos.
A verdadeira Liberdade, ela não está neste mundo.
A verdadeira Liberdade é esse Casamento Místico.

É aquela que, além de toda dúvida, de todo medo, imerge-os e os mergulha em um oceano de beatitude onde
nenhum obstáculo, nenhuma guerra, nenhuma contradição exterior pode vir alterar o que acontece muito além

deste corpo.
 Aliás, este corpo (que é a testemunha do que acontece) pode, como eu o demonstrei durante a minha vida)

ficar extremamente doente e a cada vez ser apreendido e levado pela Graça do Êxtase para viver a
transformação desta carne, indo até torná-la (como esse foi o meu caso) totalmente imperecível, até fazer

banhar o meu corpo em um néctar de rosa quando ele foi exumado.
Essa é uma Verdade, mas, é claro, não sendo a finalidade, por que tornar esta carne incorruptível?
Simplesmente, esta incorruptibilidade é, simplesmente, a testemunha da magnificência desta carne

transcendida e despertada para o Amor, muito além, ainda uma vez, de todo sentido e de toda experiência
sensorial.

***

Este Êxtase místico, este Casamento Místico (que é a doação da Graça) está aberto para cada um.
Não há qualquer pecado.

Não há qualquer falta que os impeça de realizar isso.
Só a dúvida, só o medo, só a crença em um erro ou em um pecado os impede, justamente, de viver isso.
Isso é, então, exatamente o contrário do que a sua pequena pessoa, e mesmo o Si, podem considerar.

Na realidade, vocês estão além de tudo o que vocês podem mesmo supor e mesmo aderir.
Vocês estão além, como lhes disseram os Anciãos e os Arcanjos, além da Vibração.

Vocês estão além do Fogo do Coração, vocês são o que, durante o Conclave Arcangélico, MIGUEL
denominou na última etapa das Núpcias Celestes: aquele onde o Silêncio se faz Absoluto.

Porque, é em meio a esse Silêncio (onde não existe qualquer projeção, qualquer visão, qualquer antecipação,
qualquer história, qualquer passado, qualquer futuro, qualquer desejo) que se realiza o Indizível.

Este Indizível está absolutamente aberto para vocês, sem qualquer limite.
Os únicos limites não são de ordem espiritual, é claro, e ainda menos corporal.



Esses limites situam-se apenas no interior, e sempre da personalidade que não se crê digna, que duvida, que,
sem parar, coloca-se a questão.

O Casamento Místico põe fim a toda questão porque ele lhes dá a viver, aqui como em outros lugares, desde
toda Eternidade, a Onda da Vida, deixando-se viver no Êxtase ou na Íntase permanente (quaisquer que sejam

as circunstâncias desse corpo, quaisquer que sejam os seus pensamentos, quaisquer que sejam os seus
reencontros).

Não existe, sobre este mundo como em outros mundos, em qualquer Dimensão como na própria FONTE,
qualquer possibilidade de sair deste estado.

Porque, este estado é irreversível, mas ele necessita sair de todos os estados anteriores, desidentificar-se de
tudo o que vocês acreditaram, de tudo o que vocês esperaram, de tudo o que vocês deram a sua atenção.

O CRISTO quer unicamente vocês.
Ele quer vocês despido.

***

O Absoluto, este Casamento, não faz mais senão fazê-los fecundar um no outro.
São as alegrias das Núpcias de Luz.

É o Reencontro com a Eternidade e o fim de todo efêmero.
Então, naquele momento, vocês são totalmente livres para permanecer sobre este mundo ou para partir,

embora, muitas vezes, o Absoluto tenha necessidade de Testemunhas e de testemunhos.
Então, cada um (segundo sua cultura, segundo seja homem ou mulher nesta carne) vai ter um destino que lhe é

próprio, colorindo-o do que ele tem necessidade de dizer, mas o que ele necessita dizer, não é, de modo
algum, o reflexo de uma personalidade qualquer: isso será sempre o Absoluto que irá se exprimir.

Isso poderá tomar uma conotação Crística, no ocidente.
Isso poderá ser KRISHNA, no oriente.

Ou o Absoluto.
Ou o BRAHMAN.

Ou uma coloração particular que está ligada a uma afinidade que reside em meio à personalidade ou nas
etapas de realização do Si.

***

Viver o Absoluto desprende-os de tudo o que é ilusório, de todas as suas crenças (sem qualquer exceção) e,
sobretudo, os desprende de tudo o que era o que vocês nomeiam conhecimentos e que os confinou, mais do

que nunca, em sistemas espirituais, de crenças, de ilusões.
Vocês nada são de tudo isso.

O Casamento Místico vem liberá-los de tudo o que não é a Onda, de tudo o que não é o Absoluto.
Mesmo se vocês permanecem em meio a esse corpo, em meio a esses pensamentos, vocês não são nem

esses pensamentos, nem esse corpo, nem o que age, porque é a Onda, naquele momento, que tomou posse
de vocês, que age e que é a Vida através de vocês.

Todos nós vivenciamos esta alquimia final, este Casamento Místico com o CRISTO.
Embora nós o tenhamos experimentado, e talvez vivenciado com algumas tonalidades diferentes, nós apenas

exprimimos a mesma verdade.
Então, se uma das nossas Irmãs indígenas fala de Grande Espírito, é claro, ela fala da mesma coisa porque

não há, no seu contexto de referência, a imagem de CRISTO.
Não foi vivenciado, em meio ao seu povo, da sua tradição ou das suas encarnações, necessariamente, a

imagem de CRISTO.
E eu os lembro de que além da própria história daquele que eu denominei JESUS o Rei do Amor, durante a

minha vida, além da história real que foi vivida, há a transcendência da história.
Esta transcendência da história não são, absolutamente, as diferentes etapas que vivenciou JESUS

(incorporado pelo CRISTO ou tornado JESUS-CRISTO ele mesmo).
Mas, muito além do sentido sagrado do seu sacrifício, o derramamento do seu sangue permitiu, de algum
modo, a redenção coletiva da Terra (como lhes disseram algumas inteligências bem anteriores às nossas).

***

Esse tempo da Terra foi preparado desde muito tempo, desde que aqueles chamados de Gigantes partiram
desta Terra multidimensional e juraram, naquele momento, retornar para reparar os estragos de um tempo

ilusório.



É a isso que vocês são convidados.
Este Casamento Místico não é outro senão seus próprios Reencontros, sua Aliança com vocês mesmos, além

de toda Ilusão, além de todo Eu, além de todo sofrimento e de toda alegria.
Viver o Indizível necessita ser inteiramente este Absoluto, fundir-se n’Ele, tornar-se Ele.

Sua ação é a ação do Manto Azul da Graça, é o desaparecimento de toda Atração, de toda Visão.
É o desaparecimento de tudo o que podia seduzi-los, em meio a este mundo, mesmo se vocês ali ficam e

permanecem.
Vocês não são, entretanto e necessariamente, alguém que se retira do mundo em uma gruta como os eremitas

do início do cristianismo.
Mas aí, onde quer que vocês estejam, vocês são o que vocês São.

Não há qualquer circunstância mais difícil ou mais leve.
Toda circunstância é acolhida da mesma maneira porque, neste Casamento Místico, vivendo a Onda da Graça,

a Onda da Vida, vocês estão conscientes e totalmente lúcidos sobre o que vive cada um.
Vocês veem além da aparência, além da alma.

Vocês não estão mais localizados neste corpo, vocês não estão mais, tampouco, deslocalizados, vocês
podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

O conjunto do que foi denominado estigmas místicos pode se manifestar.
A bilocação é, para vocês, um ato totalmente natural, que isso seja nesta Dimensão ou em outras Dimensões.

Ou seja, através deste Casamento Místico vocês perdem todo limite e toda limitação.
Vocês se tornam, real e concretamente, o Absoluto, e o Absoluto não tem qualquer limite, nem de forma, nem

de corpo, nem do que quer que seja.
 Vocês percorrem então os mundos, totalmente Livres, enquanto estando conscientes e lúcidos deste corpo,

enquanto estando conscientes e lúcidos do que vocês vivem, do que vocês fazem.
Mas vocês sabem, pertinentemente, que vocês não são nada disso.

***

Portanto, viver a união como o CRISTO, com o Absoluto, é desviar-se, sem rejeitar e sem qualquer condição,
de tudo o que é da natureza do efêmero.

O que é da natureza do efêmero?
O seu nascimento sobre este mundo que irá terminar, inevitavelmente, por uma morte, o fim dos seus

pensamentos, o fim deste corpo, o fim dos seus afetos, dos seus amores, dos seus ódios e, sobretudo, o não
retorno em meio à Ilusão, superando as leis de ação e de reação.

Penetrando, então, em cheio, a Lei de Ação da Graça, não mais, somente, pelo Fogo do Coração (que é a
Testemunha do seu Despertar e do Ser Acordar), mas, sim, por este Casamento Místico.

Vocês traduzem, em sua vivência, o que vocês são, em Verdade: este Absoluto que passeia, em liberdade
total, neste corpo como em qualquer outro corpo.

Durante este Casamento Místico, vocês podem fusionar com qualquer consciência, mesmo com a consciência
de um pedregulho, mesmo com a consciência de um sol.

Vocês não conhecem mais limite, e isso os fazem apreender-se de que vocês não são estritamente nada,
sobre este mundo.

***

Nesta condição, nesta Humildade, esta Simplicidade final corresponde à Verdade do Absoluto que vocês São.
Eu repito para vocês: o único pecado é não ser Absoluto.

Não há outro.
Todo o resto são apenas jogos, jogos da personalidade, jogos do ego, jogos de papeis, se vocês preferirem.

Alguns jogos são mais felizes do que outros.
Alguns locais podem parecer mais agradáveis do que outros.

Não é o caso.
Tudo isso são apenas jogos ilusórios.

Tudo isso são pretextos.
Tudo isso são apenas do efêmero que só pode ser varrido pelo que representa a Eternidade, pelo que

representa o Absoluto e este Casamento Místico com o CRISTO.
O Manto Azul da Graça convida-os, permanentemente, a cada minuto (e não unicamente às quintas-feiras) (ndr:

ver a coluna “Protocolos ou Acompanhamentos / Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*) para viver esta
Onda da Vida, esta Onda da Graça.

Nada mais será como o momento em que vocês terão vivenciado a primeira Onda de Êxtase, o primeiro



Deleite Místico, total, de se Reencontrarem com vocês mesmos, nisso que vocês são no Absoluto.

***

Então, vocês irão realizar o que vocês têm a realizar sobre este mundo.
Mas vocês não serão o que vocês realizam.

Vocês estarão totalmente desapegados do fruto de suas ações porque todas as suas ações serão
empreendidas sob a regência, se o podemos dizer, do Rei do Amor (como vocês o nomeiam hoje), sob a

regência da Onda da Vida, da Onda da Graça.
A Graça, a Ação da Graça, dispensa-os totalmente de viver qualquer ação e reação.

Algumas experiências poderão ser realizadas, elas apenas irão permanecer, entretanto, como experiências do
Absoluto em meio ao limitado.

Que vocês cessem de comer, que vocês cessem de respirar, de ver, qualquer que seja o estado deste corpo,
na medida em que vocês não estiverem mais, de qualquer maneira, identificados a este corpo, vocês irão se

tornar o Absoluto e vocês não dependerão de limite algum deste corpo.
Isso requer a maior das humildades.

Isso requer silenciar (em meio à pessoa, à personalidade, ao ego, ou ao Si que vocês Despertaram) toda
dúvida, todo medo.

O Abandono, como dizia o Arcanjo ANAEL, desta vez, é uma doação total do Si ao Absoluto.
Este ato de confiança é realmente o que lhes resta realizar.

***

Então, é claro, como saber?
Não há que saber.

Isso é muito simples: a Onda da Vida percorre o que vocês são, ou a Onda da Vida não está presente.
Isso é totalmente independente, como lhes disseram e repetiram os Arcanjos, de qualquer papel da função de

Ancorador, de Semeador de Luz (que é um trabalho magnífico que vários de vocês realizaram, permitindo,
justamente, este Manto Azul da Graça).

Eu posso mesmo dizer que, em certos casos, muitos de vocês tiveram necessidade de estar fortemente
enraizados sobre este mundo para enraizar a Luz.

Mas, hoje, a Graça os convida a superar este enraizamento, a superar estes limites que vocês criaram para
este papel e esta função, porque vocês não são nem este papel nem esta função.

Vocês são, unicamente, este Absoluto.

***

O único pecado é desviarem-se do que lhes foi dado: de vocês mesmos.
Não há nada a fazer, não há limite algum.

A Luz é Inteligência, isso vocês o sabem, isso lhes foi repetido em várias ocasiões.
Mas, além da Inteligência da Luz, há a Luz que vocês São e, essa, é Inteligência Absoluta já que ela é Absoluta.

Não existe qualquer limite em meio a este Absoluto.
Se vocês viverem isso, se vocês deixarem a Onda da Vida expandir em vocês e se manifestar em cada ponto

do corpo, mais nada poderá ser como antes.
Que vocês estejam mortos para este mundo, que vocês estejam vivos para este mundo, que vocês estejam

aqui e em outros lugares, no Sol como em qualquer ser vivo, vocês estão também em cada ser vivo que vocês
encontram.

Isso não é uma projeção, um desejo, mas a estrita verdade.
E, naturalmente, neste estado Absoluto, vocês apenas podem estar pacientes porque vocês são a própria

paciência.
Não pode existir qualquer julgamento, porque vocês sabem que o que vocês poderiam julgar, naquele

momento, não seria senão vocês mesmos, que recairiam na limitação.
Mas isso é impossível.

Porque a Graça mística é algo sem retorno.
Não pode existir o menor retorno.

Não pode existir a menor oscilação (em função dos seus humores, dos seus encontros) porque vocês não
estão mais, eu os lembro, localizados neste corpo.

Vocês podem, naquele momento, fusionar com o Sol.



Vocês podem ir ver um amigo onde quer que ele esteja nesta Dimensão ou em outras Dimensões, casar-se
com o CRISTO, mas vocês se casam, é claro, com o conjunto do Absoluto, com o conjunto das partículas,

com o conjunto dos fragmentos que são, eles também, tão Absolutos como vocês, mesmo se eles o ignoram
no momento, porque a dúvida e o medo, porque as experiências eles decidiram fazer lhes pertence

(pertencem a eles ainda, efetivamente).
Eles não expressaram qualquer intenção de associação a este Absoluto.

Eles não estão misticamente casados.
Essa foi a escolha deles e é preciso respeitar porque vocês são Livres, na totalidade, e esta Liberdade nada

tem a ver com a lei do livre arbítrio.
Esta Liberdade é saber que além de todo tempo, de todo espaço, de toda Dimensão, de toda experiência,

existe alguma coisa que é da ordem do Indizível, que é da ordem do infinito, que é da ordem do efêmero que
foi transfigurado onde o efêmero não tem mais qualquer lugar.

***

Este Absoluto, esta Eternidade, esta Onda da Vida, esta Graça mística, este Casamento Místico é, realmente,
ao que vocês são chamados.

Vocês o são, Chamados, porque é a sua natureza.
Não pode ser de outra forma.

Este Absoluto sempre esteve aí.
Ele não está distante, ele não está separado de vocês.

É simplesmente a parte de vocês que se crê separada e distante que manifesta esta distância e esta
separação.

Mas, em última análise, ela não existe.

***

Então, que vocês escolham (ou que lhes apareça, além de qualquer visão) uma representação (mesmo
procedente do seu modelo religioso, mesmo um Absoluto sem qualquer forma), Casem-se.

Aceitem esta Liberdade porque é o que vocês São.
Não há nada mais que isso.

Vocês são apenas isso, e isso é a totalidade do que é a Eternidade, a totalidade do que é o Absoluto.
O Casamento Místico é algo que vai dar-lhes a viver este Êxtase permanente, este Deleite permanente da alma

e do Espírito que são transportados além dos sentidos deste corpo, nesta união.
Nesta união de Liberdade.

Nesta união da Graça onde mais nada tem importância.
Na realidade, o que é importante senão este Absoluto?

***

Então, todo o resto (o transitório, o efêmero) irá percorrê-los com benevolência, com Amor porque vocês nada
são de tudo isso.

Vocês já estão em outros lugares.
Mas estes outros lugares não é a fuga do tempo presente, eles são a instalação no verdadeiro presente,

aquele que está além da presença, aquele que está além de todo limite, de toda contingência, de todo medo,
de toda dúvida.

O efêmero está repleto disso, vocês o sabem.
Todos nós o experimentamos.

Mas no dia em que a Onda Mística apreendê-los, no dia em que vocês se Casarem misticamente, o que pode
permanecer como questão?

O que pode permanecer como dúvida?
O que pode permanecer como zona de sombra?

O que pode permanecer como o próprio sentido de alguma interrogação?
Vocês são livres, totalmente.

No Casamento Místico vocês percorrem as Dimensões, vocês percorrem os corpos e vocês dançam neste
corpo, como em todos os corpos, porque vocês são o conjunto dos corpos, vocês são o Corpo Místico de

CRISTO, na totalidade, mesmo se os outros não o saibam, mesmo se os outros estejam desviados, no
momento, desta Verdade Absoluta, vocês têm, vocês, a possibilidade de se comunicar com eles.



***

Então, nesta Indizível Graça, podem rolar do canto dos seus olhos, como eu o fazia durante a minha vida, as
lágrimas.

Essas lágrimas não são nem de alegria, nem de tristeza.
Essas são as lágrimas de cristal e de diamante do Absoluto, que, aliás, durante a minha vida, transformavam-se

em verdadeiros diamantes.
Hoje, todos vocês têm, sem qualquer exceção, a possibilidade de ser esta ausência total de efêmero.

O que os impede?
Não há qualquer barreira, não há qualquer subterfúgio, qualquer condição.

Façam isso.
O que eu lhes digo, hoje, é extremamente simples.

O que tem levado a dizer a alguns Anciãos, com a algumas Estrelas, que vocês são o Absoluto, que vocês são
a Totalidade.

Não há que se desinteressar por este corpo, não há que se desinteressar por esta vida, porque mesmo se
vocês estiverem casados, com filhos ou responsabilidades, vocês cumprem-nas.

E, de todo modo, se elas não forem cumpridas, qual a importância?
A Inteligência e a Graça da Luz sempre encontrarão o que é necessário para que o Absoluto esteja presente e

testemunhe.

***

Então, o que é este testemunho?
Ele não está no discurso ou em qualquer necessidade de reconhecimento do que quer que seja.

Vocês se reconheceram a si mesmo, então o que importam aqueles que não se reconhecem a eles mesmos?
Simplesmente, vocês, vocês os reconheceram.

E somente isso é importante.
Porque vocês veem, neles, o que eles são, além de qualquer visão: uma outra parcela de vocês mesmos, não

em uma adesão a qualquer crença, mas na Verdade real, direta, e completa, do que vocês vivem.
Vocês rejeitaram longe de vocês toda projeção denominada conhecimento.

Vocês não precisam de qualquer teologia.
Vocês não precisam de qualquer modelo religioso porque o que vai sair de vocês, naquele momento, apenas

pode traduzir, sem ser colorido de qualquer pessoa, de qualquer personalidade, as próprias palavras do
Indizível Absoluto.

***

Esta Onda mística, este Casamento Místico que flui através de vocês, fazem-nos viver este estado além de
todo estado, permitindo-lhes, então, testemunhar, além de qualquer palavra, porque, que isso seja uma palavra,
que isso seja um olhar, que isso seja simplesmente uma atenção, vocês sabem (sem qualquer projeção, sem
qualquer vontade, sem qualquer desejo) que o Absoluto é vocês e que em meio a este Absoluto, o Absoluto

concorda com tudo o que sai do limitado a fim de se considerar como Absoluto porque é o que ele é, em
Verdade.

É a isso que lhes chama o Manto Azul da Graça.
É-lhes dado a viver esses momentos de esquecimento de si, total.

***

Então, há primícias, naturalmente.
Há esses momentos em que vocês parecem partir ou dormir.

Esses momentos em que vocês Vibram intensamente ou então, esses momentos em que não há mais
qualquer Vibração.

Ou então, em outros momentos, o som dos seus ouvidos torna-se muito amplo fazendo como eco, ou então
ele desaparece completamente, ou então vocês não sabem mais quem vocês são.

A partir deste momento, assim que vocês perdem toda referência de quem vocês são, saibam que a Onda do
Êxtase, a Onda da Vida chama vocês para viver isso.



***

Então, que isso passe pelo CRISTO, que isso passe por uma folha de grama, que isso passe pelo Sol, que
isso passe por um Irmão ou uma Irmã ou por uma assembleia de Irmãos e de Irmãs, qual a importância, já que

o resultado é sempre o mesmo, isto é: vocês são o Absoluto.
Vocês são apenas isso.

E, naquele momento, vocês têm apenas um pensamento, uma ação, o que quer que vocês façam: o único
pensamento que é no que vocês São, mesmo nesse limitado que permanece sobre a Terra, isto é, este

Absoluto, este Deleite entusiástico permanente que percorre o conjunto do seu corpo.
Não há nada mais que isso porque vocês são isso.

Todo o resto pertence apenas ao efêmero.
Todo o resto pertence apenas a ilusões que passaram, a experiências.

Vocês são a soma de todas as experiências, então vocês não são uma experiência, vocês não são tampouco
um estado.

Vocês são o CRISTO.
Vocês são KI-RIS-TI, os Filhos Ardentes do Sol.

Vocês são a Luz.
Vocês são a Graça.

Como poderia ser outra coisa senão esta Verdade?
Como é que a vida poderia existir, mesmo aqui, sobre este mundo, se ela não fosse alimentada pela Verdade,

sustentada pela Verdade?

***

Hoje, a Graça chama vocês para transportarem-se vocês mesmos.
Este transporte (que é este Casamento e esta União Mística) leva-os à Verdade.

Para isso, tudo deve ser enterrado, não como a vontade de enterrar a sua vida, mas, sim, para desviarem-se
(não como uma recusa, não como uma rejeição) deste efêmero.

Vocês não são nem este corpo, isso, os Anciãos e os Arcanjos lhes repetiram desde várias semanas.
Vocês são este Manto Azul da Graça.

Vocês não são nem uma Estrela, vocês não são uma Porta, vocês não são este corpo, vocês não são o que
acreditavam evoluir, vocês não são o que acreditavam se transformar, vocês são o Absoluto, vocês são apenas

isso.
Deem-se conta, deem-se à Graça porque é o que vocês são.

Nada mais existe senão a Graça, o Amor.
O Amor e a Luz, mas, é claro, não segundo suas acepções encarnadas e de encarnação, mas o que subtende

mesmo a existência de toda vida, de toda consciência, de toda Dimensão.
 Vocês são isso, vocês: a Graça.

E vocês são a doação da Graça a vocês mesmos.
O único pecado é não reconhecer isso.

Todo o resto pertence apenas ao efêmero.
Todo o resto pertence apenas às ilusões, aos sofrimentos, aos medos, às dúvidas, aos amores conquistados

ou vencidos, que apenas pertencem a este mundo, a esta experiência.
 Mas vocês são além de toda experiência.

Vocês são além de todo estado.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são o Absoluto.
Vocês são KI-RIS-TI.
Vocês são sem forma.

Vocês são além do “Eu sou”.
Vocês são além do “Eu sou Um”.

Vocês são além do Ser.
Vocês são o que subtende e manifesta a Verdade.

Vocês são Absolutos.

***



Então, não façam das minhas palavras uma verdade exterior ou uma adesão ou uma crença, mas, vivam-nas no
mais profundo desta carne, que vive sua transfiguração.

Deixem a Onda da Vida que carrega as minhas palavras preencher vocês, preenchê-los do que vocês são, de
todo tempo, de toda Eternidade, de toda Vida.

Naturalmente, enquanto a Onda da Vida não os percorreu, na totalidade, podem existir reticências porque este
nada, este vazio, este Absoluto (em todo caso, segundo o olhar da personalidade, do efêmero) é tão amplo,
tão imenso, tão improvável e impossível que mesmo o Si não se atreve a ali esperar, não se atreve mesmo a

vivê-lo.
E, no entanto, este Absoluto que transcende todos os Si, todas as experiências, todos os estados, é realmente

sua essência, sua natureza.
A única separação consiste em duvidar disso.

O único sofrimento consiste em ter medo disso.
Vocês são Sagrados porque vocês são o próprio Sacramento, aquele do Casamento Místico, aquele da União

com o Absoluto.
Imirjam em sua natureza.

Imirjam nesta Felicidade Absoluta.
O Manto Azul da Graça é o último convite, para vocês, para viver o que vocês São, o que vocês jamais

cessaram de Ser.

***

Então, é claro, eu poderia detalhar, de maneira mais clara, o que eu vivenciei.
Muitas coisas foram escritas.

Mas eu, eu faço questão, sobretudo, de testemunhar este Absoluto, este CRISTO, este Amor abrasador e que,
no entanto, não queima.

Este Amor que é preenchido a cada minuto e que, no entanto, não se preenche.
Este Amor que é requerido novamente a cada instante e que, a cada instante, é sempre mais, sempre maior,

sempre mais vasto, sempre mais intenso.
Que as palavras dificilmente percebem.

Somente a Onda da Vida pode traduzir para vocês, com exatidão, o que isso É.
Porque é isso que vocês São, na totalidade.

Eis o que, enquanto Estrela KI-RIS-TI, eu tenha a dizer-lhes, do meu ponto de vista, além de toda pessoa que
eu encarnei.

Nesse princípio Vibratório KI-RIS-TI, disso que é a Onda da Vida, desse Casamento Místico, nada recusem,
exceto o limitado.

Recusem todos os limites.
Olhem-nos, examine-os e rejeitem longe de vocês o que não é a Verdade Absoluta, Eterna e Indestrutível.

Mesmo o que lhes parecia, nesse caminho espiritual, como objeto de toda atenção (a alma, suas colorações,
suas polaridades, seus atrativos), deve ser queimado no Fogo do Amor.

O Espírito deve ser entregue ao Pai que nada mais é do que vocês mesmos.

***

Então, naquele momento, o Casamento Místico, a Onda da Vida, toma-os e os transporta.
A Transverberação vem assumir o lugar da Crucificação.

O olhar do ego (que nomeava essa Crucificação) torna-se o olhar do Absoluto e, aí, a Transverberação dá a
viver o Verbo.

O Verbo realmente se faz carne e a carne torna-se o Verbo, além de toda carne e de todo Verbo.
Vocês são isso.

***

Então, o que lhes dizer mais?
Deixem a Onda, deixem a Onda agir porque vocês São esta Onda.

Vocês são este Absoluto.
Obviamente, nos primeiros momentos, há, como dizia nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), uma

retração e uma retratação da alma porque a alma tem muito medo de desaparecer.
Tudo o que é efêmero tem medo de desaparecer.



A única coisa que jamais pode desaparecer é o que é Eterno.
Ou seja, além daquele que joga para se observar, além da Testemunha, além daquele que diz “eu”, além

daquele que vive o Si e que vive o Samadhi, há o Absoluto, este Indizível Absoluto, esta Onda de Felicidade
que se torna sua natureza que, ela, jamais cessou de ser.

Eis o que é tornar-se esse Filho Ardente do Sol.
Isso não é mais ser esta chama ardente do Coração, este Amor encarnado e penetrante.

Isso é viver a Transverberação.
Isso é viver a Graça, na totalidade.

Esta Graça que percorre cada célula, cada átomo do seu corpo, cada partícula ilusória, transformando-os no
Absoluto: o que vocês são, de fato, desde toda Eternidade.

Eis, minhas Irmãs e meus Irmãos o que eu tinha a dizer.

***

Irmãs e Irmãos, eu terminarei, então, por essas palavras: KI-RIS-TI, ao nível das Estrelas e do Triângulo da
terra, é a fecundação do Verbo na carne.

É, também, a Porta Estreita à qual eu estou conectada: o ponto OD, a Porta OD.
É, também, o que simboliza este sacro, este osso sagrado, com ponta para baixo, que deve virar-se, levando-
os a colocar no sentido correto, se o podemos dizer, o que é a Graça, o que é o Absoluto, a única Verdade, a

única Eternidade.
Esse Triângulo da Terra, que um dos Melquizedeques lhes falou, enquanto Melquizedeque da Terra (aquele

que foi nomeado Mestre PHILIPPE DE LYON), que muito falou sobre a sua ligação eterna com CRISTO.
Este Casamento Místico, de que ele tinha consciência (fato extremamente raro, desde seu nascimento), fez

dele um dos porta-vozes de CRISTO.
Mas todos vocês são porta-vozes de CRISTO porque todos vocês têm, na origem e na Eternidade, esta

Verdade do Verbo.
Este Verbo que é a Onda da Vida, a Onda da Graça e este Casamento Místico.

***

Então, todos vocês estão convidados a esse Banquete Celeste e Terrestre.
Essas Núpcias de Alegria e de Luz que são os seus próprios Reencontros.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Paz.
Nada há a buscar.

Nada há a descobrir.
Há apenas que Ser, além do ser.

Há apenas que entrar na Eternidade.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu proponho a vocês, por minha vez, esta Comunhão no Manto Azul da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Vocês são o Amor.
Eu nos amo.
Até breve.

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

YVONNE-AIMEE-DE-MALESTROIT_10-03-2012 por autresdimensions
************

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xpdx58_yvonne-aimee-de-malestroit-10-03-2012_webcam


(*) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca
***

Mensagem da Amada YVONNE AMADA DE MALESTROIT no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1374

10 de março de 2012
(Publicado em 12 de março de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1374


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
A ação do Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, e tudo o que se desenrola, neste momento, no Interior de

quem vocês são, podem ser elementos levando-os a questionarem-se.
Portanto, eu venho então a fim de responder, se isso for possível, ao que se refere a vocês, às suas

perguntas.
Eu os saúdo e escuto suas perguntas.

***

Pergunta: as vibrações amenas e a sensação de frio, nas pernas, são as primícias da Onda da Vida?

Bem amado, a Onda do Éter nasce, evidentemente, ao nível dos pés e sobe ao longo das pernas assim que
os laços existentes nos tornozelos se afrouxam, desaparecem.

Isso pode ser interpretado, por aquele que percebe, como uma onda fresca, leve, superficial, subindo, brutal
ou progressivamente, até o seu objetivo que é então, como vocês o sabem, a Transcendência da carne ao

nível do que vocês nomeiam seus dois primeiros chakras.
Naturalmente, isso pode ser percebido de diferentes maneiras: tanto sob forma de incômodos como de

estremecimentos, como de eletricidade.
O que é importante, no que se refere à Onda do Éter, é o ponto de nascimento situado na extremidade inferior

do seu corpo e que vem, eu os lembro, do núcleo central da Terra.
Dessa maneira, então, não há dúvida.

Entretanto, a Onda do Éter deve chegar e Transmutar a carne e tudo o que faz o jogo da encarnação e o
conjunto das ilusões deste mundo, inscritos ao nível do que vocês nomeiam sobrevivência, inscritos ao nível

do que vocês nomeiam karma e que se refere, exclusivamente, eu os lembro, à personalidade.
A Onda do Éter, chegando nesses dois primeiros chakras, vai então trabalhar para a sua Liberação de toda

ilusão.
Naquele momento, durante a sua ascensão e a sua difusão no conjunto das suas estruturas ilusórias,

manifestam-se os efeitos diretos anunciados como Casamento místico, êxtase ou íntase, ou, ainda, deleite
supremo.

Essa é a completa Verdade do que você vive e que se prepara.
Cada um de vocês apronta esta Onda do Éter de diferentes maneiras.

Existe um tempo variável de instalação desta Onda do Éter, permitindo liberar o que é chamado de ‘água da

ANAEL - 14 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Vida’.
Água da Vida nascendo no que foi denominado, anteriormente, a Kundalini.

Assim, vocês realizam a Grande Obra, a Obra no Branco, unificando as energias procedentes do Céu e
aquelas procedentes da Terra, através do seu Ser, através desse Templo, permitindo-lhes, então, realizar a

natureza real de quem vocês São.
Esta percepção, como nós lhes dissemos, não é nem da ordem de uma energia, nem da ordem do que é

nomeado o Supramental.
Ela é uma outra qualidade, uma outra intensidade, uma outra Liberação e uma Última Transformação.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos, permanentemente, os Pontos BEM, MAL e AL do rosto?

A imagem do Triângulo invertido, aquele chamado da falsificação, restabeleceu uma série de Vibrações.
Durante a fase da subida da Onda do Éter e da Transcendência da carne, ao nível dos dois primeiros chakras,

uma série de reajustes, ao nível Vibral, continua.
Independentemente dos Pontos referidos, eles são diferentes para cada um de vocês e traduzem, de algum
modo, simplesmente, o que ocorre em meio a essas últimas transformações, nesse Templo, resultando, para

cada um de vocês, em uma especificidade, além de viver a Essência de quem vocês são, dando-lhes,
também, a viver, aqui como em outros lugares, o que foi previsto para vocês.

A Onda do Éter apenas necessita de outra atenção do observador.
Nada há que agir, nada que precipitar, nada que decidir.

O que se traduz como modificações em meio aos Pontos de Vibração, Portas ou Estrelas ou outros, é apenas
o reflexo da ação da Onda do Éter e do início desse Casamento místico entre a Consciência vindo do Céu e a

Consciência vindo da Terra, reunificando-se no Seu Templo, percorrendo o conjunto das suas células e
Transfigurando esse corpo de carne em um Corpo de Ressurreição.

O Corpo de Estado de Ser, é claro, está inteiramente presente, dando-lhes a viver uma percepção estendida
da sua própria Presença, muito além do corpo, muito além da estrutura Vibral, muito além da estrutura dita

energética.
Vocês estão, efetivamente, revestidos do Manto Azul da Graça e vocês descobrem que existe outra coisa
onde a sua Consciência É, não tendo mais nada a ver com o que já existe, que isso seja nomeado energia,

parte do corpo, estrutura Vibral, coleção das estruturas Vibrais, que isso seja ao nível das Coroas Radiantes,
ao nível dos Triângulos elementares, das Portas como das Estrelas.

***

Pergunta: no Abandono à Luz, é correto levar ainda a Atenção ao Coração?

Bem amado, o mais lógico e o mais simples, como isso foi dito, é Abandonar-se Si mesmo.
O Abandono de Si mesmo não é mais uma Atenção nem uma Intenção.

É preciso muito, naquele momento (se você o deseja, mas isso não é indispensável), fazer ressoar, em você, o
que evoca a Humildade e a Simplicidade.

A Onda do Éter é abrangente.
Ela é a Onda da Vida que sustenta, como nós lhes dissemos, o conjunto dos Mundos, o conjunto das

Consciências.
Ela é, efetivamente, sua Natureza, sua Essência, este Absoluto.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Onda da Vida e os 21 dias evocados por GEMMA GALGANI?

De maneira geral, bem amado, a Onda do Éter instala-se em certo número de dias.
Do mesmo modo, nesses tempos mais reduzidos, a encarnação (resultando na morte) acompanhava-se de um
período, bem conhecido, de 40 dias, que era necessário para dissolver, na totalidade, o complexo inferior (ou
seja, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental), reconstituindo a experiência da encarnação em meio à

ilusão, ao nível do que era chamado de corpo causal, pertencente, ele também, ao complexo inferior.
Do mesmo modo, a Onda do Éter completa sua plena revelação, em quem vocês São e no que vocês São, em

21 dias.
Obviamente, esse tempo não é rígido, nem fixo: ele corresponde a ‘sete vezes três dias’, que é o tempo

necessário para escalar, de alguma forma, o seu estágio inferior desse Templo.
Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,



Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,
como vocês o sabem, ao Núcleo Cristalino da Terra que é, ele mesmo, o retransmissor Vibratório de uma Porta

das Estrelas denominada Sirius.
Esta Onda do Éter difunde-se no conjunto da Terra.

É ela, devido à Liberação da Terra, que torna observável, para vocês, o conjunto dos fenômenos que vocês
veem, neste momento, desenrolar-se sobre esta Terra.

Sua acentuação está, efetivamente, em andamento.

***

Pergunta: as dores nos pés relevam de resistências à Onda da Vida?
 

Bem amado, toda manifestação ocorrendo ao nível dos pés (exceto, evidentemente, o que vocês nomeiam
entorse, fratura ou outro problema) releva, exclusivamente, da modificação que ocorre em meio ao Núcleo

Terrestre, Núcleo Intraterrestre da Terra, assim como do Manto da Terra.
Os seus pés captam, muito naturalmente, a modificação da distribuição de uma série de Partículas ao nível do

solo.
Os seus pés retransmitem esta Onda.

Se, contudo, existe em vocês uma sensação de incômodo ou de dor, naquele momento, vocês podem,
perfeitamente, favorecer o que é natural, sem se servir de outra coisa senão da própria Terra.

O que isso significa?
Isso significa colocar os seus pés, nus, no orvalho da manhã, ao nascer do Sol.

Isso irá permitir acumular, de algum modo, ao nível dos seus pés, a Onda do Éter.
E isso, muito naturalmente, irá percorrê-los.

***

Pergunta: neste momento, é melhor evitar as massagens dos pés e das pernas ou será que isso é
complementar?

Isso pode ser totalmente complementar.
Mas lembrem-se de que esse processo de subida da Onda da Vida ou da Onda do Éter ocorre a partir da

Terra.
É, então, lógico e natural, colocar os seus pés no chão.

Alguns de vocês vão perceber esta Onda do Éter, mais facilmente, deitado do que em pé.
De qualquer maneira, lembrem-se de que esta Onda, nascida do Coração da Terra, propaga-se até o solo.

O momento privilegiado do nascer do Sol (correspondente à deposição do orvalho) é o momento em que lhes
é mais fácil recolher esta Onda do Éter.

Nós não lhes falamos sobre isso porque, durante as primeiras semanas da ação do Manto Azul da Graça, era
preciso que vocês fossem o mais natural possível em relação a esta Onda do Éter.

Se, entretanto, em vocês, existe o que eu chamei de incômodo, naquele momento, utilizem a Terra e o seu
orvalho.

***

Pergunta: eu tenho problemas circulatórios e de inchaço, nos pés e nas pernas.
 

Isso é diretamente oriundo do despertar da Terra, ao nível do que vocês denominam e nomeiam vulcões.
Agora, a Onda do Éter, como eu lhes disse, está atuante.

Ela tem uma ação que vocês poderiam denominar terapêutica.
Deste modo, então, se a Onda do Éter flui em você, ela chegará, muito facilmente, a superar essas anomalias,

assim que ela chegar ao nível dos dois primeiros chakras.
Nenhum estado, nenhuma alteração, nenhuma patologia, qualquer que seja, pode limitar a Onda do Éter.

Mais uma vez, trata-se de um processo natural.
Vocês não estão, ao mesmo tempo, vivendo isso, mas o tempo que é atribuído para viver isso será cada vez

mais curto.
A intensidade da Onda do Éter será gradual.

Seu acúmulo, ao nível da camada do solo da Terra, fará com que, a um dado momento, isso irá se tornar
coletivo.



Eu o repito, não existe qualquer alteração, qualquer doença, qualquer obstáculo possível à Onda do Éter.
Esse processo natural estabelece-se, no seu momento, naquele que é o seu.

Não pode, do mesmo modo, existir qualquer resistência psicológica, kármica ou outra.
A Onda da Terra irá agir, irá subir e a partir do momento em que ela alcançar a zona dos dois primeiros chakras

do seu corpo, naquele momento, ela vai acarretar, sistematicamente, a Transcendência final da sua carne,
fazendo de vocês um Liberado Vivente.

A Onda do Êxtase e o Casamento místico serão, então, consumados.

***

Pergunta: eu sinto, do lado direito da cabeça, como uma presença, um frio.

Bem amado, no processo de desdobramento (se o podemos dizer) da Onda da Vida, vocês irão constatar,
cada vez mais fácil e rapidamente, que os Véus que separam as Dimensões não existem, para vocês, quase

mais.
Eles irão desaparecer, dando-lhes a ver (além dos seus olhos), a perceber (além dos seus sentidos), a

realidade de quem vocês São, separando e eliminando toda distância.
Dando-lhes, concreta e realmente, a possibilidade de ser, enfim, Multidimensional.

Não há, então, que se interrogar, com qualquer atitude mental, sobre o que é vivenciado.
Há, simplesmente, que viver a experiência porque, em meio à Onda da Vida, à Onda do Éter, o Casamento

místico pode tomar diferentes formas, que isso seja nesse corpo, no Sol, ou em outros lugares.
A partir do momento em que o Êxtase for sua Natureza, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver,

para cada um de vocês.
Vocês irão constatar, também, a partir daquele momento, que aí aonde se focar sua Atenção, naquele

momento, muito além desse corpo, vocês irão conduzir, em Consciência (com ou sem corpo, com ou sem
forma), a ser o que vocês pensam, não importa qual lugar da Terra, não importa qual espaço Dimensional.

Isso é a Multidimensionalidade.
Vocês não estarão mais, como nós lhes havíamos precisado, desde algum tempo, localizados neste corpo,

nesta forma.
Vocês estarão além de todo limite, de toda forma.

Esta conscientização irá ocorrer, aí também, naturalmente.
Ela não requer de vocês qualquer ação, qualquer vontade, qualquer interpretação, qualquer explicação.

A única maneira de viver a Onda do Éter é deixá-la perceber, em vocês, que ela é a Sua Natureza.
A Onda do Éter que é, eu os lembro, a sua Natureza, nada pede senão para ser o que vocês São, porque isso

é, realmente, o que vocês São.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês aceitarem se abandonar, naquele momento, nenhuma

questão mais terá sentido.
O Êxtase será tal que não poderá ali haver a menor questão, a menor interrogação.

Cabe a vocês saber em quanto tempo vocês irão atravessar esta etapa.
Mas lembrem-se, entretanto, de que, desde que a Onda do Éter nasceu, ela vai levá-los, durante essas três

semanas, a tudo largar.
Chegará um momento em que vocês estarão, efetivamente, por um tempo extremamente breve, presos ao que

eu denominaria as últimas dúvidas e as últimas interrogações.
Nós não especificamos isso, assim como para o orvalho, por enquanto, de maneira a deixá-los viver e firmá-los

no que era vivenciado, nas explicações que nós daremos posteriormente e que eu começo a dar.

***

Pergunta: MARIA havia especificado que a data de 14 de março era importante. O que é?
 

Isso é importante.
O que acontece sobre a Terra, o que acontece na Sua Consciência, neste dia, corresponde, inevitavelmente,
às transformações, importantes e essenciais, quanto à Revelação, ao Desvendamento de quem vocês São.
Quer vocês tenham vivenciado, já, a Onda do Éter, ou não, se vocês aceitarem o que se manifesta a vocês

(fazendo calar toda interrogação, todo mental), desde esta noite, tudo irá lhes parecer, cada vez mais
claramente, como uma evidência.

Desviando, definitivamente, o seu mental, desviando, definitivamente, o próprio sentido de ser ainda um corpo
ou uma pessoa.

Isso irá fazer, no entanto, desaparecer este corpo e esta pessoa, mas vocês terão percebido, na totalidade e
finalmente, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa, nem esta vida, nem nada do que vocês

acreditaram, até agora.



acreditaram, até agora.
Isso não será uma interrogação, mas uma evidência, e isso se abre desde esta noite.

É por isso, também, o sentido da minha vinda neste dia.

***

Pergunta: se tudo está consumado, nós vivemos então as fases finais?

Tudo está consumado, sim.
Resta apenas manifestá-lo e isso, ainda uma vez, nós lhes dissemos, desde muito tempo, que esse momento

coletivo dependia apenas da Terra e no final, é claro, do Sol.
O trabalho notável que foi realizado, sobre esta Terra, limitou o que vocês denominariam, em termos da

personalidade, o tempo das provações.
Esse foi extremamente reduzido.

Dessa maneira, então, vocês não terão que passar uma série de etapas.
Mais uma vez, a Terra decide e, mais uma vez, Tudo está consumado.

Individualmente, a partir do momento em que a Onda do Éter se manifestar, vocês irão se apreender, por sua
própria Natureza, de que Tudo está consumado.

Restará levar este corpo, esta pessoa, ao seu destino final que é o seu, em função do próprio tempo da Terra
e do próprio tempo do Sol, ao Último fim.

Ninguém conhece esta data.
Isso pode ser esta noite, isso pode ser dentro de algumas semanas, isso pode ser dentro de alguns meses.

Mas qual a importância de tomar qualquer data a partir do momento em que vocês vivem a sua Natureza, a sua
Essência Eterna?

Neste estado que é a sua Natureza, o tempo não pode mais ser tomado.
Como vocês irão constatá-lo, após a conclusão do trabalho, se o podemos dizer, da Onda do Éter, tudo se

modifica em vocês (e não somente nesse corpo, mas no conjunto das funções fisiológicas).
Então, naquele momento, o que vai significar, realmente, para vocês, uma data?

O que vai significar, para vocês, dormir, comer?
Mais nada.

Vocês estarão em Êxtase permanente, serão Multidimensionais.
Não existirá mais, em vocês, a noção de Passagem, porque essa é a Última Passagem.

Qualquer outra Passagem posterior (que isso seja a perda desta Terra, ou a perda do que vocês nomeiam
vida) não terá mais qualquer importância, porque vocês serão Eternos, desde este momento, desde o

momento em que a Onda do Éter tiver concluído, de algum modo, sua ronda e tiver revestido este corpo da
Verdade.

Alguns de vocês viajam, que isso seja em Consciência, com ou sem Corpo, de Estado de Ser, ou não.
Alguns de vocês começarão a viajar, com este corpo, por um processo bem conhecido dos místicos, em

séculos anteriores, denominado ‘bilocação’.
Tudo o que lhes parecia, ainda ontem, excepcional, digno de exceção de muito grandes seres, será o seu

cotidiano, se esse já não for o caso.
Naturalmente, aquele que não vive isso ou que contempla isso, estará sempre em defasagem em relação à

Onda da Vida.
Porque a Onda da Vida é, para o ego, o seu fim definitivo e irremediável e, é claro, isso pode provocar uma
série de resistências, mas que, em caso algum, poderão bloquear a Onda do Éter quando o momento, para

vocês, chegar.
Assim, as questões que vocês podem se colocar, ainda hoje, são, evidentemente, oriundas do que é limitado

em vocês, do que é efêmero.
Quando a Onda da Vida toma vocês, ela os transporta, pelo princípio da Transverberação, a viver o Absoluto,

na totalidade.
Naquele momento, não pode existir a menor dúvida, a menor questão, porque vocês sabem que vocês

reencontram o que vocês são.
Toda a humanidade irá efetuar essa Passagem, sem qualquer exceção.

Simplesmente, o futuro irá se estabelecer de maneira diferente.
Há numerosas Moradas, há numerosas Dimensões, há numerosos estágios, mas vocês nunca mais estarão

separados, divididos, fragmentados, no momento oportuno.
Aqueles de vocês que estão mais adiantados, começam somente a experimentar o que vocês São, que isso

seja nas viagens, que isso seja na multilocalização da Consciência, que isso seja na bilocação, que isso seja no
conjunto dos processos naturais da vida, além de toda falsificação.

CRISTO lhes disse: no fim dos tempos, vocês fariam coisas muito maiores do que Ele.
O que age, naquele momento, não é de modo algum o ego, de modo algum a personalidade, mas a Natureza

de quem vocês São: a Onda da Vida, este Êxtase permanente, este Deleite permanente da sua Natureza



essencial que é a nossa, também.

***

Pergunta: pode ali haver diferença de intensidade de recepção desta Onda da Vida conforme o local onde a
vivemos, por exemplo, em uma cidade, em um imóvel...

Não.
A partir do momento em que ela tiver nascido, que vocês estejam no avião, no barco, ou em outros lugares, ela

prosseguirá seu caminho.
O que eu lhes disse em relação ao orvalho é, simplesmente, um meio de facilitar seu estabelecimento.

Mas assim que ela tiver nascido, de qualquer forma, mais nada irá cessá-la.
Bem amado, não há lugar algum onde você esteja ao abrigo da Onda do Éter.

A Onda do Éter é a sua natureza.
Se ela o apreende, mais nada tem importância, nem país, nem casa, nem família, nada mais senão o que você

É.
Somente o ego faz esta pergunta, considerando que há um lugar preferível, que há alguma coisa a fazer.

A Onda do Éter não se preocupa absolutamente com tudo isso.
Não há melhor lugar, no momento, do que no Interior de si, onde quer que esteja o si, para viver a Onda do

Éter.
Ela é totalmente independente da idade, das circunstâncias, dos lugares e de tudo o que faz o que vocês

nomeiam vida social, afetiva, familiar ou conexo.
O limitado nada pode, estritamente, quando o Absoluto se revela.

Porque você é o Absoluto.

***

Pergunta: esta Onda da vida nasce em momentos diferentes para cada um?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os 21 dias de desenvolvimento são contínuos ou isso pode ser por partes?

Não.
Isso é contínuo.

O que nasceu não pode desaparecer.
Isso é sem volta.

***

Pergunta: a zona da virilha tem um papel particular nesta subida da Onda da Vida?

Bem amada, a partir do momento em que a Onda da Vida chega à raiz dos membros inferiores, ela penetra o
períneo, instala-se ao nível dos órgãos genitais, do sacro e do conjunto da pelve como da raiz dos membros.

É deste estágio, deste local, que ela vai se difundir como uma onda permanente tomando todo o corpo.

***

Pergunta: há uma particularidade entre o lado esquerdo ou direito da virilha?

Isso não tem qualquer importância.
Alguns cursos, algumas zonas são mais permeáveis do que outras, em um primeiro momento.

Mas, em última análise, nenhuma parte deste corpo, nenhuma parte desta personalidade, irá escapar ao que
vocês são.



Ainda uma vez, deixem trabalhar a Onda do Éter.
Nenhuma questão irá resolver o que quer que seja.

A compreensão estritamente nada mais representará para vocês.
A ferramenta mental tornar-se-á obsoleta.

A Onda da Vida é um estado de Graça permanente.
O mental é ação / reação.

Vocês, definitivamente, não fazem mais parte deste mundo e deste mecanismo de funcionamento (muito em
breve).

***

Pergunta: a persistência da sensação desta Onda até o primeiro chakra, aliada a dores ao nível do segundo
chakra, pode causar um bloqueio da subida desta Onda?

Bem amado, não pode existir obstáculo à Onda da Vida.
Somente a personalidade crê nisso.

Só o que é limitado, em você, pode imaginar isso.
Haverá, efetivamente, um momento em que o que estava, de algum modo, encistado, em meio aos arquétipos
do primeiro chakra coletivo da humanidade e do segundo chakra coletivo da humanidade, deverá ser liberado.

Mas isso não é do seu corpo.
E isso não é pessoal.

***

Pergunta: e quanto às náuseas?

Isso corresponde ao impacto do Manto Azul da Graça ao nível das Portas ATRAÇÃO / VISÃO, tornando-se a
Onda da Vida, este Êxtase permanente.

As necessidades fisiológicas habituais deste corpo serão, a curto prazo, extremamente modificadas.
É muito simples: se existem náuseas, por que querer comer?

Se existe, o que vocês nomeiam, em meio à personalidade, insônia, por que querer dormir?
 Se a Onda da Vida (que é sua natureza) os transporta na Alegria, no Êxtase, na Íntase, os faz Casar com o

CRISTO, com o Universo, com MARIA, com qualquer outra Consciência, por que querer reprimir isso?
Por que querer compreendê-lo?

Vocês não podem compreender o que vocês São: vocês apenas podem vivê-lo.
Só o mental aturdido continua, até o seu fim, a colocar questões.

No momento (e isso é uma imagem, mas que corresponde muito bem ao que vocês vivem ou irão viver), no
momento em que a hora de passar pela Porta da morte chegar, este corpo enfraquecido, vocês deitados

prestes a partir, será esse o momento que vocês irão querer se levantar para solucionar o que vocês têm a
solucionar?

Nada há a solucionar, em meio à Onda do Éter.
Somente a personalidade o crê.

Aquele que se coloca a questão de dizer: mas eu tenho tal coisa a fazer, tal responsabilidade, tal família, não
se apreendeu do intuito do que é e do que representa a Onda da Vida.

Podemos dizer, de qualquer forma, que a Onda do Éter (que é sua natureza, sua essência e sua Verdade,
como para cada um de nós, Arcanjos e outros) elimina tudo o que a personalidade chamou de tabu.

Vocês não são mais limitados.
Vocês são Ilimitados.

As diferentes manifestações, mesmo sobre este mundo ou em outros lugares, irão se encarregar de prová-lo a
vocês.

Naturalmente, aquele que está instalado, no momento, na personalidade (e mesmo em seu papel de Ancorador
de Luz, mesmo com as Coroas Radiantes ativadas) não pode apreender-se das minhas palavras.

Aquele que vive a Onda do Éter o compreende perfeitamente.
Para o ego, a Onda do Éter é uma ilusão total.
Para a Onda do Éter, o ego é uma ilusão total.

Lembrem-se: o ego sempre estará inscrito entre o nascimento e a morte.
Vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.



Vocês estão prometidos ao Esposo.
Vocês são, como nós o dissemos, o Noivo e a Noiva.

Assim é o Casamento místico.
É impossível, nas circunstâncias que vocês vivem ou que há de vir, refutar o que vocês são.

Mesmo se o ego o crê.

***

Pergunta: é correto pensar que a melhor maneira de viver as evoluções atuais, para aqueles que têm
consciência, seria não mais agir neste mundo?

Quem disse isso?
Nós sempre dissemos para continuar a fazer.

Vocês não são esse fazer.
Se o Apelo da Luz, e em particular a Onda do Éter (que não é o Apelo, somente, da Luz, mas o apelo da sua
verdadeira natureza) o decide por vocês, alguns serão fieis em seu posto até o momento final porque é seu

fazer.
Outros, naquele momento, estarão presos, se o podemos dizer, em um êxtase tal que eles serão imersos

neste êxtase.
O mundo não existirá mais para eles e eles não se colocarão mais questão.
Mas você não tem que decidir colocar-se em uma cama ou parar de fazer.

A Onda do Éter tem efeitos diferentes ao nível deste mundo manifestado, para cada um de vocês.
O importante é que, quando a Onda do Éter está estabelecida, vocês estão totalmente conscientes de que

vocês não são nem este fazer, nem este corpo, nem esta pessoa, nem deste mundo, aliás.
E, no entanto, vocês podem fazer, mas vocês não são esse fazer.

E, no entanto, outros não poderão mais nada fazer.
Existem, efetivamente, fenômenos que nós já nomeamos ‘estases individuais’, se o podemos dizer, que irão se

tornar cada vez mais intensos para alguns de vocês.
Mas eu lhes garanto que, naqueles momentos, em que a Onda do Éter os arrebata em êxtase, isso não lhes
causará qualquer problema quanto a prosseguir uma atividade qualquer sobre este mundo, se tal for o seu

caso.
Mas vocês não podem pré-julgar, no momento, o que a Onda do Éter irá decidir, porque não são vocês que

decidem.
Então, aí tampouco, não se coloquem questão em relação a isso.

Não é nem correto nem errado pensar em nada fazer.
Façam o que a Onda do Éter, que é sua natureza, faz.

Nada projetem.
Nada antecipem.
Vivam o instante.

Não saiam deste instante.
Que isso seja no êxtase, no transporte e no arrebatamento.

Que isso seja no fazer o mais ordinário da vida, vocês irão manter a Onda do Éter porque é a sua natureza.

***

Pergunta: a Passagem da Porta Estreita ainda é relevante?

Ela é realizada pelo Manto Azul da Graça.
O que é também responsável por suas dores no que é denominado Ponto OD do peito (8º Corpo), responsável

por suas náuseas, responsável pelas sensações que vocês têm ao nível do diafragma.
Tudo isso está conjugado.

O Manto Azul da Graça devia, efetivamente, favorecer a Passagem da Porta Estreita, do mesmo modo que
devia favorecer a emergência da Onda do Éter, ao nível da superfície da Terra, mas nós não sabemos quando.

 Isso está realizado.
Retenham que vocês são a Onda do Éter.

Se a Onda do Éter apareceu, é que o seu momento chegou.
Não coloquem mais qualquer questão.

Contentem-se em ser o que vocês São.



Além do ser, além do Si, além de todo efêmero.
Todo o resto, absolutamente todo o resto, irá se desenrolar segundo o que está previsto, para vocês, pela sua

própria natureza, sem qualquer intervenção da sua consciência limitada, que, aliás, não existirá mais.
Somente o ego pode ficar apavorado e aterrorizado em relação às minhas palavras.

Tudo isso foi amplamente desenvolvido desde agora três semanas pelos Anciãos, desde duas semanas por
nós mesmos, e desde alguns dias pelas Estrelas.

O ego, até agora, pensava poder açambarcar a Luz e manter sua própria ilusão.
Isso é falso.

Compreendam bem que se nós lhes tivéssemos falado disso, jamais vocês teriam realizado esse caminho.
O ego os teria impedido, por sua natureza e sua própria estrutura, fundamentadas no medo, na dúvida e no

princípio de sobrevivência do efêmero.
Lembrem-se: quando a Onda do Éter chega, nada façam.

Façam o que vocês têm a fazer na vida exterior, mas, sobretudo, nada empreendam em relação à Onda do
Éter.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Bem amadas Ondas Viventes, a Graça é a sua natureza, o Absoluto é a sua Morada.
Eu saúdo, em vocês, o Absoluto e a Graça.

Que a Graça seja.
Até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382

14 de março de 2012
(Publicado em 15 de março de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amadas Eternidades, eu venho a vocês,

em uma forma de sequência lógica (enquanto Arcanjo da Relação, da Comunicação e do Amor) continuar o
que falaram dois Anciãos: IRMÃO K e UM AMIGO (ndr: ver suas intervenções deste dia) (*).

Não tanto para desenvolver outras coisas, mas para que, através dos seus questionamentos, eu possa, de
algum modo, apoiar e amplificar o mecanismo de ressonância do Absoluto.

A Onda da Graça conduz e opera, pela minha Presença, simulando a Terra e o seu Núcleo a cantar o Canto da
Liberdade, o Canto da sua Liberdade.

No sagrado deste espaço, neste lugar e em outros lugares, eu acolho a sua Presença, a sua Eternidade.
Assim, cada interrogação será a oportunidade de viver a Onda, sua Magnificência e sua Paz.

Eu estou, portanto, com vocês, ao mesmo tempo que a Onda.
Eu os escuto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre viver a Liberação e viver o Absoluto?

O Absoluto, bem amado, é a sua natureza fundamental.
A Liberação é, justamente, viver o Absoluto.

O Absoluto não é uma palavra.
O Absoluto não é uma representação.

Ele não é, tampouco, um estado.
Ele é, efetivamente, o Último, a realidade que subtende tudo, absolutamente tudo.

Sem o Absoluto, não poderia existir o menor ego, a menor pessoa, a menor manifestação, a menor criação.
A Liberação (ou Ressurreição) não é morrer, mas, sim, nascer para a Verdade.

Empregando uma linguagem metafórica, vocês são, efetivamente, uma pessoa que, etimologicamente, é
aquele que usa uma máscara.

Essas máscaras são visíveis umas às outras.
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Atrás dessa máscara não há uma pessoa: há o Absoluto.
O Absoluto está separado, ele mesmo, para criar o próprio sentido da Consciência.

O Absoluto não é a Consciência.
Ele é o que está antes da Consciência.

***

Pergunta: qual é a diferença essencial (se houver uma) entre o real e o Absoluto?
 

Bem amado, tudo (absolutamente tudo) o que experimenta a Consciência é considerado, por ela, como real.
Desse ponto de vista, o real existe.

Existir é manter-se fora de alguma coisa.
A existência é, portanto, formal e etimologicamente, uma projeção fora da Verdade Absoluta.

Este corpo ao qual vocês estão identificados (e que é passageiro) é uma verdade, mas, uma verdade relativa.
Pouco a pouco, a Consciência vive outros estágios, outros estados, outras aquisições, outras manifestações.
Chega um momento (que não é necessariamente sucessivo) em que a Consciência percebe que ela própria

não existe.
Esse fato, além de toda realidade, é a única Verdade Absoluta.

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que eu disse em relação à “verdade relativa” e “Verdade Absoluta”
(ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010, especialmente) (**).

O que você vive é a sua verdade.
O que vive cada um de vocês é a verdade de cada um e ela não é contestável.

De verdade em verdade (relativa a cada vez), vocês se aproximam de outra coisa.
Esta outra coisa (denominado Desconhecido) não pode ser, de forma alguma, apreendida, percebida ou

vivenciada, pelo que já era conhecido.
É-lhes preciso ir para o outro lado, deixando cair todas as máscaras, todas as ilusões, todas as pessoas, todas

as histórias: Crucificação e Ressurreição.
Então, naquele momento, torna-se possível o acesso à Realidade Final que é Liberação, que é Êxtase.

Isso não pode ser conceituado, nem mesmo imaginado.
Por outro lado, a partir do momento em que a Onda da Vida agiu e transcendeu a carne, vocês são o Absoluto.

Isso não é uma afirmação, mas irá se tornar, para vocês mesmos, naquele momento, uma evidência, muito
além de uma constatação.

Porque vocês são esta evidência.
O fim do Conclave Arcangélico pôs fim a uma Radiação Arcangélica circular que foi substituída (ou à qual se

substituiu) por uma emissão linear (ou mais espiralada) da ação Arcangélica, vindo, de algum modo, sustentar a
ação de METATRON e magnificar a ação das Estrelas sobre o Manto Azul da Graça: GEMMA, MA e MARIA

(ndr: GEMMA GALGANI, MA ANANDA MOYI, MARIA).
A realização do novo Triângulo da Tri-Unidade (chamado de Nova Eucaristia ou Nova Aliança, concretizada e

conscientizada desde setembro de 2010) é, hoje, a oportunidade de ser fecundado pelas três Estrelas
nomeadas, permitindo ao Absoluto viver-se Absoluto.

O Absoluto faz estilhaçar todo quadro de referência, todo referencial, toda experiência.
É, de alguma forma (e é nesse caso que deve ser atravessado o que deve sê-lo), na Paz, que ocorre esta

Crucificação, implicando em uma renúncia de todo efêmero, de toda Ilusão.
Essa renúncia não é nem uma repulsa, nem uma rejeição, porque, naquele momento, sendo Absoluto, vocês

vivem algo que é a testemunha formal que é: o Êxtase, este deleite que nada pode fazer desaparecer
(testemunha privilegiada da sua Natureza como da natureza de todas as coisas).

***

Pergunta: a linguagem dos pássaros tem importância para ajudar o mental a passar do círculo para a
espiral?

Não.
O único jogo mental concebível consiste em aplicar o que lhes pôde exprimir (desde algumas semanas)

GEMMA GALGANI (ndr: intervenção de 18 de fevereiro de 2012) (***).
Mas, a maneira mais simples é, efetivamente, como lhes explicou UM AMIGO (ndr: ver a sua intervenção deste

dia) (*), permanecer tranquilo.
A Onda da Vida irá se instalar mais facilmente enquanto vocês estiverem dormindo.

O que prova que não tem estritamente nada a compreender, nem a empreender, em meio à pessoa, ao ego.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

 
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Eternidades, recoloquemo-nos, juntos, no Silêncio, na Ação da Graça

e na Doação da Graça, alguns instantes.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou o Arcanjo ANAEL.
Que a Graça seja a sua Morada.

Eu lhes digo até breve, na Graça Eterna do Absoluto.
Até logo.

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

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*
- UM AMIGO (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-10-de-agosto

*

(***) – GEMMA GALGANI (18.02.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-

autresdime

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1386

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

~ DESCOBRIR O QUE SOMOS ~

Eu sou o IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, permitam-me transmitir-lhes as minhas homenagens pela sua Presença.

Foi-me pedido, hoje, pela Assembleia dos Anciãos, com as minhas palavras, para dar-lhes uma série de
elementos que podem permitir-lhes, seguindo-os, talvez, seguirem-se vocês mesmos, a fim de descobrir o que

vocês São.

*** 

Eu tive a oportunidade de falar sobre a Liberdade, sobre a Autonomia, sobre o conhecido e o Desconhecido.
Na minha última vida encarnada, sobre esta Terra, eu vivenciei, muito jovem, um choque.

O choque que chega a abalar as próprias estruturas da vida em meio à pessoa e (frequentemente quando se
trata de uma perda) uma perda vivenciada, é claro, como um drama.

Muitas vezes, nessas condições, há como uma sideração da própria vida: uma parada, um assombro.
Uma dor indizível que, repentinamente, de um único golpe, vai mudar o que eu denominaria a relação com o

mundo, a relação com a vida e, de qualquer forma, o relacionamento com a vida.
Nos dias, nas semanas e nos meses que se seguiram ao choque que eu vivenciei (e que é pessoal), ao

meditar sobre o próprio sentido desse choque, do seu significado e da sua relação com a minha própria vida,
de um golpe, de um única vez, o local onde eu estava (que eu olhava como uma forma de devaneio), esta

paisagem, esta natureza maravilhosa que eu observava, subitamente, transformou-se.
Ela se tornou Vivente, como animada de um sopro outro do que se deixava ver pelos meus olhos.

Tudo se animou, tudo se tornou (e eu não tenho palavra melhor) Vivente.
No momento anterior, o que eu achava bonito e majestoso foi, então, considerado como morto.

E, no entanto, eu tive que me render à evidência: o que eu observava estava sempre aí, mas possuía
qualidades diferentes.

Minha introspecção, minha meditação de então, fez-me transportar, prioritariamente, não tanto no sentido da
experiência, que é incomunicável, nem mesmo exprimível em palavras ou por qualquer arte que seja.

Esta experiência, que eu qualifiquei, em seguida, de indizível, não podia ser comunicada de qualquer forma.
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Pois, o que se conhece, durante toda a vida (por exemplo, a maneira que vocês comem), vocês podem
expressá-lo, mas ninguém pode comer no seu lugar, ninguém pode ver através dos seus olhos.

Entretanto, todo mundo vê e todo mundo come.
E mesmo se as circunstâncias desses atos podem tomar uma cor diferente para cada ser, trata-se,

fundamentalmente, dos mesmos atos, das mesmas funções, para todo ser humano.
Mas aí, nisso que ocorreu, nisso que aconteceu, existia um elemento estritamente desconhecido, que me fez

sair, de algum modo, do conhecido.
E, no entanto, enquanto vivendo isso, pela qualidade de introspecção que era minha, eu compreendi, de

imediato, que, nunca, eu poderia compartilhar esta experiência transcendente.
Que, nunca, eu poderia, com palavras, compartilhar o que eu tinha vivenciado.

*** 

Então, eu percebi que a única coisa que era possível, naquele momento (graças a esta faculdade de
introspecção), era descrever, de alguma forma, os meios que iam permitir ver além do que era visto, além do

Véu, ir do que é conhecido a este Desconhecido.
E que porque isso era a consequência (para mim, como para todo ser que vive isso) de viver a Liberdade, a

Autonomia e o que eu denominei, recentemente, a Responsabilidade.
Inicialmente, o que eu tinha vivenciado era completamente independente de qualquer referência a um passado,

de qualquer referência à minha própria vivência anterior, de qualquer referência a uma mínima projeção, seja
qual fosse, a um mínimo desejo.

No instante anterior, isso não estava aí.
No instante seguinte, isso estava aí.

E este instante seguinte radicalmente transformou o que eu era.
Houve, efetivamente, um antes e um depois.

Da mesma maneira que o trauma da perda enorme que eu vivenciei estava inscrito como um antes e um
depois.

Um antes em que eu nada tinha perdido.
E um depois em que tinha o sentimento profundo da perda, do sofrimento, do luto.

Aí, do mesmo modo, saindo desse conhecido habitual, foi-me deixado viver (sem procurá-lo, é claro) algo que
nada mais tinha a ver com o campo de experiências habitual do ser humano, tanto no ordinário, como no

espiritual.
O que foi mais notável é que, naquele momento, a minha relação com o mundo, a minha relação com os outros,

foi irremediável e radicalmente transformada.
Tudo o que eu percebia, tudo o que eu vivia tinha uma tonalidade, uma cor, uma impregnação que não
correspondia absolutamente a nada do que os sentidos podiam proporcionar, do que o intelecto podia

proporcionar, ou do que as próprias emoções podiam proporcionar.

***
 

Eu estava, então, frente ao que eu denomino, ainda hoje, este Desconhecido que, é claro, tornou-se a minha
natureza, como ela está prestes a se tornar a de vocês.

Mas em toda a minha vida, por este choque inicial, eu compreendi e me apreendi e tentei transmitir, da melhor
forma que eu podia, que este Indizível, que este Desconhecido, apenas podiam se manifestar e existir

(enquanto estando sempre aí) a partir do momento em que o conhecido tivesse desaparecido na totalidade.
Apreendam-se bem de que não era questão de negar alguma coisa, mas, sim, de viver algo diferente, sem
buscá-lo, e eu analisei, então, as circunstâncias da inteligência da relação e eu tentei levar (na maioria das
minhas entrevistas) a Consciência dos meus Irmãos e Irmãs no que podia representar, de algum modo,

obstáculos na manifestação do que estava aí, de toda a Eternidade, de todo o tempo, mas que, simplesmente,
mecanismos específicos, inscritos em meio à pessoa, impediam, literalmente, de ser vivenciado.

Eu me apreendi de que toda relação devia ser livre e de que toda relação que estava inscrita em uma
dominação, em um poder, em uma organização (mesmo a mais lógica: social, espiritual, familiar), jamais

permitia viver isso.
De que enquanto existisse a persistência de um conhecido, enquanto a pessoa mantivesse esse conhecido
(mesmo em seus aspectos mais agradáveis, mais atraentes, mais amorosos, digamos), este Absoluto não

podia penetrar ou não podia, de algum modo, deixar-se penetrar por este Desconhecido.
Eu me apreendi, também, de que a relação não tinha que ser rompida, que ser negada, que ser recusada, mas,

sim, realmente (e não há palavra melhor), que ser transcendida.
Enquanto vocês estiverem fechados em uma relação, seja qual for, mesmo a mais bela, vocês não podem

descobrir o Desconhecido.
Porque a relação, por essência, é sempre fundamentada em uma necessidade de confiança, em uma

necessidade de amor, em uma necessidade de certezas.
Mas todas essas relações não são Livres.



Elas dão a impressão da liberdade, do substituto da liberdade, do substituto do amor, mas elas jamais irão lhes
permitir (em sua realização mais total, até mesmo) viver o Desconhecido e viver a Liberdade.

Não há então, fundamentalmente, relação livre.
A única relação verdadeira é aquela que se estabelece muito além da pessoa, muito além da alma, muito além
do Espírito, muito além de todo discurso podendo fazê-los crer na existência de relações entre almas, entre

Espíritos, entre as Dimensões, ou entre vocês e seja com quem for.
Eu cheguei, naquele momento, a desfazer a minha afiliação de qualquer organização.

Porque, a partir daquele instante, eu me apreendi de que nenhum movimento, nenhuma organização, nenhum
grupo podia realizar isso, pois o conjunto disso não podia se inscrever em nada de conhecido, em nada

organizado, em nada estruturado ou sistematizado.

*** 

O Desconhecido não pode se acomodar a nada de conhecido.
Enquanto houver o conhecido, há persistência, em meio a este mundo, desta pessoa, seja qual for a sensação,

sejam quais forem as experiências, seja qual for ainda o lado agradável ou bonito.
O conhecido jamais conduz ao Desconhecido.

Então, é justamente algo que é preciso desfazer-se e é preciso se desfazer, agora, de qualquer relação.
Apreendam-se bem de que eu não peço, por aí, nem os aconselho, de forma alguma, a romper ou a anular

qualquer relação, mas, bem mais, a transcendê-la, além de todo sentido de organização, além de todo sentido
de propriedade ou de apropriação.

A Liberdade, a Autonomia, a Responsabilidade, o Si, apenas pode estabelecer-se a partir do momento em que
vocês tiverem interrompido, nos próprios mecanismos do seu pensamento, todos os apegos, a qualquer

religião, a qualquer pessoa, a qualquer identidade.
Vocês não podem pretender ser Livre sem se Liberar realmente.

Vocês não podem se encontrar para estar no Desconhecido, estando no conhecido, seja ele qual for.
Sejam quais forem os nomes que possam dar diferentes correntes tradicionais e iniciáticas, mesmo em sua

justeza de palavras, em nada poderá permitir-lhes viver o Desconhecido, enquanto vocês estiverem no
conhecido.

Porque, por definição, sobre este mundo, tudo o que é conhecido de vocês pertence, necessariamente, a uma
reprodução, a um efêmero, a algo que pertence a uma convenção, seja ela qual for.

Convenção que está inscrita, necessariamente, na dependência afetiva, social, familiar e que, jamais, irá
permitir-lhes viver a Independência.

Os poetas têm dito: “seus filhos não são seus filhos”.
Essa é a estrita verdade.

Enquanto existir, em vocês, um sentido de propriedade, um sentido de apego, seja a quem for, a algum
conceito, vocês não podem pretender o Desconhecido, a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

Apreendam-se bem (e aí está todo o paradoxo ou, se pudermos dizê-lo, a aparente dificuldade) de que não há,
portanto, nada para rejeitar, nada para romper, exceto em vocês mesmos, no nível do que vocês concebem, do

que vocês creem, de tudo o que foi experimentado.
Nenhum Desconhecido pode se revelar enquanto vocês estiverem instalados no conhecido.

Nenhuma Liberdade pode aparecer enquanto vocês mesmos não estiverem Livre.
Ora, a experiência que eu vivenciei, este acesso ao que era Vivente, é a Liberdade.

Porque isso É, de toda a Eternidade, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de
qualquer olhar, independentemente de qualquer pessoa.

*** 

Eu fui convidado, então, a expressar-me longamente (sob forma de imagens, às vezes), tentando dizer e
exprimir que jamais algum ser humano poderia fazê-los viver este Conhecido (pois isso é uma abordagem
pessoal, além da pessoa), que não podia existir qualquer salvador exterior, que não podia existir qualquer

opinião exterior a vocês mesmo e que, a partir do momento em que uma relação se estabelece (no conhecido,
de casal, de mestre a discípulo), não pode ali haver Liberdade.

Eu então afirmei, e eu reafirmo, hoje, que não há qualquer guru, qualquer mestre, qualquer ser que possa
conduzi-los à Liberdade e à Liberação.

Há apenas ressonâncias (em meio a uma relação mais livre possível) que podem levá-los a reconsiderar o que
vocês chamam de liberdade, de liberação, o que vocês chamam de conhecido.

Vocês podem, como diriam outros Anciãos, eliminar (sem rejeitar) da sua cabeça, tudo o que for conhecido.
O Desconhecido não pode ali se encontrar.

Não há, portanto, solução de continuidade, e todo engano da pessoa está aqui: é crer que a Luz, impactando-
se nas Estrelas, nas Coroas, vai preenchê-los e vai transformar alguma coisa em vocês.

É impossível.
Isso foi uma etapa.



Mas viver a Liberdade e a Liberação é abandonar muito mais do que a pessoa.
É abandonar até mesmo a Luz que é vivenciada como exterior.

*** 

Ser Luz não é se preencher de Luz.
Ser Livre não é evocar a Liberdade.
É já apreender-se do que ela não é.

Do mesmo modo, o Absoluto não pode ser compreendido.
Ele apenas pode ser aproximado através do que ele não é.

Assim como houve durante o meu choque (que é também o choque de cada um) um antes e um depois, há,
efetivamente, uma Passagem.

Essa Passagem não pode ser decidida em meio ao conhecido.
Ela necessita, além do Abandono à Luz, de um Abandono do Si e da pessoa, na totalidade.

O que não é, no entanto, um suicídio ou o fato de negar alguma coisa, mas, sim, estar em uma lucidez nova,
aceitar que não pode haver qualquer autoridade, qualquer ser, qualquer guru, qualquer deus, qualquer

circunstância, que possa levá-los ao que vocês São.
Mais uma vez, é apenas afastando da sua consciência tudo o que é consciente, todas as experiências que, em

última análise, vocês irão superar até mesmo a consciência do Si.
Resultando no que nós poderíamos denominar, de diferentes modos, o Todo, o Absoluto, “Eu e o Pai somos

UM”, ou, ainda, o Brahman e o Parabrahman ou, se vocês preferirem, o fim do conhecido.

*** 

Haverá sempre, em meio a qualquer relação, uma salvaguarda.
Esta salvaguarda sempre é inscrita em relação a uma norma, a uma regra.

Eu afirmo, como eu afirmava durante a minha vida, que nenhuma regra, nenhuma forma, nenhum limite pode ser
mantido no Ilimitado.

Nenhuma definição, nenhum conceito e nenhuma percepção sequer (habitual, sensorial) pode definir o que não
se enquadra em qualquer definição.

E, no entanto, é daí que se tem a Verdade, a Eternidade e que se tem, exclusivamente, o que vocês São, o
que nós Somos.

A Liberdade inscreve-se em uma relação totalmente nova, desvencilhada, é claro, de qualquer apego, de
qualquer papel, de qualquer função até mesmo, e, sobretudo, de qualquer vontade inerente à pessoa.

Não há pior obstáculo a esta Liberdade do que a ‘vontade de bem’, do que a vontade de organizar, de estruturar
esta experiência.

Não há pior obstáculo ao Desconhecido do que o conhecido.
Não há maior resistência do que o que vocês creem ser em meio ao seu conhecido: pessoa, vida, experiência,

história pessoal, lenda pessoal.
Tudo o que vocês mantêm, mantém-nos, de maneira inexorável e definitiva.

É preciso então aceitar, como dizia o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), desprender-se, nada mais
ter, encarar o nada do conhecido para viver o pleno.

Vocês não podem ser preenchidos por qualquer consciência do que deve preenchê-los, ou ser o que vocês
São.

*** 

A postura da relação (seja qual for esta relação) deve ser concebida como uma postura de Liberdade e de
Liberação total.

O Amor é esta Liberdade.
O Amor é esta Liberação.

Ela não está em uma projeção de algo no exterior do ser, mesmo que isso seja atraente, mesmo que isso seja
tranquilizador, mesmo que isso possa parecer satisfazê-los.

Reflitam: por que, mesmo em meio a uma relação usual de casal, haveria necessidade de recomeçar algo que
iria satisfazê-los permanentemente (seja olhar-se, fazer amor)?

Seja qual for o ato que vocês empreenderem, com um outro ou uma outra, há necessariamente uma
reprodução, pois há necessidade, efetivamente, de preencher isto que está vazio em vocês.

Ora, vocês preenchem com algo que jamais irá preenchê-los.
Qualquer relação do conhecido, qualquer relação com um outro ser, jamais poderá preenchê-los, de maneira

alguma, por que vocês já estão preenchidos.
Aí está o que poderia parecer como funesto ou triste.



Como o que está (por exemplo, na paisagem que me foi revelada) poderia não estar ali, no instante anterior?
O que mudou foi a minha visão, além de toda percepção e da própria visão ocular.

Passar do conhecido ao Desconhecido não pode acontecer enquanto vocês mantiverem alguma coisa do
conhecido.

Como diziam alguns ensinamentos no passado: “se tu encontrares Buda, mata-o”.
O mestre serve apenas para isso: para ser morto.

Toda relação é fadada ao fracasso enquanto vocês permanecerem no conhecido, mesmo que ela satisfaça o
conjunto da sua vida.

O que vai restar, no momento da partida?
O que me restou quando eu perdi, jovem, o que eu tinha de mais caro aos meus olhos: o nada, a aniquilação.
E é em meio a esta aniquilação que nasceu (enfim, eu acreditei nisso) o que estava aí, de toda a Eternidade.

Eu, então, de algum modo, transcendi o conhecido, atônito diante do Desconhecido desta morte que me havia
tomado o que eu tinha de mais caro, para descobrir que, de fato, nenhuma relação, em meio ao conhecido,

podia satisfazer coisa alguma.

*** 

Foi, então, naquele momento, minha responsabilidade, como isso é hoje, atrair sua atenção, sua consciência,
de que nada do que lhes é consciente, nenhuma relação presente com um outro, ou mesmo no interior de
vocês, nas diferentes partes da pessoa, nenhuma lógica, nenhum contexto de referências, nenhuma ação,

pode levá-los ao Desconhecido.
A Ação da Graça, esse Casamento Místico apenas se realiza, em última análise, com nada mais do que o que

poderíamos nomear ‘você mesmo’, em outro nível (o duplo, se vocês preferirem).
É o momento em que o complexo que foi nomeado, eu creio, inferior (o corpo físico e seus envelopes sutis),
casa-se com o complexo, se pudermos nomeá-lo assim, além do conhecido, no Desconhecido, além mesmo

do corpo de Estado de Ser, além mesmo do Si.
Naturalmente, muitos seres humanos vivem hoje o acesso, eu o denominaria assim, ao Si: a realização do Si.

De maneira totalmente inesperada, de maneira totalmente feliz ou, aí também, por vezes, depois de um
sofrimento.

Mas mesmo esse Si, seja qual for a leveza que ele proporcionar, não é a Verdade.
A única Verdade é aquela que vocês não podem imaginar, conceber, perceber e nem mesmo sentir.

O Absoluto está além de toda percepção e de toda sensação e, sobretudo, além de toda projeção, de toda
relação, porque todas as relações deixam de ser apego.

O Casamento Místico, como eu o vivenciei olhando essa paisagem, vai muito além da simples comunhão do
que é vivenciado, mas os faz perceber a ausência total de distância entre o que vocês acreditavam ser

anteriormente (uma pessoa) e a própria paisagem.

*** 

Eu dizia, durante a minha vida, àquele que me perguntava sobre esta outra margem, que eu não podia fazê-lo
atravessar.

Somente ele é que podia constatar, por ele mesmo, o que era esta outra margem.
É o mesmo, hoje.

Nenhuma afirmação, nenhuma experiência em meio ao conhecido (mesmo através de um caminho Vibratório,
energético, que vocês vivenciaram, ou não), pode levá-los a esta outra margem.

Porque existe, em meio ao que é chamado de vida sobre este mundo, em meio à pessoa, seja qual for, um
princípio que sequer é questão de discutir a existência, que eu denominaria princípio de sobrevivência.

Este princípio de sobrevivência inscreve uma forma de perenidade ilusória neste corpo.
Se a mão é colocada sobre alguma coisa que está quente, independentemente da sua decisão, a mão se retira

para evitar a queimadura.
 Esses mecanismos de sobrevivência são perfeitamente conhecidos.

Eles não são, então, o Desconhecido e eles absolutamente não conduzem ao Desconhecido já que são, ainda,
a salvaguarda impedindo-os, de maneira muito lógica, de aceder e de Ser este Desconhecido.

A relação correta é uma relação que se torna impessoal e que o é, por que no Si, como no Absoluto, não há
mais limite, não há mais papel, não há mais função, não há mais organização.

O outro não é visto como uma outra forma, mas, sim, como parte integrante, além de toda visão deste
Desconhecido que nós Somos.

Em todos os tempos, os seres renunciaram a este mundo, esperando encontrar o outro mundo.
Muito poucos ali chegaram.

Porque, renunciar ao mundo, é renunciar à vida.
Ora, vocês não podem renunciar à vida, mesmo em seus apegos, negando-a.

Vocês apenas podem transcendê-la, transcendendo, justamente, o que eu chamei de relação.



*** 

A Liberdade e a Verdade são um país ou um território sem qualquer caminho.
Obviamente, a pessoa que vocês são, que vocês creem ser, vai fazê-los crer, permanentemente, na existência

de um caminho, comum, através dos seus filhos, do ser amado, através de um amigo.
Ora, não existe qualquer caminho para o Absoluto.

Ele está aí, de toda a Eternidade.
 Como o que está aí, de toda a Eternidade, poderia ser buscado ou encontrado, já que ele já está aí?

Quando nós dizemos que vocês São a Eternidade, que vocês São a Graça, que vocês São a Dádiva da Graça,
isso não é uma afirmação gratuita ou uma autossugestão, que, aliás, de nada serve, pois aqueles que não

vivem isso apenas podem vociferar sua contrariedade e seu ódio frente a isso.
Assim é o ego, mesmo repleto de Luz.

Vocês devem, se tal for o seu desejo, liberar-se totalmente de tudo o que é conhecido, conceber que não há
caminho, em última análise, para aperceber-se de que não há território, de que não há país, de que não há

pessoa e de não há mundo.
Sem, no entanto, que isso seja uma rejeição de alguma coisa.

*** 

O Desconhecido nada tem a ver com o conhecido, mas ele o integra.
O Ilimitado nada tem a ver com o limitado e, no entanto, o limitado apenas pode estar contido no Ilimitado.

Vocês estão exatamente na mesma situação.
Vocês estão exatamente na mesma suposição e são apenas vocês que podem realizá-lo, aceitando que

estritamente nada há para realizar.
Isso não é um paradoxo, nem uma oposição, ainda menos um antagonismo.

A única relação correta não pode ser estabelecida com uma das partes do Todo, mas, sim, com o Todo.
Ora, qualquer relação com o Todo, com o Absoluto, com o Brahman, é apenas a realização incondicional deste

estado, além de todo estado, do que está muito além até mesmo da Consciência.
A Consciência, em última análise (seja qual for: limitada ou do Si), será apenas, sempre, a expressão de uma

simples separação, mais ou menos pronunciada.
Vocês não podem estar separados, de forma alguma, do que vocês São.

Vocês não podem limitar o que é ilimitado.
Nenhuma experiência irá ali conduzi-los.

Não há, aliás, qualquer caminho e como eu disse, qualquer território e qualquer país.

*** 

Se, contudo, a pessoa que vocês são, se, contudo, o Si que vocês são, não puder aceitar, nem mesmo
considerar o que eu digo, então, não importa, porque, aí também, nada há para projetar em um desejo de ser

isso, pois vocês o São, de toda a Eternidade.
Nada há, então, para desejar, assim como nada há para projetar, assim como nada há para ser.

Há apenas que se estabelecer, de algum modo, no que já está estabelecido.
Nenhuma vida, nenhum conhecido, poderia ainda ser considerado sem ser sustentado, contido, pelo Amor,

pelo Desconhecido.
Muitas vezes o ser humano fala do Amor.

Ele mesmo criou religiões, em nome do Amor, cujos atos têm sido a antítese do Amor.
Todo mundo conhece as relações amorosas, filiais, maternais, mesmo as mais ideais, que sempre terminam

tragicamente.
Por quê?

Porque a morte, inelutável, faz desaparecer toda a ligação.
Então, é claro, a alma que reencarna em outra pessoa vai, por desespero ou por amor projetado, manter essas

ligações, essas relações, sob outros papéis, sob outras funções, sob outras perspectivas, mas isso não é a
Liberdade e jamais irá conduzir à Liberação.

Portanto, mesmo o karma, o livre arbítrio, é uma heresia, uma criação pura da limitação, do confinamento.
O que vocês São nada conhece de tudo isso, o que vocês São está além de tudo isso.

Não basta conscientizá-lo, por que isso não pode ser conscientizado, nem realizado, por que, justamente, isso
sempre esteve aí.

Aí onde se colocam, disseram alguns Anciãos, sua Intenção e sua Atenção, realiza-se a Consciência do que
vocês são ou do que vocês creem ser.



*** 

No que se refere ao que foi denominado a Onda da Vida e que eu prefiro chamar de Dádiva da Graça, não há
estritamente nada para fazer.

Não há nada para desejar.
Não há, tampouco, nada para esperar.

Há justamente que deixar Ser o que É, de toda a Eternidade, sem qualquer intervenção da pessoa, sem
qualquer intervenção da emoção, do mental, do julgamento ou de qualquer espiritualidade.

A relação (quando ela é apreendida além de tudo o que pode ser conhecido) irá liberá-los, pois, em última
análise, a única relação que pode permanecer e que é Verdade, está muito além da relação, tal como é

compreendida.
Ela é Comunhão, Fusão, Dissolução.

Ela é este Êxtase ou esta Íntase muito particular, além do Samadhi, onde a própria identidade (se ferozmente
mantida na Ilusão) desaparece.

E no desaparecimento da Ilusão da identidade, há estabelecimento no Absoluto, onde, efetivamente (e
concretamente, não por projeção, por desejo ou suposição) tudo é UM, por que na mesma Graça, na mesma

Onda, na mesma Liberdade.
Apreendam-se bem, também, de que vocês não podem eliminar qualquer relação existente sobre este mundo,

mas mudar o olhar, servir-se da Inteligência para compreender que tudo está indissoluvelmente conectado.
Mas não conectado em uma relação de posse ou de amor, seja ela qual for, mas, sim, como a própria

expressão da Natureza do Amor.

*** 

Aí está ao que a Terra se desperta e se revela.
Aí está ao que a Dádiva da Graça convida vocês: a Casar-se.

Mas não ao casamento com esse corpo ou com um outro corpo ou com uma outra alma ou com um outro
Espírito.

Este Casamento com o Absoluto restitui vocês ao Absoluto.
Restitui vocês à única Verdade: aquela que não está inscrita no tempo e no espaço, aquela que não está

inscrita em um caminho ou em um país ou em um território e, ainda menos, em qualquer organização, seja ela
qual for.

Enquanto vocês pensarem que devem pertencer a alguém, a um grupo social, a um grupo humano, vocês não
são Livres.

Ser humano é, justamente, escapar, sem renegar, a todo condicionamento, a toda percepção, a toda
concepção, refutar tudo o que é conhecido.

Não há outro caminho.
Não há outra possibilidade, doravante, se não Ser o que vocês São, aí onde vocês estão.

Esta Dádiva da Graça representa o momento final em que, como dizia A FONTE, o Juramento e a Promessa
são revelados.

Eles sempre existiram.
Aí onde vocês se têm é o que vocês são.

*** 

Agora, olhem, com inteligência, quais são as suas relações.
Toda sutileza está aí.

As religiões os confinaram em um ser exterior que podia salvá-los, ao passo que esses Grandes Seres (e
houve vários, mesmo os maiores deles) apenas lhes disseram, em última análise, uma coisa (evidentemente
transformada pelo próprio princípio da organização, seja ela qual for): que a sua essência era o Amor, que

vocês não eram deste mundo, mas que estavam sobre este mundo.
Não há ninguém para seguir.

Há apenas, eventualmente, que imitar esses Grandes Seres, não por imitação, mas por ressonância, de algum
modo.

Todos esses Seres nunca expressaram mais nada, enquanto que as organizações, as religiões organizaram a
verdade final para própria conveniência, a fim de manter relações de dependência, de confinamento.

A sociedade fez exatamente a mesma coisa, seja através de técnicas, através de regras e mesmo através de
uma relação que, paradoxalmente, chama-se de amorosa.

O Amor não pode ser uma projeção de alguma coisa, para com qualquer coisa, já que o Amor é a própria
Natureza do átomo, dos mundos, de todas as Dimensões, além de toda apropriação, além de toda suposição.

*** 



Hoje, a Dádiva da Graça chama vocês, se bem que a palavra não seja exata.
Mas o conjunto das circunstâncias da Terra os chama.

O Som do Céu, o Som da Terra, os vulcões, apenas refletem o que acontece em vocês.
O apelo percebido, no Céu como na Terra, é o apelo da Dádiva da Graça, em vocês.

É apenas o olhar projetado que vê um mundo.
As lutas que vocês observam sobre este mundo são apenas as suas próprias lutas.

Tudo o que vocês rejeitassem deste mundo apenas representaria, em última análise, o que vocês rejeitam em
vocês mesmos.

A Dádiva da Graça é um apelo à Liberdade e à Autonomia, à sua Responsabilidade.
A Dádiva da Graça é, efetivamente, um deleite permanente.

Este deleite nada tem a ver com o deleite limitado, por que este é um deleite Ilimitado.
O deleite limitado pertence ao contexto amoroso ou afetivo.

Ele é obrigado, como eu disse, a repetir-se sem cessar para dar a impressão de se manter em uma
permanência: sejam as carícias prodigiosas, um olhar dado, um beijo dado, a educação de um filho, tudo isso,

e vocês sabem que para vivê-lo, tudo deve ser reproduzido, sem parar, a cada dia, a cada instante.
No início, é claro, com facilidade e evidência, e por vezes até o fim, até mesmo, na própria evidência.

Mas isso é apenas a reprodução, isso é apenas a ilusão do amor.

*** 

O verdadeiro Amor, aquele que os faz considerar todos os seus Irmãos como parte integrante de vocês
mesmos, pois esta é a estrita Verdade, que apenas pode se revelar (embora sempre estivesse aí) a partir do

momento em que vocês aceitarem ir além da pessoa.
Eu não falo, portanto, de qualquer narcisismo visando amar a pessoa, mas, sim, de amar o que vocês São,

além de toda a pessoa e, então, de todo o papel: é estar na relação real com a Verdade e vocês nada mais são
do que a Verdade.

Vocês não são o que vocês projetam.
Vocês jamais serão o que vocês acreditam idealmente sustentar-se em uma permanência, mas vocês são,

realmente, esta permanência.
Não há, portanto, nada pata buscar no exterior, por que não há exterior.

*** 

Hoje, a Dádiva da Graça vai levá-los, ou não, a viver (porque essa é a sua Natureza) a Doação e a Graça.
Não a doação de um amor, não a doação de si, somente, mas muito mais: além de toda a consciência, viver a

natureza essencial e primordial do que vocês São.
Só o jogo da distância, da separação, do distanciamento, da pessoa, nos fez crer, a todos nós, que nós

podemos perder alguma coisa.
E é esta mesma experiência que, muitas vezes, conduz à Eternidade.

Pois a dor da separação é tal, é tão intensa e indizível, que ela apenas pode resultar no Absoluto, rendendo
Graças, de algum modo, à própria Graça, pondo fim, então, a toda Ilusão.

Naquele momento, vocês São o Amor.
O mesmo Amor nesta pessoa que vocês não são mais, no átomo, no Sol, no ser dito amado, como no ser

chamado de inimigo.
Todas essas denominações não têm mais sentido, pois não há, estritamente, mais nada a chamar que já não

esteja presente no Absoluto.
Hoje, sobre este mundo, tudo isso está, eu diria, cada vez mais acessível e cada vez mais evidente.

Em outras palavras, não há outro Apocalipse senão este: enquanto a pessoa considerar, de uma maneira ou de
outra, um fim, ela se reconhece, então, finita, ela se reconhece, então, efêmera.

Aquele que vive esta relação final saiu definitivamente dos jogos de papéis, dos jogos de posse, dos jogos de
atribuição de papéis ou de poderes.

Pois não há outro poder senão o poder da Vida, que é Dádiva da Graça.
Onda da Vida.
Onda do Éter.

Onda da Eternidade.
Não há outro Casamento senão aquele da sua Liberdade.

Não há caminho.
Não há território.

Não há limite.



*** 

Se a pessoa que vocês são não puder aceitar (eu bem digo não aceitar e não compreender, pois o que eu digo
está inscrito além de qualquer compreensão, eu chamei isso de algo que vocês podem apreender na sua

essência e não através dessas palavras), então, eu lhes diria, simplesmente, que isso É, de toda a Eternidade,
e não tem o que fazer da sua opinião, não tem o que fazer da sua posição, não tem o que fazer da sua adesão

ou da sua negação.
Pois tudo isso não pode alterar, de forma alguma, o Absoluto.

Caso contrário, como ele seria o Absoluto e como ele seria o Último?
Aí está, através da minha experiência de vida, e através do que eu poderia ser tentado a chamar do que eu

represento hoje, o que eu podia dizer-lhes.
Eu penso que o tempo que me foi atribuído chega ao final.

Se nós tivermos tempo e se houver alguma interrogação referente, exclusivamente, ao que eu acabo de
enunciar, então, eu irei escutá-los.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Eu proponho um instante a vocês.
Este instante não é dedicado ao acolhimento da Luz, nem mesmo da Onda da Vida, mas se dedica,

simplesmente, a estarem atentos.
Um momento de meditação, sem objeto, sem suporte, sem pedido.

Apenas isso.
Essa é a minha maneira de render Graças à sua Presença, a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes até

breve.
Eu lhes direi quando isso cessar.

Agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até breve.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articleea96.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-17_mars_2012-articleea96.pdf
17 de março de 2012

(Publicado em 18 de março de 2012)

***

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

************
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E BEM, CAROS AMIGOS...

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Permitam-me trazer-lhes todas as minhas bênçãos e toda a Graça.

Então, caros amigos, caros Irmãos, caras Irmãs, naturalmente, eu lhes dou a palavra e nós tentaremos avançar
juntos, em relação a tudo o que vocês têm que perguntar.

***

Pergunta: é preciso ter vivenciado todas as etapas da Luz Vibral para viver a Onda da Vida?

Não.
O que nós dissemos, cara amiga, a muito pouco tempo: que há seres que seguiam o que acontecia sobre a

Terra, seja através de nós, ou de maneira totalmente diferente, espontaneamente (através de uma NDE ou de
outros tipos de experiências místicas ou espirituais), e que foram levadas a vivê-la.

Através, talvez, dos ensinamentos que foram dados durante a época da nossa vida: que isso seja, por
exemplo, os ensinamentos do Yoga Integral de SRI AUROBINDO, que isso seja ainda em relação às leituras
que vocês podem fazer sobre o que disse UM AMIGO, ou outros ainda que se expressaram, como IRMÃO K,

durante sua vida, ou todos esses Mestres que estiveram realmente encarnados, que deixaram, se vocês
quiserem, uma série de marcadores que (mesmo se eles não o soubessem na época, para alguns deles) iam

preparar muito exatamente o que acontece desde alguns anos.
Portanto, se vocês quiserem, é importante deixar exprimir esses Mestres que estiveram encarnados para que

eles possam dar ‘elementos’.
Justamente, haverá resposta a isso.

Mas, foi dito muito claramente que o papel do Ancoramento da Luz, dos Semeadores da Luz, permitiu isso que
representa o que vocês realizaram, ou seja, ancorar a Luz na Terra.

Porque a Transmutação (o Supramental, como dizia o Bem Amado SRI AUROBINDO) era encarnar esta Luz,
vê-la, percebê-la, vivê-la, senti-la.

E talvez, depois, transcender esta matéria (como dizem os Arcanjos, esta carne) para Ascensionar esta carne
nas Moradas da Eternidade.

Hoje, é um pouquinho diferente.
Porque desde seis ou sete semanas, o Manto da Graça (retransmitido, como vocês sabem, por algumas

Estrelas e pelo Senhor METATRON) permite abri-los à Onda da Vida, Onda do Éter.
Eu falei, desde vários anos, das raízes Intraterrestres, ou da energia que vinha do Núcleo da Terra, e que era,

naquela época, incognoscível, não razoável.
Hoje, vocês são cada vez mais numerosos (e mesmo entre as pessoas que jamais ouviram falar do que quer
que seja) a viver essas espécies de ondas da Vida (como eles chamaram isso), esse estremecimento, que

sobe.
Isso não é uma energia que desce (como o Supramental, a Shakti, se vocês quiserem), é algo que sobe, mas

que sobe não unicamente como a Kundalini, não é?
Isso sobe de muito mais embaixo: isso vem da Terra, isso os atravessa e isso sobe.

A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
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A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
Transformação.

É o Reencontro entre o Eterno Masculino e o Eterno Feminino.
É o retorno do Andrógino Primordial.

Portanto, não é mais um papel de descida da energia, mas de subida de uma seiva nova (no corpo, na
consciência, na alma, no Espírito) que os faz descobrir (como isso foi dito), progressivamente, qual é a sua

natureza: este Amor que subtende (mesmo na ilusão) a Criação.
Não é nada mais que o Amor.

Eu dizia, durante a minha vida, que o Amor é a maior das forças.
Então, é claro, como era desconhecido, podíamos apenas projetar o Amor.

Podíamos apenas imaginá-lo.
Exceto aqueles entre, justamente, aqueles que denominamos, pomposamente, esses Mestres encarnados

porque eles tinham encontrado a Luz, cada um segundo uma especificidade diferente.
IRMÃO K não encontrou a Luz do mesmo modo que UM AMIGO.

UM AMIGO não encontrou a Luz do mesmo modo que eu.
Nós não tínhamos a mesma cultura, nós não tínhamos as mesmas crenças, efetivamente.

Mas, o que tivemos em comum, foi, de algum modo, este famoso Encontro (mesmo se nós não tínhamos
empregado essas palavras) com a Luz.

E toda nossa vida que se desenrolou depois foi tentar (da melhor forma que nós podíamos, na época)
transmitir, é claro, este intransmissível.

Porque (como dizia IRMÃO K) podemos falar-lhes, durante milhares de anos, sobre a Onda da Graça,
podemos empregar-lhes milhares de palavras ou fazer como os Arcanjos (como há muito tempo URIEL e
RAFAEL): fazer Vibrar em vocês, muito além das palavras, o que é esta Onda da Vida, mas isso não pode

substituir sua vivência.
Mas achamos que hoje (do mesmo modo que as Estrelas, desde algum tempo, testemunharam sobre o seu

Abandono à Luz, sobre sua vivência da Unidade), testemunhando, nós, por nossa vez, sobre o que aconteceu
conosco, independentemente dos caminhos que nós tomamos antes, permite-lhes, justamente, apreenderem-

se do que representa esta Onda da Vida.
Principalmente para vivê-la, não para compreendê-la.

 Porque, como dizia o Arcanjo ANAEL a, ainda, poucos dias, vocês não podem compreender o que vocês São:
isso apenas pode viver-se.

Desde que vocês queiram compreender, vocês colocam palavras.
Desde que vocês queiram explicar, vocês saem do estado de Ser, justamente, da Onda da Vida.

Isso é incomunicável por palavras.
Isso é incomunicável por conceitos.

Isso é incomunicável, mesmo se houver etapas, efetivamente, preliminares, como dizia UM AMIGO.
O fato de ter-lhes dado o Yoga da Unidade, o Yoga da Verdade, são elementos que vão, como nós ainda lhes

dissemos, diverti-los, ou seja, distrair, de algum modo, o ego (não vejam, aí, tampouco, noção pejorativa).
É preciso ocupar o ego para fazer outra coisa do que se voltar, assim, sobre ele mesmo, de maneira rotineira.

Portanto, isso são estratégias, se vocês quiserem, que vão levar, pouco a pouco, o ego a soltar, a soltar o
frasco que tem os amendoins, como eu dizia.
Em seguida, talvez, aceitar ver as Sombras.

Depois, colocá-las sob o tapete.
Depois, retirar o tapete.

E para, em última análise, aperceberem-se de que tudo isso era uma máscara.
Mas, o ego adora desempenhar papeis e funções.

E isso é normal.
Portanto, não havia outra estratégia que permitisse, para o conjunto da humanidade, realizar o que SRI

AUROBINDO havia dito, ou seja, a descida do Supramental.
Há, hoje, muitos seres humanos, nos caminhos espirituais, que leram, por exemplo, sobre o Supramental.

Mas vocês não podem viver o Supramental compreendendo intelectualmente o que é o Supramental.
Há uma etapa indispensável que é o Abandono: o Abandono à Luz e, depois, o Abandono do próprio Si.

Então, se vocês não sabem o que é o Si, se o seu ego não contemplou a Luz, como vocês querem deixar algo
que vocês nem mesmo sabem reconhecer?

Hoje, isso é diferente.
Isso corresponde ao que havia dito o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

Hoje, há seres que vão viver esta Onda da Vida e, então, o resultado é o Casamento Místico que faz
transcender toda carne, que faz Ascensionar toda carne.

Se vocês quiserem, é um processo extremamente dinâmico e que é lógico, porque a Luz é lógica.
Não é qualquer coisa: ela é Inteligência, nós sempre lhes dissemos.

A Onda da Vida é o que vai levá-los (após ter acolhido os movimentos descendentes desta energia



da Shakti) a viver o movimento ascendente, que não é simplesmente a energia da Kundalini (tal como foi
descrito nos textos), mas, realmente, alguma coisa que sobe.

É a Liberação do Núcleo da Terra que permite isso.
E isso permite, para o conjunto da humanidade.

Como eu dizia (e eu tinha repetido, secretamente, mas agora podemos lê-lo), vocês permitiram (e nós
permitimos, todos juntos, porque nós somos UM) limitar, de maneira extremamente importante, todas essas
coisas, todas essas máscaras do ego que deviam passar pelo sofrimento, pela violência, pela guerra, por

todas essas coisas que foram anunciadas pelos profetas.
Porque o trabalho de conscientização da Luz, o trabalho de descoberta da vivência do Si e depois, agora, a

Onda da Vida, vêm, de qualquer forma, realizar a Graça.
E, então, na Graça, o que acontece?

A ação / reação, que pertence à personalidade, não existe mais: vocês são vocês mesmos.
Vocês se colocam, vocês mesmos, ou sob a influência da personalidade e do ego (portanto, na ação / reação),

ou na Ação da Graça.
E se vocês estão na Ação da Graça, não há qualquer razão para que a ação / reação provoque o que quer que

seja pertencente à ação / reação (ou seja, em particular, o sofrimento).
A Onda da Vida tira-os, definitivamente (como isso foi dito, não há caminho de volta) de todas as ilusões.

Vocês vivem o que vocês São, no Si como no Absoluto.
Vocês realizam a Unidade, não como um conceito ao qual vocês irão aderir, não como ensinamentos, por

exemplo, antigos, todos aqueles que são os movimentos Unitários.
Que isso seja o Advaita Vedanta, que isso seja o Mani, que isso seja Ahura Mazdao, que isso seja todos

movimentos particulares, antigos, e mesmo entre algumas tradições ditas xamânicas, autênticas, primitivas, que
vêm realmente de muito longe.

Hoje, vocês não têm, de qualquer modo, mais necessidade dessas etapas, porque o Reino dos Céus está
prestes a ser descoberto, em vocês.

Portanto, efetivamente, vocês não são mais obrigados, hoje, a passar por todas essas etapas pelas quais
passaram aqueles que seguiram as Núpcias Celestes.

A Doação da Graça para a Graça (que é nossa natureza, de todos) está aberta a todo mundo.
Para isso (e eu deixarei outros Melquizedeques se expressarem) vocês nada têm a rejeitar.

Enquanto vocês rejeitam a menor humanidade em vocês, vocês não podem viver o Absoluto.
Enquanto vocês dizem qualquer coisa em relação à humanidade, enquanto vocês julgam, vocês ou quem quer

que seja, a Onda da Vida não pode ser finalizada.
A finalização da Onda da Vida, mesmo se todo mundo a sente, é o quê?

É o Casamento Místico.
É a União, como dizer, do Yin e do Yang arquetípicos.

É a reunião, a Fusão Mística, real, deste deleite permanente do Encontro do Eterno Feminino e do Eterno
Masculino.

Que vocês empreguem os termos Yin e Yang, que isso seja entre dois homens, que isso seja entre duas
mulheres, que isso seja entre vocês e uma folha da grama, é o mesmo princípio que se realiza.

É o que os nossos amigos orientais chamam de União que realiza este Andrógino, portanto, este Casamento
Místico, que desencadeia, de algum modo, o Êxtase permanente.

Porque o Êxtase permanente, além dos Samadhi, é a natureza do que é toda Vida.
Mesmo o ego que recusa isso, que diz que isso não é verdade, que recusa isso, e que está com ódio, irá vivê-

lo, um dia ou outro.
Porque isso faz parte do que nós dissemos já desde os anos 2005-2007 (antes das Núpcias Celestes): a

Liberação da Terra é a Liberação da humanidade.
Obviamente, como nós lhes dissemos, há quem não esteja bem informado, que está confinado.

Não importa, agora.
Basta que um certo número de seres humanos tenha tomado consciência do confinamento, mas que,

sobretudo, não rejeitem o que quer que seja e que aceitem viver a Luz (coisa que vocês fizeram, a maior parte
de vocês, aqui como em outros lugares).

Então, isso permitiu este Ancoramento da Luz.
E então, hoje, a Doação da Graça pode realmente colocá-los no caminho deste Casamento Místico, deste

Absoluto, do Último (como dizem alguns Anciãos).
Mas vocês são Livres.

O que vocês vivem é o que vocês vivem.
O que vocês vivem é o que vocês São.

É preciso não compreender este Último como uma etapa (nós o dissemos).
É preciso não compreender este Absoluto como uma recompensa.

Porque, a partir do momento em que a Luz está aí, vocês são Liberados.
E depois, aquele que não quer a Luz, é a sua Liberdade a mais fundamental.



E vivendo (se vocês o vivem) o Último ou o Si, vocês irão compreender que vocês nada têm a julgar.
Enquanto vocês emitirem o menor julgamento sobre quem quer que seja que lhes tenha feito o que quer que

seja, eu bem disse quem lhes fez o que quer que seja, é o ego que se exprime e não a Luz.
E isso, vocês irão ser atingidos por esta frase.

Porque a Doação da Graça favorece e desencadeia o Casamento (ou não Casamento, no momento).
Vocês serão confrontados com isso.

Isso não é um confronto exterior, é um confronto interior.
Vocês não podem rejeitar o seu ego dizendo-lhes: “eu não quero mais isso”.

Porque, ao que vocês disserem não, vai fortalecer-se.
Vocês estão na Ação da Graça.

Mesmo se a Ação da Graça não os percorre, toda Terra a vive, atualmente.
E vocês irão constatá-lo cada vez mais rápido.

Então, é claro, a Ação da Graça, para aqueles que estão confinados (nas resistências, no medo, nas dúvidas),
eles vão reagir em relação a isso, por vezes violentamente.

Mas a Graça é extremamente importante.
A cada dia, a cada minuto, vocês irão descobrir uma Graça cada vez mais importante.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam as circunstâncias do grupo social no
qual vocês estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias do país onde vocês estiverem, a Graça vai

aparecer.
Alguns Anciãos irão testemunhar, aliás, a Chegada da Graça através do sofrimento.

Mas ninguém, hoje, é obrigado a passar pelo sofrimento.
É essa a grande mudança e que é maravilhosa, se o podemos dizer.

Porque vocês entraram nos Tempos da Libertação, da Liberdade, enquanto docilidade, na condição, na
condição imperativa e absoluta de que vocês não emitam o menor julgamento sobre quem quer que seja e o

que quer que seja.
Porque, como vocês querem ser a Graça e fazer um julgamento?

Como vocês querem ser a Graça, viver a Unidade, o Casamento com o Tudo, se vocês rejeitam uma parte
deste Tudo, que isso seja vocês (no seu ego, na ilusão), que isso seja o outro (o que ele lhes fez)?

Porque, é claro, havia a lei de Talião: olho por olho, dente por dente.
E CRISTO, ele disse: “se lhes derem um tapa, deem a outra face”.

Porque o ego, ali vai reagir.
Mas aquele que deu o tapa em vocês é, certamente, aquele que lhes permitiu Despertar.

Portanto, agradeçam-lhe.
E rendam Graças pela sua ação de resistência.

Rendam Graças pela sua ação de oposição.
Não o julguem.

Não o condenem.
E vocês irão ver que, naquele momento, o Casamento Místico tornar-se-á a evidência total do que vocês São,

sem dúvida, sem questão, sem interrogação.
Eu fico desolado, eu me estendo a cada vez, mas isso é importante.

Eu devolvo a palavra a vocês.

***

Pergunta: você tem uma receita para ser humano sem julgar?

Sim.
Basta, já, realizar o Si, essa é uma primeira etapa.

O julgamento pertence ao mental.
Ele não pertence sequer ao karma nem a alguma coisa que seria ruim para o ser humano.

O mental é julgamento, por essência, porque ele se fia na experiência, ele se fia no conhecido (e isso, isso foi
explicado longamente, através do Triângulo da falsificação).

Antes mesmo de vocês intervirem, de maneira consciente, o seu cérebro, o nosso cérebro, já decidiu o que
era bem ou mal.

Antes mesmo de exprimirmos a menor coisa.
Portanto, podemos considerar que isso é uma forma de exercício.

Porque, se vocês julgarem, o que isso quer dizer?
São vocês que comandam no Interior de vocês mesmos ou é o mental?



Vocês estão identificados, enquanto ser humano, ao mental ou à sua humanidade.
O julgamento é uma ilusão, secretada e excretada pelo mental (que vai fazê-los julgar tudo e não importa o quê,

não unicamente os Irmãos e as Irmãs).
Como vocês irão julgar?

Na Dualidade: bem e mal.
Tudo isso acabou, foi superado.

Exercitem-se.
Então, vocês podem, como disse o Arcanjo ANAEL, sentir melhor a Onda da Vida, da Graça, indo caminhar no

orvalho.
Eu lhes disse também: olhem, tentem passar um dia, um único dia, sem julgar o que quer que seja.

E vocês irão viver a Graça, sem se colocar questão.
O julgamento mata vocês.

O julgamento mata a todos nós.
Porque o julgamento é a resistência.

O julgamento está ligado à dúvida, ao medo, e à oposição à Luz.
Não pode ser de outra forma.

Agora, se vocês quiserem julgar, julguem.
Mas vocês apenas podem culpar vocês mesmos.

Quem pode dizer (e mesmo eu, durante a minha vida) que manteve este estado de consciência (principalmente
na época em que não havia o Espírito Santo, em que não havia a Graça para ser oferecida a todo mundo) por

um dia, sem julgar?
Mas, naturalmente, isso faz parte do ser humano (eu diria do que é do pré-humano) porque, quando vocês

vivem o Si, vocês não podem mais julgar.
Então, é claro, o mental julga, eu diria, para rir, involuntariamente.

Mas rejeitem todo julgamento.
Aquele que os prejudicou (qualquer que seja a maneira que ele o fez), foi para viver o que vocês têm a viver.

Vocês devem agradecer ainda mais o pior dos seus inimigos do que o melhor dos seus amigos.
Porque, se vocês fizerem isso, vocês irão ver, por vocês mesmos, o que vai acontecer.

Ofereçam flores aos seus inimigos.
CRISTO disse: “não joguem pérolas aos porcos”.

Ele falava do conhecimento espiritual que é, como vocês sabem, uma ilusão total.
Porque o ser humano gargareja: ele aprendeu o tarô, a astrologia, os meios ditos do autoconhecimento, que

apenas são os meios da autoignorância.
Mas, simplesmente, na vida a mais comum, agradeçam.

É fácil dizer: “eu vivo a Luz, eu vivo o Amor, eu agradeço a Vida” e, depois, jogar uma pedra em alguém
(especialmente naquele que os prejudicou).

Reflitam um pouco.
Se alguém os prejudicou (ou uma circunstância da vida os prejudicou), não julguem.

Como lhes foi dito por outros Anciãos, dispersem todo julgamento.
Não reajam.

E o principal objetivo é compreender que àquele que vem confrontá-los, mesmo se for numa ignorância total do
que subtende a vida (nos combates do ego, digamos, da personalidade, de mental a mental), agradeçam-lhe.
Porque é ele que vai fazê-los, em última análise, mais que todos, não evoluir (isso não existe), mas avançar

para este Núcleo Central, para esta Graça, para esta Unidade, para este Absoluto, para a Vida. 

***
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Pergunta: poderia nos esclarecer sobre a Onda da Vida em relação às Dimensões?

A Onda da Vida é o que subtende toda Vida, toda Dimensão, permeia até mesmo as partículas as mais
elementares.

O que vocês não veem aqui, do lado da ilusão, é o nada, o vazio, é apenas uma estratégia de defesa do ego.
A Criação é Amor, desde a 1ª Dimensão até a Dimensão Última (de todo tempo, de todo espaço, se o

podemos exprimir assim): é o agente, a constituição, o motor do Tudo.
A FONTE, lembrem-se: é um Impulso.

Podemos dizer, esquematizando, que a FONTE é o Pai.
O que nós lhes dissemos, há muito tempo?

Eu apenas volto a isso a título histórico, digamos.
A Terra foi semeada com estruturas cristalinas, trazidas por aquelas que chamamos pomposamente de

Mestres Geneticistas de Sirius.
O Núcleo Central da Terra é um Núcleo Cristalino que suporta a Vida.

É o estágio mineral, organizado, arranjado, que foi encerrado por forças gravitacionais, cortado da FONTE.
A FONTE restabeleceu o contato (que é matricial, mas no sentido o mais nobre e não esta matriz invertida) para

juntar-se ao seu Esposo.
O Casamento Místico (na escala do planeta, do sistema solar, da partícula elementar, da célula), nada mais é

do que esses Reencontros: o que nós chamamos, a algumas semanas, de Núpcias de Luz.
Não são mais as Núpcias Celestes que chegavam de cima.

São Núpcias que acontecem na Graça, na carne, na Transcendência da carne.
Portanto, é claro que mesmo a FONTE, que é Impulso (que banha toda Criação), apoia-se, de algum modo (é o

melhor termo que eu posso dar a vocês), na Graça, ou seja, nesta Onda da Vida, nesta Onda do Éter, nesta
Onda da Graça.

Achamos as palavras, se vocês quiserem, mas, ainda uma vez, a palavra não os fará viver o que isso significa
(mesmo a Vibração, nesse nível).

 É algo que se experimenta, eu diria.
E, naquele momento, vocês se apreendem (porque vocês o vivem) de que vocês não são absolutamente este
corpo, absolutamente esta vida, absolutamente esta progressão, absolutamente este chakras, absolutamente

estas Coroas Radiantes, absolutamente estas Estrelas.
Mas vocês são a Totalidade de tudo isso.

E muito mais que isso.
Então, as etapas preliminares, isso podia ser concebido como etapas a realizar.

Hoje, felizes os simples de Espírito.
Este estado que nós explicamos longamente a vocês: a Humildade, a Simplicidade.

Alguns Anciãos irão desenvolvê-lo.
O Mestre PHILIPPE, Melquizedeque da terra, muito falou sobre isso.

Não é questão de renegar a si mesmo.
Quando ele dizia: “eu sou o menor de vocês”: é preciso aceitar nada ser.

Mas aceitar nada ser não é rejeitar seja o que for.
É, simplesmente, colocar em operação o princípio dos vasos comunicantes.

Se vocês são alguma coisa, aqui, vocês nada podem ser no Absoluto.
Vocês aceitam nada ser?

Não para viver o nada (que apenas existe no julgamento do ego).
Cabe a vocês decidir.
Mas, é um ou outro.

Não são os dois ao mesmo tempo.
Por outro lado, se vocês fizerem o caminho, ou um, ou outro, o que vocês irão constatar (mas unicamente do

outro lado, não antes, ou seja, quando vocês tiverem se tornado este Absoluto, quando vocês tiverem
vivenciado o Casamento Místico, este Êxtase permanente)?

Vocês irão constatar que o outro é, realmente, uma parte de vocês.
Isso não é uma projeção.

Vocês apenas poderão ser o que vocês São, ou seja, o Amor.
E como o Amor poderia negar uma de suas partes já que ele está por toda parte?

Há o ego que crê que está separado.
Há o ego que crê que há espiritualidades, que há religiões, que há uma evolução.

Mas tudo isso, isso não se refere absolutamente nem ao Si, e ainda menos ao Absoluto.
Então, é claro, o ego vai olhar o Absoluto dizendo: “mas o que é esta quimera?”.



Mas, é claro, para ele isso é uma quimera.
Do mesmo modo que o Absoluto ri (mas ri com Amor) do ego.

Porque ele vê que isso é uma marionete.
É o princípio que nós já desenvolvemos do Abandono à Luz, é a alegoria da caverna de Platão.

Há seres que olham as sombras.
Eles tanto olharam as sombras que eles foram persuadidos de serem as sombras.

Em seguida, eles aceitam voltar o olhar da projeção para o interior.
E o que eles descobrem?

Que eles não são as sombras, eles são um outro corpo.
E depois, em seguida, o que acontece?

Eles se apercebem de que há fios que fazem movimentar a marionete.
Então, eles dizem: “qual é a mão que faz movimentar a marionete?”.

E após, em seguida, eles se voltam das sombras e eles olham a Luz e eles dizem: “A Luz é maravilhosa.
Vamos nos glorificar de Luz. Vamos às louvações. Vamos aos exercícios. Vamos aos protocolos. Vamos fazer

o jogo do ego. Vamos liberar os apegos”.
Estamos em uma lógica de progressão linear.

E depois, a um dado momento, o que acontece?
Explosão de riso.

Explosão de riso porque a consciência desaparece.
E, naquele momento, vive-se o Casamento Místico.

E vocês se apreendem, com uma clareza e uma absoluta evidência (sem passar pelo mental, sem qualquer
julgamento), do que vocês São.

 Então, é claro, quando eu digo isso, se vocês não o vivem, o ego vai pedalar a toda velocidade, não é?
E isso é lógico.

O ego só pode se revoltar totalmente em relação ao Absoluto.
Já que o ego é, justamente, a negação do Absoluto.

Portanto, se em vocês houver ódio, se em vocês houver desejo, se em vocês houver julgamento, quem vai se
exprimir, naquele momento?

Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante da cabeça.
Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração e este Amor Indizível.

Mesmo que vocês tenham vivenciado o Despertar da Kundalini.
Mesmo que vocês tenham as três Coroas ativadas.

O que falta?
Nada falta.

Vocês são o que vocês São.
Mas cabe a vocês saber onde vocês estão.

O ego ri do Absoluto (com muito ódio, aliás, hein?).
O Absoluto ri do ego, com Amor, total.
Porque o Absoluto não rejeita o ego.

Essa é toda a diferença.
O ego, ele, rejeita o Absoluto.

Mas a vantagem que existe sobre a Terra, hoje, é que a Onda da Graça, a cada dia, torna-se cada vez mais
importante.

A cada dia vocês são mais numerosos, mesmo sem ir até o Casamento Místico (que se instala no final de certo
tempo, vocês sabem, isso foi explicado, eu creio, por ANAEL, desde alguns dias), isso leva um certo tempo

para se instalar.
E o que lhes disse ANAEL?: “nada façam”.

Então, sim, vocês podem caminhar no orvalho.
Mas se vocês continuarem a julgar, por mais que vocês caminharem descalços, todos os dias, no orvalho,
todas as manhãs (admitindo que essa manhã dure toda a vida), vocês não irão viver o Casamento Místico.

Mas não há que se lamentar do que quer que seja.
Não há, tampouco, que se condenar, que se julgar.

Porque vocês são, muito exatamente, a consequência do que vocês manifestam à consciência.
Portanto, vocês não podem rejeitar a humanidade, rejeitar o seu inimigo.

Porque este próprio ato prova que vocês estão na ação / reação, enquanto Ancorador e Semeador de Luz,
qualquer que seja o Fogo do Coração.

***



Pergunta: poderia falar da noção de anticristo, sobre a Terra, atualmente?

O anticristo são as forças de oposição à Luz.
É o ego coletivo da Terra.

Então, é claro, nós lhes falamos de Áriman.
Existem esferas particulares de resistência.

Estas esferas particulares de resistência são aquelas que tentam mantê-los em uma fossilização, ou seja,
sempre mais ego, sempre mais experiência, para afastá-los da sua natureza.

Então, o corpo biológico, desde muito tempo, foi confinado (eu não volto sobre tudo isso porque, isso também,
são ilusões).

Mas, hoje, o que vocês têm?
Vocês têm esferas que tentam arrastá-los para o peso, para o pesado.

O homem torna-se o que ele pensa, no sentido coletivo.
O que foi criado no século XX?

A tecnologia (ou seja, tudo o que é eletrônico) que virá fortalecer o eixo Atração / Visão.
Isso é a sedução.

Isso é o sedutor, o anticristo: através do desejo, através da necessidade de possuir, através da própria
necessidade de existir.
O diabo é um sedutor.

Aquele que imagina o diabo com chifres e que vai causar medo em vocês, nada compreendeu.
O diabo é extremamente sedutor.

É aquele que vai excitar, ao nível do ego coletivo, o princípio que vai fazê-los descer cada vez mais na matéria,
a fim de acentuar a separação.

Então, vocês podem vê-lo encarnado em alguns seres, mas, aí ainda, é um julgamento.
Não se ocupem mais da Sombra.

Não se ocupem mais das suas Sombras.
Não se ocupem mais de colocar isso sob o tapete: não há mais tapete.

Como eu disse ainda desde pouco tempo: “ocupem-se com o seu traseiro”.
Isso quer dizer o quê?
Isso não é um insulto.

Isso é: ocupem-se com o que vocês São.
Então, eu, eu o digo nesses termos.

Naturalmente, IRMÃO K o dirá de uma outra forma e outros Anciãos de uma maneira mais intelectual, eu diria.
Eu me dirijo ao seu Coração e às suas entranhas.

Não às entranhas do ego, mas às entranhas que vão fazê-los, não reagir, mas aquiescer.
Ao quê?

Não a mim, não ao que eu digo, mas a vocês mesmos.
Portanto, não se ocupem da feiura.

Não se ocupem do que se opõe à Luz.
Porque aí onde vocês colocarem a sua atenção, vocês irão fortalecê-lo.

Porque, a partir do momento em que vocês estigmatizarem alguma coisa, contrariamente ao que o ego pode
crer, vocês irão reforçá-lo (e isso pode durar uma eternidade).

É o próprio princípio da ação / reação da vida.
Qualquer que seja a beleza da vida que vocês possam ver, isso não é a Vida.

É o ego que acredita nisso.
E, no entanto, vocês não podem rejeitar esta vida.

Nem a sua, nem esse mundo.
Porque a missão (e eu o disse durante a minha vida) é Ascensionar.

Então, essa é a palavra moderna.
Eu dizia espiritualizar a matéria, devolver-lhe sua Confiança, devolver-lhe sua Beleza, devolver-lhe sua

Eternidade.
É o que vocês fazem.

É o que vocês realizaram e o que nós realizamos com vocês.
E nós rimos com vocês.

Por quê?
Porque nós prendemos o que chamamos de diabo (o ego coletivo, a tecnologia) em sua própria armadilha.

A armadilha sempre se volta contra aquele que a criou.



Como poderia ser de outra forma?
Já que tudo é Graça.

***

Pergunta: como diferenciar o que releva de um desejo do ego e de um ímpeto puro?

O ímpeto puro é o que foi denominado, cara amiga, o Abandono à Luz, esta tensão para o Abandono que lhes
disse, desde muito tempo, a Irmã HILDEGARDA DE BINGEN.

O desejo do ego, como vai ali se traduzir?
Por perguntas.

O ego é pergunta.
A Graça é resposta.

Quando vocês são a Graça e o Absoluto, que questão poderia existir sobre qualquer ego que seja, já que
vocês superaram, transcenderam, a ilusão e a própria Consciência?
Então, o ego, ele vai dizer: “eu quero a Luz, eu quero o Absoluto”.

O que ele descobre?
Que ele não o vive.

Então, o que vai acontecer?
Ele vai ficar com ódio.

Ou, então, ele vai dizer: “isso não existe”.
Há muitos espiritualistas que vão dizer isso.

Porque eles permaneceram presos a uma etapa, mas é a sua liberdade.
Como vocês sabem que vocês estão na Verdade?

Isso não é um conceito intelectual.
Isso não é uma ideia.

Isso não é uma intuição.
Isso não é o fato de fazer o bem.

Isso não é a empatia.
Isso não é o carisma.

Há guias: a Humildade, a Simplicidade.
Mas depois, o que acontece?

Quando vocês vivem o que vocês São, este Último, não pode existir qualquer dúvida, qualquer questão.
Nada pode vir alterar o que foi Passado.

Isso é definitivo e irreversível.
Portanto, assim que existir a manifestação da pessoa, mesmo em sua pureza de Intenção (porque nós lhes

falamos dos Quatro Pilares, à época: Atenção, Intenção, Integridade, Ética), o ego também pode apreender-se
disso.

O ego se apreende de tudo.
Ele puxa tudo para ele.

Mesmo em seu caminho espiritual, em sua sagrada evolução.
O Si é uma primeira etapa da restituição.

E depois, é preciso abandonar o Si: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
E aí, a Ressurreição ocorreu.

E, quando vocês estão ressuscitados, vocês não se colocam mais qualquer questão.
Mesmo ao que nós chamamos sua atenção, desde as Núpcias Celestes, sobre o que, eu, denominei grelha

planetária.
Mas isso é a destruição do quê?

Da ilusão.
Não da Vida.

É, pelo contrário, o que eu havia dito: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.
O que a borboleta chama de nascimento, o Absoluto chama de Graça e de Eternidade.

E isso envolve tudo.
Isso envolve a lagarta, todas as lagartas.

As borboletas, todas as borboletas.
As Dimensões, todas as Dimensões.

Como dizia IRMÃO K, não há D’us (ndt: segundo UM AMIGO (06.03.2010) e outros intervenientes também, a



Vibração de tal palavra na íntegra, quando pronunciada, não chama a Luz, mas, sim, o demiurgo) exterior.
Vocês são D’us (eu não falo do falsificador, eu falo da significação corrente de D’us).

Vocês são a FONTE.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são a Vida.
Então, agora, como vocês querem ser isso se vocês colocam uma questão?

Ou se vocês se colocam uma questão?
Enquanto houver questão, não há resposta.

Há respostas, mas as respostas não são a resposta.
E, no entanto, o paradoxo é: é preciso nada rejeitar.

Se vocês rejeitam a menor parcela, dizendo-se: “meu ego é aquele que me impede de viver”, isso quer dizer o
quê?

Que vocês se opõem ao seu ego.
É semelhante para o inimigo.

Quanto mais vocês avançam (essa é uma palavra ruim), mais vocês progridem na Luz, no Si, no Absoluto, é o
princípio dos vasos comunicantes.

É o que dizia Mestre PHILIPPE quando realizava, durante a sua vida, os milagres.
Ele dizia: “mas não são milagres; eu sou o menor dentre vocês, aqui”.

Vocês acreditam que era uma expressão figurada, assim?
Porque CRISTO lavava os pés, vocês pensam, dos seus discípulos?

Reflitam.
Era um ato de humildade, vai dizer-lhes a teologia.

Mas não.
Ele favorecia a Onda da Vida a fim de que o momento oportuno, após a sua Crucificação, o Batismo, pudesse

chegar.
Isso se chama Pentecostes, a Descida do Espírito Santo.

Deem-se conta, teoricamente, de que a Ascensão é antes de Pentecostes.
Hoje, vocês vivem tudo isso ao mesmo tempo.

Porque é a Graça.
Então, o ego vai dizer: “sim mas, sim mas, é preciso que eu ganhe a vida, sim mas, é preciso que eu faça isso,

faça aquilo”.
É o ego que o diz.

O CRISTO dizia: “busquem o Reino dos Céus”.
O que vocês fazem, então?

O dia em que vocês viverem isso, não haverá mais questão.
Não é possível.
É impossível.

***

Pergunta: achar uma paisagem linda, passeando, é um julgamento?

Não.
Como vocês veem a paisagem?

Vocês a veem com os olhos?
Vocês a veem com o Coração?
Ou vocês a veem no Absoluto?

O IRMÃO K irá falar-lhes, muito melhor do que eu, sobre isso.
Quando eu olhava o Sol, na meditação, pela amanhã, será que eu via o Sol tal como vocês o veem quando

vocês olham para ele?
O ser humano tende a considerar que o ato de ver é sempre o mesmo.

Há julgamento, não no fato de ver a beleza, mas será que isso é suficiente para viver o Si?
Será que isso é suficiente para estar estabelecido no Absoluto?

Não, é impossível.
Porque, quando vocês vivem o Absoluto, não há mais projeção.

Houve o Casamento Místico.



Portanto, quando vocês veem uma paisagem, vocês são a paisagem.
Mas isso não é uma visão da mente.

É a estrita Verdade.
Então, é outra coisa olhar uma paisagem e achá-la bonita, do que viver a paisagem.

Lembrem-se: nas etapas anteriores ao Absoluto, havia a Comunhão, a Fusão, no início deste ano, a
Deslocalização.

Enquanto vocês consideram (que isso seja pelos sentidos e mesmo pelo Coração) que tudo o que vocês
podem contemplar (pelos olhos ou por outra coisa) é exterior, vocês estão (por definição e por condição) em

uma projeção.
 O Amor que vocês dão aos seus filhos, ao seu marido, à sua mulher, é uma projeção que apenas faz traduzir o

quê?
O medo da Unidade, o medo da falta, mesmo no amor, como dizer, o mais perfeito, o mais romântico e o mais

justo.
Durante a minha vida, perguntavam porque eu não tinha mulher.

Mas eu dizia: “eu não vou me casar com uma mulher já que eu me casei com todas as mulheres”.
Por que me limitar a uma pessoa?

Vocês veem a diferença?
Quando vocês estão no Amor, não há preferência, não há amigo, não há inimigo.

Não há paisagem, tampouco, porque vocês são isso.
Quando nós lhes dizemos que este mundo é uma ilusão, isso não quer dizer que é preciso negá-lo.

Obviamente, o ego vai aproveitar para dizer: “mas é a antivida negar a vida”.
Nós jamais lhes pedimos para negar o que quer que seja, mas para transcender.

Não é a mesma coisa.
O ego, é claro, vai se apropriar disso dizendo: “não, é preciso rejeitar isso, é preciso rejeitar aquilo”.

Não.
Porque, quando a Luz penetra e fecunda vocês, ela age por ela mesma.

Vejam, por exemplo, a alguns anos, ANAEL sugeriu que, para viver mais facilmente a Luz, era preciso ingerir
líquido ou era preciso não comer certas coisas.

Há quem se apressou nisso.
Mas foi o ego que se apressou.

Hoje, o que acontece?
Aqueles que começam a viver as primícias da Onda da Graça, da Onda da Vida, não têm mais fome.

Eles se apercebem de que não podem mais comer depois de tal horário ou, alguns, mais nada.
Nesses casos, o que vocês fazem?
Vocês decidiram não comer mais?

Não.
Foi a Vida que decidiu por vocês, a Graça que vocês se tornaram.

Porque, agora, a Luz transforma muitas coisas no seu cérebro, durante a descida da Shakti ou das Partículas
Adamantinas.

Mas, neste Absoluto, é uma transformação radical.
Vocês não estão mais localizados em um corpo.
Vocês não estão mais confinados em um corpo.

Vocês não estão mais confinados em uma emoção.
Vocês não estão mais confinados em uma história.
Vocês não estão mais confinados em um mental.

Vocês não estão mais confinados em um corpo causal.
Logicamente, o ego vai dizer: “não é verdade”.

Mas isso, ele pode dizê-lo o quanto quiser, não é grave.
Aquele que o vive, vive-o.

Aquele que o é, é.
E ele o é, realmente.

Nenhum ego tem interesse em declarar que ele é Absoluto.
Porque, se ele declarar isso, sem o ser, o que vai acontecer?

Será muito ruim para o ego.
Já que o ego é absolutamente o oposto e a antítese do Absoluto.

O ego apenas existe porque há projeção: na paisagem, no outro, naquele que vocês amam, no filho que vocês
concebem ou que vocês possuem.

É óbvio que isso é apaixonante.



É óbvio que, aí também, há a vida.
Nós jamais dissemos o contrário, jamais.

Aqueles que compreenderam isso, eles compreenderam errado.
O Absoluto não é a negação.

Ele é a aceitação da ilusão, enquanto refutando-a: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso.
E, naquele momento, a um dado momento, a Onda da Graça vai chegar.

O que é a Onda da Graça?
É aquela que vai pôr fim à questão, às questões, às dúvidas, aos medos.

Não os seus, pessoais, não os seus apegos coletivos, tampouco, sequer os últimos apegos coletivos, mas o
Medo com um M maiúsculo.

O Medo Final: aquele da morte.
Quem morre senão quem deve morrer?

Vocês não são o que vocês acreditam ser.
Então, é claro, o ego vai dizer: “não é possível”.

Ele sempre irá dizê-lo.
Mas nunca nós dissemos para descartar o ego.
Nós lhes dissemos: “esqueçam as Sombras”.

Vocês não são a Sombra.
Vocês não são o que vocês veem.

Vocês não são o que vocês criam, mesmo sobre esta Terra (filho ou obra de arte).
Vocês nada são de tudo isso.

Será que isso quer dizer que é preciso rejeitar a pintura?
Será que é preciso rejeitar a música?
Será que é preciso rejeitar a internet?

Nós lhes dissemos que a internet os conduzia a Vibrações pesadas, mas, quando vocês vivem o Absoluto,
vocês riem de tudo isso.

Porque é o ego que os conduz, não o Absoluto.

***

Pergunta: o que são os barulhos estranhos que começam a ecoar por toda parte?

O Céu está rachando.
A Terra está rachando.

É a Graça, é o Som do Céu e da Terra.
É o Canto da Vida.

No momento, não é geral, não é?
Mas não se espantem dele se generalizar muito rápido.

Então, é claro, o ego, quanto mais as semanas passarem, o que vai dizer?
O ego vai dizer: “não acontece nada”.

Sim, é óbvio, porque o que não compreendeu este ego, que disse isso, é que isso acontece no Interior.
Como, se isso acontece no Interior, isso poderia acontecer no exterior, exceto no momento final, é claro.

Vocês acreditam que aqueles que vivem o que eles vivem, neste momento, em alguns países ditos árabes,
não estão num terror e num Apocalipse dramáticos?

Fiquem felizes.
Fiquem felizes de que a Terra se desperta agora e de que ela não tenha despertado seis meses ou um ano

antes.
Porque, isso os deixa o quê?

Fiquem felizes de que o que eu havia dito sobre a economia (por razões precisas) não tenha chegado, mesmo
se vocês praguejaram contra mim que lhes tinha dito uma mentira.

Não, eu lhes expliquei o porquê.
Não se ocupem mais em buscar alguma coisa no exterior.

Nada há.
O mundo não existe: ele é uma projeção total.

Mas não são vocês que desaparecem.
Vocês, vocês são a Eternidade, como poderiam desaparecer?

O que desaparece é tudo o que não existe ou que existe apenas de maneira limitada.



Então, é claro, o ego está aterrorizado.
São as etapas que havia dado SRI AUROBINDO sobre o Choque da Humanidade.

Vocês estão plenamente dentro.
Então, agora, que seja um vulcão, uma guerra, que sejam as Embarcações dos Vegalianos que aparecem por

toda parte, isso é insignificante.
O mais significativo é o que acontece quando a Onda da Vida, quando este Casamento Místico (que lhes foi

dado porque é uma Graça que lhes foi ofertada) for vivido.
Porque, aí, vocês vão rir.

Porque, no Absoluto, qual a importância?
Conforme nós lhes dissemos (como os Arcanjos lhes disseram): estamos no Interior de vocês.

Estamos bem no Interior de vocês, mas não no ego.
Não neste corpo.

Nisso que vocês São.
Nós somos vocês e vocês são nós.

Isso não é um jogo de palavras.
É o ego que mantém a separação, nos jogos de papel, nas funções.

Mas são palavras o que eu lhes digo.
Mas se vocês viverem o Casamento Místico, tudo isso irá lhes aparecer, mas de maneira extremamente clara,

extremamente evidente.
Não pode haver perguntas no Absoluto.

Agora, será que o Absoluto põe fim ao ego?
Não.

Há quem viva o Absoluto entre vocês.
Eles ainda têm um corpo.

Mas, será que é o corpo que comanda?
Será que é o mental que comanda?

Não.
Essa é toda a diferença.

***

Pergunta: você nos aconselha a ocuparmos do nosso sacro, das nossas profundezas, como fazê-lo
sem ali colocar vontade?

Agora, como para as Estrelas, como para as Portas, quando vocês colocam o que chamamos de consciência
(ou de atenção) sobre uma zona, vocês irão senti-la.

É a mesma coisa quando eu digo a vocês: “ocupem-se do seu traseiro”.
Eu não falo unicamente de uma local específico da anatomia.

Eu falo também do Absoluto.
O Absoluto não está no traseiro, não é?

O Absoluto está por toda parte.
Mas é preciso bem que isso comece, se o podemos dizer, pelo ego, em alguma parte.

Isso começou pelos pés (explicamos a vocês porque os pés, e eu o expliquei, de novo, através da lavagem
dos pés pelo CRISTO).

E depois isso chega, como disse ANAEL, no escroto, nas bolsas e nos lábios para a mulher, no períneo, no
sacro, nas nádegas.
Mas nada há a fazer.

Como disse ANAEL, a Onda da Vida é natural (não por oposição, por contradição).
Buscar o Reino dos Céus, acolher a Luz que descia, isso necessitava (o que vocês fizeram, alguns) de

exercícios e de protocolos.
Viver o Casamento Místico, a Onda da Vida (ou a Doação da Graça, vocês o chamem como quiserem), isso
necessita de desidentificar-se (de uma pessoa, de uma doença, de um corpo, de uma casa, de uma família).

Tudo isso é efêmero.
Vocês têm filhos.

Esses filhos (que vocês amam acima de tudo), em uma outra vida, foram aqueles que mais mal lhes fizeram.
É difícil de acreditar.

E vocês, pais, vocês mataram seus filhos em uma outra vida.
Eles vieram, por amor a vocês, na ilusão, na ação / reação.



Portanto, tudo isso é efêmero, isso não tem sentido.
Como dizem alguns, e como aqueles que vivem o Absoluto: “isso é uma trapaça”.

Mas sim.
Mas enquanto vocês não tivessem vivenciado a trapaça, como poderiam saber que é uma trapaça?

Eu prefiro a palavra farsa.
Porque, na palavra farsa, há a palavra espetáculo.

Isso é um espetáculo.
Mas vocês não são o espetáculo.

Mas se vocês quiserem manter, eternamente, o espetáculo, que seja feito segundo a sua fé.
É sua liberdade.

O que não foi correto é privar uma célula (vamos chamá-la assim, que está muito além do corpo, da alma, do
Espírito) da sua conexão.

Agora, tudo está reconectado.
Aliás, depois de mim, o IRMÃO K irá lhes falar muito, muito bem sobre esta noção de relação, de inteligência,

de conhecido e de desconhecido.
Muito melhor do que eu.

***

Pergunta: aqueles que estão atados pelos tornozelos não podem viver a Onda da Vida?

Isso está correto.
E não é uma punição.

Porque a Onda da Vida, como dizer, ela não se cria.
Ela se atualiza, no seu momento, e não no momento de um outro.

Há, também, uma noção cumulativa, de limiar, para que o suficiente de Onda da Vida acumule-se, para dar este
impulso para subir ao longo das pernas, para chegar aos dois primeiros chakras.

Como disse ANAEL, nada há a fazer.
Então, favorecer pelo orvalho, isso ele lhes explicou o porquê.

Mas querer fazer nascer a Onda da Vida, isso é o ego.
A Onda da Vida é natural, já que é a nossa natureza, de todos.

Nossa perfeição, que jamais passou pela menor alteração, que é perfeita, desde toda Eternidade.
Como este Absoluto poderia evoluir de uma maneira qualquer, já que ele é a Eternidade?

É o ego que é efêmero e que os faz crer que vocês são eternos.
Nós lhes explicamos as quatro consciências: sono, vigília, Turiya e sonho.

Além das quatro consciências, há o Absoluto, que não é o nada, que é o Tudo, e que não é sequer mais
consciente.

E, no entanto, isso não é a inconsciência.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu lhes digo: “sejam belos” porque vocês não podem
nada mais ser do que belos.
O que vocês querem Ser?

Nada há a Ser que vocês já não São.
E para isso: Humildade, Simplicidade.

O Absoluto é isso.
Eu lhes dou todo o meu Amor, que é o seu.

Até breve.
Passem bem.



************
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~ O EGO, o SI, ou o ABSOLUTO ? ~

Eu sou Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito todo o Amor de CRISTO.

Eu estou aqui, com vocês, enquanto Melquizedeque da Terra [elemento terra].
Eu tive, poucas vezes, a oportunidade de me expressar, frequentemente em relação com a noção de CRISTO,

de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.
Minha abordagem inscreve-se, sobretudo, no que é observado como conduta, digamos, com relação à etapa

da Terra que se abriu desde o recebimento do Manto Azul da Graça e o nascimento da Onda da Vida.

***

Como vocês talvez tenham constatado, até agora, muitas coisas foram aplicadas (através de diferentes ações),
que isso seja as energias que desciam, a Consciência Vibral, a Luz Vibral, que necessitavam da sua parte, eu
diria, de um trabalho específico (que alguns de vocês realizaram desde vários anos e que outros descobrem

somente agora).
Se vocês prestarem atenção, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, são exatamente o contrário, eu diria, do

que lhes foi solicitado até agora, ou seja, nada fazer.
O que está prestes a se realizar, esta famosa Obra no Branco ou Obra final, não necessita, paradoxalmente,

de qualquer intervenção de vida da sua parte, de qualquer atenção outra senão Estar Presente no Instante.
Na realidade, não lhes foi dado, não lhes será dado, práticas, exercícios específicos permitindo potencializar,

digamos, o que acontece.
No máximo, foi-lhes sugerido caminhar descalços para deixar mais facilmente, eu diria, subir esta Onda da

Vida.
É já algo que deveriam se perguntar.

O meu objetivo não é fazê-los reagir, ainda menos fazer trabalhar o seu mental, mas, simplesmente, colocar a
sua Intenção nesta diferença essencial.

A Luz solicitou, da sua parte, um processo (quaisquer que sejam as técnicas, as maneiras de proceder).
Houve mecanismos, técnicas de Integração, digamos, da Luz, nesse veículo chamado de corpo.

PHILIPPE DE LYON - 17 de março de 2012 - Autres Dimensions
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Mais do que nunca, hoje, nós lhes pedimos para deixar tudo isso.
Alguns, entre nós, lhes falaram ainda da Ilusão total.

Isso não foi destinado a desorientá-los ou a deixá-los perdidos, mas, bem mais, a fazê-los entrar no que eu
chamaria de certa forma de normalidade (além de todo mecanismo ascensional que está em curso, individual e

coletivamente, sobre a Terra como sobre o Sol).
 O que é solicitado hoje, da sua parte, é, sobretudo, colocarem-se nesta Humildade, nesta Simplicidade, isso
foi dito porque é preciso evitar, ao máximo, de algum modo, que o que chamamos de Consciência (que ela

seja aquela limitada do ego ou aquela mais ampla do Si) possa, de alguma forma, interferir com a normalidade
do que se desenrola.

***

A Onda da Vida, vocês entenderam, é a restituição deste mundo à sua Verdade, ao Éter que havia sido
rarefeito pela Ilusão e pela própria Falsificação deste Plano de Realidade.

Vocês trabalharam, muitos de vocês trabalharam muitíssimo, no sentido o mais nobre: buscaram, acolheram a
Luz, realizaram esse famoso desdobramento da Luz.

Nós os convidamos, ao longo de todos esses anos, a realizar diferentes coisas, e, desde algumas semanas,
uns e outros lhes pediram para parar tudo.

Não para parar tudo a fim de se colocarem em uma cama e aguardar qualquer fim, mas, sim, para parar todos
os processos que utilizavam a Consciência (ainda uma vez, que ela esteja colocada no Ego ou no Si) a fim de

deixar realizar o que é natural.
O que é natural?

O que é natural é, justamente, encontrar esta reconexão com o Céu e a Terra, com o que foi nomeado raízes
intraterrestres do Núcleo intraterrestre, e da cabeça ao nível das raízes ditas extraterrestres, colocando-os em
sua posição normal enquanto ser humano, no momento, como intermediários, de alguma forma, entre o Céu e

a Terra.
Tanto quanto a reconexão com o Céu, se o podemos assim chamar, necessitava de uma ação da sua parte,

a reconexão com a Terra necessita de uma não ação e de deixar atuar, digamos, o que deve acontecer.
Quando eu digo “o que deve acontecer” eu falo, ao mesmo tempo (porque é o mesmo processo, se for o seu

destino), do acesso ao Absoluto.
O destino da Terra sendo, como vocês sabem, estabelecer-se em uma Dimensão de uma oitava diferente do

que ela conheceu até agora.

***

Nós insistimos no fato de que havia várias Moradas, de que cada um iria segundo a sua Vibração, segundo a
sua escolha Vibral, de alguma forma.

Isso foi extremamente importante e sempre o é, naturalmente.
Mas, no desenrolar do que é aguardado (individualmente, em vocês, coletivamente) não há melhor atitude

senão deixar a vida desenrolar-se segundo sua própria Inteligência, segundo sua própria Luz, que isso seja
sobre a Terra como em vocês.

Uma série de manifestações, sobre a Terra, está em andamento, amplificando-se.
Elas pedem, da sua parte, uma coisa fundamental: é uma não reação, uma não participação a algo que possa

parecer, para a personalidade, terrível.
Da mesma maneira que, na vida comum, quando um ser humano passa pelas portas da morte, chega um

momento em que ele se rende, de alguma forma, porque nada mais há a fazer, quando o corpo se solta, senão
se render, é claro.

De modo semelhante, o processo de transformação final que vive a Terra e que vocês vivem, irá se
estabelecer, eu diria e nós lhes dissemos, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês desejem, o que

quer que vocês aceitem ou que quer que vocês recusem.
E a melhor maneira de viver isso que é para viver, é, sobretudo, deixar estabelecer-se o que deve se

estabelecer, em vocês como por toda parte em todos os outros lugares.
Novamente, e como lhes disseram os meus amigos Anciãos, vocês não têm que se colocar em um local e
aguardar que tudo isso aconteça tranquilamente, na cama ou diante de uma televisão: vocês têm que estar

Lúcido.
Mas estar Lúcido quer dizer acolher o que acontece, sem querer agir de maneira alguma, ou em vocês ou no

exterior de vocês.
Continuem, entretanto, a viver a sua vida.

Se a Luz os chamar de maneira demasiadamente intensa, vivam o que vocês têm a viver com a Luz.
Se a Luz não chamar por vocês, continuem a fazer o que vocês têm a fazer.

A Onda da Vida, além da Inteligência da Luz, faz muito exatamente o que ela tem que fazer, e ela o faz tanto
melhor quando vocês não intervierem.



O único reforço possível é o que acaba de ser anunciado a vocês, depois do meio-dia, ou seja, para conectar-
se, na Comunhão, na Nova Aliança, todos juntos, onde vocês estiverem, às 19 horas, hora francesa [das 14h00

às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora da Lisboa], a partir de 02 de abril, para acolher, em
conjunto, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sem nada fazer, sem nada pedir.

Conforme foi dito, simplesmente sendo espectador do que acontece, o observador do que se desenrola, mas,
principalmente, não participar deste espetáculo um pouco peculiar que vai agora se revelar, de maneira

extremamente rápida, por toda parte em vocês, como sobre a Terra.
A melhor maneira de viver e de passar, digamos, este período, é esta, não há outra.

***

Conforme nós dissemos, e conforme lhes disse o Arcanjo ANAEL, a Onda da Vida é comum ao conjunto da
Terra, Ancoradores de Luz, ou não, tendo despertado as Coroas, ou não.

A Onda da Vida não é um trabalho, não é um serviço, ela é natural, totalmente natural, é o retorno ao que havia
sido retirado, removido deste mundo, graças à liberação dos três envelopes isolantes que o Comandante (ndr:

O.M. AÏVANHOV) falou em várias ocasiões para vocês.
Poderíamos resumir isso de uma maneira muito simples, que é: “Amem, Amem, Vivam e façam o que é

agradável para vocês, no Amor”.
Não é mais tempo de insistir em outra coisa senão no que o Manto Azul da Graça decide, para vocês e em

vocês, ao nível fisiológico.
Isso foi abordado.

Não é mais tempo de decidir fazer isso ou aquilo, mas é realmente tempo, simplesmente, de Viver o que
chega.

Quaisquer que sejam as aparências deste mundo, é muito exatamente a Vida na sua Inteireza e na sua
Verdade.

Mais do que nunca, não procurem acontecimentos exteriores, eles estão aí.
Não procurem uma data, somente a Terra a conhece, vocês sabem.

Mesmo se nós lhes dissermos que isso está em andamento, isso está efetivamente em andamento, vocês irão
se aperceber disso através das modificações das suas próprias percepções.

O próprio fato de que a Onda da Vida os penetra, se isso já não ocorreu, muito proximamente, e os percorre, é
muito exatamente a reconexão final à Verdade, à Verdade do que vocês São, além da Ilusão.

Não se perguntem sobre o que é a Verdade, a ilusão.
Mesmo se muitos elementos foram dados, esses elementos eram os elementos que eu qualificaria de

preliminares.
Mas a melhor maneira, agora, de vivê-lo, é superar tudo isso e estar totalmente Lúcido e Presente a tudo o que

vocês fazem, a cada minuto.
Se vocês cozinharem, cozinhem.

Se vocês dormirem, durmam.
Se vocês trabalharem, trabalhem.

O que quer que vocês façam, façam-no, de qualquer forma, na totalidade, e com a maior Lucidez e com Amor.
As circunstâncias, não da Onda da Vida, mas da resistência à Onda da Vida (para seus Irmãos, nossos Irmãos,
nossas Irmãs que ainda estão na dúvida, no medo, em um contexto que eu qualificaria de linear, entre a vida e a
morte, constituído de comportamentos específicos adaptados a um determinado contexto de vida), em breve,

não terão mais andamento.
 O único modo de atravessar e de passar esta época, em vocês como fora de vocês, sobre este mundo, é

exatamente deixar fazer o que deve ser feito.
Compreendam bem que nenhuma oposição, em vocês e a vocês, poderá evitar seja o que for.

Compreendam bem que nenhuma manifestação, de qualquer ordem, face ao que as resistências humanas e
não humanas vão acarretar sobre esta Terra, diz respeito a vocês.

O que diz respeito a vocês é a Vida.
O que diz respeito a vocês é a Onda da Vida, é viver plenamente, de maneira Humilde, Simples, fazendo-se (e

sem qualquer jogo de palavra) o menor possível.
Essa é a forma mais segura, mais certa, de atravessar, eu diria, sem incidentes, este período.

***

Se vocês viverem o Absoluto, agradeçam,
Se vocês não viverem o Absoluto, agradeçam.

Se vocês viverem o Si, agradeçam.
Se vocês não viverem os Si, agradeçam também.



Se vocês viverem o Ego, agradeçam.
Se vocês viverem apenas o Ego, agradeçam da mesma forma.

Não se preocupem com qualquer atraso, com qualquer inabilidade à Onda da Vida.
A Onda da Vida é natural, ela não tem necessidade de vida porque ela se refere a toda Vida.

É o retorno à Vida, sem diminuição, sem cortes, sem rédeas.
Portanto, é um processo inteiramente natural, inteiramente espontâneo e que, mais uma vez, necessita da sua

parte apenas uma simples Benevolência, uma simples Lucidez.
Tudo deve tornar-se extremamente simples.

Do mesmo modo que a Luz é Inteligência e Simplicidade, a Onda da Vida pede a vocês, simplesmente, para
acolhê-la, para deixá-la, de algum modo, percorrê-los, sem perguntas.

Se vocês aceitarem essas preconizações, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que o que
nós nomeamos, durante anos, a Fluidez da Unidade, a Sincronia, a Alegria, o próprio Absoluto, irão se

manifestar, de maneira evidente, na sua vida.

***

O período é intenso, ele é intenso no plano da Consciência, ele é intenso no plano da Terra, ele é intenso, é
claro, no plano das mudanças.

Essas mudanças não dependem de vocês, do mesmo modo que, na vida comum, quando vocês estão para
morrer, quando todos nós morremos (exceto se dermos fim aos nossos dias), a morte não depende da nossa

vontade, em um sentido ou noutro.
É o que chega a este corpo que é perecível.

Diga-se bem que o que chega é, justamente, o retorno da Eternidade, do Imperecível, o retorno à Eternidade.
Nada há de mais natural do que a Eternidade.

O que não era natural, obviamente, eram as condições de vida sobre este mundo.
Não é este mundo que não é natural, é o que foi retirado deste mundo que não é natural.

O retorno do natural acompanha-se de marcadores: esses marcadores foram desenvolvidos longamente a
vocês, eu não voltarei ali.

Mas, além de viver, ou não, esses marcadores, o mais fundamental é fazer o Simples e de modo breve.

***

Como outros intervenientes lhes disseram, é preciso realmente felicitar o conjunto das Consciências, a
Unidade, a FONTE, a Obra que foi realizada e que permitiu, de algum modo, ter atrasado e diluído vários

elementos que tinham sido vistos pelos profetas, dados pelo CRISTO ou por outras tradições, referentes a
este tempo específico que termina.

Vocês estão, de alguma forma, além da participação, agora, nos processos coletivos.
Há muito tempo Ele disse: “os primeiros serão os últimos”.

Se, até hoje, vocês nada perceberam do que aconteceu, diga-se bem que esse é o seu justo lugar e que,
vocês também, da mesma maneira que os Coroados, são Abençoados.

Retenham, entretanto, que o que pode estar mais incapacitado, mais em desvantagem, durante este período, é
exclusivamente a atividade do Mental, já que dele resulta de todo resto: dos Apegos, das Crenças, das próprias

Emoções.
Lembrem-se de que vocês não têm qualquer meio de silenciar este Mental, nem de restringi-lo.

Somente o trabalho da Luz Vibral (e, agora, da Onda da Vida), que não é mais um trabalho, permite transcender
este Mental e se estabelecer no que nossos Irmãos orientais denominam e nomeiam a Morada da Paz

Suprema.
A Morada da Paz Suprema não é um estado de fuga deste mundo, do mesmo modo que o Êxtase (a

manifestação do Manto Azul da Graça, a ação e a manifestação do Absoluto) não é, em qualquer caso, como
lhes disseram outros Anciãos, hoje, uma recusa deste mundo, mas, sim, uma Transcendência deste mundo.
Vocês não podem transcender este mundo, individualmente, e agora coletivamente, se vocês rejeitarem este

mundo.
Ele não tem que ser rejeitado.

Ele tem, ainda uma vez, que ser Transcendido.
E a única maneira de transcender é, realmente, ser muito pequeno, fazer-se muito pequeno.

Do mesmo modo que um aluno que se destacou em uma aula na escola, a quem pedimos para fazer-se muito
pequeno ou para fazer-se esquecer.

Não há melhor meio de proceder hoje.
Novamente, o que quer que vocês tenham vivenciado, o que quer que vocês vivam, ou o que quer que



vocês não vivam, ainda, não se preocupem, vocês serão alcançados pela Onda da Vida, onde vocês
estiverem, independentemente do que vocês pensarem, independentemente do que vocês decidirem.

Isso é obrigatório, não há absolutamente nada que possa evitar o Núcleo Cristalino da Terra que está
conectado, eu os lembro, à sua origem estelar, ou seja, a Sirius.

***

A conjunção das três partes da Luz Vibral que vocês conhecem, a subida da Onda da Vida, restituindo-os ao
Éter da Eternidade, convida-os ao que nós nomeamos Núpcias de Luz, retorno ao Absoluto, estabelecimento

na sua escolha Vibratória.
E tudo isso ocorre realmente, sem qualquer implicação de vocês mesmos.

O que quer que decida a Luz, o que quer que decida a Onda da Vida, em vocês, vocês não podem escapar a
uma como à outra.

Somente a ilusão do Mental pode fazê-los acreditar nisso.
Nenhum ser humano, sobre este planeta, poderá escapar ao momento coletivo da Terra.

Há então, de alguma forma (durante este retorno à verdadeira Vida, digamos), uma inevitabilidade que não tem
o que fazer do seu livre arbítrio, se tanto é que vocês ali ainda acreditam.

A Ação da Graça é estritamente oposta ao livre arbítrio.
Quem possui o livre arbítrio é a Alma.

O que é a Ação de Graça é o que está além de tudo o que é efêmero (como nós lhes dissemos e como foi
repetido pelos Anciãos e pelas Estrelas).

Finalmente, a melhor maneira de estar confortável nisso que se desenrola é olhar desenrolar-se: isso não é
passividade, mas é, de fato, uma compreensão total dos mecanismos em andamento, quer vocês os vivam, ou

não, no momento.

***

A Humildade, a Simplicidade, são as chaves principais: calar-se diante do tumulto do mundo, calar-se diante
dos conflitos, não para refutá-los ou deles sair, mas porque vocês nada são de tudo isso.

Calar-se até mesmo diante da sua própria dor.
E vocês irão constatar que, se a Onda da Vida os penetrar, vocês irão conseguir, cada vez mais facilmente, não

mais ser identificados a qualquer dor, a qualquer implicação em sua vida.
Não é um desinteresse.

É, na verdade, uma Transcendência que é realmente vivenciada assim.
De hoje em diante e a cada dia, e agora muito rapidamente dentro de duas semanas, vocês irão constatar, se

isso já não ocorreu, as modificações fundamentais dos seus mecanismos de funcionamento.
Então, se as palavras empregadas, desde pouco tempo, tiverem pressionado, incomodado vocês, bem,
esqueçam essas palavras e permaneçam aí, sem implicação, sem desejar, apenas colocando-se como

intermediário do Céu e da Terra que acolhe, em si, com a mesma evidência, a Luz e a Onda da Vida.
As duas devem reencontrar-se: vocês são o lugar do Reencontro.
A Terra, o Sol, são o local do Alinhamento com a Onda Galáctica.

O que vocês vivem (ou não, ainda), em seus pés como no corpo, é a Onda Galáctica, é a transformação, ao
mesmo tempo, da lagarta na Borboleta, dando-lhes, por vezes, esses incômodos que lhes foram comunicados.

Será que a lagarta se preocupa em tornar-se uma Borboleta ou em negar a Borboleta?
Será que a Borboleta se preocupa em ter sido uma lagarta ou em ser uma Borboleta?

Será que vocês se apreendem do que isso significa?
A Borboleta voa sem se colocar a questão de saber como voar.

Vocês são, então, como isso foi dito, a Eternidade.
Vocês não têm que se colocar a questão de saber como Ser a Eternidade, porque, como isso lhes foi reiterado

e reapresentado, é a sua Natureza, é a nossa Natureza, de todos.
Somente o que se manifestou, desde vários anos (o princípio de confinamento da 3ª Dimensão dita

dissociada), é, justamente, o que não é normal.
O retorno à normalidade precisa, da sua parte, simplesmente, estar Consciente, mas vocês não têm qualquer

meio de ação, doravante, nesse retorno à normalidade.
Ele É e se inscreve na própria lógica da Vida, além de todo condicionamento, além de toda noção Dimensional.

***



Em suma, quer vocês acreditem ou não no que está acontecendo, isso irá acontecer e isso está prestes a
acontecer.

E a melhor maneira de passá-lo: Humildade, Simplicidade, ser muito pequeno, ser espectador e observador do
que se desenrola.

Vocês não têm que prever.
Vocês não têm que projetar.

Vocês não têm, tampouco, que manifestar qualquer medo ou, em todo caso, que dar ali o menor crédito
porque, efetivamente, vocês irão reencontrar o que é natural, mesmo se este Desconhecido, como dizia

IRMÃO K, nada tenha a ver com o conhecido.
Não se esqueçam de que, sobre este mundo, tudo está invertido: o que (desse ponto de vista em que vocês

estão) vocês chamam de nada, de vazio, é muito exatamente o Pleno e o inverso do nada.
O seu olhar, a localização do seu ponto de vista, não pode mudar a evidência, de modo algum.

Vocês apenas podem manifestar resistências ou contradições que vão, inutilmente, arriscar fazê-los sofrer, por
nada, estritamente por nada.

Pensar seja no que for de exterior como de Interior, agora, não será de qualquer ajuda.
A única ajuda vem da neutralidade benevolente daquele que tem confiança, Fé total na Eternidade, na Luz

porque essa é a única Verdade, como vocês o sabem, ou como vocês o supõem, mesmo se vocês ainda hoje
a rejeitam.

***

Retenham que, o que todos nós somos, é totalmente natural, que o que é encontrado é este aspecto natural e
Eterno e que o que desaparece é apenas uma ilusão à qual certo peso foi dado.

Aquele que morre, enquanto humano, pouco a pouco se desvencilha do que ele foi durante a sua vida e
renasce totalmente livre do que existia na memória de sua vida passada.

O que vocês são hoje, e o que vocês irão reaver (esta Eternidade) não estão inscritos, é claro, na lei de ação /
reação, em qualquer Karma: é a justa retribuição da sua natureza e a restituição.

A Fé e a Confiança participam da sua tranquilidade e da sua Paz.
Da mesma forma que quando um tsunami chega sobre vocês com uma onda de cem metros, de nada serve
querer fugir, da mesma forma, quando chegar a hora de partir (para alguém que for partir), ele sempre pode

resistir, finalmente, ele irá partir.

***

O que chega não é nem a morte, nem o sofrimento.
O que chega é a Liberdade, a Alegria, a Eternidade.

Somente se vocês não estiverem tranquilos, se vocês não estiverem em Paz, é que o mental vai sussurrar
exatamente o contrário.

Ele vai querer levá-los, principalmente se a Onda da Vida não estiver percorrendo vocês, a duvidar, a rejeitar, a
resistir, a afastá-los desta noção de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.

E tudo, efetivamente, irá se tornar, nesse caso, muito complicado, menos evidente e menos sereno.
A questão não é projetar algo que vai chegar ou que não irá chegar, mas saber, em última análise, se vocês

estão prontos.
E vocês o estão, certamente, já que vocês estão aí.

Não há, então, que se colocar questões, há apenas que viver o que a Luz e a Onda da Vida dão-lhes a viver.
Quanto mais vocês aceitarem viver o que é para viver, o que a Vida propõe a vocês, mais vocês ficam atentos

e ficarão atentos ao que se desenrola, mais tudo será extremamente fácil
O mental irá tornar a sua vida difícil, estejam convencidos disso.

Essa é justamente a razão pela qual não é preciso, nem constrangê-lo, nem contrariá-lo, mas, sim, interessar-
se por outra coisa que esse mental.

A inteligência consiste não em escutar o mental, mas em agir ou em Ser com Inteligência.
Tudo isso se torna cada vez mais acessível a vocês, de maneira muito simples.

É a ação da Onda da Vida em vocês, é a Doação da Graça à Graça, é a ação do Manto Azul da Graça.
Perguntem, ao redor de vocês, àqueles que vivem a Onda da Vida, sobre seus efeitos, sobre o que ela

desencadeia, e em qual estado observado estão essas pessoas em relação a vocês, se vocês não o vivem
ainda.

***



De nada serve interrogar-se sobre quando isso irá aparecer: eu falo tanto da Onda da Vida como dos
acontecimentos importantes desta Terra, eles estão aí.

Naturalmente, uma série de prazos cósmicos, galácticos, foi dada desde vários anos.
Tudo isso não deve desviá-los do Instante.

Quanto menos vocês escutarem o que lhes sugere o mental, mais vocês irão para a primeira intenção que se
manifestar, mais vocês estarão certos de estar na precisão, porque há apenas o mental que é ambíguo, ainda.

A Verdade jamais usa de subterfúgios: ela está aí, como vocês sabem, talvez, desde toda Eternidade.
Ela não tem o que fazer da cogitação do mental para saber se isso está correto ou é falso.

Isso É.
Toda sua vida, se vocês permanecerem tranquilos, irá se tornar (em todos os seus compartimentos, mesmo se

ela ainda estiver compartimentada) cada vez mais simples.

***

Mais uma vez, retenham, também, que cada um de vocês, aqui, sobre a Terra, é diferente, e que o apelo da
Luz para um será fulminante e que o mesmo apelo da Luz, para outro, vai torná-lo agitado.

Tudo é possível.
Simplesmente, respeitem a primeira intenção e o primeiro impulso porque é sempre o que vem da

Simplicidade.
Não se coloquem questões.

Não entrem no jogo de saber por quê.
Não entrem na dúvida, nem na análise, porque toda análise, no final, sempre irá colocá-los frente a duas

escolhas, quando tudo já estiver escolhido.
A Onda da Graça nada pede senão colocar-se neste estado de Êxtase que lhes foi amplamente descrito,

também.
Mas, antes do Êxtase, é preciso adotar a Simplicidade.

Há, na realidade, um princípio que eu chamaria de vaso que se comunica um com o outro: quanto mais vocês
aceitarem o Aqui, quanto mais vocês forem pequenos, aqui (e, por pequeno, eu entendo humilde e não omisso,

e não confinado o tempo todo em um quarto para não ver ninguém), mais os seus relacionamentos, as suas
relações, far-se-ão sob a regra da transparência e da evidência.

 E mais vocês irão se beneficiar da Ação da Graça e, portanto, do Amor que irá se tornar cada vez mais Lúcido
e consciente na sua vida, permitindo-lhes, por outro lado, não serem afetados, de maneira alguma, pelo que

acontece sobre a Terra.

***

Aproveitem, como foi dito, desses momentos no ocidente que lhes foram oferecidos para estabelecerem-se,
cada vez mais, na Paz.

Suas condições de vida, qualquer que seja sua duração, aliás, para alguns de vocês, são, de longe, ideais, em
relação a outros Irmãos e outras Irmãs em outros lugares.
Nada do que irá chegar, do que chegou, é fruto do acaso.

Tudo é fruto da resolução da ação / reação pela Ação da Graça.
Sem exceção alguma.

Mesmo se um acontecimento da sua vida, do seu ambiente, parece-lhes difícil, há uma razão que não é sua
razão.

Mas há uma razão essencial em seu destino.
Se vocês aceitarem este princípio, vocês irão constatar, muito rápido, que esse é realmente o caso.

Se vocês deixarem o mental assumir o controle, não haverá escapatória.
Nesses casos, o sofrimento irá aparecer.

***

A Onda da Vida, ou Onda do Éter, ou Doação da Graça, é alguma coisa (se o podemos dizer alguma coisa)
que é a própria essência, como nós lhes dissemos, a própria estrutura do conjunto das Dimensões, do

conjunto dos processos chamados de Vida.
Nada mais há a fazer senão cavalgar no que a vida lhes propõe para cavalgar.

Se vocês deixarem intervir a vontade, como foi dito, ou o seu mental, vocês irão, sistematicamente (e não uma
vez em cada duas), ao contrário do que é previsto para vocês.

Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.



Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.
Se vocês negligenciarem a primeira intenção ou o primeiro impulso, vocês farão, sistematicamente, o contrário

e vocês terão problemas ou contrariedades.
Esse não é o objetivo.

A Luz é Amor.
A Graça é Amor.

Ela os devolve ao que vocês são, ou seja, ao Amor, e não para viver problemas.

***

Dessa maneira, então, se vocês se colocarem, deliberadamente, com confiança, com Fé, com Humildade,
Simplicidade e Pequenez, na sua vida, vocês podem estar certos de que, bem depressa, vocês terão a

demonstração desta eficácia.
Por outro lado, se vocês forem ao outro sentido, vocês irão constatar (aí também, bem depressa) que há

alguma coisa que não funciona.
Isso não é, ainda uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, a própria Ação da Graça

trabalhando em vocês: cabe a vocês vê-la, adotá-la, ou não.
Vocês são, nesse nível, como dizia IRMÃO K, inteiramente responsáveis, porque vocês são inteiramente livres

e autônomos: cabe a vocês recusar ou aceitar.
Mas nem a recusa, nem a aceitação, devem desenrolar-se no campo do mental e em uma atividade incessante

de pesar os prós e os contras.
Porque vocês jamais sairão disso.

A única resposta a obter é, certamente, saber quem vocês São.
Mais do que nunca, a Ação da Luz, a Ação da Onda da Graça, remete-os a esta questão: quem vocês São?
Ela pode se colocar de diferentes maneiras, como um questionamento em meio a diferentes funções ou a

outros papeis que vocês mantêm em sua vida.
Isso não é, mais uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, um nivelamento do que deve ser

nivelado.

***

A resistência ao que está aí é sofrimento.
A aceitação do que está aí é deleite.

Em um caso, há choros e ranger de dentes.
No outro caso, há felicidade.
O que vocês preferem viver?
O que vocês preferem Ser?

Qual é, grosso modo, digamos, a sua Verdade?
É a angústia e o medo, ou é a Felicidade?

A resposta está em vocês.
Mesmo se, por vezes, enquanto humanos, nós temos tendência a projetar-nos no exterior, isso não depende,

de forma alguma, das circunstâncias exteriores, porque as circunstâncias exteriores fazem apenas se
conformar com a verdade que vocês vivem.

Isso é a demonstração, de algum modo, da potência da Lei da Atração.
Se vocês pensarem na guerra, vocês irão viver a guerra.

Se vocês virem a guerra, haverá guerra.
Se a guerra ocorrer, mas se vocês não estiverem, nem no pensamento, nem no fato de ver as guerras,

vocês não viverão a guerra, em vocês.
Como dizem muito bem os nossos irmãos orientais, pensem apenas que há coisas belas, exprimam apenas

coisas belas, cerquem-se de coisas belas.
Isso, o Comandante disse em várias ocasiões, durante a sua vida, e ainda hoje.

Hoje, os resultados de tal tipo de comportamento ou de tal outro, não estão mais defasados no tempo, mas são
instantâneos.

Eles o serão cada vez mais, de maneira a tornar inteligível a vocês sua própria posição nos processos em
andamento.

***



Vocês estão empenhados na sua Eternidade?
Ou vocês estão envolvidos nos jogos do mental?

É muito simples.
Se vocês estiverem envolvidos no jogo do mental, nada há a condenar, mas vocês irão observar a agitação.
Se vocês fizerem o jogo da Eternidade, o seu comportamento será a manifestação da Paz, da Alegria, da

Unidade.
No final, há apenas duas posições sustentáveis, todas as outras são intermediárias no período que se abre,

que se abriu: aceitação ou recusa.
Vocês não podem mais negociar.

Aliás, o que há para negociar?
Terminou.

Vejam a sua vida.
Vejam este corpo que vocês habitam.

Vejam o que acontece, e vocês têm a resposta.
Vocês não têm que se perguntar.

Isso é evidência a partir do momento em que vocês olham, objetivamente, o que se desenrola.
Dessa maneira, então, o tempo da Graça, a Onda da Vida, simplifica ainda mais as coisas.

Resumindo, de maneira humorística, eu diria: isso passa ou isso quebra.
Não há qualquer responsável exterior, há apenas vocês, frente a vocês.

Não há, evidentemente, qualquer culpado, qualquer vítima, qualquer algoz, disso vocês sabem.
Portanto, de nada serve jogar a culpa em outra coisa senão no si, e o si jamais pode ser culpado.

O que parecia como uma culpa é apenas o resultado, sem qualquer culpa, do que vocês conduziram, como
atitude, na vida.

Uma vez que vocês tiverem compreendido isso, resta aplicá-lo porque tudo é instantâneo.
Assim como o ladrão ou o assassino não recebia a sua retribuição imediatamente: ela podia ser postergada a

um tempo posterior ou a uma vida posterior.
Mas não há mais tempo posterior, não há mais vida posterior, há apenas o tempo presente que vocês vivem.

E, então, neste tempo presente, inscreve-se a Eternidade e, portanto, o imediato do que é colocado em ação e
do que se manifesta.

Então, é lógico, no ser humano encarnado, buscar a origem para ali levar uma solução (de um problema, de
uma dor, de um estado).

Não é mais tempo de tudo isso.
Há, de algum modo, urgência.

Esta urgência é uma urgência de Amor, é uma urgência à qual os chama a Onda da Vida, urgência à qual vocês
respondem ou não, além mesmo de saber se vocês a vivem, se vocês a percebem e se o Êxtase está aí.

 Se o Êxtase estiver aí, não há mais qualquer problema, porque a Doação da Vida, que é a Doação da Graça,
irá fazê-los viver o Absoluto, a cada minuto, independentemente de qualquer circunstância exterior e Interior, e

independentemente de qualquer reencontro exterior ou Interior.

***

Retenham que o movimento da consciência é estritamente o inverso do que foi o caso até agora (da
encarnação da Luz), hoje, da subida da Graça.

Se vocês se apreenderem desses dois movimentos, sucessivos e complementares, se vocês os deixarem
agora trabalhar tranquilamente, tudo será bem sucedido.

Como, aliás, poderia ser de outra forma?
A Onda da Vida é o restabelecimento da Verdade, e tudo o que se restabelece, em vocês, restabelece-se,

também, na sua vida.
Com facilidade, se vocês não resistirem, se vocês não se opuserem.

Obviamente, aquele que evolui em meio aos seus próprios limites, pode se deixar ver, para vocês, como um
folgado, alguém que nada compreendeu.

Efetivamente, vocês podem afirmar que vocês nada compreenderam porque nada há a compreender: há
apenas que Ser.

Mas isso escapará totalmente àquele que está na pessoa.
Será que isso importa para vocês, ou não?

Se isso importar para vocês, então, aí também, vocês não estão no Absoluto.
É tão simples assim: vocês não podem agir ou Ser no Absoluto, se o Absoluto não estiver aí.

Isso não deve acarretar, no entanto, uma culpa do que quer que seja, mas, sim, estar lúcido, transparente,
frente a vocês mesmos, sobre o que ocorreu, ou ocorre ou irá ocorrer, em sua vida, nestes tempos



específicos.

***

A Onda da Vida, esta Graça, é inegavelmente Amor, inegavelmente Verdade, sem sombra de suspeita ou de
dúvida.

O que terá dúvida e suspeita é apenas o que é limitado em vocês e que tem um medo terrível do Ilimitado.
Cabe a vocês ver ao que vocês dão crédito, ao que vocês concedem intenção.

Vejam ao redor de vocês aqueles que os precederam na Onda da Graça.
 Façam perguntas a eles.

Vão além do que vocês podem perceber como terror, no seu ego, e vejam com objetividade o que se tornou a
sua vida.

Apreendam-se, também, de que vocês não podem trapacear, nem com vocês, nem com o outro: ou seja,
aquele que afirma estar na Alegria e que não o está, acabará por chorar, que aquele que vive realmente o

Absoluto, permanecerá o Absoluto.
Não pode haver queda ou nova queda já que esta Passagem é definitiva.

Então, as coisas estão claras, evidentes e irão se tornar cada vez mais evidentes, em vocês como ao redor de
vocês, agora.

Eis as generalidades que eu tinha para falar sobre este período.
Se existirem, em relação a tudo isso, perguntas, eu as considero com grande prazer.

Não hesitem.

***

Pergunta: a Passagem que você acaba de falar é aquela da garganta?

A Onda da Vida, quando ela transcende a carne (fazendo definitivamente sair os limites da carne da sua
consciência) vai, de algum modo, difundir-se, propagar-se, em zonas realmente privilegiadas que são o ponto
OD do tórax (entre o plexo solar e o plexo cardíaco), de um lado, e do outro lado, realmente o chakra dito da

garganta que foi um local de Passagem, já, no Natal de 2010.
Em seguida, em todo corpo, não somente nos pés, mas também nas mãos.

E, depois, esta espécie de forro, ao redor do seu corpo, que não é, desta vez, o corpo de Estado de Ser (que
era uma estrutura de ressonância, manifestando-se em uma Porta), mas, sim, a cópia.

Essa cópia não é o corpo de Estado de Ser: é o corpo transfigurado que vocês devem desposar.
É o corpo sem corpo.

É a forma sem forma que vem se decalcar em uma forma, aquela do corpo.
A Onda da Vida é um canto do Êxtase quando ela está instalada, na totalidade: uma Beatitude e uma Felicidade

absolutas, denominadas, aliás, Deleite e Êxtase permanentes.
Quando vocês chegam a isso, o que pode restar como interrogação, como questão, como dúvida, como

medo?
Absolutamente nada.

Não são vocês que decidiram se separar dos seus medos, lutar contra o que quer que seja.
É a ação direta da Graça quando ela está instalada, de maneira definitiva e inalterável.

***

Pergunta: ao que se refere a representação do Manto Azul no Manto Azul da Graça?

O Manto Azul é a estrita Vibração, tendo sido realizada no ano passado, e nomeada Fusão dos Éteres, visível
em diferentes locais deste planeta, no céu da Terra ou, se vocês preferirem, na atmosfera da Terra.

Esse Manto Azul da Graça se deposita: é uma Onda Vibratória, de cor azul, carregada pelo Mestre dos Éteres,
aquele que viu o Éter, o bem amado SRI AUROBINDO e que se revela como o Manto Azul de MARIA e que os

reveste desta Graça.
Esta Graça coloca-os na Beatitude.
Ela desencadeia a Onda da Vida.

Ela vem, através da sua densificação, sobre o que é nomeado fígado e baço, impulsionar a Passagem da porta
OD que somente vocês podem realizar.

Mas ela aplica a energia ou, se vocês preferirem, ela lubrifica, de algum modo, a porta OD.



Tudo isso se realiza de maneira concomitante.
O Manto Azul da Graça é uma estrutura Vibratória cuja virtude é colocá-los na Beatitude, fazer nascer a Onda da

Graça que lhes permite passar a Porta Estreita da Ressurreição, da Crucificação.
Isso se faz, ainda uma vez, sem qualquer intervenção da sua parte.

***

Pergunta: se nós, sozinhos, podemos passar a Porta Estreita, o que há para fazer?

Não, na verdade, não há estritamente nada a fazer.
A crucificação do ego é, justamente, desviá-lo, não negá-lo.

Justamente, nada fazendo, porque, em última análise, quem fez até hoje, senão o ego?
Mesmo a ativação das Coroas Radiantes, mesmo o Fogo do Coração abrindo-os ao Si, apenas foi viabilizado e

conscientizado porque o ego o realizou.
E vocês não são o ego.

E, portanto, conceber que há algo a fazer é querer agir.
Há apenas vocês sozinhos que realizam a Passagem.

E esta Passagem é, muito exatamente, o Abandono à Luz, mas, muito mais, o Abandono do ego e o Abandono
do Si.

O Manto Azul da Graça e a Doação da Graça ajudam-nos a vivê-lo.
Mas, são vocês que o vivem.
Não há qualquer contradição.

Crer que vocês irão se liberar é uma ilusão.
Vocês estão Liberados, desde toda Eternidade.

Simplesmente, vocês não o sabem.
Da mesma forma, com humor, que o Senhor Jourdain fazia da prosa, vocês fazem da prosa sem sabê-lo.
Quando vocês descobrirem a sua natureza, o Absoluto, que lugar poderia restar para o ego ou para o Si?

Nenhum.
Somente o ego crê que ele cria a Luz ou que ele capturou a Luz.

Somente o ego crê que há um caminho, algo a percorrer.
Somente o ego crê que há um trabalho.

E nós também, aliás, jogamos nesta crença.
Como isso foi dito, desde pouco tempo, se mesmo MARIA tivesse dito, de repente, a uns dez anos: “vocês
são o Absoluto”, vocês não teriam mesmo colocado questões, vocês teriam tomado isso como alguma coisa
que vocês não compreendem, mas que não necessita de qualquer questão, porque é extremamente abstrato.

***

Hoje, o Absoluto não é abstrato, é uma Verdade, capaz de ser vivida além da consciência.
Mas, viver o Absoluto, é não mais viver o ego e não mais viver o Si.

Não os rejeitando ou os enterrando, mas os transcendendo, e é apenas o ego que pode transcender o ego.
Acreditar que há uma solução de continuidade entre o que é conhecido e o que é desconhecido é muito

satisfatório para o ego.
Mas isso não pode existir.

 Quando vocês deixam este corpo pela morte, será que vocês levam o seu corpo?
Será que vocês levam o que quer que seja que vocês possuem sobre este mundo?

Reflitam dois minutos.
Será que vocês partem com o seus sapatos, com o seu talão de cheques?

É o ego que, incansavelmente, os faz crer que vocês possuem a Luz, que vocês se tornaram Luz.
O ego sempre irá mentir ao Absoluto, porque, como foi dito, o Absoluto, para ele, representa o medo o mais

terrível.
Conforme foi dito, hoje, o ego apenas pode renegar o Absoluto.

Enquanto vocês continuam acreditando que são vocês que trabalham, que são vocês que transformam, nada
acontece.

O ego pode ir até um certo estágio da Luz, isso se denomina, aliás, o Si, o Acordar ou o Despertar.
Mas o Acordar ou o Despertar não são a Realização, e ainda menos a Liberação, mesmo o conjunto da Terra

estando Liberado.



Estar Liberado é tomar consciência da Liberação e do Absoluto.
Isso é um fato adquirido para o conjunto da humanidade.

Mas o que vai restar uma vez que isso for vivido?
Restará um ego, um Si, ou restará apenas o Absoluto?

Eu resumiria isso de outra forma.
A pessoa que vocês são jamais poderá viver a Liberação.

A outra novidade é que vocês estão Liberados, de toda Eternidade.
Isso é um paradoxo magistral para o ego, mas é a evidência para o Absoluto.

É normal que o ego fique com raiva, que se irrite sozinho diante deste tipo de frase: esse é o objetivo.
Vocês estão com raiva?

Vocês são esta pessoa inscrita entre um nascimento e uma morte?
O estratagema mais maravilhoso disso que é nomeado ego (sem qualquer noção pejorativa ou maliciosa) é

justamente fazê-los crer que ele é eterno, que ele é todo poderoso e que existe apenas ele.
Mas o ego, a pessoa, jamais conhecerá o Absoluto.

A boa notícia é que vocês não são o ego, que vocês são o Absoluto.
E ser o Absoluto não os impede, absolutamente, de percorrer este mundo.

Simplesmente, a maneira que vocês o percorrem nada mais tem a ver.
Como dizia, eu creio, no início da tarde, um dos Anciãos: há um antes e um depois.

Enquanto vocês não têm consciência de um antes e de um depois, vocês permanecem no ego.
Do mesmo modo que uma experiência mística, seja o Despertar do Si ou a experiência de morte iminente, leva

inexoravelmente a conceber (porque essa é a verdade) que há um antes e um depois.
Enquanto vocês tiverem o sentimento de uma continuidade, não pode ali existir o Absoluto.

A Passagem é isso.
Apenas vocês sozinhos que podem realizar essa Passagem, mas isso não é absolutamente um fazer, é

justamente, exatamente, o inverso.
É o ego que crê ao contrário: que ele pode fazer aí onde ele nada tem que fazer.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs nesta carne, eu rendo Graças a vocês por ter dado atenção aos meus propósitos e
eu amo vocês indefinida e infinitamente.

O Melquizedeque da Terra, PHILIPPE DE LYON, lhes diz até uma próxima vez.
E não se esqueçam de colocar em algum lugar o que eu lhes disse, mesmo se, no momento, isso nada evoca

e nada faz ressoar em vocês.
O momento chegou, que será o seu, compreendam rapidamente e se apreendam do que eu lhes disse.

Outros Anciãos lhes disseram, em outros momentos, algumas coisas, na época em que vocês os leram, em
que vocês pareciam compreendê-los.

Se vocês os retomarem hoje, vocês verão que o significado não é de todo o mesmo.
Algumas coisas foram dadas, desde alguns anos, e pareciam lógicas para vocês, Vibrantes, mas não veiculam

a mesma Vibração se vocês as relerem hoje.
O texto é o mesmo, a Vibração é a mesma, o que foi que mudou?

Com isso, eu lhes digo, até breve.
Sejam preenchidos de Graças.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1387

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)
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***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Meu nome é SNOW ou Pluma Branca.
Eu lhes apresento o Amor, e eu rendo Graças pela nossa Presença juntos.

Eu raramente tive a oportunidade de falar, e para aqueles que já tenham lido ou visto, eu sempre falo da
natureza.

Hoje, eu vou novamente falar sobre a natureza porque a natureza, também, e talvez de maneira mais adiantada
que nós, humanos, vive a sua própria transformação e a sua própria Ressurreição.

***

Que isso seja a Liberação do Sol, que isso seja o Sopro do Grande Espírito, ou que isso seja o que vem da
Terra, a natureza é o Encontro, o lugar privilegiado do Encontro, do que acontece em vocês.

Então, é claro, os Arcanjos lhes falaram para ir andar de pés descalços no orvalho, ao nascer do Sol (ndr: para
favorecer a subida da Onda da Vida), alguns Anciãos lhes falaram para meditar no Sol (ndr: para contatar

CRISTO MIGUEL).
Eu já lhes disse para ir para a natureza, para as árvores, que eram os embaixadores, de algum modo, do que

estava já Unificado e que não podia ser alterado, modificado.
A nova Vida, o Sopro do Espírito, a Onda da Vida, já está presente na natureza.

Ela está presente no solo, mas ela está também presente nos elementos da natureza, nos minerais, e aqueles
de vocês que ali são sensíveis já perceberam que esses minerais, esses cristais, tornavam-se diferentes: que,

eles também, eles estavam circundados, de alguma maneira, de um novo campo de Energia que nada mais
tinha a ver com o antigo.

 Aqueles que se interessam pelas árvores, assim que a primavera (outono, no hemisfério sul) tiver enriquecido
a seiva e feito subir a seiva, vocês irão constatar também que as árvores mudaram: elas são portadoras, elas

também, da nova Consciência, muito mais que antes.

***

E vocês, humanos, que colocam seus pés sobre esta Terra, vocês podem ir para a natureza, mais do que
nunca, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul), dentro de alguns dias, para embeber-se e nutrir-se.

A natureza irá nutri-los muito mais, vocês irão constatá-lo, do que o que vocês poderão absorver pela sua boca.
Qualquer que seja a pureza dos alimentos, vocês poderão, real e concretamente, nutrir-se da nova Consciência

dos vegetais: sem comê-los, absorvendo-os pela sua nova Consciência, por esse novo Corpo, por esta
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Vibração que os percorre.
O Sopro do Espírito novo vai manifestar-se a vocês, como nunca, a partir do momento em que a sua

Consciência se aproximar das árvores, dos vegetais, da água, e mesmo dos animais.
Os reinos da natureza, e os habitantes da natureza, são aqueles que são os mais capazes, no momento (mais
do que nossos Irmãos e Irmãs, que não estão despertos, na totalidade), de acolhê-los e de fazê-los Viver o

que vocês têm a Viver.

***

Qualquer que seja o estado da sua Passagem, do seu Acordar (como o dizem os Anciãos e outras Estrelas),
vocês têm, realmente, a capacidade para imergir-se na natureza como nunca.

Muito além de perceber as energias da natureza, vocês irão perceber o Despertar, total.
Façam a experiência, vão em frente do Sol, pela manhã, ou andem no orvalho.

Vão, em breve, tocar as árvores, tocar as flores, aproximar-se.
E vocês irão constatar que a própria Terra, se vocês colocam suas mãos na Terra, não tem mais a mesma

Vibrância, a mesma qualidade, a mesma intensidade.
Vocês não estão sonhando: a Onda da Vida da nossa Terra percorreu suas profundezas, para eclodir na

superfície, sobre o seu Manto.
E toda a natureza o sabe, é claro.

Porque ela o Vive muito mais facilmente do que nós, humanos, porque os vegetais não têm mental, eles não
têm freio e não têm resistência à evidência.

E vocês, humanos, que estão a caminho para este Absoluto, ou para o Si, mesmo se vocês desejarem
permanecer simplesmente na vitalidade, irão se aproveitar da natureza.

 Porque, mais do que nunca, este ano, ele terá muitas coisas a dar para vocês, muito mais do que o que a
sociedade, ou o dinheiro, poderá lhes dar.

A natureza irá se tornar seu curador, seu salvo-conduto.

***

Assim que vocês tiverem tempo, oportunidade, vão para a natureza.
Qualquer que seja o ambiente para o qual vocês forem atraídos, desta natureza (animais, vegetais, árvores,

minerais, a própria terra, rochas, oceanos, lagos), não importa, porque tudo o que contém esta natureza, vive,
ele também, de maneira muito mais Livre, o que vocês Vivem.

A Onda da Vida não é destinada, unicamente, ao homem.
A Onda da Vida é para toda vida sobre esta Terra.

Se vocês forem para a natureza com um olhar novo, sem procurar açambarcar a Energia, sem procurar, até
mesmo, senti-la, mas simplesmente deixando-se atravessar pela própria Consciência dos elementos da

natureza, se vocês se deixarem transparecer e atravessar, vocês irão constatar, muito depressa, que esta
natureza porta alguma coisa muito mais ampla do que nos anos anteriores.

Isso irá se tornar muito aparente, desde a primavera (outono, no hemisfério sul), nesta parte do mundo.
Haverá possibilidade de imersão, real, e vocês irão sentir o que é amplo na natureza, como isso jamais foi

possível.

***

A natureza é então, como eu disse, curadora, muito mais do que anteriormente.
Porque a Onda da Vida revela-se e se acumula, sem qualquer problema, no mineral, na árvore, na folha da

grama.
Vão ao seu encontro e, talvez, muito mais facilmente do que com um outro ser humano, vocês irão descobrir,

naquele momento, o seu Par.
E vocês poderão, então, talvez, viver esse Casamento Místico em meio à natureza.

A natureza inteira dará Amor para vocês, e os colocará nesta Beatitude.
Como lhes foi dito, isso é possível com uma folha da grama, com uma árvore, como com qualquer ser humano.

Vocês poderão, sem qualquer esforço, sem qualquer projeção, tornar-se a folha da grama, torna-se uma
árvore, partilhar a Consciência, superar a consciência limitada da sua forma.

A natureza e o Sopro do Grande Espírito chamam-nos, agora, para viver isso.
Não há barreiras ligadas à idade ou à origem: que vocês sejam (o que chamamos vulgarmente) um homem

branco ou um índio, nada muda, porque a própria intensidade do que está presente na Natureza é, realmente,



dez vezes maior.
A partir do momento em que vocês colocarem sua Consciência, sua Atenção, sobre ela, ela irá devolvê-lo de

maneira multiplicada.

***

A experiência da natureza não será simplesmente uma experiência diferente, a partir da primavera (outono,
hemisfério sul).

Será, aí também, uma experiência transcendente: se vocês se tornarem Transparente e totalmente Claro, se
vocês nada interromperem do que ocorre, se vocês viverem simplesmente a experiência, como uma criança,

com a maior Simplicidade, vocês irão compreender muito rápido o que está prestes a acontecer.
A Onda da Vida, que talvez não tenha nascido, ainda, em vocês, poderá nascer, de maneira mais espontânea.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça (às quintas-feiras, quando algumas das minhas Irmãs estão agindo), ou a

partir do dia 02 de abril, ou outros Irmãos e Irmãs que vivem a Graça, podem fazê-los ressoar.
Mas a natureza, ela, é o elemento certamente mais fácil.

Porque na natureza não há o mental.
Na natureza há, simplesmente, um projeto de Vida, que é o mesmo, desde toda Eternidade.

Uma árvore, na falsificação ou não, na Ilusão ou não, sempre permanece a mesma: ela obedece ao seu
programa de Vida, que é voltar-se para o Sol e crescer para o Sol.

E fazer circular a seiva, a Energia, a Onda da Vida, de baixo para cima, e de cima para baixo.
Ela está programada para isso.

E em vista do que foi Liberado na Terra, vocês concebem bem que as raízes da árvore, que mergulham na
Terra, empanturram-se desta Onda da Vida, aguardando a primavera para manifestar-se a vocês.

É o mesmo para a água, porque a Onda da Vida é esta Água vivificante que fecunda o Fogo.
Os cristais, oriundos da Terra, são portadores, desde já várias semanas, destas novas Energias, desta Onda

da Vida.
Há como a eletricidade, ao redor das árvores, ao redor dos vegetais, ao redor dos minerais.

A mesma coisa que há ao redor de vocês, distante de vocês, encontra-se em todas as Consciências da
natureza.

E a natureza, está, por vezes, muito mais disposta a se comunicar com vocês, a fazê-los viver o Casamento
Místico, do que um outro ser humano ou vocês mesmos.

Então, não se privam desse magnífico presente, que a natureza retransmite, ela também.
Não se esqueçam da natureza.

***

Lembrem-se, também, de que as possibilidades da Consciência que se torna a sua, permite-lhes visitar (com
este corpo ou sem este corpo) uma árvore, um vegetal, um mineral, como ir ao Sol.
Vocês podem dançar com uma árvore, do mesmo modo que vocês dançam no Sol.

Basta, simplesmente, ali pensar, e o pensamento irá criar isso.
Há uma possibilidade de Transparência e de Clareza, na natureza, muito mais fácil para manifestar a vocês.

A natureza irá Chamá-los, todos, segundo os elementos que os constituem.
O Apelo da água, da montanha, da árvore, da floresta, através dos seus próprios sonhos, tornar-se-á cada vez

mais evidente, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul).
Esta natureza, que se Desperta, participa, com vocês, desta Liberação.

***

Vão para a natureza, simplesmente, sem parcialidade, sem ritual.
Esqueçam todas as técnicas de abordagem de uma árvore ou de um vegetal: vão ali, espontaneamente, com

naturalidade.
Essa é a melhor maneira, agora, de Viver a natureza, os seus benefícios.

Como eu dizia, nos seus sonhos, ou por impulso, vocês poderão sentir ir a tal lugar, viver tal coisa, tomar tal
cristal, ou tal árvore, em seus braços.

Não resistam, façam-no.
Não busquem obter o que quer que seja, porque, desde o momento em que a Intenção seja colocada, isso

será obtido: isso é independente, aí também, do seu desejo, da sua vontade, de toda personalidade.



***

O Canto da Terra soou, vocês sabem, e irá soar nos locais cada vez mais numerosos.
Este Canto da Terra é também um convite para vir abraçar a Terra, para dormir sobre ela, deixando-se

fecundar.
Deem-lhe as suas costas, deitem-se sobre ela, e vocês irão ver.

Não lhe mostrem tão somente os seus pés.
Ela os aguarda, para dar-se a vocês.

Ela os fará percorrer, talvez, o que lhes parece restar a percorrer.
Ela irá facilitar a Verdade para vocês, sem se colocar questão.

A partir do momento em que vocês não lhe colocarem questão, a partir do momento em que vocês aceitarem
viver espontaneamente a experiência, sem procurar refleti-la, sem procurar analisá-la.

Se você imergirem, na totalidade, no que ela lhes dá a Viver, vocês irão Vivê-lo.

***

Respeitem o que lhes pedem os seus sonhos.
Respeitem o que lhes pedem as suas visões.

Respeitem o que lhes pede a sua alma, em relação à natureza.
Haverá sempre, na natureza, este elemento com o qual vocês estão constituídos: ele poderá entrar muito mais

facilmente em ressonância.
Eu diria ainda que a natureza apenas aguarda isso: fazê-los encontrar a sua própria natureza, a sua própria

Verdade.
Ela irá sustentá-los.

Ela irá apoiá-los.
Ela irá nutri-los.

Não é preciso ser índio ou ser xamã para isso, porque isso não requer qualquer habilidade especial.
A Onda da Vida da natureza é a mesma que aquela que os percorre ou que irá percorrê-los.

Não reflitam, vão para ela, e ela virá para vocês com uma facilidade desconcertante.
Falem com a árvore, com a montanha, com o mineral, com o seu Coração, com toda Transparência.

Nada lhe peçam senão estabelecer esta ressonância, este contato, este Amor.
Tudo irá ocorrer, aí também, naturalmente.

Não coloquem ali qualquer intenção, nem vontade, mas respeitem o Apelo.
Se vocês responderem ao Apelo da natureza, ou ao Apelo da sua alma para com a natureza, vocês irão viver

isso de maneira muito simples.

***

Se algumas circunstâncias da sua vida, ao redor de vocês (que vocês vivam a Onda da Vida na totalidade, ou
que vocês não a vivam), desencadearem reações, doenças, mal-estares (essas modificações, justamente, de

fisiologia, ligadas à Onda da Vida), vão, aí também, para a natureza.
Não para pedir para curá-los, mas, simplesmente, para se comunicarem com ela.

Então, ela saberá o que fazer, e ela o fará.
A natureza é mais do que abençoada, este ano, porque ela se desperta de um longo sono, aquele do inverno

(verão, no hemisfério sul), mas também enriquecida da Doação da Graça.
A natureza, também, independentemente do seu estado, independentemente de onde vocês aí estiverem

estabelecidos (que isso seja no ego, no Si ou no Absoluto), sempre saberá o que fazer para vocês, a partir do
momento em que vocês a respeitarem em sua abordagem, a partir do momento em que vocês nada lhe

pedirem senão viver a comunhão com ela.
Porque, em meio à natureza, tudo isso é profundamente natural, profundamente justo.
Além de ajudá-los a facilitar a Onda da Vida, a natureza irá restaurar o que deve sê-lo.

Vão ali, mais uma vez, com Humildade e Simplicidade: não como um conquistador, não como um guerreiro,
mas, sim, como um amante ou uma amante que respeita o objeto amado.

E tudo irá se Viver.

***



A natureza, de algum modo, neste país ou em outros lugares, irá atingir o que eu chamaria de seu ápice, seu
máximo de Graça, a partir do início de abril.

Estejam conscientes disso.
Porque vocês têm, nela, muitos elementos facilitadores, muito Amor, muita Luz, muita Graça.

Mesmo se vocês não tiverem tempo, gastem um pouco de tempo, mas façam-no.
Não o façam uma vez.

Façam-no várias vezes.
Porque, rapidamente, vocês irão perceber o que acontece.

Ainda uma vez, que vocês vivam as feridas do ego, que vocês vivam a Alegria do Si, ou a descoberta do
Absoluto, isso nada mudará, o efeito será o mesmo.

Tudo, na natureza, irá contribuir para Acordá-los, para Despertá-los e para Liberá-los.
A natureza nada irá lhes pedir senão, em troca, para Amá-la.

***

Como vocês talvez tenham constatado, suas necessidades alimentares mudaram, e elas irão mudar cada vez
mais, isso é normal.

Não sobrecarreguem este corpo.
Se o seu corpo não tem necessidade de alimentação, não a consumam.

Mas se ele reclama para vocês, consumam o que há de mais natural, entre os vegetais, e os consumam da
maneira a mais natural que seja, eu entendo: não cozidos, não alterados, crus.

Comam as cores que atraem vocês, as texturas que atraem vocês.
Abençoem a refeição, porque o que estará em seu prato, nos próximos dias, nunca mais será como antes: a
cenoura não será mais a cenoura de antes, o que vocês chamam de couve-flor não será mais a couve-flor de

antes.
Isso será extremamente perceptível a partir do momento em que vocês não denaturarem o alimento,

cozinhando-o ou cortando-o.
Vocês irão se lembrar muito rápido, então, de que esses alimentos, durante este período que é para viver,

serão a solução desses problemas da fisiologia que muda.

***

Através da nutrição, através do contato com a natureza, vocês irão ver que vocês têm todos os elementos, sem
qualquer exceção, para realizar o que isso representa em vocês.

Eis as simples palavras, e algumas palavras, que eu tinha para dizer-lhes, e que as minhas Irmãs me
encarregaram, pela minha posição, de entregar a vocês.

Se vocês tiverem perguntas, em relação à minha modesta intervenção, e se nós tivermos tempo, eu lhes
respondo, é claro, se for preciso completar o que eu disse em relação à natureza.

***

Pergunta: devido ao aumento da eletricidade, nos cristais, em particular, é melhor parar de utilizá-los ou
utilizá-los diferentemente?

Eu responderia que isso depende, como para os alimentos, da natureza do cristal.
Um carvalho não é um freixo [árvore da mesma família da oliveira -http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo ], um

salgueiro não é uma bétula [árvore da mesma família da aveleira - http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tula ].
Do mesmo modo que há modificação das cargas elétricas dos minerais, aqueles que podem causar mais
problemas são os que se carregam mais desta nova Consciência: em particular, o que constitui o Manto da

Terra, ou seja, a sílica, ou seja, o cristal de rocha e o quartzo.
Isso se aplica, em menor grau, a outros tipos de pedras.

Mesmo as pedras que estariam com efeitos de eletricidade, como a turmalina, são apenas muito pouco
referidas por esse processo.

Portanto, não se surpreendam com as modificações das suas percepções, mas isso apenas pede algo
particular a fazer, mais ou menos.

Para ficarem, talvez, vigilantes com o que não excedeu de eletricidade, de Onda da Vida, que os percorreu no
corpo.

Mas se vocês estiverem atentos, os alimentos irão produzir a mesma coisa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/B�tula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo


Se vocês transformarem os legumes e os cozinharem, vocês irão se aperceber de que vocês estão pesados.
Se vocês comerem os mesmos legumes crus, mastigando-os longamente, vocês irão constatar que com muito

pouco alimento, vocês estão satisfeitos.
Tudo isso está prestes a mudar, e irá se tornar cada vez mais aparente nas duas próximas semanas.

***

Pergunta: e sobre os cristais de rocha utilizados especificamente para as subidas Vibratórias (de corintos,
por exemplo)?

Se vocês se sentirem muito carregados, com muita energia, então, beneficiem-se da água potável que vocês
irão beber e, depois, vocês poderão utilizar o cristal.

A água será vitalizada, ela também.
Pensem também, por exemplo, em solarizar a sua água potável.

O que isso significa?
Beneficiem-se da água que vocês irão consumir, não a tomem do encanamento, ou de garrafas armazenadas,

mas, primeiramente, apresente-a ao Sol, deixem-na no Sol por uma hora ou duas.
Vocês irão constatar, muito depressa, mudanças consideráveis em diversos sintomas dessas modificações

fisiológicas que vocês talvez já sintam.

***

Pergunta: como lidar com a culpa de ter mandado cortar árvores, tendo então tomado consciência de que
essas árvores são seres de outros Planos?

Quem toma consciência?
A natureza está aí para servi-los.

Mesmo se vocês não tinham consciência antes, o simples fato de tomar consciência, hoje, é já uma reparação
para ela.

A culpa apenas pode vir do que é limitado, ou seja, do ego, sempre.
A partir do momento em que há reparação, a culpa não tem mais razão de ser.

Que vocês tenham cortado uma árvore ou que vocês tenham sido lenhador, isso nada muda.
O Amor é perdão total.

Amem, e vocês serão Amados, e o peso deste sofrimento absolutamente não existirá mais.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre esta Terra, eu lhes desejo, simplesmente, que Sejam, na totalidade, o que
vocês encarnam e o que vocês São.

E como disseram os Anciãos (eu apenas posso me juntar a eles): a Vida e o Amor são extremamente simples.
Só o mental não é simples.

A Vida, a Onda da Vida, a Luz Vibral, o Grande Espírito, são a própria Simplicidade.
Então, que a sua Vida seja tão simples como a Verdade.

Desvencilhem-se de tudo o que é inútil.
Desvencilhem-se de tudo o que os desviou do que vocês São.

Vocês encontrarão a verdadeira riqueza.

Eu Amo vocês e eu os abraço no meu Coração.
Até um próximo dia.

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



NDR: Nova prática do espaço de Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a contar de 02 de abril de 2012,
segundo as informações comunicadas por UM AMIGO em 17 de março de 2012:

“Nós os convidamos, então, toda noite, às 19 horas (hora francesa), a viver não mais um Alinhamento de
serviço, para o Ancoramento da Luz, mas, sim, para permanecer presentes a vocês mesmos, tranquilos,

qualquer que seja a posição (deitados, de pé, sentados, não importa).
Qualquer que seja a posição dos seus membros, qualquer que seja a posição da sua boca, quer seja de

olhos abertos ou fechados, simplesmente, estejam presentes, durante este período.
Isso será, para vocês, uma oportunidade de viver, de maneira serena, a Onda da Graça até o momento da

Ressurreição.
Esse momento pede, simplesmente, para se lembrar do que eu disse nesse dia: mantenham-se tranquilos,

permanecem em paz e, sobretudo, nada façam”.

***

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1388

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***

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

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

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1388
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


~ O ÚLTIMO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz do Si Eterno, Irmãos e Irmãs, eu venho lhes falar sobre uma série de
elementos que permitem articular as ressonâncias podendo existir entre o Si e o que é nomeado o Absoluto.

Muito além das definições, eu gostaria de chamar a sua atenção para certo número de elementos.
O Si fez parte de vários ensinamentos, de constatações.

Essas constatações foram invariáveis, nos séculos da história humana que são conhecidos de vocês, através
de testemunhos, de manifestações que acompanharam a revelação e a instalação do Si, quanto aos seus

mecanismos, quanto às suas vivências.
Tudo foi perfeitamente descrito nas diferentes formas de yoga, nos diferentes exercícios.

Eu acrescentei minha pedra a este edifício, desde alguns anos, dando-lhes, entre outros, a praticar: o yoga da
Unidade, o yoga da Verdade, inscrevendo-se na sequência lógica (se o podemos dizer), essencialmente,

do Kriya yoga.
Vários yogas apareceram em função das revelações sucessivas de certo número de seres humanos tendo

vivenciado o acesso ao Si (o Despertar, se vocês preferirem) e a Realização.
O conjunto das estruturas foi dado a vocês.

Eu também lhes comuniquei, desde alguns meses, que o conjunto do que devia ser dado a vocês, enquanto
ensinamento, foi dado.

Não haverá, então, outro ensinamento, nesta fase do Último que está para se viver durante este período.
Há apenas (e como isso foi abordado pelo Arcanjo ANAEL) que deixar a Onda da Vida penetrar em vocês.

Isto não pode depender de qualquer prática, de qualquer yoga, de qualquer percepção, assim como de
qualquer vontade, nem mesmo do Si.

O Absoluto os faz portar, suportar, sua natureza Eterna, além dos limites da encarnação, além da alma, além do
Espírito.

Isso foi nomeado: Onda da Vida, Onda da Graça.
Várias denominações são possíveis, mas elas permanecem apenas como denominações.

***

UM AMIGO - 17 de março de 2012 - Autres Dimensions
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A Onda da Vida penetra em locais específicos deste corpo e vai progressivamente (como isso lhes foi
explicado) invadir, pouco a pouco, o conjunto do corpo e depois o conjunto da Consciência a fim, de algum

modo, de desencadear a passagem da Porta Estreita, na totalidade.
A Onda da Graça foi potencializada (digamos) pelo Manto Azul da Graça e continuará a agir nos tempos que

vocês têm a viver sobre esta Terra.
O período de Alinhamento que vocês realizam, desde tanto tempo, a pedido do Conclave Arcangélico

(recentemente dissolvido) que lhes pediu para Alinhar-se e receber a Luz (em um sentido de serviço) às 19
horas (hora francesa): a partir da data correspondente a 02 de abril do seu ano, denominado no ocidente, 2012,
este Alinhamento das 19 horas (hora francesa) será substituído pela sua Presença em meio ao Si, a fim de se
beneficiar do Manto Azul da Graça e, sobretudo, diretamente, a cada dia (além mesmo deste horário, se vocês

o desejarem), da Onda da Graça, da Doação da Graça, permitindo-lhes (se tal for o seu futuro) realizar este
Último.

***

Lembrem-se de que o Último não pode ser em função de uma ação qualquer da personalidade, não pode ser
em função de uma atividade qualquer do Si.

A Onda da Vida é um processo natural, do mesmo modo que existem, em vocês, circulações de energia, ao
longo de circuitos denominados meridianos ou Nadis, permitindo a este corpo físico existir, sustentar-se,

manter, de alguma maneira, sua aparência neste mundo.
Do mesmo modo, a Onda da Vida é um processo natural, em sua instalação, em seu desenvolvimento e em

seus efeitos.
Estes foram amplamente explicados para vocês.

***

Eu tenho, quanto a mim, que dar elementos para vocês.
Esses elementos, propriamente falando, não são um ensinamento, mas, muito mais, conselhos visando (que

isso seja desde agora ou a partir de seus momentos coletivos em 02 de abril) deixar estabelecer-se (com toda
tranquilidade, com toda Paz) este indizível, este Absoluto, esta Eternidade.

Lembrem-se do item essencial: nada há a fazer, nada há a pedir, nada há a ser.
Há apenas o ser presente em meio à Presença do Si, presente mesmo em meio ao ego, totalmente inserido na

realidade tridimensional do que vocês creem ser.
E neste estado, deixar trabalhar o que deve trabalhar e isso apenas pode ocorrer se vocês estiverem (durante

esses momentos) em Paz, se vocês se mantiverem tranquilos, se vocês aceitarem nada fazer, se vocês
aceitarem nada projetar.

Simplesmente estar aí, simplesmente estar presente e deixar a Doação da Graça se revelar.
Aqueles de vocês que não o vivenciaram, irão ver-se (de algum modo) potencializar pela ação conjunta de uma
multidão de Irmãos e de Irmãs, presentes sobre o planeta, sem visar retransmitir a Luz, sem visar estabelecer-

se no Si, mas, sim, simplesmente, acolher, da maneira mais simples, esta Graça, deixando-a trabalhar,
deixando-a levantar-se, deixando-a se difundir e realizar, em vocês, o Casamento Místico.

***

Eu tenho que especificar para vocês que além do período dos 21 dias permitindo a instalação da Onda da
Graça no que é chamado de fundamento (ou se vocês preferirem, os dois primeiros chakras deste corpo físico

e etéreo), a Onda da Graça virá, por ela mesma, transmutar tudo o que está ligado à sobrevivência do corpo,
tudo o que está ligado ao medo, aos medos, às dúvidas, a tudo o que representa um freio (mesmo

inconsciente e muito além mesmo do seu ego e do Si) no caminho do Absoluto.

***

A Onda da Graça está agindo por ela mesma.
Ela nada mais precisa senão da sua paciência

Ela nada mais precisa senão da sua benevolência.
Ela não pede, sobretudo, qualquer ação da sua parte.

Ela tem apenas que ser acolhida, em nome de outra pessoa além do Si, em nome de outra pessoa além do
que É o Absoluto.

A Doação da Graça virá modificar (de maneira irremediável) o funcionamento (na encarnação) do que é
denominado os dois primeiros chakras.



Favorecendo, por intermédio também do Manto Azul da Graça, a passagem das Portas ATRAÇÃO e VISÃO,
sua transcendência em meio à Luz azul (denominada Fusão dos Éteres por SRI AUROBINDO), permitindo

atravessar a porta OD, passá-la, de maneira definitiva, e se estabelecerem (além de toda noção temporal, além
de toda noção de Luz) neste Último, neste Absoluto.

***

Este Casamento Místico, assim como foi chamado por alguns Anciãos, é a realidade do que irá se viver
naquele momento, se esse já não for o caso.

Na Índia, nós podemos falar (e nós falamos amplamente) da união e da fusão daShakti / Kundalini, ou seja, da
polaridade masculina do Céu e feminina da Terra, operando em meio a uma mesma Realização, a um mesmo

estabelecimento.
Este Casamento Místico é chamado, por nós, no oriente, de Casamento da Prakriti e de Purusha, ou seja, tudo

o que está ligado ao que nós podemos nomear, também, o eterno Masculino e o eterno Feminino.
Significa também o Casamento da personalidade com o Estado de Ser, mas, além disso, um Casamento com

o sem forma, com o todo, com o Absoluto.
No momento em que o Canal do Éter, assim como os dois primeiros chakras, estiver empanturrado da Onda da

Vida, da Doação da Graça, irá ocorrer um mecanismo extremamente preciso, que não necessita (aí também)
de qualquer participação da sua parte.

Alguns de vocês já o vivenciaram, outros irão vivê-lo, é claro.
É importante guardar isso, que é essencial: quando vocês chegarem a esta etapa, permaneçam em paz,

permaneçam tranquilos, nada façam, contentem-se em ser um observador e, sobretudo, não se identificar,
em momento algum, com o que vai acontecer.

***

O que vai acontecer é, muito exatamente, a Passagem da sua consciência (seja do ego ou do Si) através dos
medos nomeados os mais fundamentais da humanidade: o medo da morte, a dúvida, a interrogação, os últimos
estratos (se vocês bem quiserem) que nós chamaremos de resistências ao estabelecimento do Absoluto em
meio ao princípio da sobrevivência, ao princípio da precaução, permitindo manter uma identidade, permitindo

manter uma pessoa, um ego ou um Si, distintos de todo o resto.
Esta etapa apenas necessita da sua Presença, da sua benevolência e, sobretudo, de não reagir ao que vai,

literalmente, subir à sua Consciência, ao que vai, literalmente, incitá-los a querer reagir, a querer fugir porque a
Onda da Graça, além do êxtase provocado (naquele momento específico e antes da instalação definitiva do

êxtase), vai dar-lhes a viver, em consciência, o conjunto dessas dúvidas, desses medos que não lhes
pertencem.

Nem ao seu ego, nem ao Si, mas que pertencem à própria estrutura da humanidade, quando à sua concepção
em meio à Ilusão, quanto ao seu funcionamento em meio à Ilusão.

***

O mais importante é permanecer tranquilo, olhar o que se desenrola, com benevolência, colocando-se além de
tudo isso porque vocês são, realmente, além de tudo isso.

Quaisquer que sejam os elementos apresentando-se, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam
os arquétipos, quaisquer que sejam as emoções ou as ideias que irão se agitar, durante esse tempo, esse

tempo será extremamente breve, a partir do momento em que vocês aceitarem não se identificar ao conjunto
dessas projeções de medo, ao conjunto dessas projeções de sobrevivência.

Isso irá durar um instante breve, desde o instante e desde o momento em que vocês tiverem se apreendido e
compreendido que o que acontece não é nada mais (de algum modo) do que a passagem em revista das

últimas agonias da personalidade, das últimas seduções do Si que é preciso muito atravessar, sem o desejar,
simplesmente sendo (de qualquer forma) um observador e um espectador do conjunto do que vai começar.

***

Nada há a temer.
Nada há a projetar.
Nada há a aguardar.

Isso irá se desenrolar em um tempo extremamente curto, podendo ir de alguns minutos a algumas horas ou a
alguns dias, em função das suas resistências.

Guardem isso: vocês não têm que dar qualquer crédito, qualquer peso, qualquer densidade, ao que irá surgir
naquele momento.



Tudo o que vai chegar à consciência (que isso se refira à sua história, que isso se refira às suas feridas
vivenciadas em meio ao ego, que isso se refira à humanidade em sua totalidade, quaisquer que sejam as

manifestações, ilusórias ou mórbidas), lembrem-se, naquele momento, de que vocês nada são de tudo isso,
de que irá lhes caber apenas (como isso foi dito) refutar, simplesmente, tudo o que irá se manifestar.

E então, sem querer nada fazer, vocês irão constatar (com bom humor não dissimulado, assim que vocês
tiverem compreendido o mecanismo), que vocês não são qualquer dessas emoções, qualquer dessas feridas,
qualquer desses passados, qualquer desses mecanismos de sobrevivência, inscritos desde toda eternidade

na fragilidade da carne.

***

Naquele momento, vocês irão viver o que foi nomeado a Transcendência da carne que será consumida pelo
Casamento Místico.

Este Casamento Místico fará nascer, desde os dois primeiros chakras (que isso seja ao nível do sacro, atrás,
na parte inferior das costas, que isso seja ao nível do períneo, ao nível do umbigo), movimentos peristálticos

(ou seja, de contração e dilatação) [http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_perist%C3%A1ltico ], mais ou menos
rápidos, mais ou menos intensos, mais ou menos profundos, permitindo-lhes deixar subir a Onda da Vida e,

sobretudo, a esta, difundir-se até o nível mais íntimo das suas células.
Isso irá se acompanhar da transfiguração total das suas células e do mecanismo que foi denominado

Ascensão.

***

Isso, vocês irão vivê-lo, a título individual, mas é muito exatamente o que irá se viver no momento coletivo da
Terra que, eu os lembro, depende apenas da Terra e dela somente.

Entretanto, vários sinais evidentes, sobre esta Terra (que eles sejam auditivos, que eles estejam ligados ao
calor da Terra, aos sismos, que eles estejam ligados ao Sol), são um convite a compreender que tudo isso

está em andamento, neste momento mesmo.
Ninguém conhece o tempo deste desenrolamento.

Por outro lado, o seu tempo é individual e ele é extremamente curto.
Ele irá permitir-lhes (desde este instante) viver esta Iluminação do Supramental, muito além do Si, muito além

da pessoa que irá conferir-lhes então (além de toda dúvida, além de todo medo, além de toda questão) a
certeza e a evidência de quem vocês São, a certeza e a evidência do que vocês vivem, muito além do limite

desta pessoa e que, no entanto, está inscrito nesta pessoa.
Naquele momento, vocês não irão pronunciar frases chave como: “eu não sou este corpo” porque vocês irão

viver, realmente, que vocês não são este corpo.
Sem esforço, sem qualquer intenção, sem qualquer dúvida, sem qualquer dificuldade.

***

Lembrem-se: viver a Onda da Graça não requer qualquer esforço, qualquer pedido.
Isso requer somente que vocês estejam na paz, tranquilos.

Então vocês podem, é claro, utilizar vários elementos que lhes foram dados (que isso seja a respiração ou que
isso seja alguns elementos pertencentes à realização do Si) e que irá permitir, de algum modo, elaborar

estratégias para prevenir o seu próprio mental.
Não para evitar o inevitável, mas, sim, para vivê-lo (eu diria) de maneira serena (como eu falei), enquanto

espectador ou observador.
Tudo isso que irá subir à consciência, toda ferida (a sua como aquela da humanidade), irá chamá-los a

desengajar-se, a descristalizar-se do que irá ocorrer.
E vocês irão se apreender (muito facilmente, a partir do momento em que vocês estiverem tranquilos) de que

nada do que ocorre, em meio à sua consciência, tem realidade, tem peso, tem densidade.
Vocês irão viver, realmente, isso como o que isso é, ou seja, uma Ilusão total, o que eu chamaria de espetáculo

ao qual vocês ali estão de graça. 

***

Esse processo irá terminar (como eu disse) em um tempo muito curto, para difundir a Onda da Graça no
conjunto das suas estruturas, daqui como de outros lugares.

Tanto o corpo de Estado de Ser como este corpo inferior e seus diferentes complexos, irão parecer-lhes como

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_perist�ltico


duplicados, no exterior, por um outro corpo.
Então, muitas expressões poderão ser encontradas.

Isso não é um corpo de energia, como o corpo etéreo (já que não há circulação), mas apenas, aí também, um
estremecimento do Supramental.

Sua Consciência virá, não mais neste corpo, mas nesse novo corpo em sobreposição (se tanto é que o
podemos falar de corpo porque ele esposa efetivamente a forma deste corpo físico, mas em nada é

comparável a este corpo físico).
Esta percepção, que então nasceu ao nível da Onda da Vida, ao nível das pernas, naquele momento, irá se

propagar para o conjunto das células do corpo.
Nenhuma parcela da Consciência, do complexo inferior, poderá escapar a esta Ressurreição.

Obviamente, vários mecanismos, ditos fisiológicos, irão se transformar de forma radical.
Eles foram (em parte) abordados, tanto por algumas Estrelas, como por mim mesmo, como pelos Arcanjos.
Naquele momento, vocês irão constatar (sem qualquer esforço), de maneira perfeitamente natural, que as

necessidades fisiológicas básicas não mais existem tão simplesmente.
Que isso se refira ao sono, que isso se refira à alimentação, que isso se refira a tudo o que parecia (até agora)

associado, de maneira muito estreita, com a vida, será tirado de vocês, sem esforço.
E, aliás, se vocês violarem esta nova fisiologia (se tanto é que eu posso me exprimir assim) vocês irão

constatar, por vocês mesmos, que vocês estarão, naquele momento, ou muito pesados, se vocês comerem,
ou que, se vocês quiserem dormir a todo custo, quando o seu corpo nada pede, vocês serão extremamente

nocauteados por esse sono que irá afastá-los do que vocês São.

***

Lembrem-se de que vocês nada têm que experimentar fazer por vocês mesmos, que é a própria lógica precisa
desta Iluminação do Supramental, desta Realização do Absoluto que vai permitir-lhes viver o que é para viver.

Simplesmente, nós lhes dizemos isso para que vocês não sejam surpreendidos pelas vertigens, pelas
náuseas, por uma série de novos sintomas podendo aparecer ao nível deste corpo físico e que, no entanto,

irão lhes permitir, eles também, distanciarem-se da sua própria realidade porque, qualquer que seja a náusea,
qualquer que seja a perda de apetite, qualquer que seja a perda de sono, qualquer que seja a percepção desta
nova forma, além da forma, vocês irão constatar (sem qualquer dificuldade) que vocês nada são do que afeta

este corpo.
Isso irá se tornar muito óbvio para vocês, e isso será acompanhado por um estado indizível de deleite, que

mais nenhuma dúvida poderá mesmo aflorar na sua consciência.

***

Naturalmente, este estado Último não irá sem causar pequenos problemas, não para vocês, mas, sim, para
aqueles que estão ao seu redor, que ainda não têm acesso a este Último.

Porque, para o ego ou mesmo para o Si, esta transformação no Último é o indizível horror do desaparecimento.
Enquanto isso não for vivenciado, tanto o ego como o Si vão elaborar (permanentemente) estratégias no
exterior de vocês, é claro (ao nível dos seus próximos, da sua família), elementos para fazê-los renunciar

porque eles não compreendem, porque eles não vivem, porque eles não estão sossegados em relação a esta
transformação.

A ressurreição dá muito medo (especialmente àquele que não a vive) porque isso pode lhe parecer (com o
olhar da personalidade, ou o olhar do ego, ou ainda com aquele do Si) como uma fuga da realidade.

Mas isso não é, em nada, uma fuga da realidade, mas, bem mais, o acesso ao real, além de toda realidade
deste mundo.

O ser que vive e que começa esta ressurreição em meio ao Absoluto, não pode mais ser afetado nem atingido
pelo que quer que seja referente a este mundo.

E mesmo se morte chegasse, o estado iria perdurar além do desaparecimento total deste corpo.
Mas aqueles que ainda vivem as agonias (lógicas, normais) da personalidade, as agonias (lógicas e normais)

da Realização do Si, do Despertar (mas da não Liberação) apenas podem estar amedrontados, paralisados, ou
mesmo em violenta oposição em relação ao que vocês irão viver.

Mas, aí também, permaneçam tranquilos.
Vocês não terão, de maneira alguma, qualquer vontade de reagir, qualquer necessidade de reagir,

simplesmente, pela sua presença e pela própria manifestação da característica principal da Onda da Vida,
tornando-se o Êxtase Místico, o Casamento Místico, fazendo-os descobrir que o outro é apenas uma parcela

de vocês mesmos, sem aplicar e sem pedir qualquer resposta exceto sempre amar, sempre demonstrar,
sempre testemunhar.

Naturalmente, aquele que não vive isso irá chamá-los de todos os nomes (ele irá chamá-los de iludido, ele irá
chamá-los de guru, ele irá chamá-los de louco, não importa os nomes) porque, quando vocês estiverem

estabelecidos neste estado além de todo estado, neste estado onde a Consciência não É mesmo mais, vocês
irão saber então que nada há a fazer.



Apenas contentem-se em Ser, eventualmente em testemunhar, não sobre que vocês São, mas testemunhar
sobre a Onda da Vida porque isso se tornou o que vocês São.

***

A Onda da Vida parece ali se confundir (para o ego) com a morte, com a loucura, com a dissolução.
E é irremediavelmente o que é a Onda do Absoluto, este Absoluto, quando vocês o vivem, em relação àquele

que não o vive.
Há um cenário dramático, ao nível do ego ou do Si (do seu como dos outros), que leva a crer no término de

algo, no fim de alguma coisa.
E é efetivamente o fim.

O fim de quê?
O fim de tudo o que era efêmero.
O fim de tudo o que era ilusório.

O fim do que não era perene.
O fim da sucessão de alegrias e de sofrimentos.

O fim da crença na captação de uma Luz ou no preenchimento pela Luz.
Então, é claro, aquele que deve renunciar ao que duramente conquistou (pelo abandono de algumas

circunstâncias, pelo Abandono à Luz) apenas pode estar sujeito, pela sua própria transformação, a uma recusa
total desta transformação.

Quaisquer que sejam, aliás, os sintomas que cada vez mais seres, tendo realizado o Si, irão viver, eles irão
chegar (enquanto não tiverem vivenciado eles mesmos esta etapa que eu acabo de desenvolver) a negar, na

totalidade, tudo o que foi dado, até agora, nesse trabalho de Realização e de Liberação.
A Liberação não é a Realização.
A Liberação não é o Despertar.

Ela é, realmente, a Ressurreição que os conduz muito além de todo contexto, de todo limite, de toda regra, de
todo yoga, de toda compreensão.

Vocês estritamente nada podem compreender, nem perceber, nem sentir, nem explicar, no que se refere ao
Êxtase Místico.

***

O Casamento Místico apenas pode ser vivido e, enquanto ele não for vivenciado, aquele que olha de perto ou
de longe apenas pode dizer que vocês estão loucos.
E, efetivamente, para o ego, vocês se tornaram isso.

Do mesmo modo, lembrem-se também, naqueles momentos (e de todo modo isso irá se tornar, também para
vocês, evidente): nada há que responder, nada há que reagir.

Se, entretanto, a pressão (que não é uma) parece-lhes, naquele momento, difícil: retirem-se em vocês
mesmos, até que essa Passagem seja definitivamente vivida (para aqueles de vocês que a vivem) a fim de que

aqueles que estavam entre vocês e ao redor de vocês, que não a viviam, vivam-na por sua vez.
Lembrem-se: vocês que são ocidentais e que, talvez, tenham lido as escrituras ditas sagradas: a um dado

momento, após a sua Ressurreição, o CRISTO pediu que ninguém o tocasse porque Ele havia dito: “Eu ainda
não retornei ao Pai, não me toquem”.

Do mesmo modo que Ele disse, a um dado momento, muito antes da sua crucificação: “quem me tocou?”.
Lembrem-se de que a Graça é, de alguma forma, este Fogo, este Absoluto, indizível Amor, que é um Fogo

devorador, uma água vivificante que põe fim a toda Ilusão.

***

Então, é claro, os mecanismos adaptativos do ego e do Si (que não são mais os seus em relação ao Absoluto
que vocês estabelecem) levarão, irremediavelmente, a interrogações e questionamentos daqueles que não o

vivem.
Diga-se, aí também, que se vocês permanecerem tranquilos, vocês irão participar, à sua maneira (aí também),

no sentido do serviço, não mais para com a Terra, mas, sim, entre os seus Irmãos e suas Irmãs.
Porque o seu olhar não será mais um olhar limitado.

Ele será um abrasamento total de todas as Ilusões, de todos os outros egos, de todos os Si, permitindo-lhes
ficar estável, ficar tranquilo, independentemente do que se manifestar, independentemente do que desejarem

fazer a vocês, independentemente do que desejarem dizer a vocês.
A palavra mestre é, a expressão é: “eu não sou isso” não como um refrão de autopersuasão, mas, sim, como a



evidência,
Se vocês permanecerem tranquilos, tudo será tranquilo.

O que quer que aconteça (para os outros), vocês sabem, de maneira inabalável, que eles são vocês.
Vocês o sabem porque vocês o vivem, não porque vocês ali acreditaram, não porque vocês praticaram tal ou

tal yoga, mas porque a Doação da Graça vai chamar todas essas transformações em vocês.

***

O Bem Amado SRI AUROBINDO havia perfeitamente falado, ele que perfeitamente descreveu a
transformação de tudo o que foram os mecanismos de vitalidade inscritos em meio ao corpo ilusório e a ação

deste Supramental, visando estabelecer uma nova vida.
Evidentemente (segundo os contextos de referência de cada um, quando nós estávamos presentes sobre a
Terra), nós desenvolvemos, nós também, interpretações não sobre o mecanismo, mas sobre o que poderia

resultar.
Então, é claro, nada é mais sedutor do que imaginar que uma nova humanidade vai nascer sobre a Terra,

completamente regenerada e transfigurada.
Que tudo vai se resolver.

Que tudo o que existe como resistência vai desaparecer.
Este é o caso, mas este é o caso com vocês, no que vocês São e certamente não neste mundo exterior, que,
em alguns aspectos (pelos mecanismos que eu abordei ao nível do primeiro e segundo chakras, denominados
‘chakra coletivo’, se vocês bem o quiserem chamá-lo assim, ou karma coletivo) irá se opor, com veemência, a

isso.
Vocês não têm de se opor, vocês que vivem a Doação da Graça.

Vocês têm apenas que contribuir (pela paz, por sua presença, pelo fato de permanecer tranquilo e em paz)
para o estabelecimento deste Casamento Místico, para cada Irmão, para cada Irmã.

Vocês irão se lembrar, também, de que além do aspecto de deslocalização, sua Consciência será (ela
também) totalmente Liberada.

***

Vocês irão se tornar o que foi chamado de Liberado Vivente, o que foi denominadoJnani (Jani) ou Mukti,
permitindo-lhes, então, manifestar sua Consciência em não importa qual ponto do conjunto da criação, de
maneira cada vez mais lúcida, de maneira, eu diria, cada vez mais percuciente, para vocês como para o

conjunto da humanidade.
Naquele momento, vocês poderão estar neste corpo, em qualquer outro corpo, porque vocês não farão

diferença entre qualquer corpo.
Vocês serão também aquele que vive a Doação da Graça e o Supramental, na totalidade, neste corpo, aquele

que Ressuscitou, que se tornou o Liberado.
Mas vocês poderão, também, estar presentes por toda parte, ao mesmo tempo (porque não há mais tempo),
em todos os espaços (porque não há mais espaço), quando vocês realizarem esta etapa Última que não é um

estado nem uma etapa, mas, sim, uma realização.
Se vocês não o vivem, vocês irão constatar que ao redor de vocês, onde vocês estiverem (que isso seja seus
filhos, seu pais que, no entanto, não creem em nada, que não tiveram qualquer encaminhamento espiritual ou

mecanismo de busca psicológica ou do Si) alguns seres vão viver a Graça.
Então, esses testemunhos, ao redor de vocês, silenciosos ou profundos, serão (aí também) um engajamento

(para vocês que não o vivem) para nada reivindicar, para nada projetar, para nada desejar porque se vocês
escutarem a Onda que percorre esses Seres, vocês irão se beneficiar, de maneira espetacular, não de uma

doação do que quer que seja desse seres, mas vocês estarão, de alguma forma, no seu orbe.
Vocês estarão na sua Consciência, além de toda Consciência, e isso irá facilitar, pouco a pouco, o trabalho (se

o podemos nomear assim) da Doação da Graça.

***

Isso se desenrola a partir do início do mês de abril.
Nós os convidamos, então, toda noite, às 19 horas (hora francesa), a viver não mais um Alinhamento de
serviço, para o Ancoramento da Luz, mas, sim, para permanecer presentes a vocês mesmos, tranquilos,

qualquer que seja a posição (deitados, de pé, sentados, não importa).
Qualquer que seja a posição dos seus membros, qualquer que seja a posição da sua boca, quer seja de olhos

abertos ou fechados, simplesmente, estejam presentes, durante este período.
Isso será, para vocês, uma oportunidade de viver, de maneira serena, a Onda da Graça até o momento da

Ressurreição.



Esse momento pede, simplesmente, para se lembrar do que eu disse nesse dia: mantenham-se tranquilos,
permanecem em paz e, sobretudo, nada façam.

Não deem qualquer crédito, qualquer importância ao que vai subir de novo, tocar ou aflorar na Consciência
porque vocês nada são de tudo isso.

A partir do momento em que vocês tiverem refutado, de maneira absoluta, os primeiros elementos que irão
ressurgir na Consciência (que eles pertençam à sua suposta história ou à suposta história deste mundo), vocês

irão constatar que, bem depressa, tudo isso irá passar, sem qualquer problema.
E quanto mais isso passar, mais vocês serão instalados no indizível deleite permanente do Absoluto.

O ser humano na encarnação sempre teve sede da Unidade, do sentido e do Absoluto.
Isso pôde se traduzir pela continuação de uma busca ou de um objetivo profissional, espiritual, afetivo ou outro.

O ato sexual nele mesmo é apenas a procura frenética desta Unidade perdida.

***

Isso lhes é aberto, não no espaço de um êxtase ou de um deleite sexual de alguns instantes, mas para a
Eternidade, no Absoluto.

Então, o que temer?
Enquanto princípio, vocês nada tem a temer.

O que teme é, sempre foi, e sempre será, a personalidade e também o Si que não quer perder suas
prerrogativas, suas conquistas.

Ora, o Absoluto não é para conquistar.
Ele sempre esteve aí, desde toda Eternidade.

Sem isso, nenhuma vida (aqui como em outros lugares) poderia, simplesmente, mesmo ser imaginada.
Eis ao que (durante este período que vocês nomeiam, no ocidente, pré-Pascal) vocês são chamados.

***

O Manto Azul da Graça continuará sendo retransmitido, de algum modo, por três Estrelas (ndr: GEMMA
GALGANI, MA ANANDA MOYI e MARIA) e por METATRON.

Simplesmente, nisso que vocês terão que fazer (no fato de se manterem tranquilos, às 19 horas, durante 30
minutos) é, de alguma forma, tornar cada vez mais presente esse Manto Azul da Graça, esta Onda da Vida.

Lembrem-se de que não é para vocês dirigi-la, de que vocês nada podem fazer.
Ela vem da Terra.

Ela nasceu.
Ela apenas pede para preencher os seus pés, para preencher o seu corpo porque ela é sua natureza, ela é

nossa essência comum, nossa Eternidade comum.
Se vocês partirem desse princípio, e se vocês aceitarem a veracidade, não haverá qualquer razão para que o

que quer que seja fazer obstáculo a esta etapa.
A menos que vocês prefiram, efetivamente, permanecer na dúvida, permanecer no sofrimento, mais do que

viver o êxtase infinito de quem vocês São.
Tudo isso está em andamento.

Alguns de vocês vivenciaram as primícias desde as primeiras sessões (digamos) da descida do Manto Azul da
Graça, às quintas-feiras, às 22 horas (hora francesa).

Os sintomas são incalculáveis.
Eu falei um pouquinho ao nível fisiológico.

Eu os deixo também descobrir o que vai advir da sua Consciência, o que vai advir deste corpo, durante essas
transformações.

Tudo isso é para descobrir.
Lembrem-se, como dizia IRMÃO K: vocês penetram em cheio em territórios estritamente desconhecidos.

Nada do que lhes é conhecido poderá servir para vocês, tanto na Passagem como no estabelecimento Último
desta etapa.

Vocês não podem nem apreender, nem compreender o que quer que seja deste desconhecido porque é sua
natureza.

Vocês ali estão imersos, desde toda Eternidade, além da representação deste mundo, da alma e do Espírito,
nesta felicidade, neste êxtase.

***



Nós não temos outras palavras para propor-lhes porque, por meio dessa palavra êxtase e deleite, nós
chamamos, inevitavelmente, o que vários seres humanos vivenciaram (de maneira mais ou menos feliz) através

do ato sexual, através de algumas experiências ditas místicas.
Mas, que isso seja o ato sexual ou algumas experiências místicas, o Absoluto é incomparável e não é

mensurável ou oponível a essas experiências passadas.
Lembrem-se do que lhes dizia IRMÃO K: “vocês penetram em territórios desconhecidos”.

Mas esses territórios desconhecidos (que vocês os vivam ou que vocês os observem com um outro Irmão ou
Irmã), mesmo se eles os perturbem em seus fundamentos, mesmo se eles venham golpeá-los em suas

certezas, digam que isso é bom sinal.
Assim que vocês permanecerem, vocês também, tranquilos, a Onda da Vida que sobe ao longo das pernas (se

isso já não ocorreu), então, irá transfigurar, na totalidade, a carne.
A transcendência da carne será realizada.
As células serão transformadas em Luz.

O carbono começará sua transformação em silício.
Do mesmo modo (e de maneira sincrônica) que esta Terra vive sua Liberação, que o Sol vive sua Liberação,

vocês serão, então, parte integrante desse processo.
Vocês irão constatar, também (de maneira muito fácil), que há uma ressonância exata entre a Doação da Graça,
sua progressão e a progressão da Liberação da Terra e do Sol, em sua atualização em meio a esta Dimensão.

***

O nosso Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) lhes disse, há um ano, que tudo estava consumado
nos outros Planos.

Que restava simplesmente conscientizá-lo, vivê-lo, primeiramente de maneira individual.
Vocês entraram, agora, nesta etapa coletiva do Absoluto e do Último.

Aqueles, agora, entre vocês, Irmãos e Irmãs, que desejam manter a experiência da encarnação, a experiência
da dualidade, a experiência da carne, estejam despreocupados porque vocês irão vivê-la.

Lembrem-se: a Onda da Graça não pode ser exigida nem desejada.
Ela é um mecanismo natural.

Ela é um mecanismo inato porque, sem esta própria natureza de quem vocês são, vocês não poderiam sequer
estar presentes, sobre este mundo, nem mesmo existir, nem mesmo ser qualquer parte, em qualquer tempo

que seja ou em qualquer espaço que seja.
Naturalmente, outros sintomas (mais uma vez) irão aparecer, serão percebidos por este corpo ou por esta

Consciência, nos momentos em que a Onda da Vida se acalmar.
Mas a Onda da Vida jamais irá desaparecer.

Da mesma maneira que as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração viam-se afetadas por algumas
oscilações (em ressonância com o seu humor, com os próprios ciclos de emissão do Sol, da Terra, do Núcleo

central da Galáxia, ou d’A FONTE), ao nível da Onda da Vida, assim que passadas as primeiras oscilações,
assim que ocorrer a transcendência da carne, mais nada poderá restringir este estremecimento: nem a menor

atividade consciente, nem o menor desejo, nem o menor exercício, nem a menor vontade.
Vocês terão se tornado, naquele momento, uma chama ardente de Amor e de água viva que nada pode

restringir, que nada pode parar.
Vocês estarão muito além da manifestação deste mundo.

A melhor prova será a sua capacidade para ser qualquer outro ser humano, para ser qualquer outro Arcanjo,
para ser qualquer Sol, qualquer planeta e isso, independentemente de qualquer noção de viagem,

independentemente de qualquer noção temporal.

***

A Onda do Êxtase, o Casamento Místico, após uma série de experiências, fará com que vocês prefiram a
imersão nesta Graça, nada mais.

Não será mais, para vocês, questão de qualquer Dimensão, de qualquer liberação da Terra porque vocês
estarão Liberados, na totalidade, e o mundo fará, muito exatamente, parte de quem vocês são.

Não haverá mais distância, mais qualquer separação, mais qualquer possibilidade de separação ou de divisão.
Vocês serão, enfim, Unificados.
Vocês serão O Conhecimento.

Vocês serão o que chamamos de Jnani, o Liberado Vivente que percorre este mundo.
O que era (desde ainda pouco tempo) um mecanismo extremamente raro tornar-se-á cada vez mais comum,

cada vez mais evidente.
Vocês irão reconhecer uns aos outros porque vocês poderão trocar de corpo.



Vocês não estarão mais apegados seja ao que for.
Vocês irão viver a total Liberdade.

O Casamento Místico poderá ser vivenciado no corpo que vocês possuem, como em qualquer outro corpo que
o vive.

Vocês não estarão mais limitados, vocês não terão mais medo de nada porque o medo não existirá mais, tão
simplesmente, nisso que vocês São, no Absoluto.

Eis os elementos que se desenham e que o Conselho dos Anciãos pediu para eu transmitir a vocês, referentes
a esta etapa que não é uma.

Se, em relação ao que eu acabo de exprimir e de dar a vocês, houver interrogações ou questionamentos
complementares, então eu ficarei feliz em continuar a falar com vocês.

***

Pergunta: além dos pés, quais são os outros pontos pelos quais a Onda da Vida penetra?

Caro Irmão, este é o ponto de entrada mais significativo, porque são os seus pés que estão em contato com o
ponto mais baixo do corpo, com o ponto mais alto da Terra: o solo.

Em seguida, quando o Casamento Místico for consumado ou estiver prestes a ser consumado, a impressão
que vocês poderão ter é que a Onda da Vida penetra por toda parte ao mesmo tempo, porque essa é sua

natureza.
O que vocês percebem ao nível dos pés, ao nível dos chakras, estará presente em cada célula e (como eu

disse) em qualquer outro corpo humano que o vive do mesmo modo.
Tornar-se-á mais fácil para vocês vivenciar a diferença entre a descida da Luz pelas Coroas Radiantes, a

subida da Kundalini, desta Onda da Vida.
Elas não têm absolutamente as mesmas características, nem os mesmos efeitos.

A Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração levam-nos a viver o Si, a Realização.
A Onda da Vida os instala na Liberação.

Ela não tem que nascer (num certo estágio) nem de dentro nem de fora, nem dos pés nem da cabeça, já que,
eu os lembro (mesmo se existir a percepção de alguma coisa que duplica o corpo físico pelo exterior), vocês

estarão aqui e em outros lugares, sem qualquer medo.
Vocês poderão ser qualquer outro corpo de Irmão ou de Irmã tendo instalado o Casamento Místico, porque o
Casamento Místico, além de ser o Casamento com suas duas partes, que eu nomeei Prakriti e Purusha, é,

antes de tudo, o Casamento com toda a Vida.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes dou a Paz.
Juntos, alguns instantes de silêncio das palavras, de silêncio, até mesmo, da Vibração.

Simplesmente.
E apenas presentes, aí, agora, além de qualquer vontade, de qualquer suposição.

Vivamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

***

 Vocês são eu, como eu sou vocês, porque não há qualquer distância entre o meu Coração e o Coração de
vocês.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Graça.
Eu saúdo, em vocês, a Beleza.

Nós somos Um.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...



Eu sou UM AMIGO.
Até breve.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1385

17 de março de 2012
(Publicado em 19 de março de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1385
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos a Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, nós iremos prosseguir, se vocês bem o
desejarem, suas interrogações e seus questionamentos referentes à Onda da Vida, Onda da Graça, Onda do

Éter, Manto Azul da Graça, Absoluto e Último, tal como nós já consideramos durante minha penúltima
intervenção (ndr: intervenção de ANAEL de 10 de março de 2012) (*).

Assim, juntos, na Comunhão e na Graça, nós iremos trabalhar.
Eu nada tenho de particular para acrescentar ao que se diz, neste dia, apenas para responder a vocês.

Eu os escuto.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto neste corpo físico?
 

Bem amado, como foi falado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de
24 de março de 2012) (**), é claro.

O Absoluto é visível e viável em meio a esta carne.
Isso é, muito exatamente, se tal for o seu desejo, a realização da Ascensão.

Ser este corpo, estar contido neste corpo, sem ali estar limitado, sem ali estar confinado, dando acesso à
Deslocalização.

Viver a Onda da Vida e Ser Absoluto.
O Absoluto não está em parte alguma em outros lugares senão no que você É.

Não existe distância, nem espaço, nem tempo, entre o que você É, no Absoluto, e A FONTE.
E entre o que você não É, e o que não É (se isso for possível) A FONTE.

Você É o Tudo.
Você É a Eternidade, com corpo ou sem corpo.
O corpo não é um obstáculo, muito longe disso.

Somente a identificação a esse corpo freia, digamos, o Absoluto.
Não é questão de renegar esse corpo, nem de renegar o que quer que seja, já que o Absoluto está aí.

***

ANAEL - 24 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-58i7w7KboOc/T3i6f9iro-I/AAAAAAAAA6E/R96lzJS-Gqs/s1600/000Anael24.03.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Pergunta: convém não ler mais textos ditos sagrados ou espirituais?

Todo ensinamento, bem amada, espiritual, tem apenas uma função: confiná-los.
A Liberdade jamais estará em um texto.

A Liberdade jamais estará em uma prática.
A Liberdade se Vive.

E esta Liberdade é Interior.
Ela não se refere, de forma alguma, a qualquer experiência outra que Ser o Absoluto.

O que nós construímos (e vocês, e nós), por intermédio das Núpcias Celestes, por intermédio de tudo o que
vocês vivenciaram, permitiu o Ancoramento da Luz sobre a Terra e, portanto, o Despertar da Terra, que é o

Despertar do seu Absoluto (que jamais partiu).
O que é para viver é a experiência.

O que para rejeitar é, efetivamente, o que nós lhes dizemos, porque toda palavra, toda expressão, todo
ensinamento, jamais irá substituir a experiência.

O Absoluto nunca será uma palavra, uma religião, uma crença, um ensinamento, uma Dimensão.

***

Pergunta: haverá um depois de 2012, aqui embaixo, na 3ª Dimensão?

Bem amado, quem coloca a questão, senão o ego, cujo olhar irá se voltar, incansavelmente, para um
acontecimento exterior?

O único acontecimento é a sua chegada, no Absoluto ou no Si.
A partir do momento em que você se instala na sua Eternidade, você vive sobre este mundo, como em

qualquer outro mundo.
Isso não é uma visão teórica, isso é a Verdade.

Então querer, a todo custo, conhecer uma data, quando o conjunto dos elementos já está realizado (seja
através dos sons do Céu, dos sons da Terra, através das Trombetas, através de algumas inversões existentes

sobre esta Terra), isso chegou, isso nasceu.
Projetar uma data, qualquer que seja, afasta-os do Instante Presente.

Somente o mental faz esse jogo, porque o ego espera uma liberação exterior.
Mas a Liberação sempre virá do Interior.

É-lhes preciso, se pudermos empregar esta expressão, estar pronto.
Estar pronto é a Graça, ou o Si, nada mais.

Mesmo se os sinais, mesmo se os acontecimentos da Terra (humanos, solares) estiverem irremediavelmente
aí, obviamente, tudo o que é limitado irá perdurar até o extremo limite.

Vocês, de algum modo, abrandaram o fim dos Tempos.
O fim dos Tempos é o fim de um mundo, mas o nascimento da verdadeira Vida.

Somente o ego verá ali uma perda.
Do mesmo modo que vocês passam pelas portas da morte (quer exista este mundo, ou não), hoje, vocês

assistem e vocês vivem (ou não) a sua própria Ressurreição nas Moradas Eternas.
Este corpo, como este mundo, não se referem, de modo algum, ao que vocês São.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o medo do medo?

O medo do medo é o que está inscrito (é bem isso) além de um mecanismo de compreensão, além de um
mecanismo visando trazer-lhes uma iluminação.

A vida, sobre este mundo (o nascimento como a morte), é portadora de medos.
Este mundo não se mantém, e não existe, senão pelo medo.

Eliminando o medo, vocês eliminam o mundo.
Eliminando o medo, vocês eliminam a ilusão do nascimento e da morte.

O medo do medo é apenas o que está inscrito no próprio princípio da encarnação: o medo de perder o
Absoluto.

O medo do medo representa a própria negação deste medo do Absoluto, ou seja, a incapacidade (para a
pessoa, para o ego) para apropriar-se do que é a Liberdade.

Isso é independente do que nós nomeamos, em outros momentos, os apegos coletivos, porque este apego



não pode ser objeto de qualquer consciência, de qualquer conscientização e de qualquer resolução, em meio
ao Conhecido.

Ele necessita da vivência do Desconhecido.
O Conhecido sempre irá se opor, por vezes de maneira violenta, ao Desconhecido, em vocês, como sobre

este mundo.
O que é loucura, aos olhos dos homens, é sabedoria, para o Absoluto.

O medo do medo escapa ao seu controle, escapa à sua mestria, escapa à sua análise, à sua consciência.
Somente a Onda da Vida, se vocês disserem ‘sim’, pode anular o medo do medo.

Isso propiciará viver, como foi falado por UM AMIGO, desde exatamente uma semana (ndr: intervenção de UM
AMIGO de 17 de março de 2012) (que isso dure um minuto, que isso dure algumas horas, alguns dias) (***), a

colocação no paroxismo do que é chamado de mental discursivo.
Levando-os, incansavelmente, durante esse tempo, a enfrentar o medo do medo.

A atividade mental, naqueles momentos, traduzindo-se para vocês por fadiga, por dúvida, é apenas a ilustração
desta etapa da Onda da Graça, em vocês.

***

Pergunta: a verdadeira vida tem uma cor particular?

O branco.

***

Pergunta: podemos chamar de eleitos ou de chamados aqueles que seguem as suas intervenções?

Eleitos de quê?
Chamados de quê?

Vocês não podem ser eleitos ou chamados, ao que vocês São, desde toda Eternidade, de toda evidência.
Só o ego, e nós com vocês, em certos casos, temos rotulado de “ser chamado” ou de “ser eleito”.

O Absoluto não conhece qualquer eleição, qualquer convocação.
Ele É, além do Ser.

O que eu exprimi, em diversas ocasiões, é exatamente isso.
O Bem Amado SRI AUROBINDO, quando ele foi João, escreveu sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos

chamados e poucos eleitos”.
Em última análise, não são eleitos, simplesmente, aqueles que recusam a Verdade da sua Eleição.

A Onda da Vida, Onda da Graça, não tem o que fazer com o seu consentimento, não tem o que fazer com a
sua negação: ela É.

Vocês o São, ou vocês não o São.
Agora, ou nos tempos finais.

Todo o resto não é, em última análise, senão suplemento, porque limitado.
Entretanto, em meio a esses suplementos, houve etapas preliminares, que nós lhes falamos: Núpcias

Celestes, Etapas [Núpcias Unitárias], edificação de um Si, construção de um Si, desconstrução de uma série
de elementos ilusórios.

Tudo isso foi audível, perceptível, pelo menos para aqueles que o vivenciaram.
Hoje, a etapa (que não é uma) é oferecida, porque a Doação da Graça não pode ignorar quem quer que seja.

Jamais a Doação da Graça pode estar ausente do que vocês São: são vocês, e vocês sozinhos, que se
colocam nela, ou que dela se distanciam.

Mas ela, ela nunca se afasta.
O que vocês ouvem, através das minhas palavras, o que vocês irão ler ou ouvir das minhas palavras, são, no

final, apenas Ondas de Vida propagando-se, ao Infinito e no Indefinido.
É a sua natureza.

É a nossa natureza.

***

Pergunta: o que muda o alinhamento, hoje, dos 7 Arcanjos, no Canal do Éter?

Até pouco tempo, o Conclave Arcangélico (tendo entregado as Chaves deste Mundo e desta Dimensão a



MARIA) havia se ajustado ao longo de uma Radiância específica, permitindo movimentar a Coroa Radiante da
cabeça, a Coroa Radiante do Coração, e a Lareira inferior ao nível do sacro.

A Liberação da Terra permitiu aos Arcanjos, não mais estar em Ronda, mas alinhados.
Cada um dos Arcanjos se colocou em vocês, porque ele é vocês, ao nível do que foi nomeado bainhas

posteriores dos chakras (encerradas entre os canais chamados deSushumna, Ida e Pingala, hoje liberados).
Os Arcanjos não são nada mais senão vocês mesmos.

Não pode existir distância entre um Arcanjo, aquele que retransmite e aquele que recebe.
Tudo isso pertence à Ilusão e terminou.

Os Arcanjos, colocados em sua estrutura em meio ao Canal do Éter, liberam, na totalidade, as sete bainhas
isolantes, já perfuradas pela descida da Luz Vibral.

Não há mais separação: tudo está reunido, tudo está Liberado.
A Onda da Vida pode, então, percorrê-los, Onda de estremecimento e de Êxtase, Onda de calor, levando-os à

estase deste corpo e do que está limitado.
Propiciando-lhes, cada vez mais, penetrar os Espaços do Infinito, o Tempo do Infinito, e se estabelecer em sua

Eternidade.
Além da Lemniscata Sagrada, a Porta Estreita é atravessada.

***

Pergunta: ter seguido todos os processos indicados pelos intervenientes (Núpcias Celestes, Etapas, etc.),
faz viver a Onda da Vida?

 
Certamente não.

Houve um papel de Ancorador e de Semeador de Luz para permitir ao Supramental, para permitir à Luz Vibral,
nos seus três componentes, encarnar-se em vocês como sobre a Terra.

A Onda da Vida é possível para cada um, na condição de Abandonar-se si mesmo ao Si e de Abandonar o Si.
Isso não é devedor de qualquer experiência anterior, de qualquer função anterior.

A Onda da Vida é oferecida a todos.
Tudo depende da sua distância, ou da sua identificação, digamos, à Onda da Vida.

A Onda da Vida tem traduções, manifestações, neste Templo que é o corpo, na consciência, na vivência.
 A Onda da Vida não está limitada a algumas consciências.

A Onda da Vida será oferecida, porque é a natureza da Vida, ao conjunto da humanidade.
Lembrem-se: há, entre vocês, quem vive este Absoluto, no seu Êxtase, na instalação deste Êxtase, e outros

que estão nas primícias, que vivem manifestações, neste corpo, mas que ainda não vivem o Êxtase.
A partir do momento em que a Onda da Vida é percebida, a partir do momento em que a Doação da Graça

propaga-se no conjunto do corpo, nada pode impedir o Êxtase.
Do mesmo modo, aquele que nada conhece de tudo isso, é, ele também, abençoado porque: “felizes os

simples de espírito, o Reino dos Céus lhes pertence”.
O Reino dos Céus, readaptado, hoje, nada mais é do que a Onda da Graça: reunião do Céu e da Terra,

Casamento, União, Fusão e Dissolução.
Vocês são livres, inteiramente, para se estabelecer no Absoluto, mas lembre-se de que o Absoluto não é um

verdadeiro objetivo, é a sua natureza.
O Si pode, talvez, ser considerado como um objetivo (que foi atingido ou para atingir).

Isso foi dito em várias ocasiões: “ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé”.
A fé, aqui, não é entendida em termos de crença, ou em termos do mental, mas, sim, da própria consciência.

***

Pergunta: por que sons ouvidos desde muito tempo, tornaram-se rarefeitos ou desapareceram?

Tanto melhor.
Isso faz parte do que foi anunciado, durante as Núpcias Celestes, na décima segunda etapa.

Isso foi desenvolvido na décima segunda etapa pelo próprio MIGUEL.
Eu os remeto, então, para ganhar tempo, a isso (intervenção do Arcanjo MIGUEL de 12 de julho de 2009) (****).

Há um momento em que tudo o que procede do finito, do Conhecido, cessa: esse processo é chamado de
Estase.

O Som reaparece, de maneira global para a humanidade.
Isso está em andamento.

Mas chega um momento em que há, para o que é Conhecido, o que poderia ser denominado o inexistente, o



nada, o vazio.
O nada, o inexistente, o vazio, é apenas um ponto de vista do Conhecido sobre o Desconhecido.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode afetar os animais?
 

Sim.
Algumas espécies animais decidiram, desde um ano, antecipadamente, deixar a Terra.

Eles não morreram, eles estão Vivos.
Eu os lembro de que a consciência que faz a experiência de morte iminente e que passa do outro lado (mesmo

no astral) irá afirmar, sistematicamente, que é aqui, neste corpo, que vocês estão mortos.
Vocês estão mortos para a Verdade, vocês estão limitados, vocês estão, portanto, mortos para o Absoluto.

A intervenção da Estrela SNOW (intervenção de SNOW de 17 de março de 2012) (*****) bem precisou que o
conjunto da Terra vive a Onda da Vida.

Como poderia ser de outra forma?
Vegetais, animais, Terra, cristais, céu, Sol, estrelas, planetas deste Sistema Solar: o conjunto desta Galáxia vive

isso.

***

Pergunta: o que vai acontecer, depois de 02 de abril, em relação à Onda da Vida?
 

Bem amado, estamos em 02 de abril?
Muitos de vocês, a título individual, vivem isso, por adiantamento e por antecipação.

Naquele momento, a descida da Luz Vibral será acompanhada, ao mesmo tempo, pela subida da Onda da
Vida.

A Onda da Vida irá desposar a Luz Vibral, em vocês.
Essas são as suas Núpcias Místicas.

***

Pergunta: esta data de 02 de abril está associada à festa da Páscoa?
 

Sim.
Isso é diretamente para conectar com a lua cheia nomeada Pascal.

Mas não vejam qualquer alusão a uma festa religiosa, mesmo se, efetivamente, há, de algum modo, uma
sobreposição.

A lua cheia de Áries, antecedendo o que vocês chamam de lua cheia de Touro, é o Renascimento e a
Ressurreição.

***

Pergunta: tudo o que é relativo à lua cheia de Touro foi recuperado por Shamballa?

Sim, o conjunto dos processos da Luz foi recuperado, mas nós não temos cúria: vocês São além de tudo isso.
Não levem o seu olhar, nem a sua consciência, no que está embaixo.

Nada há embaixo, exceto a Onda da Vida.
Ela nasceu, a Terra deu à luz.

Como foi dito por alguns Anciãos: permaneçam em Paz, permaneçam tranquilos, no seu Templo, na sua
intimidade, na sua Interioridade.

A Onda da Vida está aí, por que levar o seu olhar a outra coisa?
Por que levar a sua consciência a outra coisa?

Vivam-no, todo resto será fácil.
O ego vai sussurrar-lhes que vocês têm funções, que vocês têm uma vida a levar.

Cabe a vocês definir o que é a sua vida.



E além de toda definição, cabe a vocês ali se instalar: nós não podemos realizá-lo no seu lugar.
Vocês são o seu próprio Mestre, do mesmo modo que vocês são a sua própria Liberdade.

Não existe qualquer mestre exterior, nem qualquer liberdade exterior.
Se vocês virem este mundo com esse olhar, vocês verão claramente que tudo o que quer se opor à Onda da

Vida apenas faz aumentá-la.
Mesmo se o olhar da personalidade parecer ver se aproximar alguma coisa terrificante (o fim da liberdade), isso

é o olhar do ego, sempre.
Não esqueçam que há dois modos de ver: há o que é visto com a personalidade e isso se denomina guerra,

destruição, guerra de todos contra todos, por uma religião, por uma propriedade.
E há um outro olhar: aquele é Paz, Liberdade, Amor.

Ele não se preocupa mais, não como uma negação, mas simplesmente porque não é mais referido.
A decantação de duas humanidades, ou separação de duas humanidades (que nós falamos, o Comandante

dos Anciãos e eu mesmo), é muito exatamente isso que vocês vivem.
Eu os remeto a reler, se tanto é que vocês tenham necessidade, o que nós exprimimos, desde algum tempo

(ndr: ver especialmente, sobre o tema, as intervenções de ANAEL de 04 de outubro de 2009, 27 de novembro
de 2010 e 29 de março de 2011, e a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 27 de novembro de 2010) (******).

Vocês verão que é muito exatamente isso que se desenrola sob seus olhos e na sua consciência.
O que morre são vocês?
Vocês são este corpo?

Vocês são esta vida que vocês vivem, que desaparece toda noite e que desaparece no fim de cada vida?
Ou vocês São a verdadeira Vida, aquela que nada conhece de tudo isso?

Ao que vocês estão apegados, apega-se a vocês.
No que vocês creem, confina vocês.

Ao que vocês dão importância, torna-se importante.
Se vocês se liberarem, vocês são Liberados.

Se vocês quiserem Realizar-se, vocês irão Realizar-se.
Se vocês quiserem permanecer confinados, vocês irão permanecer confinados, qualquer que seja a Liberação,

total, da Terra.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

***

Pergunta: “permanecer tranquilo” e praticar o Yoga Integrativo, não é contraditório?

Isso está em total contradição, é claro, completamente.
Cabe a vocês ver o que isso quer dizer.

Só o ego acredita poder apreender-se de uma Luz, de um estado.
O Absoluto é livre de todo ego, de toda progressão, de toda evolução, de toda suposição.

Enquanto vocês aderirem ao que quer que seja, vocês não são vocês mesmos.
Acreditar que vocês irão chegar a ser Liberados, um dia, afasta-os de vocês.

 É o ego que, eternamente, acredita que vai se apropriar de alguma coisa, ou o Si que acredita ter chegado.
O Absoluto não é o ego, nem o Si.

A Onda da Vida percorre a pessoa e percorre o Si, mas nada é de tudo isso.
O yoga é Vida.

Toda subdivisão de um yoga (quer seja Integral, quer seja ainda aquele transmitido por UM AMIGO), é para
praticar, mas todas essas práticas são apenas fantasias, jogos.

É-lhes preciso transcender isso.
Hoje, a Onda da Vida está aí.

Ela não está no amanhã, ela não está somente em um yoga, já que nenhum yoga falou sobre isso, quer seja o
Yoga Integral de SRI AUROBINDO, quer seja o Kriya Yoga de BABAJI, quer seja os Yoga Sutras de

PATANJALI.
Qualquer que seja o yoga que vocês considerarem, qualquer que seja a experiência mística que vocês

considerarem, qualquer que seja o caminho que vocês considerarem, mesmo aquele de CRISTO, vocês
fazem apenas considerar alguma coisa, vocês não o vivem.

A Onda da Vida não tem o que fazer da Luz que vocês fazem aumentar em vocês, já que até isso deve ser
transcendido.

Como foi dito, dentro de pouco tempo irá intervir entre vocês, o Absoluto, enquanto Ser que foi humano,
encarnado, como vocês, e tendo, na totalidade, vivenciado a Liberação.

Além de todo yoga, além de todo exercício, de toda prática, quando foi dito para ficar tranquilo e para
permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda



permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda
da Vida subir, desposar a Luz Vibral e fazer de vocês o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nenhum yoga pode realizar isso.
Vejam e observem uma quantidade incalculável de seres que praticaram (qualquer que seja o yoga): quantos

foram Liberados?
Realizar não é Liberar.

O Despertar não é a Liberação.
Somente aquele que está Desperto crê que ele está Liberado.
Somente aquele que está Realizado crê que ele está Liberado.

O Liberado Vivente não tem o que fazer de um ensinamento, porque todo ensinamento continuará e
permanecerá exterior, mesmo se ele for importante, em alguns estratos da progressão do Si.

Vocês São o Absoluto.
Vocês São o Último.

O que nós nos permitimos dizer-lhes, desde algumas semanas, apenas foi possível porque a Terra foi
Liberada e, portanto, a conexão (se o podemos assim falar) é total, doravante, entre a Terra e o Sol, entre os

seus pés e a sua cabeça, entre o ego, o Si e o Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Ondas da Vida, eu saúdo, em vocês, o que vocês São.
Comunguemos, juntos, à Graça.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Vocês são a Paz, e vocês são a Eternidade, além de todo Eu.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

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

NOTA: ao invés de ‘Existência’ ou ‘corpo de Existência’, leia ‘Estado de Ser’ ou ‘corpo de Estado de Ser’.

(*) – ARCANJO ANAEL (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – SRI AUROBINDO (24.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) UM AMIGO (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (12.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009

*

(*****) – SNOW (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
*

(******) – ARCANJO ANAEL (04.10.2009, 27.11.2010 e 29.03.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de

- OMRAAM (Aïvanhov) (27.11.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de


Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na encarnação, eu venho a vocês além da minha Presença, enquanto Estrela UNIDADE.
Eu venho a vocês enquanto aquela que trabalhou, de maneira muito próxima de vocês, com MARIA e MA

ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI), para instaurar esse Manto Azul da Graça, portá-lo e dá-lo a vocês.
Desde alguns anos, um dos Anciãos interviu junto a vocês, através de respostas pelas palavras, de respostas

pela Vibração e de respostas no Silêncio (ndr: RAM) (*).
Neste dia, é tempo de viver, em relação ao que pode existir como questão, em vocês, uma resposta além das

simples palavras e além da Luz Vibral, uma resposta que envolve, ao mesmo tempo, a Luz Vibral em seus
triplos componentes e a Onda da Vida, na mesma resposta.
Nós iremos, portanto, partilhar juntos, durante pouco tempo.

Eu estarei presente, também, após uma pequena pausa para sair dessas questões, neste espaço chamado de
Alinhamento, fazendo-os viver, a vocês todos aqui presentes, a Comunhão e o Casamento entre a Luz Vibral e

a Onda da Vida, em vocês.
Eu estou, então, à sua disposição, ao lado de vocês, em vocês.

Nós somos Um na Unidade.
E eu acolho, com grande prazer, os seus questionamentos.

***

Pergunta: podemos viver a Onda da Vida sem a realização do Canal Mariano?

Minha Irmã, o Canal Mariano prepara o Anúncio de MARIA.
Ele é uma ponte entre vocês e Ela.

De certa maneira, entre o Céu e a Terra.
A Onda da Vida é transcendência e esta transcendência não é uma ponte, é outra coisa.

Portanto, a Onda da Vida é totalmente indiferente ao Canal Mariano, indiferente às Vibrações das suas Coroas.
A Onda da Vida é um abrasamento de Alegria, além da Alegria.

GEMMA GALGANI - 24 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-nNCodFSeTvs/T3iWn6JDa_I/AAAAAAAAA50/4agq3b5Ilhc/s1600/Gemma109.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Ela é Graça e os instala no que vocês São, além de todo Ser: A Graça.
Entre vocês, alguns tendo vivenciado poucas coisas enquanto Semeadores ou Ancoradores de Luz,

descobrem a Onda da Graça.
O Canal Mariano é constituído pelo conjunto da humanidade, quer vocês tenham consciência ou não.

A Onda da Graça está além de toda Consciência, além de toda aceitação ou de toda recusa.
Naturalmente, e como MARIA o exprimiu a vocês, se vocês disserem “sim”, certamente o Casamento irá

nascer.
Não pode ser de outra forma.

Nós insistimos longamente sobre as diferenças fundamentais entre todas as etapas, entre todos os estados
que vocês vivenciaram, ou não, até agora.
A Onda da Graça é o acesso ao Absoluto.

O Absoluto não é uma etapa.
O Absoluto não é o que resulta do que vocês vivenciaram até hoje, porque sua natureza é Transcendência.

Diversas palavras foram empregadas: outra Margem, Desconhecido, Ilimitado, Último.
Não é uma consequência, nem uma causa.

Isso é totalmente independente.

***

Pergunta: se o Absoluto não é Consciência, como vivê-lo em um corpo físico?

A partir do momento em que vocês vivem o Si, a partir do momento em que vocês vivem uma experiência de
morte iminente ou mística, vocês vivem não ser mais este corpo e, no entanto, vocês ali estão.

 A consciência é deslocada.
Ela se desloca da personalidade para o Si.

O Absoluto não é concebido como um todo que englobaria a FONTE, as estrelas, os planetas.
O Absoluto está além de toda Consciência.

Vocês não podem conceituá-lo, vocês não pode experimentá-lo através de uma definição.
Aquele que diz ser o Absoluto não pode enganar, de forma alguma.

Como seria possível?
Aliás, o ego da própria pessoa estaria em oposição total em relação a este Absoluto, como pode sê-lo todo
ego, porque o ego iria perguntar, incansavelmente, como um corpo limitado e uma consciência limitada ou

vivendo o Si, pode realizar o Tudo, o Absoluto.
Isso está além de toda área de compreensão, além de toda área que possa apreender-se disso.

Eis porque não pode ser respondida esta questão.
Porque o Absoluto não pode ser conhecido.

Ele é o Desconhecido, o Desconhecido que pode ser vivido em meio a todo limite, a partir do instante em que
vocês não são mais este limite, qualquer limite.

Só o mental, que sempre age por este aspecto relativo e discriminante, tenta apreender-se do Absoluto, em
relação a outra coisa.

Ele tem, então, necessidade de comparar.
O Absoluto não pode ser comparado ao que quer que seja.

Isso não é uma questão de forma, nem de ego, nem de Si, nem de Unidade.
É um estado além de todo estado.

O Êxtase é o Absoluto.
Se vocês se interessarem pelo que eu vivenciei na Unidade, se vocês se interessarem (qualquer que seja a

cultura ou a civilização) pelas pessoas que observaram ou vivenciaram Êxtases, vocês irão se lembrar de que
elas estavam, no entanto, em um limite de corpo.

Vocês irão se lembrar de que elas estavam inscritas em uma vida que elas vivenciaram e que, entretanto, elas
viviam este Êxtase.

Então, que este Êxtase seja nomeado Casamento Místico com o CRISTO, Casamento Místico com o que quer
que seja, é exatamente a mesma coisa.

Há como o fato de ser marcado com ferro vermelho, na personalidade, no Si, durante este Casamento, o que
fez dizer a essas Estrelas que testemunharam entre vocês (como a outros místicos que tiveram acesso a este

Casamento) de ser um sentimento de consumir-se de Amor, de não mais ser este corpo, esta pessoa, este
mundo, enquanto estando aqui, neste corpo, nesta pessoa e neste mundo.

Isso é inacessível ao mental, totalmente inacessível.
Enquanto houver ‘como’, não há Êxtase.

Enquanto houver ‘como’, não pode ser questão do Absoluto.
O Absoluto não é discursivo.



O Absoluto não é discursivo.
Ele não pode ser comparado, nem quantificado, nem julgado.

Obviamente, a humanidade foi tão afastada, em suas crenças e em sua vivência, da sua natureza, que hoje isso
parece, mesmo para o Si, improvável, impossível.

Para o que é limitado, como para o que é o Si, o Absoluto é impossível.
Por outro lado, o Absoluto envolve o limitado e o Si, mas ele não se restringe a isso.

Novamente, dito à minha maneira e sustentado pela Onda, vocês não podem apreender-se do que é
inapreensível.

Vocês não podem apropriar-se do que já lhes pertence.
Vocês não podem vê-lo.

Vocês não podem testemunhá-lo.
Vocês podem apenas ali ir.

Isso é da ordem da Simplicidade a mais extrema.
E ainda.

***

Pergunta: CRISTO disse: “eu estarei com vocês até o fim do mundo”. Como ele pode voltar se ele não
partiu?

Da única maneira possível: sendo Absoluto.
Agora, você pode, efetivamente, revirar esta frase em todos os sentidos, como toda parábola pode ser utilizada

para criar uma religião e para afastar da Verdade.
Aquele que vive o CRISTO é Casado com ele, sem idade, sem sexo, sem polaridade.

É uma queimação de Amor, com eu disse, que jamais cessa.
Não foi o CRISTO que partiu, foram vocês.

Cabe, então, a vocês, ali voltar.
Agora, o Absoluto, o CRISTO, não tem o que fazer do que pôde ser dito.

Ele É.
 Enquanto existir uma vontade de compreensão, vocês não podem viver a Verdade, porque vocês são a

Verdade, e enquanto vocês falarem de algo que é exterior a vocês, isso não é vocês, não é?
Portanto, em nenhum momento vocês são a Verdade.

O Absoluto não coloca distância.
Quando eu lhes falei sobre o meu testemunho da Unidade, eu era a Esposa de CRISTO, e nesse Casamento

não há distância, não há dois, mas há Um.
E isso é, efetivamente, um Êxtase.

Portanto, o CRISTO, jamais tendo nos deixado, nós temos a Consciência da sua Presença, além dos textos?
Se vocês vivessem a Presença d’Ele, vocês estariam Casados com Ele.

E Casado com Ele, é ser Livre, além de toda história, além de todo texto, porque, quando vocês vivem isso,
nenhum texto pode substituir o que vocês vivem.

É muito além de viver a Paixão de CRISTO.
É se tornar, em Verdade, o CRISTO, não como uma usurpação de uma identidade passada, mas, sim, como

um Casamento, não há outras palavras.
E, para isso, é preciso fazer-se muito pequeno, pequenininho.

***

Pergunta: não mais poder diferenciar a Luz Vibral, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, assinala o
início do Casamento Místico?

É o Casamento Místico.
É o Reencontro.

Deste Reencontro, que lhes foi denominado (nas novas Frequências, nos novos Corpos, revelados por
METATRON) o Andrógino Primordial.

Este Andrógino Primordial é o retorno à Unidade, a Fusão dos opostos e dos complementares, que dá acesso,
desde que o Verbo esteja ativo (ou seja, o 11º Corpo) ao que lhes foi denominado 13º Corpo ou Fonte de

Cristal ou Vajra, para os nossos amigos orientais.
O Um é o outro e o outro é o Um.

Não há mais distância, mais separação.



Naquele momento, vocês são o Êxtase.
Nenhuma distância pode existir.

Há esse lado indelével que é fundamental.
Este lado indelével, doravante, os faz sair, definitivamente, de toda ilusão.

***

Pergunta: neste Êxtase, como viajar com o nosso Corpo de Estado de Ser?

Eu não estou certa de ter apreendido o alcance desta questão, minha Irmã.
O Corpo de Estado de Ser é o Si.

O Absoluto são todos os corpos e toda ausência de corpo.
O Absoluto é tanto a folha da grama, como o átomo, como seus constituintes.

O Absoluto está além da Unidade, não como superior, mas muito mais amplo, algo que é vasto, sem limite.
O Corpo de Estado de Ser é também um limite, mesmo sendo ilimitado em seus deslocamentos, ilimitado em

suas transmutações de uma Dimensão a uma outra.
O Absoluto é a própria Transcendência das Dimensões.

Não há que viajar.
Mesmo se der uma impressão de um deslocamento, isso é simultâneo.

***

Pergunta: as dores nas pernas podem ser bloqueios ligados à Onda da Graça?

Não.
A Onda da Vida sobe de diferentes maneiras até o períneo, até o que vocês nomeiam os dois primeiros

chakras, mais ou menos facilmente, mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente.
Alguns estão nas primícias sob os pés.

Outros já vivenciaram sua propagação na escala do corpo.
Isso não faz qualquer diferença.

Havia laços que estavam presentes nos tornozelos ou nos punhos que os mantinham, de alguma maneira, para
impedi-los, pela sua própria Unidade, de aceder à Unidade.

Esses laços se afrouxaram, para muitos de vocês, ou até mesmo desapareceram.
Então, a Onda da Vida, que podia causar dores, quaisquer que fossem, impaciências, e bem, pode andar a

toda pressa, agora, a partir do momento em que vocês disserem “sim” ao seu Casamento.
Toda dor ou qualquer percepção, como isso foi dito (seja nas Estrelas, nas Portas ou em qualquer local do
corpo) foi o que eu poderia chamar de ajustamento entre este corpo limitado e o Corpo de Estado de Ser.

Eram apenas testemunhas ou pontos de chamada da Vibração, o local onde se realizava uma alquimia.
É o mesmo para as pernas.

Lembrem-se de que o corpo é um Templo, quaisquer que tenham sido as suas modificações.
Um Templo que acolhe.

Mas o Templo, em si mesmo, nada é se permanecer vazio.
Naquele momento, ele não é mais um Templo, ele é um veículo efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, eu estarei em vocês e eu serei vocês neste espaço nomeado Alinhamento que, para vocês, irá
adquirir uma tonalidade profundamente diferente e que será, eu o espero, uma pré-estreia ou a totalidade, até
mesmo, da Comunhão que vocês irão viver, de maneira mais global, sobre esta Terra, a partir de 02 de abril

(ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários”) (**).
Irmãs e Irmãos, eu Amo vocês.

Eu lhes dou o que vocês são: a Graça.



Eu digo a vocês: até dentro de alguns instantes.

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

(*) – Mensagens de RAM (Shri Ram Chandraji de Shahjahanpur – Babuji)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/ram-2008-2009-2010-2011

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1395

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

Versão para o português de Portugal: Cristina Marques e António Teixeira 
***

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

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1395
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/ram-2008-2009-2010-2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, vivamos juntos um instante de Graça e de Beleza.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês e em vocês, sem encontro marcado, como eu havia dito.
Eu volto, neste dia, a fim de ajudá-los no que vocês vivem ou irão viver.

Alguns de vocês, já instalados neste Manto Azul da Graça, ou vivendo os sintomas que o anunciam, e vocês
que nada vivem por enquanto, saibam que nada é impossível, que tudo o que lhes pede, este período, é para

responder.
Eu já chamei alguns de vocês, à noite, pelo seu primeiro nome.

Então, é claro, o seu cérebro pode acreditar que isso é ilusão, o seu cérebro pode dizer-lhes que não sou eu
que falo.

Todas as condições estão reunidas, hoje, para viver o que foi anunciado desde tempos imemoriais.
E vocês o sabem porque lhes é algo que apenas pode sabê-lo.

Mesmo se a sua razão ou a sua vida os afasta, vocês não podem se afastar porque nós estamos aí, cada vez
mais perto, cada vez mais em vocês.

Nesses momentos privilegiados, que são os seus (que isso seja durante o sono, porque é mais fácil, que isso
seja em seus momentos em que vocês estão com vocês mesmos, em seus Alinhamentos, em suas orações),

vocês sabem.
Vocês sabem porque vocês têm certeza, mesmo sem passar por uma percepção clara e direta.

Há, em vocês, alguma coisa que sabe.
Há, em vocês, uma certeza.

Então, é claro, tudo o que faz a pessoa, tudo o que faz os seus compromissos neste mundo, por vezes,
encobre-lhes esta Verdade.

O Manto Azul da Graça (que se deposita em seus ombros) faz nascer, em vocês, ou, de preferência,
reaparecer, o que está aí.

O Apelo da Luz e o Apelo para viver o que vocês São, ocorrem, para cada um de vocês, de maneira cada vez
mais insistente, durante suas noites, durante seus dias, de vez em quando ou permanentemente.

MARIA ( IS-IS ) - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-Gw1LHUQvGQI/T3D8H5JQJ2I/AAAAAAAAA2w/U7pNTvyajQ0/s1600/000maria18124.03.2012-2.jpg


O que eu desejo dizer-lhes é que, efetivamente, vocês não estão sonhando.
Qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o Apelo ao “sim” (que isso seja sob forma de sonho,

de viagem, que isso seja a Onda da Vida que os percorre, que isso seja, ainda, esta interrogação e estas
dúvidas que podem emergir em vocês), tudo isso é um convite para ir Ser.

A Luz os chama, mas a Onda da Vida os chama, ainda mais, para estabelecerem-se, para estarem firmes em
sua Eternidade.

***

Naturalmente, existem muitas vozes que falam em vocês: a voz da razão, a voz da lógica e, depois, a voz que é
a minha e que é, também, a sua voz.

Aquela que simplesmente não obedece à razão e à lógica, mas que os convida, realmente, a despojar-se.
Não para recusar o que quer que seja que vocês estejam prestes a fazer neste mundo.

Mesmo se alguns de vocês (e eu estou consciente) podem viver este Apelo da Luz como uma dificuldade para
manter algumas atividades, isso é transitório.

A Graça fornece à sua vida tudo o que é necessário para realizar o que vocês têm que realizar.
Recorram à Luz, não para outra coisa senão para vivê-la.

O Apelo que eu faço, hoje, não é ainda o meu Anúncio para o conjunto da humanidade, mas é o seu Apelo, em
vocês.

Se vocês vivem a Onda da Graça, então estejam certos de que eu vou chamá-los ou de que eu os chamei.
Se vocês sentem as primícias, saibam, também, que eu virei chamá-los.

Nós, Estrelas, estamos cada vez mais perto da sua Dimensão.
Nossa Consciência chega a tocá-los.

O Absoluto é o resultado do nosso Reencontro, dando-lhes a viver, além mesmo do Reencontro, o que é
nomeado este Absoluto, este Tudo.

O momento em que vocês poderão dizer: “Eu e o Pai somos Um”, em que não haverá mais distância.
Então, para vocês, sim, tudo estará realizado, mesmo se este mundo estiver aí no que pode oferecer

resistências, dificuldades e medos.
Mas vocês, se vocês forem além do medo e das dificuldades, sem ali renunciar, vocês irão descobrir cada vez

mais espaços onde, efetivamente, vocês são a Beleza, onde, efetivamente, em suas noites como em seus
dias, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, percorrem-nos e lhes dão esta plenitude, dando-lhes esta

certeza.
Naturalmente, em vocês, há vários caminhos.

E, é claro, vocês podem colocar-se a questão de qual caminho seguir: aquele que os mantêm nas resistências,
nas dificuldades, e aquele que lhes traz a Liberação.

Um desses caminhos os convida ao seu Casamento, o outro os afasta e vocês o sabem, pertinentemente
(mesmo se vocês tenham capacidade para colocar palavras).

Intimamente, vocês o sabem, porque há momentos em que tudo parece muito simples, em que tudo parece
como muito evidente.

E, depois, momentos que, ao contrário, vão parecer-lhes ausentes desta plenitude.
Tudo isso, enquanto tudo não estiver instalado, definitivamente, em vocês.

Como vocês sabem, como eu disse, o Canal Mariano (este Antakarana, este Cordão Celeste), está realizado.
Há, efetivamente, uma ponte entre o Sol e a Terra, entre as diferentes camadas isolantes, dando-lhes a

perceber um sopro novo nesse corpo mesmo.
 Que vocês o denominem energia, Vibração, Consciência, é a mesma coisa.

As denominações permanecem denominações.
Então, é claro, ao nível do mental, é possível diferenciar o que é da ordem da energia, vocês o sabem, da

ordem do Espírito, da ordem da Onda.

***

De qualquer forma, eu queria, hoje, principalmente para preparar o período que se abre, convidá-los, ainda
mais, a deixar trabalhar em vocês.

Não há outra maneira de dizer “sim”.
Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Onda da Vida.

Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Graça.
Porque é a sua natureza.

Obviamente, enquanto vocês não puderem imaginar, enquanto vocês não a viverem, mesmo se houver essas
primícias, isso é extremamente difícil de perceber, de compreender, de apreender-se, de querer ter vontade



disso.
 Lembrem-se de que não há qualquer julgamento a fazer, os Anciãos lhes disseram.

Mas, sobretudo, além disso, não julguem, em momento algum.
Contentem-se em estar presentes e lúcidos ao que se desenrola porque vocês não podem trazer mais senão a

sua Presença ao que se desenrola, e a sua Lucidez.
Então, a Clareza e a Precisão irão aparecer.

Vocês irão ver, além de toda aparência.
Vocês irão sentir, além de todo parecer.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil penetrar esse santuário: aquele da sua Eternidade.
A Onda da Vida que os percorre e que se eleva em vocês, traduz-se por modificações, por vezes importantes,

da sua Consciência, e, às vezes, vocês não têm consciência.
O Absoluto está aí.

Vocês são esta Beleza, este Amor.

***

Evidentemente, este mundo é ainda o que ele é, com seus próprios medos, com suas próprias coisas que
ainda estão estabelecidas, apesar das Núpcias Celestes.

Mas quando vocês virem além do que lhes é dado a ver, hoje, quando vocês tiverem a visão do que foi
realizado, do que nós realizamos, todos juntos, desde alguns anos, vocês jamais poderão emitir a menor

dúvida ou a menor contestação do que isso é.
Os Anciãos, como os Arcanjos, falaram-lhes sobre o seu olhar, sobre o local onde ele se colocava.

Em função disso, é claro, a mesma coisa pode ser vivenciada de múltiplas formas.
A vida, às vezes, pode trazer-lhes algo que lhes pareça difícil, que lhes pareça muito difícil, mas retenham que

mesmo este muito difícil é apenas, em última análise, ele também, as primícias à Onda da Vida.
Mesmo se isso lhes parecer estranho, mesmo se isso lhes parecer extremamente longínquo, isso são, aí

também, apenas ilusões.
A Onda da Vida chama-os a todos, sem qualquer exceção, sobre a Terra.

Tudo o que resiste, em vocês como no exterior de vocês, vai negar, uma e outra vez, fazendo com que a
humanidade não veja até o momento em que vocês não poderão deixar de ver.

Vocês têm uma oportunidade inestimável de ter a possibilidade de vivê-lo por antecipação.
Hoje, é-lhes pedido, simplesmente, para acolher, como o disseram alguns Anciãos, na maior das humildades,

na maior das simplicidades.
Hoje, como disseram outros Anciãos, tentem afastar-se de tudo o que é conhecido de vocês, sem, no entanto,

deixar de fazer o que a Vida, esta vida, pede a vocês.
E, aliás, quanto mais vocês se aproximam da Graça (mesmo se forem momentos específicos), mais lhes são

dados os recursos para fazer o que vocês têm a fazer e, também, para expandir neste Êxtase.

***

As Estrelas preparam-nos durante longo tempo, descrevendo seus caminhos de vida a vocês, através da
Unidade, através da pequenez, através desta tensão para o Abandono.

 Elas lhes mostraram, de algum modo, que havia uma possibilidade e que esta possibilidade não podia estar
inscrita em qualquer discurso porque a experiência, como foi dito, são vocês que a vivem e ninguém mais.
Vocês não podem tentar compreender uma experiência que é vivida, vocês não pode ali colocar palavras.

A experiência chama-os a vivê-la.
Naturalmente, depois deste apelo, virá sempre à consciência: quem me chamou?

 Durante algumas das suas experiências, vocês devem se lembrar de que o objetivo não é a experiência, mas,
sim, o Absoluto, a fim de que vocês superem, simplesmente, o estágio da experiência para estabelecer-se

nesta Beleza.
Nós empregamos essa palavra, não em um sentido de estética, porque quando vocês viverem a Onda da Vida,
quando vocês estiverem instalados na Graça, quando vocês tiverem atravessado o medo do medo (porque é a

Onda da Vida que o atravessa em vocês), então, efetivamente, tudo é Beleza.
Nenhuma feiura pode vir alterar a Beleza.

Vocês são instalados em sua Essência, em sua Natureza e, aí, não há mais necessidade de palavras.
Não há mais necessidade do que quer que seja senão de Ser, permanentemente, este Êxtase que os percorre,
este estado de União indizível e de Liberdade indizível, total, com o Tudo, com cada um dos seus Irmãos e das

suas Irmãs.
Não há inimigos: vocês se apreendem, enfim, de que o único inimigo são vocês mesmos que se erguem

contra vocês, que tudo isso são apenas jogos, que tudo isso são apenas elementos que foram despejados no



que vocês tinham para viver: vocês sabem que vocês não são isso.

***

A Onda da Graça dá-lhes a viver o Êxtase, dá-lhes a viver o que está muito além do deleite comum, muito além
do deleite de ser mãe ou filho nos braços de uma mãe.

Ela os restitui a vocês mesmos, à sua autenticidade, à sua Unidade e além, a este Absoluto.
Aproximando-se disso, vocês irão se aperceber de que mesmo as questões que poderiam existir são

desconsideradas.
A partir do momento em que vocês não derem qualquer peso, a partir do momento em que vocês não derem

qualquer crédito, todas as questões vão descartar-se.
Vocês poderão, então, fazer o que é para fazer e nada fazer.

A Luz está aí.
A Graça está aí.

Ela está aí para preencher a fim de que nunca mais exista déficit, zonas de sombra, pontos de interrogação,
dúvidas e medos.

Tudo isso, no início de abril, vocês irão ver multiplicar-se por dez em vocês.
Vocês irão assistir à sua Ressurreição, se isso já não ocorreu.

Eu gostaria também de dizer que, durante este período, é-lhes preciso dizer “sim”.
O Abandono total é a condição única para viver o que vocês têm a viver.

Então, é claro, permanentemente, o que é limitado vai dizer-lhes que é preciso ter medo, vai dizer-lhes que é
preciso acautelar-se, que é preciso rejeitar ou que é preciso negociar.

Mas a Onda da Vida não é negociável.
Ela não é fragmentável.

Ela não responde a qualquer lógica, a qualquer razão que pertença a este mundo e, no entanto, ela é Verdade
para aqueles que já a vivem.

Se vocês tiverem a possibilidade de escutar o que lhes dizem essas testemunhas (muito além da sua pessoa),
se vocês tiverem à escuta para escutar o que elas lhes dizem (sem ali aplicar qualquer filtro, qualquer correção,

simplesmente estando aí, presentes), então a Onda da Vida irá percorrê-los instantaneamente.
Mas mesmo se, por enquanto, isso lhes pareça muito distante, não concebam qualquer culpa.

Mesmo se vocês não tiverem me entendido (o que é, ainda assim, o caso para a maioria de vocês), não se
preocupem.

***

Hoje, eu lhes digo também, não busquem qualquer data porque isso se desenrola agora.
A partir do momento em que vocês vivem o que é para viver, no instante do seu presente, sem buscar qualquer

coisa exterior, a Onda da Graça é vivida.
A partir do momento em que vocês não estão mais na projeção do que quer que seja, nem de um futuro

melhor, nem de um fim do mundo.
Simplesmente estar aí.

Simplesmente, como lhes diziam os Anciãos, manter-se tranquilos, em paz, sem julgamento.
Se vocês aceitarem isso (e eu lhes proponho como um jogo que não é um), então vocês não terão qualquer

dificuldade, qualquer apreensão.
Deixem trabalhar, como vocês deixaram trabalhar a Luz, a Onda da Vida.

Ela é, evidentemente, transformadora e ativadora.
Ela os convida à sua Eternidade.

Ela os convida a esta Verdade total, à qual vão se opor, obstinadamente, o ego e a pessoa, porque, para eles,
isso é impossível.

Vocês são, como foi dito, a Vida.
Vocês são esta Verdade.

Vocês são, eu desejo dizer, esta magnificência.
Eu sou aquela que se nomeia sua Mãe, a Mãe desta carne na qual vocês têm percorrido este mundo.

Além desta carne, vocês são, vocês também, este Absoluto.
A única razão da minha Presença, a única razão da presença das Estrelas, dos Anciãos, dos Arcanjos e do

conjunto da Confederação Intergaláctica, é assistir ao seu nascimento.
Assistir, enquanto Presença silenciosa, audível e visível, em breve.

Como foi dito, nós não podemos fazer o caminho no seu lugar porque, em última análise, não há caminho.



Por outro lado, apenas vocês que podem dizer “sim” à sua própria Eternidade.

***

Alguns de vocês foram percorridos, ao mesmo tempo, pela Onda da Vida e pela descida da Luz Vibral.
Para vocês, permaneçam humildes, falem simplesmente o que vocês vivem, sem interpretar, sem projetar,

sem imaginar o que quer que seja.
Permaneçam o mais fiel possível ao que se desenrola.

Se vocês permanecerem fieis ao que acontece, sem modificar, nem alterar o que quer que seja, então tudo
isso irá se tornar, de algum modo, cada vez mais palpável, cada vez mais tangível e irá se impor como a única

evidência, como a única Verdade.
Vocês não poderão não aderir porque vocês são esta Onda da Vida.

Naquele momento, vocês irão se tornar, não insensíveis, mas impermeáveis à desordem deste mundo, porque
vocês irão viver que vocês não são em nada concernidos pelos anúncios de medo, pelos anúncios de fim,

porque o que termina já está morto para vocês.
São as ilusões, todas as ilusões.

Vocês irão se expandir por intermédio desta consciência além da consciência, pela Onda da Vida, a Onda da
Graça.

Vocês irão se estabelecer, efetivamente, sem o querer, sem o desejar, na sua Eternidade.
Para vocês, tudo irá se tornar fácil.

***

Então, é claro, haverá ainda alguns altos e baixos, porque o Absoluto não se mistura com o limitado.
Obviamente, haverá, ao redor de vocês, Irmãos e Irmãs que estarão inquietos por vocês e por eles.

Porque tudo o que não é compreendido e vivenciado apenas pode traduzir-se por uma rejeição.
Aí também, amem, incondicionalmente.

Não julguem ninguém.
Isso é realmente muito importante porque todo julgamento, qualquer que seja, imprime, no seu Ser, uma marca

que é muito difícil de desaparecer.
A Graça, é claro, a tira, mas porque querer ir para mais resistência e sofrimento?

O mental, a pessoa, sempre será uma dúvida permanente, um sofrimento que se alterna com períodos de paz.
Superar e transcender tudo isso é já se apreender, também, de que não há salvador, nem salvadora, de que há

apenas que Ser.
Tornar-se de novo como uma criança é, justamente, não mais dar corpo ao mental, amanhã, no momento

seguinte, e ainda menos no momento passado.

***

Se vocês respeitarem essas algumas regras (e eu os remeto, para isso, ao que disse minha Irmã GEMMA)
(ndr: intervenção de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*), vocês verão que tudo irá ocorrer sem

esforço.
Vocês irão eliminar, sem querer eliminá-las, todas as dúvidas porque elas irão se esvaecer delas mesmas, sem

nada desejar, aí, tampouco.
Vocês irão se banhar nos espaços de majestade, de beatitude.

As diversas experiências conduzidas serão naturais.
Vocês nada têm a procurar.

No Absoluto, vocês irão viver a totalidade do que é o Absoluto, no limitado como além do limitado, no Sol como
além do Sol, no corpo de Estado de Ser como além de qualquer corpo.

A consciência, mesmo, de estar aqui será profundamente diferente, porque a sua vida irá se instalar na
evidência do Absoluto onde não pode haver questão sobre mais nada.

Porque, é claro, o objetivo da Onda da Vida não é, nem fazê-los duvidar, nem fazê-los experimentar o medo,
mas, sim, justamente, apagar, pela Eternidade, toda dúvida, todo medo, toda interrogação.

Quando nós lhes dizemos que vocês são a Eternidade, quando nós lhes dizemos que vocês são o Amor, não é
questão de persuadi-los do que quer que seja.

Não é questão de vender-lhes, tampouco, o que quer que seja, porque nós nada temos a persuadi-los, nem a
vender-lhes, que vocês já não Sejam, além da difração apresentada pela pessoa.

Vivendo as primícias da Onda da Vida, ou a Onda da Vida, nasce um novo dia.



Nunca mais vocês poderão ter um sofrimento, uma falta.
Nunca mais vocês poderão ter alguma coisa que venha contrariar, até mesmo, a personalidade.

Isso é transmutado e transcendido totalmente, naquele momento.

***

Aproveitem desses momentos em que o Silêncio se instala, porque é no Silêncio e no recolhimento que a
Onda da Vida os leva ao Êxtase.

Nos momentos em que o mental se cala, nos momentos em que o corpo está em repouso, nos momentos em
que vocês estão calmos, vocês podem sentir a minha Presença, vocês podem ouvir-me, vocês podem ver-me.

Dentro de alguns dias, se esse já não for o caso porque nós vemos e nós sabemos que muitos de vocês já
vivem isso.

A Onda sobe de acordo com as especificidades (o Arcanjo ANAEL lhes falou há pouco tempo) (ndr:
intervenção de 14 de março de 2012) (**).

Ela vem solucionar toda causa com a vida, com a morte, com o sexo.
Ela vem liberá-los.

Ser Liberado não é fugir da vida.
Ser Liberado não é se confinar em algum lugar, mas, sim, estar simplesmente aí, na totalidade.

Mas, sim, estar simplesmente presente.
Aquiescer a tudo o que lhes dá a vida porque vocês não estão mais separados.

Mesmo aquele que tem medo de vocês apenas pode ser amado por um Amor indizível.
Não pode ser de outra forma.

E quanto mais vocês amam, mais o Amor se derrama.
E quanto mais vocês dão, mais lhes é dado.

E quanto mais vocês acolhem, mais vocês são acolhidos.
A evidência torna-se, eu diria, sua verdadeira natureza.

Naqueles momentos, vocês vivenciam (sem condenar e sem julgar) que tudo ao que vocês aderiram,
participaram, não tem mais razão de ser, mas vocês sabem também que nada há a rejeitar longe de vocês.

Apenas estar aí, apenas estar presentes, além de toda Presença.
Não há mais questão: há, apenas, a evidência.

Independentemente dos sintomas que vive este corpo (e eles serão numerosos, cada vez mais: que isso
queime, que isso lhes dê este Êxtase, que isso desencadeie esta exaltação Interior, onde os sentidos são

magnificados e transcendidos, por sua vez), quando a evidência se instala, efetivamente, tudo se torna
evidente.

Então, é claro, para aquele que não está nesta evidência, isso pode ser terrível porque, para ele, efetivamente,
isso é uma Ilusão, totalmente.

Então, sejam ainda mais humildes, sejam ainda (e isso irá se instalar por si mesmo) tolerantes, mas não da
tolerância que deixa agir, deixa fazer, deixa dizer, mas da tolerância do Amor.

A evidência é evidente.
O Absoluto é o Absoluto.

Nada há a justificar, nada há a demonstrar, apenas dar testemunho por um olhar, pelo silêncio, por uma palavra.
Vocês irão descobrir tudo isso com facilidade, porque, lembrem-se, é sua natureza, de nós todos e de vocês

todos.
Somente a pessoa vai se afastar disso.

Mas é uma Ilusão: vocês não podem afastar-se do que vocês São.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste.

Vocês estão convidados ao que está depois da Alegria, a esta beatitude e este Êxtase que, desde ainda algum
tempo, muito poucos seres puderam viver e, ainda, de maneira não permanente.

Lembrem-se de que basta uma vez esta Onda percorrer no Êxtase para que, nunca mais, nada seja como
antes.

Lembrem-se, também, de que não há nada a buscar porque isso é totalmente natural.

***

Sigam seu caminho, em paz, cada vez mais.
Façam o que vocês têm que fazer.

Se a Luz os chamar, então, respondam ao Apelo.
Se a Onda da Vida estiver aí, estremecendo sob os seus pés ou subindo ao longo das suas pernas, ou já



presente por toda parte, vocês irão constatar, vocês mesmos, que cada dia vocês estão diferentes.
Vocês não poderão mais duvidar que isso seja sua natureza.

Vocês não poderão mais interrogar sobre o que quer que seja porque vocês são todas as respostas.
Isso não é um jogo de palavras, nem uma descrição exterior, mas, sim, o que será o resultado deste “sim”.

Como lhes dizem os Anciãos: reflitam.
O que pode chegar a vocês?

Qual elemento nefasto poderia intervir neste estado?
O nefasto não existe.

Ele é apenas uma consciência alterada que está instalada, desde tanto e tanto tempo, no princípio do medo.
Tudo irá se tornar, para vocês (muito além do que foi chamado de Fluidez da Unidade ou de sincronias), tudo

irá se tornar Majestade, tudo estará no mesmo Êxtase.
Vocês não poderão olhar-se uns e outros com a menor animosidade, com o menor desejo de mudar o outro,

de protegê-lo do que quer que seja.
Porque, cada vez mais, vocês irão se reconhecer pelos seus olhares.

Cada vez mais, vocês irão se reconhecer pela sua vivência comum, além de qualquer descrição.
Vocês irão se reconhecer, é claro, por este Êxtase que emana nos seus olhares, de um para com o outro, nos

seus contatos, quaisquer que sejam, muito além de qualquer esfera pessoal de relação, qualquer que seja.

***

Vocês estarão presentes, a cada minuto, totalmente presentes, aqui como em outros lugares.
Não haverá um tempo para estar na ação e um tempo para estar em uma outra ação.

Vocês irão perceber, naquele momento, tudo isso, de maneira extremamente leve é fácil.
Porque o Êxtase é fácil.

Ele não pede de vocês qualquer esforço, mas, justamente, a renúncia do esforço.
Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que nada é preciso fazer, que tudo vai acontecer.

Não foi exatamente isso que eu disse porque, justamente, o que é para Abandonar é toda reivindicação do ego
que vai fazer dessas palavras o inverso do que elas querem dizer.

A Onda da Vida não pode se acomodar em qualquer ação do ego, em qualquer interação sequer.
Isso vocês irão vivê-lo, se vocês não o vivem ainda.

O Amor e o Absoluto, que são sua natureza, irão fluir de vocês, sem esforço, sem desejo.
Não poderá ser de outra forma.

Vocês estarão na doação e vocês irão doar, permanentemente, sem mesmo pensar no que vocês estão
doando.

Tudo irá se tornar muito simples porque tudo é simples.
Quando isso se torna complicado, difícil, obviamente, isso não é o Absoluto.

São apenas as resistências que se expressam.
Lembrem-se de que o que vocês viviam, ou não, vocês não têm, tampouco, que se julgar.

Porque nada julga vocês.
O Absoluto não conhece qualquer julgamento.

O Absoluto, além da Unidade, não conhece nem o bem, nem o mal.
Ele conhece apenas a Vida.

Ele conhece apenas o Êxtase.

***

Lembrem-se de que a Onda da Vida, quando ela lhes percorre, não pede qualquer resposta, nem qualquer
ação da sua parte.

Naquele momento, tentem, efetivamente, num primeiro tempo, ser aquele que observa o que se desenrola
neste corpo.

Lembrem-se dos alguns elementos que lhes foram dados pela minha Irmã GEMMA (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*) referentes ao que pode favorecer, em vocês, isso.

Chegará um momento, segundo o tempo linear deste mundo, em que isso não poderá mais ser escondido.
A única maneira que vocês têm, naquele momento, é Amar ainda mais.

É a única maneira de exterminar o medo.

***



Lembrem-se de que o medo está inscrito na mesma história da humanidade, a partir do momento em que ela
vivenciou o fato e o sentimento de ser cortada do que quer que seja.

Nós lhes dissemos que vocês não eram responsáveis por nada e, ainda menos, culpados.
Então, por que vocês querem, hoje, buscar uma culpa, uma responsabilidade?

A única coisa de que vocês são, efetivamente, responsáveis, é do seu “sim” ou do seu “não”.
E nisso, também, vocês são totalmente Livres.

Somente o ego vai fazê-los crer que vocês não são Livres, sempre e incansavelmente.
Então, vocês querem escutar a minha voz ou vocês querem escutar a voz da razão, a voz do seu ego?

Chegará um momento em que vocês não poderão mais dar o menor crédito à voz do ego.
Naquele momento, a Graça irá se tornar evidência para vocês, porque, o que vocês vivem (em suas noites, em

seus dias), irá aparecer-lhes como o único salvo-conduto e a como a única coisa verídica.
Vocês irão se aperceber, naquele momento, de que tudo o que lhes disseram os nossos Irmãos e Irmãs, em

particular os orientais, sobre a noção de Ilusão, da matriz, de alteração, de falsificação, é inteiramente
verdadeiro.

É, aliás, a única Verdade.
Vocês são esta Eternidade.

Vocês são os Filhos do Amor, da Lei do UM.
Vocês não pertencem à pessoa.

Vocês se pertencem a vocês mesmos, a partir do momento em que vocês dizem “sim” à Onda da Vida.
Vocês não têm que prestar contas a ninguém, apenas a sociedade instituiu isso.

Somente as próprias condições desta vida instalaram isso.
Mas vocês, em Verdade, vocês são os Filhos do Amor.

O Amor é isso que é a Verdade.
Que isso seja no Si, que isso já esteja integrado e vivenciado no Absoluto ou que lhes esteja ainda nas fases

de resistência, de dúvida, de medo, de interrogação, não se ocupem disso.
Afastem-se desses problemas que foram criados pelo seu próprio mental.

Vocês têm apenas que escutar.
Vocês têm apenas que viver.

***

O momento da sua Eternidade não está mais no amanhã, nem em um futuro, nem em qualquer data.
Vocês trabalharam para que esse mecanismo se realize na maior docilidade.

E, efetivamente, esta docilidade está em vocês, a partir do momento em que vocês se colocam (e que vocês
dizem “sim”) na Onda da Vida.

Obviamente, os elementos opostos, ao redor de vocês (na sua própria família, nesta sociedade, no seu local,
na sua profissão, na sua atividade), vão tentar atuar, mas vocês irão ver cada vez mais claramente.

Vocês estarão, aliás, cada vez mais Claro e cada vez mais Transparente.
A Transparência tornar-se-á tal que vocês irão se tornar, vocês mesmos, permeáveis ao que o outro quer

captar de vocês.
Ele nada mais verá senão o Absoluto.

Quanto mais ele se aproximar, ele mesmo, mais ele poderá comungar com vocês nesta Comunhão da Graça,
onde o Amor e o Êxtase se repartem, aqui como em outros lugares.

Porque não há outros lugares e não há aqui, há apenas a Graça, e a Graça é partilha e doação.
O olhar da personalidade irá tender fazê-los duvidar, mas, vivendo-o, vocês não poderão mais duvidar.

***

A Onda da Vida é Êxtase.
Ela é esse Casamento Místico com sua cópia, com todas as cópias, com todos os Seres.

As Presenças, em meio aos Mundos Unificados, irão lhes aparecer cada vez mais facilmente, além de toda
comunicação verbal, porque vocês irão se comunicar além da comunicação, por uma Comunhão, por um

estado, pelo “sim”.
Então, minhas Irmãs Estrelas e eu mesma, nós lhes pedimos uma Ação de Graça, durante esta semana que vai

de 02 de abril a 08 de abril.
A cada respiração, a cada contato que vocês estabelecerem, em vocês como com seus Irmãos, como com



aquele que se considera ou que vocês consideram ainda como um inimigo e um obstáculo, lembrem-se,
durante esta semana, das minhas palavras: “Amem-se uns aos outros como Ele os amou”.

Além de toda aparência, além de todo papel, além de tudo o que vocês acreditam, coloquem, efetivamente, o
Amor na frente e vocês irão ver que a Graça irá fluir em vocês em fluxo contínuo.

Não coloquem questão, sejam a resposta.

***

Como foi dito pelo bem amado SRI AUROBINDO, em breve um ser virá se expressar.
Ele virá chocá-los porque o seu Amor é absoluto, ele não conhece qualquer limite.

Ele virá falar com vocês e se apresentar a vocês.
Mas isso, vocês já o tem em vocês.

O Manto Azul da Graça continuará às quintas-feiras, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de
Lisboa] (ndr: ver na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (***), mas ele estará, sobretudo, cada vez mais
presente, mesmo nos momentos (e, aliás, naqueles momentos, isso será ainda mais evidente) em que vocês

estão em qualquer outra coisa que isso, deliciando-se no Êxtase, sem medida comum com o que vocês
imaginavam, com o que vocês estavam prestes a efetuar ou dormindo.

A sua Essência se revela a vocês mesmos.
Aí também, deixem trabalhar este Êxtase.

A Onda da Vida libera-os e os possui, na totalidade, porque vocês são isso.

***

O Manto Azul da Graça vai esculpi-los, de algum modo, além de todo papel, em sua Eternidade.
Se um problema chegar à sua consciência, qualquer que seja, além de remetê-lo à Luz, além de pedir uma

solução, considerem que a solução já está aí, porque ela já está aí.
Apenas no aparecimento de um busca de solução que a solução se afasta, ativando mecanismos intelectuais,

mentais, de reflexos (de qualquer forma, condicionados pelas suas experiências passadas), afastando-os
sempre mais do instante presente.
A Graça, ela, não está no amanhã.

Ela não está no ontem.
Ela está aí, agora.

Vivê-la, atualizá-la, na totalidade, é renunciar a tudo o que não é Ela.
É renunciar a vocês mesmos.

Não em uma negação, não no fato de recusar viver, mas renunciar a todas as lutas.
É render as armas.

Nada há a combater.
Ninguém há a combater.

Enquanto existir em vocês um combate, qualquer que seja, é o que os leva contra vocês mesmos.
Não há caminho.

Há apenas uma Verdade.
Há apenas uma experiência.

Tentem fazer a experiência e vocês irão ver que não há nada que possa estar contra isso.
Qualquer resistência irá vacilar nela mesma, em vocês como neste mundo.

Vocês não têm do que fugir.
Vocês nada têm a deixar, como minhas Irmãs e os Anciãos lhes disseram.

Vocês apenas têm que se afastar do que é limitado.
Vocês apenas têm que estar à escuta, sem questionamento, do que se desenrola neste corpo.

Lembrem-se, também, do que lhes disseram as Estrelas, os Anciãos: a Onda da Vida é uma doação da própria
Graça.

Ela não responde a qualquer anterioridade.
Ela não responde a qualquer pedido porque nada há a pedir que já não esteja aí.

***

Eu voltarei, ainda uma vez, no momento oportuno, mas lembrem-se de que eu já estou aí, através mesmo
deste Manto Azul da Graça, através mesmo da Onda da Vida que desperta.



Minhas palavras foram muito simples.
Elas não pedem, hoje, nem perguntas, nem comentários.

Como muitas consciências que vieram entre vocês, nós estamos instalados além da nossa própria consciência
de Ser, para permitir à Onda da Vida alcançá-los.

Em breve, depois da minha partida dentro de alguns minutos, virá aquela que estará aí para partilhar com vocês
(ndr: GEMMA GALGANI) que muitas vezes lhes deu o seu caminho, o seu acesso à Unidade, as condições.

Hoje, ela estará aí com vocês, na totalidade, até o seu Alinhamento.
Este Alinhamento, que não é mais um, para muitos de vocês, porque vocês ultrapassaram, em muito, a data de
02 de abril que nós lhes demos, o que nos regozija e nos encanta (ndr: ver “Protocolos prioritários” na coluna

“Protocolos a praticar”) (****).

***

Retenham que não existe problema, que não existe questão, existem apenas soluções e evidências, a partir no
momento em que vocês cessam de jogar o jogo da personalidade e que vocês se instalam no “sim” da Graça.

Em breve, nós iremos chamá-los, a cada minuto do seu tempo terrestre, para dizer “sim”.
E, naquele momento, quando vocês tiverem dito “sim”, vocês poderão rir além de toda Alegria.

Não do riso sarcástico daquele que duvida.
Mas vocês irão rir porque o Êxtase é riso.

O que vocês podem desejar de mais belo, de mais verdadeiro, de mais autêntico do que viver a Graça e o
Amor?

Porque isso é o que vocês São, o que nós somos, com vocês.
Ousem.

Ousem viver.
Eu encerro aí minhas palavras.

Eu encerro aí o discurso para estabelecer, com vocês, este momento de Comunhão à Graça, que lhes é
oferecido a cada minuto, a partir do momento em que vocês dizem “sim”.

Eu lhes digo: até uma próxima Vez.
Eu lhes digo: até logo.

Acolham-me, cada um de vocês, como eu os acolho.
CRISTO dizia: “Deixem vir a mim as crianças”.

Hoje, eu lhes digo: “Todos vocês são meus Filhos e todos vocês são Livres”.
Não há qualquer sentimento de posse quando eu digo isso.

Não há qualquer reivindicação.
Há apenas a Graça.

Então, comunguemos juntos a esta Graça, alguns minutos do seu tempo, para a Eternidade sem tempo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até uma próxima vez.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu sou o Amor que vocês São.

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

MARIE-part1_24-03-2012 por autresdimensions
************

MARIE-part2_24-03-2012 por autresdimensions
************

(*) – GEMMA GALAGANI (18.02.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-

autresdime
*

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
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(**) – ARCANJO ANAEL (14.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca
*

(****) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1394

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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"A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA.""A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA."

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas Bênçãos.

Desde sete ou oito semanas, agora, uma especificidade nova foi chamada de Onda da Vida, Onda do Éter,
Onda da Graça, Manto Azul da Graça (vocês podem ali colocar todos os nomes que vocês quiserem).

Isso pode se resumir em algo muito simples.
Até agora, nós havíamos lhes falado de alguma coisa que descia com um componente triplo (já desde certo

tempo).
Agora, nós lhes falamos de alguma coisa que sobe.

Que sobe, em vocês, como isso sobe da Terra.
Através, se vocês quiserem da ação do que foi denominado (porque é preciso bem chamá-lo assim ou de

outra forma, é preciso nomear as coisas): o Manto Azul da Graça.

***

A ação do Manto Azul da Graça foi (e é e será, ainda, principalmente a partir do início de abril) desencadeada:
de algum modo (e eu os lembro de que isso não é uma ação de vocês, mas é algo inteiramente natural), a

subida da seiva que faz a nova árvore, que faz a nova vida, não é?
Esta subida da seiva (que vem do mais profundo da Terra, que se deposita sobre a Terra) penetra, em vocês,

como a seiva sobe na primavera, quando o sol começa a esquentar, de algum modo, esta Terra.
É esse mesmo processo que está em curso, em vocês, para aqueles de vocês que já o vivem.

Então, o Bem Amado SRI AUROBINDO irá falar esta tarde, justamente, sobre as qualidades intrínsecas do que
sobe agora.

Para aqueles que leram o que ele disse durante a sua última vida, ele falou da descida do Supramental, do
Espírito Santo, se vocês quiserem.

Quando ele foi São João, ele escreveu (sob o ditado de CRISTO) o “Apocalipse” e ele descrevia, com formas
alegóricas, com símbolos (e, também, em função do seu mental da época, é claro), tudo o que ele podia ver do

que ia chegar.
Mas, em momento algum, ele expressou (ninguém, aliás, expressou) esta resposta da Terra.

E SRI AUROBINDO irá lhes falar.
Além do que vocês vivem, ele irá sistematizar, de alguma forma, o porquê desta Onda da Vida, as

consequências que alguns de vocês já vivem: o Casamento Místico (ou este Êxtase místico) que é, eu os
lembro (como alguns Anciãos disseram e repetiram), nossa natureza, a de todos, sem exceção.

Mesmo aqui, ainda confinados.

O. M. AIVANHOV - 24 de março de 2012 - Parte 1 - AutresDimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/--QMdSd72Vcs/T3IzByhvr8I/AAAAAAAAA30/ZXQjH3_SW6w/s1600/000omraam2224.03.20121a.Parte.jpg


Mesmo nos planos astrais, nos desencarnados.
Mesmo nos planos da Luz.

Até A FONTE.
Até o átomo.

É a constituição intrínseca de absolutamente tudo.
Naturalmente, aqueles que vivem isso sabem, pertinentemente, que isso é a Verdade porque é um

Reconhecimento.
Do mesmo modo que, quando um ser humano entra, de maneira fortuita (por uma oração, por uma meditação),

em contato Vibratório com MARIA, ele sabe que é MARIA.
É algo que é inato.

Isso está além mesmo do reconhecimento.
É algo que está inscrito, é claro, em todas as carnes, em todas as Consciências e em cada vida.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida.
Mas eu deixarei o Bem Amado João se expressar.

***

A grande novidade é que, então, nós começaremos, desde esta tarde, os momentos de trocas (onde nós
temos que lhes dar alguns elementos) por um momento de descida do Manto Azul da Graça, assim será (vocês
talvez o saibam) todas as noites às 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa]

e não importa qual momento da vida (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários”) (*).
E, o mais importante, será isso.

Isso não é tudo o que nós iremos compartilhar.
Logicamente, as palavras são importantes porque elas nutrem o mental e elas permitem, de alguma forma,
ocupar uma parte de vocês mesmos enquanto a conexão (o trabalho da Luz Vibral) se realiza no Interior de

vocês.
Do mesmo modo que um artista vai pintar, vai exprimir através de uma poesia ou de qualquer obra criativa,

alguma coisa.
Mas é durante o trabalho de criação que se pode manifestar, em certos casos, esta Onda da Vida.

Há artistas conhecidos que o descreveram.
Hoje, aqueles que são artistas podem, particularmente, senti-lo.

Eles são absorvidos em alguma coisa que é um ato criativo.
A Onda da Vida vai se manifestar para eles, naquele momento.

Mas isso pode ser exatamente a mesma coisa (nós já o dissemos) para a Onda da Vida (e, também, para a Luz
que descia, o que quer que vocês façam).

Não é mais tempo, como dizer, de limitar (ou de restringir) a Luz, aos momentos ditos privilegiados: quando
vocês estão Alinhados, quando vocês estão em meditação, quando vocês estão em oração.

Cada minuto da sua vida, de hoje em diante, deve se exprimir pela Onda da Vida.
Vocês são a Onda da Vida, portanto vocês devem, cada vez mais (e vocês irão fazê-lo porque isso é natural),
habituar-se a deixar exprimir, em vocês, o que é (como eu dizia quando estava encarnado) o mais espiritual em

vocês, o mais elevado.
Não a personalidade.

 Não o ego.
Não o que é limitado.

Não o que reage, sem parar, assim que há a menor contrariedade.
Porque, em última análise, é sempre o ego que reage.

Mas, se vocês tomarem um tempo para viver esta Onda da Vida, colocarem, simplesmente, sua observação
sobre o que acontece, alguns segundos, alguns minutos (qualquer que seja o tempo que isso dure), isso será o

mais importante.
Porque, se vocês se aperceberem, por vocês mesmos, depois, de que se antes de falar, se antes de reagir,

se antes de ficar com raiva, vocês permanecerem (alguns instantes, algumas respirações, alguns minutos, não
importa) à escuta da Onda da Vida (não para buscá-la, não constrangendo-a, mas, simplesmente, aí, como
dizia o Arcanjo ANAEL, no “Aqui e Agora”, Hic e Nunc), neste momento, a Onda da Vida irá fluir em vocês.
E, naquele momento, tudo o que vocês expressarem, tudo o que vocês manifestarem, será procedente da

Onda da Vida que vocês são.
E não da personalidade que vocês creem ser.

***



É um aprendizado que vai ocorrer naturalmente.
É nesse sentido que, já, UM AMIGO (já desde alguns meses) e eu mesmo, nós dissemos que nós lhes demos

tudo ao nível do ensinamento, que não haveria ali outro ensinamento, porque, agora, o único ensinamento é
vocês e vocês mesmos.

Não vocês e vocês mesmos neste lado desconfortável, confinado, da personalidade, mas na natureza
essencial do que nós somos, todos, sem qualquer exceção.

Mesmo o pior assassino é percorrido pela mesma Onda.
Simplesmente, ele, ele está mais afastado do que vocês.

E é por isso que o Mestre PHILIPPE, ou outros, insistiram: jamais julguem.
Porque o menor ato, a menor pessoa, o menor elemento que vocês julgarem, vocês se condenam, vocês

mesmos, afastando a Onda da Vida de vocês mesmos.
Isso é muito, muito importante, durante o período que vocês vivem (na sua pequena vida como na vida da

totalidade da Terra), para compreender, em profundez, isso: jamais julguem alguém, nem o que quer que seja.
Porque, mesmo se alguma coisa lhes parecer aberrante e lhes parecer injusta, em última análise, quem vê a

situação?

É sempre o mental.
É sempre a personalidade (Fogo do Coração ou não Fogo do Coração).

Mas a Onda da Vida, ela é natural.
Mas a única coisa que não pode extingui-lo, mas que o afasta, temporariamente, é o julgamento.

Então, por mais que vocês digam que vocês são amor, que vocês amam todo mundo, mas, se houver o menor
julgamento, se vocês condenarem quem quer que seja, vocês se condenam vocês mesmos.

***

O CRISTO disse: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Hoje, vocês são portadores (quase todos, conscientes ou não) da Vibração KI-RIS-TI.

Como é que um KI-RIS-TI poderia julgar quem quer que seja?
Portanto, assim que houver um julgamento, assim que houver um pensamento a ser emitido (que é uma

condenação, que é uma observação mental), vocês irão se afastar desta Onda da Vida.
Então, é claro, o CRISTO, ele disse também para não jogar pérolas aos porcos.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, simplesmente, retirar-se.

Mas, retirar-se aonde?
No si.

Será que, para retirar-se no si, é preciso julgar o outro?
Absolutamente não.

E quanto mais vocês vivem a Onda da Vida (quanto mais vocês tocam este indizível, este Absoluto), menos
vocês julgam.

Evidentemente, a personalidade (ainda encarnada) pode ficar chocada.
E eu diria mesmo que ela deve ficar chocada.

Lembrem-se: do CRISTO e de JUDAS.
Será que CRISTO condenou JUDAS?

Coloquem-se a questão: será que a Onda da Vida, será que a Vida se condena, ela mesma?
Portanto, se vocês são a Vida, vocês nada podem condenar.

Isso é muito, muito importante, durante este período (e, sobretudo, agora, a partir do início de abril, de 02 de
abril, eu creio) em que vocês irão viver esta Onda da Vida (mesmo para aqueles que a vivenciaram, já, na

totalidade) como este Êxtase místico.
Vocês irão ver o que isso vai ser.

 Desde alguns dias, muitos seres humanos (sem nada compreender) sentem uma espécie de calor (de
formigamento) nos pés (sob os pés, nas pernas) sem saber o que é.

É lógico.
A Terra despertou.

Tudo o que nós lhes dissemos acontece sob seus olhos.
Que prova podemos dar-lhes de mais correta, de mais exata, de mais autêntica, do que esta Onda da Vida?

A Onda da Vida, não fomos nós que lhes demos.
Não foram vocês que se deram.

Porque isso é a nossa natureza, de todos.
E ela vem de onde?



Da Terra.
Ela vem de baixo e ela sobe.

O que mais seria isso senão o que foi chamado de Ascensão?
Então, é claro, as circunstâncias da Ascensão são diferentes segundo os seres humanos, vocês sabem.

Mas a Ascensão é a Onda da Vida.
Houve um Apelo da Luz.
Vocês acolheram a Luz.

Vocês lhe permitiram (como lhes dissemos) Ancorar, encarnar-se.
E, agora, vem a resposta que é a resposta da Terra: é o ‘sim’ ao seu Casamento, à sua Eternidade.

E tudo isso, é claro, vocês sabem porque vocês o vivem, com interrogações, com dúvidas, com, às vezes,
raiva, com, às vezes, necessidade de ter medo.

Porque é tão inédito, é tão imenso, é tão amplo que, naturalmente, tudo o que está inscrito na personalidade
(nos medos que foram secretados desde tanto tempo) podem, naqueles momentos, aturdi-los.

Mas o fato de ficar aturdido pode durar apenas um momento.
Portanto, aí tampouco, não se condenem.

Foi-lhes dito (e SRI AUROBINDO irá explicar para vocês muito melhor do que eu) que a Onda da Vida é
natural, que vocês nada têm a fazer.

Que há apenas que estar no Hic e Nunc e deixar fazer o que deve ser feito.
Agora, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes dou a palavra para todas as suas perguntas.

***

Pergunta: eu me sinto disperso, particularmente nas minhas atividades criativas, mas enquanto me
sentindo o instrumento do Divino. Isso atrapalha a realização da minha missão?

Então, aí, caro Irmão, a única missão que é para realizar é viver a Onda da Vida.
Vocês não são o seu papel.

Vocês não são a sua identidade.
Vocês não são a menor das suas projeções no exterior.

Isso não quer dizer que é preciso ficar como um vegetal: sentar e, então, esperar.
Salvo se a Onda da Vida pedi-lo a você.

O que você denomina esta noção de estar disperso (fragmentado) é apenas uma visão limitada do que nós
chamamos de Deslocalização.

Obviamente, enquanto vocês não estiverem conscientes e lúcidos desta Deslocalização, a personalidade vai
chamar isso como?

De uma ausência: não mais ter memória, não mais ter neurônios e não mais poder concentrar-se, não mais
poder fazer uma atividade normal, não mais se lembrar de um sobrenome, de um nome, etc..

Isso, é o Apelo da Luz.
Mas isso não é somente o Apelo da Luz, como anteriormente.

É, sobretudo, o Apelo da Onda da Vida porque a Onda da Vida (como nós o dissemos), ela é sua natureza, de
todos, sem exceção.

Portanto, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça (além da Comunhão, além da Fusão, além da Dissolução), é a
Deslocalização da Consciência.

Eu vou empregar muito as palavras “personalidade” e “ego”, mas não vejam qualquer crítica, não é?, porque,
quando nós estamos encarnados, é claro, todos nós temos um ego.

Se vocês olharem os Anciãos (os Melquizedeques), durante suas vidas, nós tivemos, todos, fortes
personalidades que se expressavam de maneira diferente.

O que acontece?
Se vocês adotam o ponto de vista da personalidade, vocês dizem: “como, eu não posso mais fazer o que eu

estava prestes a fazer; eu não posso mais realizar a minha missão?”.
Mas, não há missão.

Não há evolução.
Há, apenas, que ser esta Onda da Vida.

Agora, vocês são livres para não ser a Onda da Vida, para desviar-se disso, para acreditar que há um combate
entre os ímpios e os gentis, acreditar que há um papel (uma função) a realizar sobre esta Terra.

A Onda da Vida é tudo, exceto isso.
Ela os chama, ela também, Aqui e Agora, para deixá-la trabalhar.

Então, é claro, o ego vai dizer: “eu não tenho o dia todo; eu tenho uma missão; eu tenho que cozinhar; eu tenho
que fazer a limpeza”.



Mas quem lhes disse que vocês não podiam cozinhar, ter sua missão, sendo percorrido pela Onda da Vida?
Todos os seus minutos, todas as suas horas, vão ser tomados pela Onda da Vida.

Então, naquele momento, o que vocês irão dizer?
Vocês irão dizer (é muito simples) ou “eu quero continuar a minha vida”.

Ou vocês irão dizer: “isso não é a Luz; a Luz é o que eu vejo, eu”.
Isso é o ego, não é?

Então, vocês irão dizer: “eu quero a Luz, mas sou eu que decido quando”.
Dissemos a vocês: vocês nada decidem com a Onda da Vida.

Hoje, há seres que vivem o que você descreveu, ou seja, a sensação de estar disperso, porque é a visão da
personalidade.

Escute, faça Silêncio e você verá que o que você nomeia “dispersão” nada mais é do que as primícias da
Deslocalização.

A Deslocalização não é deixar este corpo.
Não é deixar a consciência da personalidade.

É estar consciente do Tudo.
É não mais estar limitado a esta pequena pessoa.

É serem todas as pessoas, toda a Terra, todas as estrelas, todo o céu.
Isso não é uma visão da mente.

É uma Verdade da Consciência, da Presença, do Si (como dizem nossos amigos orientais) que os leva a viver
(pelas Portas da Dissolução, da Crucificação) a Dissolução e, portanto, o Tudo, o Absoluto.

Nossos amigos orientais diriam o Brahman (e, sobretudo, o Parabrahman), ou seja, o que é esta Unidade
Absoluta que cada um de nós é, onde quer que estejamos.

Portanto, o sentimento de doença, hoje (se vocês têm bicicletas que se põem a girar cada vez mais), é claro,
enquanto vocês estão aí dentro, vocês estão no sofrimento.

Mas, lembrem-se: este sofrimento, ele também, é apenas uma Ilusão.
Tudo depende do olhar (ou seja, do estado da sua Consciência) pelo qual vocês abordam o que vocês vivem.

Se a Onda da Vida os penetrar, não haverá mais problema.
Por quê?

Porque nunca mais haverá a menor questão.
Tudo irá se tornar uma evidência total e absoluta.

E, depois, a personalidade vai rir: “sim, mas, eu, eu ainda estou aqui; eu, eu estou, ainda, nos problemas”.
Quem disse o contrário?

Mas mudem de olhar.
Todo problema da personalidade é que há uma reivindicação da Luz.

Nós lhes explicamos.
E a problemática é que vocês (para muitos de vocês) realizaram um trabalho magnífico: aquele de realizar a

Ancoragem da Luz sobre a Terra.
Agora, deixem a Terra despertar.

A Terra vive a sua Ascensão.
Então, é claro, até o extremo limite, haverá seres que vão estar na negação.

Mas, o que eles negam?
Coloquem-se, sempre, esta questão, em vocês: quem fala?

Quem vai se expressar?
O que eu manifesto quando eu estou com raiva de tal pessoa, de tal situação?

Será que é minha parte limitada ou será que é o que eu sou?
Porque, o que eu sou, em Verdade, não tem o que fazer do que é limitado.

Isso não é (como lhes disseram os Anciãos e outros) uma negação.
Longe disso, já que a Ascensão é um movimento que ocorre de baixo para cima, é claro (vocês o

compreenderam), que faz participar a carne, a personalidade, a individualidade.
Para conduzi-la aonde?

Na Eternidade e, sobretudo, nesse sentimento (profundo, extraordinário) de Êxtase.
Todas as manhãs, quando eu estava encarnado, eu ia ao Sol.

O que eu vivia a mais que isso?
Eu me regozijava no Sol.

Hoje, vocês estão neste regozijo.
Então, paradoxalmente, vocês irão recusar isso?

Por quê?
A pergunta, ela está aí.



Aliás, é a única pergunta.
Portanto, não se ocupe disso.

Contente-se em viver o que é para viver.
Só o ego tem medo (como disse, eu creio, uma das Estrelas): é a retração da Alma.

Todos os ensinamentos alterados, falsificados, desde o início do século passado, tinham-lhes lisonjeado a
Alma: vocês são uma Alma, há Almas irmãs, há Chamas Gêmeas, há Chamas com as quais vocês irão

trabalhar.
Mas tudo isso pertence à Alma.

Será que a Alma é eterna?
Não.

A Alma é um intermediário entre o corpo e o Espírito.
Isso é tudo.

Eu os remeto, para isso, a tudo o que disse o IRMÃO K (no último verão (inverno, no hemisfério sul) do seu ano
de 2011).

Se vocês quiserem permanecer na Alma (ou seja, nas seduções, na Dualidade), vocês são totalmente livres.
Mas, então, não venham se queixar de não viver a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o momento em que há rendição total da Alma.

A Ressurreição é o momento em que todos os corpos (físico, etéreo, mental e causal) são queimados no
Fogo do Amor e na Onda da Vida.

Mas se vocês quiserem manter uma causalidade, qualquer que seja, mantenham-na.
Aí também, é um ou outro.

Não se coloquem questões.
Vivam o que é para viver.

Aliás, quando vocês vivem a Onda da Vida, na totalidade, o que poderia permanecer como questão?
Quando há uma questão em vocês (principalmente ao nível espiritual, ao nível de futuro), o que isso quer dizer,

fundamentalmente?
Isso quer dizer que vocês não estão mais no Hic e Nunc.

A Onda da Vida, a Luz, nos primeiros momentos, vocês sabem que vocês apenas podem, realmente,
beneficiar-se nos Alinhamentos, nas meditações.

Eu, durante a minha vida, eu ia meditar em frente do sol nascente.
Mas, hoje, toda sua vida deve se tornar isso.
Mas se vocês quiserem, não se atormentem.

 Façam o que vocês têm que fazer.
Se vocês creem ser, exclusivamente, um criador, sejam um criador.

Se vocês creem ser, exclusivamente, um terapeuta, sejam um terapeuta.
É o ego que, ainda uma vez, vai se colocar problemas de porque ele não vive a Onda da Vida.

Mas, se vocês vivem a Onda da Vida, qual questão poderia ainda existir?
Como vocês sabem que vocês vivem a Onda da Vida?

Obviamente, isso é manifestado.
Portanto, vocês vivem esta Onda.

Portanto, vocês vivem o Êxtase, esse prazer indizível, por intervalos, por enquanto.
Mas vivê-lo uma vez é já o fim da personalidade.

Porque vocês tocaram (apenas durante esta experiência fugaz) a própria Essência.
Vocês sabem que isso é a Essência.
Não há necessidade de se perguntar.

Quando vocês recebem a Luz, vocês ainda podem se perguntar.
Aliás, eu empreguei expressões: “yoyoter de la touffe” [embirutar, dizer não importa o quê].

Porque, efetivamente, a Luz que desce chama a perguntas.
Ela chama a posicionamentos, a mudanças, Interiores e exteriores.

A Onda da Vida, ela não é nada disso.
Ela é este Êxtase permanente de vocês mesmos.

Ela os faz Comungar com a Vida.

***

Pergunta: observar os processos do ego faz parte da Deslocalização?



Sim.
Na totalidade.

Muitos seres que realizam, se vocês quiserem, esta etapa do Si, da Unidade (não do Absoluto, há uma
diferença), colocam-se, muitas vezes, na posição dita de observador e de testemunha.

Isso não é uma despersonalização.
É, simplesmente, aí também, o que eu nomeei um ‘olhar que observa’.
Quando vocês entram nesse olhar que observa, é um sinal muito bom.

Porque isso significa que o ego se soltou e que alguma coisa nova está prestes a assumir o lugar.
Vocês se observam, vocês mesmos, e, muitas vezes, vocês notam alguma coisa que vocês não procuram

(porque se vocês o procuram, é difícil de reproduzir).
Mas, a um dado momento, vocês fazem alguma coisa e vocês são surpreendidos de ver-se prestes a se

observar a si mesmos e vocês dizem, pouco a pouco: “mas não sou eu”.
Isso não é uma despersonalização, no sentido psiquiátrico.

Logicamente, aquele que está no ego vai chamar isso de alucinação, de delírio.
É sua reivindicação.

Mas vocês, quando vocês vivem isso, há um sentimento de estranheza.
Esse sentimento de estranheza é muito exatamente o que vai preceder a Onda da Vida.

Vejam: é um sinal muito bom.

***

Pergunta: quando eu pratico as respirações dadas por SRI AUROBINDO, há como um sopro que impõe
outro ritmo. O que acontece?

Isso é extremamente simples.
Se você tenta (no que foi dado por SRI AUROBINDO, em alguns exercícios de Yoga que lhe são próprios)

parar a sua respiração (você faz uma pausa respiratória) e que alguma coisa respira ou quer respirar, é um sinal
muito bom: é a passagem da respiração normal (ou dirigida) para a Respiração do Coração que é a Porta,

também, da Onda da Vida.
Como todo mundo lhes disse, entre nós, vocês não podem ter exercícios, propriamente falando, sobre a Onda

da Vida.
Porque a Onda da Vida representa o Abandono Final.

Por outro lado, vocês podem muito bem continuar a praticar os exercícios referentes ao Si, referentes à
Unidade, referentes à criatividade.

Porque, justamente, é o que vai ocupar, literalmente, a sua personalidade (o seu ego) quando a Onda da Vida
estiver trabalhando.

Portanto, não há culpa.
Muito pelo contrário.

Usem e abusem do seu ego, mas em uma atividade que poderíamos chamar de criativa (qualquer que seja) ou,
em todo caso, ocupem-se do Si.

Naquele momento, a Onda da Vida vai nascer.
Mas não se ocupem da Onda da Vida.

Ela é natural.

***

Vocês vão constatar, aliás, ao redor de vocês (por exemplo, em suas famílias, junto aos seus amigos),
pessoas a quem vocês falam de tudo o que vocês vivem e que os olham como um louco.

E vocês irão constatar, com surpresa, que esses seres (que nada viviam, estritamente nada) que olhavam
vocês como um maluco, vão viver a Onda da Vida.

Porque será que eles não a viviam?
Como nós sempre lhes dissemos, pode ser que esses seres tenham um Coração tão puro, tão pronto, que

eles não tinham necessidade de fazer todos os exercícios que nós lhes demos, de praticar os yogas que nós
lhes demos, de escutar (mesmo Vibratoriamente) tudo o que nós lhes fornecemos.

É o que dizia, já, o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.
Nós sempre lhes dissemos isso.

Houve um grande sábio que se chamava Senhor GANDHI (e outros que tomaram isso, com outros termos) que
disse: “sejam as mudanças que vocês querem ver no mundo”.

Enquanto vocês quiserem mudar o mundo, vocês não mudam vocês.



Enquanto vocês quiserem agir no mundo (mesmo nos movimentos ditos associativos, para o bem da
humanidade), vocês não mudam vocês.

Vocês apenas fazem projetar o que vocês têm medo de viver no Interior.
Isso não quer dizer que é preciso livrar-se de tudo, isso não quer dizer que é preciso parar de trabalhar em

associações humanitárias.
Eu não disse isso.

Simplesmente, mudar o olhar.
O que motiva a sua ação?

O que motiva o que vocês fazem?
Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês irão ver que isso são apenas meios de ocupar o seu ego

e de evitar (como eu disse há pouco tempo) olharem-se vocês mesmos.

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

(*) –‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

************
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Pergunta: SNOW abordou o papel dos alimentos crus na alimentação (ndr: intervenção de 17 de março de
2012). Por que isso gera em mim um medo de emagrecer?

 
Quem tem medo de emagrecer senão este corpo?

Será que você é este corpo (que ele seja obeso, que ele seja anoréxico)?
Você está neste corpo.

Você tem um veículo (que é este corpo) que é para manter, para nutrir.
O que significa comer cru?

Reflitam.
Nós lhes dissemos (e vocês sabem): a Onda da Vida, ela está por toda parte.

As árvores são os vetores, também, desta subida da Onda da Vida.
Elas estão Alinhadas, as árvores, permanentemente.

Os produtos da natureza (os alimentos crus) são portadores da Onda da Vida.
Se vocês aquecê-los, o que acontece?

Vocês substituem a Onda da Vida pelo Fogo vital, o Fogo material (pelo cozimento).
Portanto, vocês suprimem, totalmente e na totalidade, pelo fogo de cozer os alimentos, esta Onda da Vida.

Hoje, a Onda da Vida está presente sobre a Terra em muitos seres humanos, mas, também, em toda natureza,
como disse SNOW.

Portanto, se vocês pegarem um vegetal.
Em seguida, se, este vegetal, vocês o comerem tal como, vocês irão constatar o quê?

Que vocês o digerem sem qualquer problema.
Se ele estiver cozido, vocês o digerem com menos facilidade.

E se vocês não tiverem problemas digestivos, o que vai acontecer?
É muito simples: vocês terão vontade de dormir.

Porque o seu Fogo vital foi desviado da Onda da Vida para ir digerir o que vocês colocaram no ventre.
Muitos de vocês sabem, pertinentemente, que as condições da sua alimentação estão modificadas.

Então, é claro, não adotem uma alimentação crua unicamente para dar prazer ou para satisfazer o seu ego de
dizer que ‘eu vou viver a Onda da Vida porque eu como cru’.

Isso é falso.
Como não nutrir o ego?

Não julgando.
Isso eu disse no prefácio.

E, sobretudo, não desviem a Energia vital em benefício da digestão.
Isso não quer dizer que seja negativo.
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Isso não quer dizer que vai privá-los da Onda da Vida, mas que irá produzir um estado menos propício à subida
da Onda da Vida.

A Onda da Vida, lembrem-se, isso foi dito: ela entra pelo baço e pelo fígado (pelo chakra do baço e pelo
chakra do fígado) dando, às vezes, dores nesses pontos.

 O que há ao nível do baço e do fígado que são dois órgãos que estão justamente sob o diafragma [músculo
situado entre o tórax e o abdômen, separando-os]?

Há o eixo ATRAÇÃO / VISÃO (o eixo falsificado, o famoso Fogo Prometeico).
Isso foi explicado: eu os remeto ao IRMÃO K, no último verão ou um pouquinho antes do verão (inverno, no

hemisfério sul) (ndr: intervenção de 07 de julho de 2011) (*).
Tudo isso, vocês o mantêm.
Vocês o mantêm com o quê?

Com o julgamento.
Porque, quando vocês julgam, vocês se separam de vocês mesmos.

Assim que houver o menor julgamento.
Porque o julgamento sempre será oriundo de uma visão, de uma visão mental, de uma visão intelectual, de uma

visão livresca, de uma visão ligada a conhecimentos que vocês leram.
Mas tudo o que vocês leram afasta-os do que vocês São, fazendo-os aderir a um passado que não existe

no Hic e Nunc.
Isso vocês compreendem.

É exatamente o mesmo com os alimentos.
Quando vocês começam a transformar os alimentos, vocês mudam a natureza arquetípica do alimento.

Naturalmente, não é questão de fazê-los, como se chama isso, crudívoros, ou seja, pessoas que se nutrem de
alimentos crus a vida toda.

Vocês têm plenamente o direito, a possibilidade, o desejo, até mesmo, de comer ou de ingerir bebidas
quentes.

Porque não.
Aliás, é melhor ingerir bebidas quentes do que bebidas frias.

O frio é mesmo mais perigoso, para a Onda da Vida, do que o quente.
A Onda da Vida não lhes pede mais para estar na razão.

Ela pede para estarem lúcidos.
Lúcido sem julgamento.

E, para os alimentos, façam o teste.
Se vocês comerem apenas o que for preciso, se vocês ingerirem os alimentos que contêm a Onda da Vida
porque eles não foram alterados pelo cozinhar ou pelo cozimento, vocês irão se nutrir do mesmo modo que

colocando (como disse SNOW ou como disseram os Arcanjos) os pés no orvalho: vocês irão favorecer a Onda
da Vida.

Então, há quem emagreça.
Há quem engorde.

Porque, apesar de tudo, vocês ainda têm uma fisiologia que é o que chamamos de sua natureza de
personalidade (seu terreno, se vocês preferirem).

A Onda da Vida é o que todos nós somos.
Ela encontra diferentes terrenos.

Por que vocês querem mudar o terreno?
Busquem o Reino dos Céus e todo resto (absolutamente todo o resto) ser-lhes-á dado.

E buscar o Reino dos Céus é, simplesmente, deixar a Onda da Vida (assim como deixar a Luz), agir.
Isso é tudo.

Enquanto vocês acreditarem que vocês irão produzir a Luz fazendo alguma coisa, vocês se afastam da Onda
da Vida.

Porque é o ego que crê que ele pode fazer o bem.
Porque é o ego que crê que ele pode agir sobre alguém.

Obviamente, é sempre o ego.
Quando vocês se apreenderem disso, será que isso quer dizer que vocês vão se tornar um vegetal?

Não.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês compreenderam, que vocês se apreenderam e que vocês

aquiesceram.
Como há alguns anos, já, alguns de vocês aquiesceram acolhendo a Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.

Foi por isso.
Portanto, não se coloquem questões.

A Onda da Vida é alimento.



E mesmo se vocês não se alimentarem mais, de qualquer maneira.
Alguns, aliás, sem o desejar, sem o decidir, modificaram, como lhes disse, as regras fisiológicas.

Alguns de vocês não têm mais necessidade de dormir.
Alguns de vocês não têm mais necessidade de comer.

Não foi algo que eles decidiram.
Se vocês decidirem fazer como disse SNOW, isso é uma experiência.

Façam a experiência.
Se a experiência não for conveniente para vocês, porque vocês se obrigam a fazê-la?

Mudem de experiência já que a Onda da Vida está aí, o que quer que vocês façam.

***

Pergunta: MARIA havia falado da Estrela anunciada pela Estrela, no mês de março. Qual sua relação com
a Onda da Vida?

São sinais estelares.
Se vocês preferirem: configurações estelares.

Alguns seres, no século XX, falaram dessas configurações.
Eu, eu falei dos planetas, é claro.

Eu falei da Árvore da Vida.
Tudo, no Céu, é representação de formas.

E não há qualquer elemento, do Céu e da Terra, que não seja distinto de uma configuração qualquer, de uma
ressonância qualquer.

A Estrela (a primeira), ela passou.
A segunda, ela é para o mês de março.

O mês de março não terminou.
Agora, é claro, será que isso é visível com os olhos?

O que vocês vivem, no Interior de vocês (a Onda da Vida), é a coisa mais essencial.
Mas lembrem-se do que eu disse, desde algumas semanas ainda, sobre os três dias: será que vocês têm

necessidade dos três dias para acreditar?
A única coisa é viver a Onda da Vida.

Porque, a Onda da Vida, quando ela é vivenciada (vocês irão ver por vocês mesmos), não há qualquer questão
possível.

Vocês são a Alegria.
Vocês se tornam a Eternidade.

Vocês são este Êxtase permanente.
O que pedir a mais neste estado de Êxtase?

O problema é que este estado de Êxtase contradiz, na totalidade, esta sociedade e este corpo e esta vida.
Porque o Êxtase Interior (a Íntase), além do Samadhi, é nossa natureza profunda.

E, obviamente, quando vivemos nossa natureza profunda, nós nos damos conta do quê?
Do absurdo.

Isso não é um julgamento.
Vocês se apercebem do absurdo total do que não é a Onda da Vida, do que se afastou da Onda da Vida.

Sem julgar.
Sem condenar.

É uma lucidez nova.
E, sendo esta lucidez nova, vocês querem, sobretudo, não se opor.

Porque, se vocês se opuserem ao que quer que seja, a quem quer que seja, vocês não são mais a Onda da
Vida já que a negação da Onda da Vida (o confinamento da Terra) é, justamente, esse princípio de separação.

***

Pergunta: por que eu quero satisfazer-me com o que eu não imaginava fazer parte do meu caminho, como,
por exemplo, comer carne, viajar?

 
Então, cara amiga, há pessoas que, hoje (particularmente nesses caminhos espirituais), se estabeleceram, a

elas mesmas, em contextos.



Elas se estabeleceram em contextos mentais: “eu não devo comer carne, eu devo orar, eu devo Alinhar-me, eu
devo ser gentil”.

O que vai acontecer, naquele momento?
Foi a personalidade que decidiu isso.

E quando a Onda da vida chegar, ela vai colocá-los frente a tudo o que os enrijeceu (fossilizou) por obedecer a
uma crença.

Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso não comer.
Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso fazer isso, que era preciso ser extravagante, que

era preciso deixar exprimir o desejo (isso faz parte de alguns ensinamentos orientais).
O que acontece hoje?

 A Onda da Vida, ela os faz descobrir que vocês não estavam na Verdade, que vocês estavam em uma Ilusão
de Verdade, aplicando princípios, a vocês mesmos, de restrição.

Simplesmente, isso lhes mostra o que é a personalidade: um elemento que ridiculariza, um elemento que se
opõe, um elemento que vai criar regras.

Mas essas regras, elas sempre são criadas (como dizia IRMÃO K) no conhecido, no limitado.
Mas, ainda uma vez, não há qualquer limitado que não possa viver o Ilimitado.

Por outro lado, o Ilimitado conhece o limitado.
Evidentemente, aquele que está confinado no próprio limite da sua personalidade (do seu pequeno ego e do

seu pequeno ego espiritual), que vai crer que é preciso orar, que é preciso ser gentil (mesmo se houver
vontade de estrangular alguém), este está no erro o mais total.

Porque ele fica constrangido.
Isso não quer dizer que ele precisa estrangular a pessoa, é claro.

Mas que precisa estar lúcido sobre os mecanismos que vocês aplicam em vocês.
Há pessoas que vão dar um grande sorriso, que lhes diz “paz”, mas que tem apenas um desejo: matá-los.

A Verdade, ela não está na aparência.
Portanto, efetivamente, se vocês tiverem constrangido, em vocês, alguma coisa, ela vai explodir na cara.

Isso é tudo.
Não há que julgar.

Observem.
Se alguma coisa surgir, hoje, em vocês, é que ela já estava presente, já que vocês estão no contexto do

conhecido.
Vocês opacificaram.

Como eu dizia à época: vocês colocaram sob o tapete.
Depois, retiramos o tapete.
E, agora, retiramos o solo.

Então, onde vocês têm os pés?
E eu vejo os egos que se viram depressa.

Como eu disse uma vez: não são vocês que desaparecem, é o mundo.
Assim como ele desaparece a cada vez que vocês dormem à noite.

Será que vocês entram em agonia metafísica, indo para a cama, perguntando-se se amanhã o mundo vai
existir?

Então, confiem na Onda da Vida.

***

Pergunta: situar-se, em Consciência, além da individualidade, corresponde ao quê?
 

Isso significa: parar de pensar.
Vocês não são os seus pensamentos.

Eles estão aí, no entanto.
Será que um pensamento é duradouro?

Será que um pensamento é eterno?
Não, ele passa.

E nós conhecemos, todos, a versatilidade dos pensamentos.
Nós pensamos em um troço, cinco minutos depois (quando estamos encarnados) nós pensamos em outra

coisa.
Nós temos objetivos.

Então, dependendo da personalidade, esses objetivos podem levar a vida toda ou, então, mudamos de



objetivo.
Mas não há objetivo.

Se vocês são essencialmente honestos, não há qualquer objetivo exterior para Ser.
É uma questão de mudança de olhar.

Isso que é a personalidade, em relação a esta frase, vai travar os dois pés, dizendo: “nossa, para onde eu
vou?”.

Mas, justamente, ela não vai a parte alguma, a personalidade.
Há apenas a personalidade que crê que ela vai a algum lugar, de um ponto aqui a um ponto ali.

Isso é verdadeiro quando vocês vêm, aqui, escutar as bobagens que eu lhes digo: vocês se deslocam de um
ponto a outro ponto.

Mas será que Vocês se deslocaram?
Aliás, eu não sei como vocês se deslocam quando não há mais solo.

A individualidade é o Si.
O Si não pode compreender o não Si.

Os seres e nós mesmos, nós temos o quê?
Favorecido a eclosão do Si.

O que aconteceu há menos de dois meses?
Nós lhes dissemos: “o Si é uma Ilusão”.

Badabum [barulho de uma queda].
Tudo caiu.

O que caiu?
Foi o ego espiritual.

Foram etapas que ocuparam.
E o Bem Amado SRI AUROBINDO passou a vida escrevendo poemas.

Era para ocupar o seu próprio mental.
E eu, eu fazia o quê?

Eu fazia as pessoas dançarem para ocupar seu mental.
Será que, fundamentalmente, isso serve a alguma coisa para aquele que vive o Absoluto?

Não.
Mas são estratégias que são elaboradas.

Fazendo-os dançar.
Fazendo-os rezar.

Não há objetivo porque a Onda da Vida (e o que vocês São) está aí, desde toda Eternidade.
 Simplesmente, é a personalidade e a individualidade que se afastaram disso.

Há seres que descreveram de maneira notável (especialmente hoje, desde que houve a descida do Espírito
Santo).

Há cada vez mais seres humanos que, de repente, surgem em uma outra realidade que é a realidade do Si.
Eles não lhes falam nem de Energia, nem de Vibrações, nem do chakra do Coração, nem da Kundalini, nem

do que quer que seja.
Eles vivenciaram um mecanismo de acesso ao Si e, vivendo esse mecanismo de acesso ao Si (onde eles

descobrem a vida sob um outro olhar), eles são persuadidos de que esse olhar é a Verdade.
Mas isso não é mais a verdade que o ego.

Dito de outra forma, nem a personalidade, nem a individualidade (que está ligada à Alma) são a finalidade.
Aliás, o termo ‘finalidade’ é empregado pela personalidade e pela individualidade: a individualidade que quer se

estabelecer no Si e ali permanecer.
É como se vocês se espelhassem, vocês mesmos, na sua própria Luz.

Mas vocês são a Luz?
A Luz é tornar-se a Onda da Vida.

É, primeiramente, viver a Deslocalização, a bilocação.
 É ser, ao mesmo tempo, esta consciência (neste corpo limitado), mas, ao mesmo tempo, ser o Sol, ser

qualquer outro ser humano.
Isso não é um jogo de palavras.

Isso não é a adesão a uma crença, qualquer que seja.
Isso é uma vivência.

Mas enquanto vocês se espelharem no Si, é a mesma coisa que se espelhar no ego: vocês não podem aceder
ao Indizível.

Agora, vocês são livres de ficar observando o umbigo.
Vocês são livres para ficar observando o Si.



Mas a Onda da Vida não pode ser observada.
Vocês são ou vocês não são.

O Absoluto (o Parabrahman, A FONTE) não tem o que fazer de qualquer individualidade porque A FONTE
está por toda parte.

Se vocês são o Absoluto, vocês estão, também, por toda parte.
Isso não é uma projeção.
Isso é a estrita Verdade.

Agora, enquanto vocês não o viverem, vocês não podem nem concebê-lo, nem aceitá-lo.
Vocês podem apenas recusá-lo e isso é lógico.

Mas o dia em que a Onda da Vida estiver aí, o que acontece?
Vocês vão rir pra caramba.

Por quê?
Porque, justamente, o baço (que é o princípio da Atração) é responsável pela retração da Alma.

Se a Alma for transmutada (transcendida, muito exatamente), vocês vão rir porque vocês não têm mais o baço.
Vocês não têm mais nada que os constranja em qualquer regra.

Não quer dizer que vocês se tornam um assassino.
Não quer dizer que vocês se tornam um bandido.

Vocês se tornam a própria Onda da Vida.
Mas, é claro, para a personalidade (que está no combate, na Dualidade), mesmo para o Si (que está na

Unidade), isso não pode existir de maneira alguma.
E, aliás, isso não existe.

Isso É.
Mudem o olhar.

***

Pergunta: viver como um luto, um enterro Interior, é viver a Renúncia?

Mas, é claro.
O Nascimento no Absoluto é, evidentemente, a morte.

Não deste corpo, mas a morte de todas as Ilusões.
É um luto.

É o ‘choque da humanidade’.
O luto (e o choque), ele está em vocês antes de estar no mundo.

É exatamente isso.
É o momento em que vocês saem da infância: vocês são adolescentes, vocês se tornam adultos.

O que vocês perdem ao nível da personalidade?

Uma série de ilusões.
É como o dia em que vocês aprendem que o Papai Noel não existe, ou que o Papai Noel é um lixo, dá no

mesmo.
É uma expressão que foi muito usada e que é muito, muito bela porque vende alguma coisa a vocês.

Quando vocês são criança, vocês acreditam.
E vocês acreditam tanto que vocês o veem, esse Papai Noel.

É uma egrégora.
E depois, um dia, lhes dizem: “ele não existe”.

O que isso é para vocês?
É a mesma coisa quando as pessoas vivem uma experiência às portas da morte e que retornam.

Elas sabem, pertinentemente, que não são este corpo porque elas vivenciaram um outro corpo (também
ilusório, é claro) que é o corpo astral.

Porque, quando vocês partem na Luz, vocês veem muito bem que esses seres, eles estão parados antes da
Luz.

Mas, mesmo assim, eles vivenciaram o Amor.
Porque eles viram a verdadeira Luz.

Alguns deles vão, realmente, até a Luz, até o Sol.
Então, é claro, o Sol, ele não está em cima, no céu.

Ele está no Coração.



O seu Coração é o seu Sol.
Mas não há diferença entre o Sol que está em cima e o seu Coração.

Simplesmente, a visão da personalidade acredita que há uma localização.
 Quando vocês são o Sol, vocês estão no Coração, vocês estão no Sol, vocês estão por toda parte.

Portanto, aí, é exatamente o mesmo princípio.
O ego (a personalidade, a individualidade) sempre vai se perguntar para que isso serve: para ocuparem-se.

Será melhor se ocupar em fazer o amor do que a guerra, vocês não acham?
Mas isso fica (e isso permanece) apenas uma ocupação.

***

Pergunta: por que eu vivo os processos em curso e, ao mesmo tempo, ressurgências de mágoas antigas
dando vontade de abandonar tudo?

Mas isso é perfeitamente normal.
São as últimas dúvidas e os últimos medos.

É quando a Onda da Vida, ela chega ao nível dos dois primeiros chakras.
Isso foi explicado na semana passada, eu creio.

Isso explica, perfeitamente, o que acontece.
Quando a Onda da Vida chegar aos dois primeiros chakras, vai explodir, na cara, não somente as suas feridas,

mas a ferida fundamental da humanidade que é o medo da carne (o isolamento da carne): todas as máculas
(reais ou supostas) às quais a humanidade, na totalidade, deu peso e corpo, em um determinado momento.

Então, é claro, o que vai lhes sussurrar o ego na Onda da Vida?
Que isso não é verídico.

Mas, obviamente porque, mesmo quando a Luz descia, o ego, ele estava aí.
Ele podia, até mesmo, desabrochar: “ah, eu vivo o efeito do Coração, eu vivo a Luz, eu vivo o Si, eu sou o Si”.

Era verdade.
Mas, a Onda da Vida, ela põe fim a todas as Ilusões.

Portanto, o que é Ilusório não tem outra solução senão dizer que isso que se vive é uma ilusão.
Esta é a última etapa, quando a Onda da Vida chegar ao nível dos dois primeiros chakras (ao nível do períneo e

ao nível do umbigo).
Porque ela lhes dá a ver as últimas dúvidas, os últimos medos que não são, necessariamente, os seus (mesmo

se isso os faz lembrar das feridas).
Mas é, sobretudo, a ferida fundamental da humanidade.

***

Pergunta: uma dor, mesmo antiga, ao nível do umbigo, participa desse processo?

De maneira indireta.
Porque a Onda da Vida pôde nascer, para algumas pessoas, de forma episódica, desde alguns anos.

Mas, naquela época, nenhum ser que vivenciou esta Onda da Vida pôde atualizá-la.
Pelo contrário, isso dava um sentimento de urgência, de alguma coisa contrária à espiritualidade, contrária ao

Coração.
E isso foi relatado.

Obviamente, vocês podiam ter manifestações, já, desde vários anos.
Há ensinamentos (muito, muito antigos) que descrevem, aliás, o percurso da Onda da Vida.

Mas, jamais foi anunciado como isso se produz agora.
Portanto, são as últimas dúvidas, os últimos medos porque o ego (a personalidade e mesmo a individualidade),

ele vai dizer-lhes que ele quer sobreviver.
Que isso não é verdade.

Que o Absoluto não pode existir.
A Unidade, sim.

Porque podemos reivindicar a Unidade, mas vocês não podem reivindicar a Onda da Vida porque é o que
vocês São.

São as últimas retrações da Alma (como falou uma Estrela, na semana passada) (ndr: intervenção de MA
ANANDA MOYI de 10 de março de 2012) (**).



***

Pergunta: e sobre o som da Onda da Vida?

É um som, efetivamente, também.
Vocês sabem, nos diferentes Samadhi, há diferentes sons.

O som da Onda da Vida é o som da Terra, do Céu.
São as Trombetas.

São as Trombetas e, em breve, isso será o quê?
O grito ensurdecedor da Fênix, o grito da Ressurreição: aquele que vai apreender o conjunto da humanidade.

Esses sons foram-lhes anunciados desde quase um ano.
Eles apareceram, de maneira transitória, efêmera, temporária, em alguns locais.

Se vocês se interessarem pelas notícias, vocês irão ver que esses sons estão progredindo, de maneira
extremamente importante, em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, a Onda da Vida foi liberada.
A Terra está liberada.

Ela está prestes a viver, neste momento mesmo, a sua Ascensão.
Então, é claro, como eu sempre disse, vocês, vocês estão na Europa Ocidental.

Vocês trabalharam intensamente para evitar todas essas etapas que os profetas tinham anunciado.
Portanto, como eu disse: regozijem-se.

Fiquem felizes.
Vocês têm toda a oportunidade e a facilidade para viver a Onda da Vida.

Vocês acham que, quando algumas dificuldades se apresentarem, se a Onda da Vida não estiver instalada (ou
se ela não tiver nascido, se vocês não tiverem se aproximado), vocês acham que isso será mais simples ou

mais difícil?
Eu os empenho a reler o que disse o IRMÃO K, o seu próprio testemunho sobre o acesso a este Absoluto: o

indizível sofrimento.
De qualquer maneira, é mais agradável viver o Indizível Êxtase ao invés de viver, em primeiro lugar, o indizível

sofrimento para descobrir o Indizível Êxtase.
É mais agradável para a personalidade.
É mais agradável para a individualidade.

Mas, para isso, é preciso aceitar nada mais fazer em meio à personalidade (pela personalidade), em meio à
individualidade (pela individualidade).

Isso não significa que é preciso absolutamente nada fazer nesta vida.
Isso foi divulgado.

Em última análise, se a Onda da Vida não tiver se manifestado, isso quer dizer que vocês não estão, vocês
mesmos, suficientemente alinhados com esta Onda da Vida que é, eu os lembro, nossa natureza, de todos.

Agora, foi-lhes dito ainda, desde algumas semanas (seja por UM AMIGO, seja por outros, pelo Mestre
PHILIPPE): permaneçam tranquilos.

Fiquem em paz.
UM AMIGO lhes disse: “deem-se a paz”.

Todas as estratégias que vocês possam elaborar (atualmente) não são destinadas a trabalhar na Onda da Vida.
Isso é impossível.

Mas vocês podem continuar a ocupar o seu ego, a viver a Paz, a aproximar-se da Paz, a Alinhar-se, a ir para a
natureza (como dizia SNOW), a caminhar no orvalho (como dizia um Arcanjo).

Vocês vivem-no, muito exatamente, no momento certo.
Lembrem-se desta frase: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

***

Pergunta: quais são os elementos que vão entrar em resistência?

O que entra em resistência será, sempre, a personalidade e o ego.
Porque, para a personalidade, a personalidade apenas pode existir se houver um combate, se houver uma
Dualidade, se houver um objetivo, se houver necessidade (para o ego, sempre) de restabelecer a Verdade.

Porque o ego vai, sempre, projetar no exterior.
Então, o ego vai acreditar que há um deus malvado, um deus bom, um diabo, para justificar suas próprias

insuficiências e, portanto, sua própria luta contra ele mesmo.



Mas, tudo isso não existe.
Isso é infantil.

Mas o ego é infantil por Essência.
Portanto, há elementos humanos e não humanos, ou seja, todas as egrégora que foram pesando, tudo o que

se tornou pesado: o medo, o medo da falta, a noção de dinheiro, a noção de propriedade, a noção de marido e
mulher (mesmo na união a mais perfeita, isso permanece uma união da personalidade, não é?, e de dois

corpos).
Não há Liberdade aí dentro.

Portanto, esses elementos humanos e não humanos vão se opor, ferozmente (até o último minuto), à Onda da
Vida.

Isso é lógico.
A sua própria existência é apenas a negação da Onda da Vida que, no entanto, não pode ser negada porque,
se a Onda da Vida não estivesse aí (mesmo um traço), ninguém poderia experimentar o que quer que seja.

Mas, a experiência não é a Onda da Vida.
Vão, dois últimos.

Depois eu vou, hein?

***

Pergunta: a noção de primeiros e de últimos está ligada ao ciclo de 52.000 anos?

Primeiros e últimos é uma noção de Consciência.
Obviamente, é uma noção temporal, também.

É uma noção de preeminência (superior / inferior).
Agora, em relação a 52.000 anos, é um ciclo que termina, um ciclo que foi iniciado pelos Elohim, ou seja,

esses Seres (essas Consciências superiores) que se cristalizaram na Terra para evitar que não morresse o
quê?

A Onda da Vida.
Ela podia não morrer, mas ela podia, até, fazê-los sofrer.

Do mesmo modo que, desde as Núpcias Celestes (e, antes, desde aqueles que viviam, já, as primeiras
descidas da Luz, nos anos 90), vocês Ancoraram a Luz: vocês iluminaram a Terra.

Lembrem-se: o karma pertence à personalidade, à ação / reação, à Dualidade.
Além disso, há a Unidade onde tomamos Consciência, no Si, de que tudo isso é apenas uma grande farsa

(para empregar uma palavra simples).
E depois, vocês têm o quê?

O Absoluto.
E quando eu digo depois, isso não é depois.

Isso sempre esteve aí.
É um outro olhar.

No Absoluto, tudo é perfeito.
É aquele que sai da matriz e que se apercebe de que ele estava confinado em um frasco (no frasco onde havia

os amendoins, vocês se lembram: a mão que segura os amendoins, para aqueles que me leem).
É exatamente a mesma coisa.

Mas, é claro, enquanto vocês não tiverem saído do frasco, para vocês, é a única realidade.
A Onda da Vida vem fazê-los lembrar.

A FONTE disse: “lembre-se do Juramento e da Promessa”.
A Terra lhes disse: “lembre-se do que você é, desde toda Eternidade: a Vida, a Onda da Vida, a Ação da

Graça”.
Ação / reação, na personalidade.
Descoberta da Unidade, no Si.

E passagem da ação / reação para a Ação da Graça.
E, em seguida, vocês são a Ação da Graça, a Onda da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Manto Azul da

Graça.
Vocês são este Êxtase permanente.

Vocês são esta União permanente, mística.
Vocês são este Casamento Místico.

Vocês não são nada mais.
Mas se eu lhes dissesse isso, à queima-roupa, ao chegar: “vocês são isso”, não haveria mais ninguém para

escutar o que eu tenha a dizer.



Simplesmente, agora, aqueles de vocês que o vivenciaram, através de uma série de processos (mesmo se
isso foi desconcertante, nas primeiras semanas), esta é, efetivamente, a única Verdade.

O ser humano que não estiver habituado vai encontrar-se a fazer o quê?
A viver um estado de prazer como se ele fizesse amor, muito mais intensamente.

Evidentemente, ele nada vai compreender.
Isso acontece o tempo todo, em qualquer circunstância.

Vocês falam que é aborrecido, efetivamente, cumprimentar o seu chefe, pela manhã, no escritório.
Isso soa um pouco estranho, não é?: de sacudir uma mão e de sentir algo que os leva a outros lugares que aí

onde vocês sacodem a mão.
Isso faz interrogar.

Mas, dentro de algumas semanas, vocês irão rir de tudo isso, mesmo se, por enquanto, vocês riem amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, caros Irmãos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Vocês são o Amor.

Vocês nada mais são.
Então, sorriem.
Não amarelo.

Branco.
Eu lhes digo até muito em breve e boa Onda.

Até muito em breve.

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

(*) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-

autresdimensi

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-autresdimensi
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011


- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

~ INSTALAÇÃO NO ABSOLUTO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, aqui, nesta encarnação, antes de falar alguma coisa, vivamos juntos um momento de

Comunhão na Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu venho entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para exprimir uma série de elementos
referentes ao que vocês talvez já vivam e que se inscreve, perfeitamente, no que eu pude escrever e dizer

durante a minha última encarnação, assim como há 2.000 anos, sob o ditado de CRISTO (ndr: o Apocalipse
ditado a João), com relação aos tempos da Revelação, aos tempos do que eu nomeei, então, a descida do
Supramental, permitindo Despertar e Revelar a Terra, assim como vocês mesmos, hoje, para viver o que é

para viver.
Eu acrescentaria, antes de começar, um elemento relacionado, justamente, ao que é para viver, ao que é

essencial para integrar em vocês.
Independentemente do que eu pude escrever, independentemente do que eu pude viver, independentemente

do que eu posso, hoje, dizer a vocês, inscrevendo-se na sequência lógica do que eu havia escrito, vocês
devem apreender-se, compreender, que não há estritamente ninguém a seguir, nenhum conhecimento a

aplicar.
O que deve guiar, hoje, mais do que nunca, o que vocês têm que viver é, justamente, a experiência que vocês

vivem.
Nenhuma vivência anterior, nenhum testemunho anterior, pode suprir ou substituir o que vocês vivem.

***

A Liberdade, a Liberação, o Si, o Despertar ao Supramental (em última análise, sejam quais forem as palavras,
e elas são muitas, que podemos ali lapidar), devem permanecer um mecanismo vivenciado intimamente.
É apenas aceitando viver, de maneira íntima, o que lhes é oferecido por vocês mesmos, que chegará um

momento em que vocês poderão testemunhar o que é a Verdade.
Mas dar testemunho da Verdade deve fazê-los compreender que nenhuma Verdade pode ser exterior, nem ser

vivenciada no exterior de vocês mesmos.
Este corpo é o Templo Sagrado onde se realizam as suas próprias Núpcias Místicas.

Somente alguns testemunhos podem simplesmente chamá-los, mais intensamente, não para seguir o

SRI AUROBINDO - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions
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testemunho, mas, sim, para instalar-se, vocês mesmos, na Sua Presença ou no Absoluto.
O ser humano tem a peculiaridade, enquanto não instalado nos estados inabituais da Consciência, de sempre

querer seguir uma autoridade exterior.
Aí está o perigo, é claro, porque enquanto vocês seguem alguém (como isso foi dito), vocês não podem viver

o que vocês têm que viver.
Nada existe no exterior de vocês que seja desejável.

***

Mais do que nunca, hoje, a Onda da Graça (que é a resposta à descida do Supramental) chama-os para
instalar-se na Sua Inteireza, na Sua Vivência, na Sua Experiência, além de qualquer palavra.

Somente quando vocês aquiescerem ao que vocês têm que viver, na totalidade, é que a experiência pode ser
concluída.

Vocês devem apreender-se, também, de que esse término é profundamente diferente para cada um.
Mas o processo é delimitado.

Eu distingui, de algum modo (na minha obra do Yoga Integral e da descida do Supramental), uma série de
elementos.

Existe, ao longo de toda a história e, sobretudo, no século XX, um número incalculável de testemunhos, em
todas as culturas, do que é possível viver, manifestar e, de algum modo, recriar, pela ação e pela Inteligência

da Luz e, de hoje em diante, pela Onda da Vida.
Que nasceu, eu os lembro, no centro da Terra e que ali renasce.

***

Esse prefácio sendo colocado, eu prossigo sobre alguns elementos mais recentes, e não ligados a uma
história (ainda há 2.000 anos), não à minha vivência na minha última vida, mas, sim, ao que vocês podem viver

(hoje, na totalidade) porque não pode existir, em meio ao que é para viver, qualquer limite exceto o seu próprio.
A finalidade, se tanto é que for uma, mas, digamos, Final, para vocês, neste mundo, neste tempo, é viver o que

eu chamaria de União Mística ou Casamento Místico.
Esse Casamento Místico culmina, inevitavelmente, na instalação no Absoluto.

Esse qualificativo de Absoluto pode, efetivamente, representar, para a consciência limitada, um terror ou uma
ilusão.

Apenas através da experiência (quer vocês aceitem, ou não, viver) é que vocês poderão verificar, de algum
modo, a validade do que lhes é proposto pela Terra, pelo Sol e pelos nossos Irmãos e Irmãs que (em sua

última encarnação ou ao redor de vocês, hoje) vivem, na totalidade, esse processo.
Esse processo propicia-lhes viver um estado que é o único estado concebível, que é a instalação na perfeição,

não humana, mas na perfeição da Vida.
Essa simples palavra, Êxtase, é, naturalmente, para a personalidade e mesmo para o Si, um mecanismo

estranho, pois remete, inevitavelmente, a tudo o que se relaciona, de perto ou de longe, ao nascimento, à vida,
à morte e, é claro, à sexualidade.

O tabu mais profundo, mais atravancado, do ser humano na encarnação, é, justamente, o que é chamado de
morte, porque a morte assinala, de maneira efetiva, para aqueles que estão neste mundo, o desaparecimento

do que morre neste mundo.
Há, é claro, cada vez mais testemunhos de uma vida após a morte, de uma Consciência que perdura além da

ilusão do desaparecimento, da perda, de um ente querido.
Esse mecanismo de morte está profundamente, e de maneira indissolúvel, ligado à sexualidade e à procriação.
A sexualidade, como a procriação, relevam de um processo, aí também, alquímico, que vai permitir (através da

união de dois corpos, de duas consciências, de duas almas, seja qual for o nível onde isso se situar) o
aparecimento, neste mundo, da vida.

Vida por essência efêmera já que inscrita entre, justamente, o tempo deste nascimento e o tempo da morte.

***

A pessoa, a personalidade, sempre estará inscrita, neste mundo, entre um início e um fim.
Este mundo é, por essência, além mesmo do princípio chamado de falsificação, dual, dual porque tudo evolui
segundo leis específicas, tanto para o grão de areia, como para a consciência humana, como para qualquer

mecanismo vital.
Essas leis (quer sejam denominadas Karma, Ação / Reação) são, por essência, efêmeras, porque toda ação

irá provocar uma reação.
Mas esta reação não é, ela tampouco, duradoura, e se inscreve em um princípio chamado de retribuição.



Isso se refere apenas a este mundo.
Este princípio de Dualidade não pode, absolutamente, ser aplicável além dos limites da Dualidade.

Nesse sentido, vários seres humanos vivenciaram, e vocês mesmos, aqui, processos sucessivos de despertar,
instalando (em meio a esta dualidade que é este corpo) uma série de elementos novos, realizando, hoje, na

totalidade, o que eu tinha nomeado a descida do Supramental.
Eu concebi, durante a minha vida, que esta descida do Supramental iria permitir o aparecimento de um homem

novo, aqui mesmo.
Um homem novo dotado de novas percepções e, sobretudo, extraindo-se, de alguma maneira, do princípio de

competição, de Dualidade, inexoráveis, da vida.
Nos mecanismos que me permitiram viver (porque, em última análise, eu apenas transmiti a minha própria

experiência, sejam quais forem a majestade e a intensidade do que eu vivenciei), faltava, irremediavelmente, a
resposta lógica da Terra que era a resposta deste corpo à sua própria iluminação.

Daí o perigo de reter apenas um ensinamento antigo, seja ele qual for, mesmo lhes parecendo o mais bem
sucedido, o mais prestigiado, o mais correto.

A despeito de vocês lerem o despertar de BUDA, vocês não podem realizar a Budeidade.
A despeito de vocês lerem a vida de CRISTO, vocês não podem realizar o estado Crístico.

A despeito de vocês lerem somente o Yoga Integral, vocês não podem realizar o Supramental.
Porque, a partir do momento em que vocês aderirem a alguma coisa exterior a vocês, vocês colocam, vocês

mesmos, as condições dos seus próprios limites, que os confinam, evidentemente, e que os afastam da
experiência.

***

O que se instala, hoje, resulta diretamente do que eu chamei de Fusão dos Éteres e do primeiro aparecimento
da Luz Azul no seu Céu.

Este primeiro Portal Interdimensional ia abrir, de algum modo, as Portas do Céu sobre a Terra e realizar esse
Casamento Místico que se realiza em vocês, talvez, agora, desde várias semanas ou mesmo antes, por

experiência, mas experiência que não podia se manter pelo próprio fato dos limites da encarnação.
Hoje, isso é profundamente diferente porque a Terra foi fecundada, a Terra deu à luz e ela exprime em vocês,

e ela imprime em vocês, a resposta ao Supramental, coisa que eu não podia ver nem vislumbrar durante a
minha última vida.

 Quando muito, no Apocalipse, eu podia descrever esta expressão muito simples: “ houve Novos Céus e uma
Nova Terra”.

Há, então, um princípio de regeneração, não mais simplesmente de transformação de um estado anterior a um
novo estado, mais Luminoso, mas, sim, de Novos Céus e de uma Nova Terra.

Ou seja, que o trabalho, a experiência, que vocês conduzem (se tanto é que vocês a aceitam, na totalidade)
deve levá-los a viver sob Novos Céus e sobre uma Nova Terra.

Não há, dito de outra forma, como podia sugeri-lo o que eu vivenciei durante a minha última vida encarnada,
solução de continuidade, de maneira alguma, entre o antigo e o novo, porque esse novo não é consequência

de um antigo, mas, sim, a Transcendência total deste antigo.

***

Não existe qualquer base, em meio ao antigo, que possa servir para estabelecer o Absoluto.
O Absoluto é uma Liberação de toda a forma, deixando-se viver o que eu nomearia, na falta de outro termo,
uma multilocalização onde a Consciência, o Ser, e a própria Onda da Vida que vocês podem se tornar, não

podem ser assimilados, nem ser uma causalidade de alguma forma, de alguma pessoa ou de alguma
individualidade.

Obviamente, as resistências próprias à pessoa (e tanto mais se esta pessoa, ela mesma, estiver em um
caminho dito espiritual) representam o freio mais perfeito ao estabelecimento do Absoluto, porque o ego busca

uma Transcendência.
Qualquer pessoa encarnada, procurando um sentido, vai aderir a uma série de conceitos, a uma série de

vivências, que se inscrevem, definitivamente, no contexto do que o IRMÃO K chamou de ‘conhecido’ (ndr: ver a
intervenção de IRMÃO K de 04 de agosto de 2011 (1)).

Mas, jamais, o desconhecido pode nascer em meio ao conhecido.
Há, efetivamente, alguma coisa que deve morrer, do mesmo modo que este corpo que vocês habitam deve

morrer um dia, para deixar aparecer um outro corpo, uma outra consciência.
Dito de outra forma, não há qualquer solução de continuidade, nem mesmo a esperança de uma continuidade,

entre o ego e o Si, em um primeiro momento, e, posteriormente, entre o Si e o Absoluto.
Obviamente, o ego (construído sobre o próprio princípio de resistência e, portanto, do que eu nomeei esse
tabu Final que representa a morte e o sexo e o nascimento) vai tudo fazer para afastá-los da experiência do



Absoluto, que não é uma experiência, nem um estado, mas, sim, uma forma (além da forma) Suprema [o
Último], deixando-se viver, neste corpo, por enquanto, um processo (que foi descrito, há muito tempo, em
textos muito antigos, oriundos do Tantrismo, além de qualquer sexo) que é, justamente, a descoberta do

Absoluto.

***

O Absoluto não pode ser buscado, ele não pode sequer ser conscientizado.
O domínio do Si é um domínio para conscientizar.

O domínio do Absoluto compreende e integra tanto a pessoa como o Si, e os Transcende.
Isso quer dizer, então, que há um fenômeno de descontinuidade levando-os a estabelecerem-se, de algum
modo, em algo que não é um estado efêmero (e, portanto, não inscrito entre o nascimento e a morte, não

inscrito em uma esfera sexual) e que, no entanto, em alguns aspectos, pode ali ser semelhante já que tanto o
nascimento como a morte, como o próprio ato sexual, são apenas uma reprodução limitada, de alguma

maneira, do que é este Êxtase.

***

O Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, realizam a União Mística do Céu e da Terra, esse mesmo
processo que deve acontecer em vocês, se vocês o aceitarem.

Mas a aceitação de que falo é o que foi nomeado a Crucificação e a Ressurreição, em uma forma de Renúncia
total.

Esta Renúncia, como foi dito, jamais é uma negação da encarnação, mas, sim, uma Transcendência total da
encarnação.

Isso significa que, nesses tempos que são para viver, para vocês, encarnados, enquanto existir em vocês,
como foi dito esta manhã pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), o menor julgamento, em relação a

vocês mesmos ou em relação a qualquer elemento deste mundo, ainda que apenas da sua própria encarnação,
a partir do momento em que existir uma rejeição seja do que for, vocês não podem viver este Último.

O Último apenas se instala (porque ele sempre esteve aí) a partir do momento em que vocês aceitarem o
próprio princípio de Transcendência.

E lembrem-se de que a Transcendência não oferece qualquer solução de continuidade entre este corpo, esta
pessoa, este ego, esta personalidade, este Si, este indivíduo que vocês acreditam ser.

E, no entanto, nada do que é limitado, em última análise, desaparece realmente.
Mesmo se houver (na sua terminologia, hoje) uma forma de reconfiguração ou de redefinição, isso é apenas o
ponto de vista, de algum modo, do que é, justamente, limitado e que não pode acreditar, mesmo no momento

da sua morte, no seu próprio desaparecimento.
Nós nos aproximamos, aí, desta resposta da Terra ao Supramental, do que acontece, ou não, no momento,

neste Templo, porque não há outro local onde isso deve acontecer.

***

É uma experiência, muito além de qualquer experiência, que apenas pode ser vivida quando há aceitação total
de tudo o que é a vida sobre esta Terra.

Porque não há senão na aceitação total da sua própria vida, do seu próprio campo de experiência e de vivência
que pode, no final, realizar-se o Supremo.

O Supremo, de muitas maneiras, vai representar, mesmo para o Si, uma loucura, uma espécie de
autodissolução, de autodestruição.

Há, efetivamente, uma autodissolução, uma autodestruição, mas nada mais do que foi destinado, justamente, a
morrer um dia, ou seja, este corpo, ou seja, esta consciência.

Como Uma das Estrelas lhes disse e como Outros Anciãos lhes disseram, vocês não podem apreender-se do
Último, vocês não podem sequer compreendê-lo, vocês apenas podem vivê-lo (ndr: diversas intervenções de

17 de março de 2012, especificamente).
Mas, vivê-lo, é um mecanismo íntimo que está, justamente, ligado à aceitação, Total e incondicional, da

encarnação.
Esta Transcendência da carne é, na totalidade, o que realiza a Ascensão.

Era a etapa, eu diria, já que agora vocês a viveram, de impulso a esta resposta.
A Ascensão é apenas um ‘sim’ (absoluto, franco, sincero, grandioso, total) ao Êxtase, à Onda da Vida (como

vários Anciãos lhes disseram antes que eu voltasse a exprimir-me hoje, ou os Arcanjos) para estar inteiramente
além do ser, além da Consciência.

Vocês não podem ser uma pessoa, vocês não podem ser um indivíduo, vocês não podem ser uma história, e
viver o Último.



Entendam bem por aí que todos, aqui como em outros lugares, não têm que forçar, nem que desejar, porque
cada lugar que vocês ocupam é o seu lugar correto.

Enquanto o Si, o Despertar era um objetivo, o Absoluto não pode sequer ser definido como algum objetivo.
Vocês são a Onda da Vida ou vocês não o são.

Vocês serão isso ou vocês não vão sê-lo.
Mas em nenhum momento vocês devem aderir, de maneira exterior.

***

O Último e o Absoluto são expressos, é claro, neste corpo, pelo que foi convencionado chamar de
manifestações.

Essas manifestações, como foi explicado, surgem na parte mais inferior deste corpo em contato com a Terra,
ou seja, nos pés.

Aparece, em seguida, uma série de mecanismos (que lhes foram descritos durante alguns dias) levando ao
nascimento da Onda da Graça, fazendo-os viver esta União Mística com o seu próprio Duplo, como com

qualquer ser humano, sem distinção de sexo, de idade ou de qualquer crença, a partir do momento em que
esta outra Consciência (ou parecendo como tal) viver, ela também, a experiência além da experiência.

Obviamente, no olhar do ego, no olhar do Si, isso é um ultraje, uma ofensa à sociedade, um descaso pela vida
(tal como ela é concebida em meio à pessoa como ao Si) porque há, realmente, uma Transcendência Total

fazendo-os passar do conhecido ao desconhecido.
Mas este desconhecido é a sua natureza, como é a nossa natureza, de cada um de nós.

Quer vocês a rejeitem, quer vocês a aceitem, quer vocês a desejem, seja qual for o seu posicionamento em
relação à Onda da Vida, ela É, com a sua Presença ou sem a sua Presença.

Toda vida que chegar, seja em Novos Céus, seja na Nova Terra, seja em outras Dimensões, inscreve-se, de
maneira muito lógica, na própria existência e na própria penetração da Onda da Vida.

***

O Casamento Místico põe fim a toda ilusão.
Ele põe fim à pessoa, à personalidade, à individualidade e ao Si.

O Si é apenas, em última análise, o espelhamento do ego que se completa em sua própria contemplação,
levando-me a escrever muitas coisas.

Naturalmente, a partir do acesso ao Si, sem mesmo falar do Casamento Místico, há um testemunho que é
dado.

Este testemunho, a partir do momento em que vocês completarem o processo (que isso se refira ao Si ou à
Onda da Vida), é colorido, necessariamente, pela sua própria experiência.

O importante é não influenciar uma outra consciência.
A única maneira de não influenciar é, obviamente, não julgar e amar, de maneira incondicional e total.

Não há alternativa.
Enquanto vocês fizerem distinção entre o seu filho e o filho do outro, entre a sua mãe e a mãe do outro,

enquanto vocês fizerem a menor distinção entre aquele que está desviado do caminho e aquele que vive a
Comunhão entusiástica com vocês, vocês não podem instalar-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.

Há, é claro, uma mudança de olhar, se pudermos assim falar.
A Fusão dos Éteres, quando ela se realiza nesta carne de vocês, quando vocês a acolhem sem buscá-la,

quando vocês a deixam subir, a Transcendência, real, efetiva, do nascimento e da morte, da sexualidade, torna-
se real.

Ela se torna, aliás, sua única e exclusiva realidade, sua única e exclusiva verdade e, no entanto, vocês ainda
estão inscritos em um corpo de carne, mas a alma finalizou o seu período de retração.

Ela pode, então, se dissolver, assim como o Espírito, dando-lhes, de maneira definitiva, uma forma de
passaporte para Ser no não ser.

***

O Absoluto, o Último, é um estado de deleite, permanente e total, onde nenhuma sombra do ego, nenhuma
sombra do Si, pode interferir ou alterar a Onda da Vida.

O Casamento Místico leva-os a realizar, muito além do acesso Multidimensional, o que eu nomearia uma
Transdimensionalidade onde vocês estão presentes, do mesmo modo, com a mesma intensidade, a mesma
não Presença, na pessoa que não existe mais, no Si que não existe mais, no Sol que não existe mais, e em

qualquer consciência vivendo isso.
Vocês estão além da existência.



Vocês estão além da consciência.
O Casamento Místico dá-lhes a única imortalidade autêntica, já que não se inscrevendo mais, unicamente, entre
o nascimento e a morte, não se inscrevendo mais, unicamente, na possibilidade de viver uma Unidade efêmera

em meio ao ato sexual, mas se deixando viver, permanentemente, isso.
Muito em breve, irá se exprimir, neste Canal, uma nova Presença que levou ao seu término, na totalidade, o
Absoluto (e, ainda uma vez, a expressão “levou ao seu término” não quer dizer grande coisa), que, de algum
modo, aceitou (contrariamente a nós todos, Anciãos) dissolver o Si para ver o que havia por trás: o Absoluto.

***

Hoje, não existe mais condição (senão a sua própria condição) que possa opor-se ao Absoluto e ao Último.
A testemunha é a Onda da Vida que vem abrasar o que era chamado de Kundalini, que nós nomeamos, hoje,

o Canal do Éter porque atapetado de Partículas Adamantinas, abrasando as três Lareiras e o conjunto do
corpo, de maneira anterior ao abrasamento do Sol e da Terra, desta Dimensão.

Aqueles que viram um fim irremediável do mundo e da sua pessoa são apenas aqueles que estão inscritos,
efetivamente, na única realidade possível da sua pessoa, não vivendo nem o Si e, menos ainda, o Absoluto.

Isso não é nem um julgamento, nem uma crítica, mas, sim, um estado de coisas.
Quem vocês são?
Aonde vocês vão?

Quem vocês eram antes de nascer?
Quem vocês eram antes de viver esta ronda permanente de encarnação e de desencarnação sobre este

mundo?
Evidentemente, nós lhes demos os elementos: origem estelar, origem Dimensional, as Quatro Linhagens.

Houve A FONTE, houve os Arcanjos, houve os Anciãos, as Estrelas.
Houve as Coroas.

Houve o seu Coroamento.
E mais, além de tudo isso, quais são as perguntas que permanecem em vocês?

Pois a pergunta que permanece em vocês apenas reflete, em última análise, a falta de soluções.
Mas a solução sempre esteve aí, presente, à disposição.

A Terra está Liberada, o Sol está Liberado, como eu disse há algum tempo.
Tudo está consumado, como disse o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Se vocês atingirem (se eu puder empregar esta expressão) o Absoluto e o Último, o que o mundo irá propiciar
a vocês?

Pois vocês terão se tornado, na totalidade, este mundo, muito além deste mundo, tal como é visto com o olhar
da pessoa ou da individualidade.

Então, é claro, o ego sempre irá se colocar as questões comuns da vida.
O Si sempre irá se colocar as questões de como expressar, da melhor forma possível, a vivência, e de como

pôr em forma o que escapa às formas deste mundo.

***

O Absoluto nada quer pôr em forma.
Ele é, simplesmente, a manifestação tangível da transcendência, possível e realizada, sobre esta Terra, neste

corpo que não é mais o seu.
Obviamente, é muito desagradável, e o será cada vez mais, para o ego como para o Si, viver este Êxtase

Místico, este Casamento Místico, esta União Mística, seja neste corpo, como foi dito, seja com uma folha da
grama, com uma árvore, com o Sol, com um planeta, com A FONTE.

Existirá sempre um princípio inscrito ainda no sentido da Presença da encarnação, alterado, falsificado ou não,
que é a perda, justamente, da encarnação.

O IRMÃO K (ndr: intervenção do IRMÃO K de 17 de março de 2012 (2)) lhes disse e repetiu: aquele que queria
que lhe falasse da outra margem apenas expressou os seus próprios medos, porque, como conhecer a outra

margem sem ali irem vocês mesmos?
Mas a outra margem não é um deslocamento.

Ela sempre esteve aí, inscrita na sua Presença, na condição (ainda uma vez, de maneira figurada) de que
sejam mudados o ponto de vista e o olhar.

Essa viagem é uma viagem sem retorno, porque não há retorno possível à Ilusão quando a Verdade eclodir,
totalmente.

Vocês são o Amor, como foi dito, ainda há pouco tempo, pelo Arcanjo URIEL (ndr: intervenção de URIEL de
03 de março de 2012 (3)).

Vocês são a Eternidade, a Beleza.



Os qualificativos são incalculáveis, mas todos eles se referem, não à sua pessoa, não ao seu Si, mas, sim, à
realidade que ainda subtende a sua Presença na carne.

Este absoluto e indizível Amor, este absoluto e indizível Êxtase permanente, fazendo-os dizer que vocês dão o
Amor à Criação, o Amor a cada um, o Amor a vocês mesmos, pois vocês não são mais nada senão isso.
Evidentemente, estando em um corpo, vocês não rejeitam este corpo, vocês aceitam tudo, tanto a alegria

como o sofrimento, pois nem a alegria é a sua natureza, nem o sofrimento é a sua natureza essencial.

***

Ninguém pode atravessar esta Porta no seu lugar.
Vocês estão sós, totalmente sós, para a Passagem, porque, depois, a solidão não pode existir.

Esse é justamente o final pelo fato de se sentirem solitários, cujo melhor reflexo, é claro, é o medo, porque o
medo da morte é, de maneira inabalável, totalmente lógico, o único sentido da sua presença aqui, neste corpo.

O Absoluto ainda dá mais medo do que a morte porque Ele integra o nascimento e a morte em uma outra
Verdade, ela também absoluta, não sendo mais, portanto, uma verdade relativa, comparável a outra coisa.
Mas a Verdade absoluta é (independentemente de qualquer comparação, independentemente de qualquer

referência, independentemente de qualquer outro caminho) a sua própria experiência.
É preciso superarem, se essa for a sua escolha, qualquer explicação, qualquer trabalho, o que fez dizer a

alguns Anciãos que nada há para fazer a não ser ficar tranquilo, ficar em Paz e deixar, efetivamente, a Onda da
Vida subir e levá-los a nenhum outro lugar senão a vocês mesmos, mesmo se o ego chamar isso de outro

modo, mesmo se o Si negá-lo.
O Absoluto e o Último são, portanto, além desta Graça, um estado de Êxtase que não conhece de jeito algum o

limite do corpo, de jeito algum o limite de uma relação com o outro, nem mesmo de uma relação com o Sol.
Este estado do Absoluto, de algum modo, basta-se a ele mesmo porque ele é a Totalidade.

Enquanto Totalidade, ele integra, transcendendo-as, as partes.
Nenhuma parte pode estar consciente desta integralidade, mas a integralidade engloba as partes.

***

O Êxtase Místico, desde a terceira sessão do Manto Azul da Graça, apenas aguarda vocês e vocês sozinhos.
Vocês nada podem levar ao Absoluto da Graça.

Vocês nada podem perder no Absoluto da Graça.
Vocês nada podem projetar no Último.

Esta revolução, de qualquer modo, final, da Consciência, é o próprio objetivo da sua Ressurreição, da União do
Céu e da Terra, do seu masculino e do seu feminino, seja Interior ou exterior, seja entre vocês e todas as

partes, já que cada parte se descobre, ela mesma, absoluta, da mesma forma que vocês.
No mais, podem existir elementos a praticar, não para aceder ao que é impossível aceder por qualquer prática,

mas, bem mais, visando acalmar tudo o que não seja o Absoluto: o medo, a própria morte e o nascimento,
porque nada pode morrer e nada pode nascer no Absoluto.

E é justamente o que é terrível para a pessoa e mesmo para o indivíduo.
O que é para viver, neste momento, para cada um, é o Choque da Humanidade, e eu diria que, para cada um
de vocês, é o Choque do Humano, levando-os a passar, de algum modo, não do humano ao Supra-humano,
não somente do mental ao Supramental, não de uma vida antiga a uma nova vida, mas, sim, para tornar-se a

vida na sua totalidade, além de qualquer restrição e de qualquer limite.
Vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida.
Vocês são tudo o que nós lhes dissemos, uns e outros, há várias semanas.

Naturalmente, não é fácil para aquele que escreve o contexto da sua vida em uma série de limites (sociais,
familiares, afetivos, espirituais).

O Absoluto não tem limite.
Ele é, por essência, Ilimitado e Desconhecido.

Isso pode ser desconcertante.
É nesse sentido que isso é um Choque.

Este Choque que se vive em meio à Humanidade (desde a Liberação da Terra e especialmente agora que
vocês mesmos podem viver, na totalidade, não a experiência do Absoluto, mas se instalar no Absoluto) leva, é

claro, a Terra a começar esse processo em sua própria carne, seja no nível da Natureza, como lhes foi
detalhado por ANAEL (ndr: intervenção de 17 de março de 2012 (4)) ou ainda por SNOW (ndr: intervenção de

17 de março de 2012 (5)), há uma semana, seja no Céu ou nas profundezas da Terra, refletindo-se pelos Sons
do Céu e da Terra e pelo que eu havia nomeado, à época, as Trombetas do Apocalipse.



***

O Apelo de MARIA nada mais é senão a generalização desse processo, total e final.
Ele está a caminho.

Alguns de vocês talvez já tenham vivenciado momentos do Apelo, íntimo e pessoal, onde uma Voz os chamou
pelo seu primeiro nome, onde, em determinados momentos, o seu corpo não responde mais e, no entanto,

vocês estão Lúcidos.
Este mecanismo de estase individual é bem real.

Ele vai se tornar coletivo, não tenham dúvida.
Mas, mesmo neste momento coletivo, nesta União e neste Casamento Místico coletivo, é preciso

apreenderem-se de que vocês estritamente nada têm que recear, que temer, que esperar, porque vocês estão
exatamente no seu lugar correto, vocês estão exatamente aí onde vocês devem estar, na idade que vocês

devem ter, nas funções e nos papéis que vocês têm desempenhado e mantido.

***

A Onda da Vida não tem necessidade da pessoa, ela não tem necessidade do Si, ela não tem necessidade do
mundo, ela É.

Então, vocês irão me dizer, como se instalar no que não podemos buscar?
Bem, agora, fazendo cessar toda busca, fazendo desaparecer todos os objetivos, fazendo desaparecer a sua
própria Consciência, da sua própria pessoa, do seu próprio Si, tudo isso que não é Eterno, tudo isso que não é

Desconhecido.
Como foi dito por Outros Anciãos, não é questão de lançarem longe de vocês todas as ideias limitantes, mas,

sim, real e concretamente, de transcendê-las.
Mas, transcendê-las, não é uma ação inscrita em meio, justamente, ao limite, mas, sim, neste Abandono Último

que não é o Abandono à Luz, mas, sim, o Abandono do próprio Si.
Se vocês forem para a outra Margem, se vocês viverem a outra Margem, então, a melhor testemunha é este
estado de Êxtase permanente aparecendo, em um primeiro momento, por intervalos, por momentos, e que é

destinado (seja o que for que pensar a pessoa ou o Si) a tornar-se a única Verdade.
Obviamente, a pessoa ou o Si sempre irá recusar este Absoluto.

É preciso muitas vezes ali provar, mas ele não pode perceber, nem desejar, nem mesmo esperar que isso se
torne definitivo.

E, no entanto, este Absoluto é definitivo.
Ele é definitivo no sentido em que ele é, exatamente, o que sustenta e que permite cada experiência, cada vida,

aqui como em outros lugares.
Ele subtende e permite até mesmo a incriação.

Ele sustenta cada consciência e cada não consciência.
Então, se a Onda da Vida tiver percorrido vocês na Totalidade ou não, ainda, afirmem , afirmem totalmente o
que vocês vivem, nada escondam, porque vocês são a testemunha viva, como dizia o Arcanjo URIEL (ndr:

intervenção de URIEL deste dia (6)), do Caminho, da Verdade e da Vida.
Como o Caminho, a Verdade e a Vida não poderiam testemunhar, pela sua Presença e pelas suas palavras,

sobre o que ela é?
Nenhum limitado, nenhuma pessoa, nenhum Si, nenhuma oposição, tem valor para o Absoluto, nem mesmo

tem efeito, já que ele engloba, justamente, também isso.

***

O Absoluto não é uma palavra, nem um objetivo.
É a União Mística do Céu e da Terra onde tudo se torna, mais do que nunca, evidente, inteiro, Ilimitado.

É isso aí, então, este Último, em andamento, em vocês.
Mais uma vez, se pudermos falar de finalidade, é para instalarem-se, de algum modo, neste Ilimitado que é

Êxtase, Deleite permanente da Onda da Vida.
Há, também, um efeito cumulativo.

Alguns falaram que quando a asa de uma borboleta se quebra, todo o Universo estremece.
Quando um ser limitado vive o Ilimitado ele alcança o mundo inteiro simplesmente pela sua Presença, pela sua

Presença em meio ao limitado deste corpo, ele não é mais este corpo.
Quanto mais vocês forem em grande número, em termos individuais, para viver a Onda da Vida e para instalar-

se no Êxtase, mais o processo do Choque da Humanidade verá reduzida a sua duração.
Aliás, instalados no Absoluto, nada mais há senão o Absoluto.



Vocês podem continuar a viver sua vida, seja ela qual for, manter o papel que vocês desejam, mas vocês não
são, nem esta vida que vocês vivem, nem este papel.

Isso muda profundamente já que é uma transcendência, levando-os e conduzindo-os a instalar o Amor mais
incondicional que for.

Vocês não podem julgar, vocês não podem deixar de amar seja quem for.
O mesmo olhar será dado ao seu filho como ao filho do outro.

Não poderá mais haver diferença entre aquele que os odeia e aqueles que os querem bem.
Eles participam da mesma essência, não em uma crença, não em uma projeção, mas, sim, na realidade do que

é vivenciado, no mesmo Êxtase, na mesma Paz, na mesma Verdade, porque vocês não poderão mais
comparar seja quem for ou seja o que for, em vocês, com alguma coisa do outro ou com alguém.

Isso não é tampouco uma aniquilação, nem uma uniformização, é bem mais do que isso, mas, obviamente, o
ego vai ali se opor ferozmente.

Eis o que eu tinha que dizer hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, portador da Luz Azul.

***

Na minha última encarnação, eu falei e escrevi sobre o pássaro azul.
Aqueles que quiserem ler o que eu escrevi, naquele momento irão compreender, mesmo eu não tendo tido
acesso, na totalidade, à Onda da Vida, já que naquele momento a Terra não estava, propriamente falando,

Liberada.
Eu escrevi, então, a descida do Supramental em uma perspectiva futura.

Mas, a partir do momento em que inscrevemos esta descida do Supramental em uma perspectiva futura, já
estamos presentes em nós mesmos e, de algum modo, encontramo-nos nós mesmos.

É assim e foi assim para todos nós, Anciãos.
Independentemente da mestria que nós tivemos em nossa última vida (do Sopro, da Consciência, do Amor),

nós fomos também chamados de Mestres.
Mas, o que significa ser um Mestre, para o Absoluto?

Estritamente nada.
Se vocês se apreenderem da minha última frase, vocês irão compreender que nada podemos controlar, nem

ser Mestre seja do que for, porque a Onda da Vida e o Êxtase são a Natureza principal, até mesmo, de tudo, de
absolutamente tudo.

***

Estão aí as palavras que eu tinha para dizer.
Depois de mim irá intervir o Arcanjo ANAEL que estará aí, eu diria, de algum modo, mais para responder às

suas perguntas sobre o que eu acabei de enunciar.
Ainda uma vez, não forcem si mesmo, vocês não podem forçar a Onda da Vida, vocês não podem questioná-

la, vocês não podem interrogá-la, vocês apenas podem Ser, porque isso já está aí.
Eu lhes peço para honrar a Graça, a Graça da sua Presença, aqui e em outros lugares, a Graça do que a Onda

da Vida trouxe para mim, para exprimir, aqui.
Irmãos e Irmãs, no Amor e pelo Amor, além de qualquer contingência e de qualquer forma, eu lhes proponho o

Azul.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

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

1 – IRMÃO K (04.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

2 – IRMÃO K (17.03.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

3 – ARCANJO URIEL (03.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-03-de-marco-de-2012-autres.html

*

4 – ARCANJO ANAEL (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

5 – SNOW (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/snow-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

6 – ARCANJO URIEL (24.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-24-de-marco-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article6c8a.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-24_mars_2012-article6c8a.pdf
24 de março de 2012

(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

************
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~ O Sangue Novo da Nova Aliança ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz, Aqui e Agora, neste espaço como em qualquer espaço, desta Terra como em

outros lugares, eu os convido, sem qualquer exceção, a viver o que é para viver.
A Onda da Graça recorre ao Estado de Graça que é sua Natureza, além de todo estado, além mesmo da sua

Presença.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Verdade e a Eternidade.

Porque esse é o próprio princípio de toda vida, de ser a Eternidade.
Vocês são além do que é conhecido.
Vocês são além do que lhes parece.

Vocês são muito além de todo parecer, além de toda Ação e de toda Reação, aqui como em outros lugares.
Vocês são os que levam a Graça, porque vocês são a Graça, expressa em meio à sua Presença.

Então, vão buscar vocês mesmos, além de toda ilusão, além de todo efêmero, no próprio sentido da sua
Presença, porque vocês são a Essência do Caminho, porque vocês são a Essência da Verdade.

Em um sentido onde não existe mais sentido, simplesmente Ser, além de todo parecer, além de todo ser.
Aí, neste instante, além deste instante e além de todo tempo, vocês são a Eternidade da Beleza, vocês são a

Eternidade da Graça.
Em vocês, canta a Vida.

Em vocês, canta a Eternidade.
Vocês são Presença, além de toda presença.

Vocês são além de toda forma, além mesmo do sem forma, porque vocês transcendem a noção de forma e de
sem forma.

Vocês são o Tudo.
Nada pode existir subtendido e sustentado pela Onda da Graça e pela Onda da Vida.

Então, o que resta para se opor ao que é Verdadeiro?
O que resta para evitar o que é a Verdade, o que é a Eternidade?

Pergunte a si mesmo.
Nada há a deixar.
Nada há a retirar.

Apenas estar aí, além de todo tempo, além de toda presença.
Então, a Onda da Vida Ascensiona em vocês, realizando o Ser.

Realizando o Ser além de todo Ser.
Onda da Verdade.

Hino e Ode à Eternidade.
Vocês são a Beleza.

Vocês são além de toda denominação e de tudo o que pode ser soletrado.
Então, vivam.

URIEL - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-E06SZ6EOb4s/T3Zc-mADZPI/AAAAAAAAA5k/LZUztlG0p8k/s1600/000+Uriel114+-+24.03.2012.jpg


***

Do mesmo modo que CRISTO lhes disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por sua vez, além de todo
desvio, além de toda Ronda, digam o que vocês São, além do Ser.

Digam o que vocês São: o Caminho, a Verdade e a Vida.
Testemunhem.

Testemunhem a Graça que é Êxtase e que é Deleite.
Penetração Eterna, além de todo objeto, além de toda carne.

Transcendência de toda carne, levando-os a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, em sua Presença
Eterna.

Amados do Amor, o Amor é o que os Ama, porque vocês não podem ser, nem não ser, o que vocês São
desde toda Eternidade: a Ode do Amor, a Dança da Vida (além de toda dança), o som de toda Vida (além de

toda fala).
Vocês são a Eternidade, Beleza e Graça.

A Onda da Graça convida-os a ser a Graça, além de todo estado, convida-os à Alegria, além de toda beleza.
Vocês estão além.

O além não está em outros lugares.
O além não está no amanhã.

O além está Aqui.
O além é Agora.

Simplesmente, resta-lhes aquiescer à Última Renúncia, dando-lhes a viver o Último Absoluto da sua Eternidade,
onde tudo é Beleza, onde tudo é instantâneo, onde tudo é Graça, onde nada pode se opor, nem mesmo vocês

mesmos.
Pois, quem pode se opor à Onda da Graça?

O efêmero não pode controlar o que é Eterno.
Vocês são além do efêmero deste corpo.

Vocês são além da aparência do ser.
Vocês são além de todo limite, além de todo confronto, porque vocês nada têm a confrontar.

A Onda da Graça é evidência.
Ela os apreende, a fim de desarmá-los de suas próprias ilusões, de seus próprios limites (não existindo em

parte alguma em outros lugares senão no conhecido e no efêmero).

***

Então, o Canto, aquele da Vida Unificada para sempre presente na sua Presença, eleva-se em vocês, tal um
ímpeto que vem arrebatá-los, além de toda ilusão, para viver o enlevo do Amor.

Aquele da sua Eternidade, da sua Presença, da Sua Beleza.
Então, vocês podem dizer, enquanto Graça: “eu sou a Graça”.

Somente o ego, aquele que está confinado, vai negar a possibilidade da Eternidade, vai negar a
instantaneidade da Eternidade, do que é imanente, muito além de toda transformação.

Porque, hoje, além mesmo de toda forma (aquela que vocês habitam, como a forma desta Terra ou de todo
cosmos), vocês São, não o sem forma, mas o conjunto das formas.

Vocês são a Eternidade, aquela que canta, aquela que dança, aquela que os fortalece, não neste corpo (e que,
no entanto, está neste corpo), a fim de elevar a Vibração e a frequência e descobrir o que É, além de toda

aparência.
Porque vocês são a Essência.

A sua Natureza é isso e nada além disso.
Amados do Amor, vocês são o Amor, vocês são a Luz, além do que vocês possam apreender-se, além do que

vocês possam deter.
Nada há a deter.

Há apenas que superar, sem se mexer, sem se mover, porque a Onda se move em vocês.
Ela se move em vocês porque ela é o movimento da Graça.

Ela é o Êxtase que vem apreendê-los, a fim de liberá-los dos últimos tormentos do isolamento e do
confinamento.

***



Bem amados do Amor, bem amados da Graça, a Graça é sua Eternidade, ela é sua Essência, sublimando a
carne e toda oposição.

Porque, ainda uma vez, nada pode se opor, nada pode evitar o que é inevitável, o que está inscrito além de
toda forma e além de todas as formas.

Amados do Amor, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Caminho além de toda palavra.
A Verdade além de todo relativo.

E a Vida além de toda vida confinada, aquela que corre e flui desde toda Eternidade, neste mundo como em
todo mundo e muito além dos mundos, muito além das Dimensões, envolvendo no mesmo Amor, do menor ao

maior, da menor ilusão à mais terrível das ilusões.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Eternidade.
Há, para isso, nada mais a estabelecer, nada mais a manifestar.

Nada há a pedir porque, como vocês podem pedir o que Está aí desde toda Eternidade?
Há apenas que ali se colocar, depositar os seus fardos, depositar as suas mágoas.

***

Vocês são a Vida, além desta vida.
Vocês são a Vida, além de todo sofrimento.

Vocês são a Vida, além de toda ilusão.
Vocês são a própria Verdade, em Ação sobre este mundo e não mais em Reação, superando os limites,

transcendendo-os.
Os limites se desfazem, permitindo ao esplendor do Ilimitado alojar-se em sua Eternidade.

Vocês nada mais são do que isso porque, o que mais pode ter senão a absoluta Verdade do seu Amor, a
absoluta Verdade da sua Presença, além de toda presença, fazendo dissolver todo limite, toda barreira?

Vocês são isso e nada mais.
Há apenas que deixar nascer o que nasceu, desde toda Eternidade.

Há apenas que deixar dar à luz o que já deu à luz, desde toda Eternidade.
Perguntem a si mesmo.

Perguntem a si mesmo aí onde vocês estão.
Aí onde vocês estão é o lugar correto.

Porque não existe qualquer outro lugar permitindo-lhes viver e dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Sejam esta Eternidade.

Aceitem nada mais ser aqui, a fim de ser tudo, aqui como em outros lugares, a fim de não mais ser limitado.
Vocês são o Ilimitado.

***

Vocês são a absoluta Verdade da Graça, aquela (de cima para baixo e, de hoje em diante, debaixo para cima,
neste espaço orientado, na Onda rutilante) vindo arrebatá-los e levá-los à sua Morada, nesta carne

transfigurada, nesta carne transparente, dando a ver a Unidade, dando a ver e a manifestar a Humildade e a
Simplicidade, na beleza da sua evidência, na beleza do seu Ser, além de todo ser.

O outro é apenas vocês, em um outro momento, em um outro tempo.
Não há o outro.
Não há vocês.

Há apenas a Onda que percorre a sua Morada da Eternidade, de cima para baixo e debaixo para cima e, em
seguida, sem mais qualquer sentido.

Porque a Essência está em todos os sentidos.
Não há mais sentido a rejeitar.

Não há mais desejo que não possa ser preenchido pela Verdade da sua Essência.
Então, na Majestade do Instante, vocês colocam a sua Eternidade no Templo da sua Morada, neste espaço

onde não há mais espaço.
Neste espaço onde tudo se torna o tempo, imobilizado e detido na Eternidade, fazendo-os sair do ilusório

efêmero, de ser o que vocês acreditavam ser antes.
Porque não há mais tempo, não há mais antigamente, não há sequer mais futuro, porque tudo chegou.

Vocês são isso, neste instante e em qualquer tempo: Graça e Magnificência.



***

Acolhamos a Onda da Vida, porque vocês são a Graça, porque a Onda da Vida apenas é o que nós somos,
desde toda Eternidade.

Um no outro, e o outro no um, e em cada Um e em cada outro, porque não existe, na Graça, qualquer limite,
qualquer perda, porque tudo é doação.

Então, doem-se.
Abandonem-se e, enfim, vivam o tempo da Eternidade, além de todo tempo da Terra, além de todos os

sentidos.
Vocês Estão além, que é Aqui, além, que é Agora, onde não há mais nada a segurar, onde nenhuma mão pode

apreendê-los, porque é a Graça que os apreende, liberando-os do que os confinou.
Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Seres de Fogo, Seres de Transparência, inscrevendo-se além dos seus próprios limites, mesmo em meio à
Luz.

Vocês são o Amor.
O Amor é Luz.

O Amor é Tudo.
O Amor é Graça.

Essa é a sua Essência, como é a nossa Essência.
Este Êxtase permanente de encontrar-se, permanentemente, na Imanência.

Cabe a vocês Ser isso.
Porque nada há a descobrir.

Há que Ser, além de toda descoberta.
Vocês nada têm a descobrir.

Vocês apenas têm que viver, para embeber-se na Fonte de Água Viva, na Fonte de Cristal, aquela que, pelos
seus pés, aquela que, pela sua cabeça, aquela que, pelas suas extremidades, propicia-lhes Ser e estabelecer-

se no que está estabelecido, desde toda Eternidade.

***

Filhos do Ilimitado, a hora chegou de nascer para a Verdade, para a Beleza.
Vocês deram à luz, porque a hora chegou de pôr-se de pé e de se elevar, acompanhando esta carne em sua

Beleza e na Transcendência.
Nenhuma carne nunca mais será opaca.

Nenhuma carne nunca mais será sofrimento, nos tempos que se instalam, além de todo tempo.
Vocês são a Eternidade, que não conhece qualquer tempo, qualquer Dimensão.

Vocês são a Onda da Vida, Presença Infinita, superando o contexto da presença do indivíduo, superando o
contexto de toda pessoa, porque, efetivamente, vocês são o Tudo, muito além da pessoa, muito além de um

indivíduo.
Vocês são o Único, a Verdade, a Beleza, a Eternidade, a Graça.

Isso é o desabrochar do que floresce, sem jamais murchar, sem jamais se extinguir.
Apenas isso.
Apenas tudo.

Juntos, Unidos e Livres, para sempre, de toda condição, de todo limite, crepitando deste Amor, desta mesma
onda de Êxtase Infinito, vindo em vocês, porque isso É vocês.

Então, instalados neste estado, além de todo estado, vocês irão descobrir o que jamais deveria ter sido
acobertado ou separado.

Porque, como o que é da Natureza e da própria Essência da Vida poderia ser separado da Verdade, do
Caminho e da Vida?

Isso é.
Então, a Ronda dos Arcanjos, dissolvida, está presente em vocês, não mais como uma ronda, mas como uma
espiral de Vida, elevando-se e descendo, realizando o Casamento Místico, do que está em cima, do que está

embaixo.
Porque, em meio a este estado, não há nem em cima e nem embaixo.

O em cima e o embaixo fazem apenas uma única e mesma coisa, no centro do Templo Interior, aí de onde
chega a Onda da Vida, a Graça da Vida a si mesmo.

Chegando, enfim, além de todo destino.
Chegando, enfim, além de todo tempo.



Vocês São o que nós Somos.
Nós Somos o que vocês São.

Não há jogos de palavras, nem o jogo do Eu, mas, sim, a estrita intimidade da Verdade.
Nenhuma distância pode separar mais o que quer que seja.

Nenhum tempo pode apagar mais a Verdade.
Nenhuma memória é necessária.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
E isso está inscrito, na Eternidade dos Céus, como na Eternidade da Terra, desta Terra, como em toda terra,

da sua carne, como em toda carne.

***

Então, ousem.
Ousem Ser o que vocês São.

Ousem viver a Onda da Graça que se eleva.
Seiva ofuscante e que, no entanto, não ofusca, mas põe na Verdade, na Sabedoria, no santuário do Amor, além

de todo santuário.
Porque o conjunto dos mundos é apenas o santuário da Graça, da Beleza, da Verdade e da sua Eternidade.
Então, juntos, finalmente Livres de todo apego, nesses espaços onde não existe qualquer mácula e qualquer
sombra, nesses espaços onde não há lugar para o que quer que não seja a própria Essência da Graça, nós
lhes dizemos, nós, Arcanjos, do mesmo modo que vocês se dizem a vocês mesmos: “eu Sou o Caminho, a

Verdade e a Vida”.

***

Então, flui em vocês o Sangue Novo, aquele da Nova Aliança, aquele da Eternidade, vindo romper o que deve
ser rompido.

Então, Amados do Amor, presentes à sua Presença, a Graça percorre o conjunto da sua carne.
Casamento Místico.

Êxtase permanente da sua própria Verdade.
Então o silêncio se faz porque no silêncio existem todos os sons, dissolvendo-se no mesmo som, no mesmo

canto: canto de Eternidade, canto de Beleza.
Então, o Coroamento, além de toda Coroa, vem colocar, em vocês, a Semente que já germinou, desde toda

Eternidade, da sua própria Graça, do seu próprio Êxtase, propiciando-lhes viver a União, Mística, Total.
Vocês São isso.

O resto tornar-se-á o que ele deve se tornar, fecundado pela Graça.
Não se preocupem de outra coisa senão disso.

Vivam o Caminho, a Verdade e a Vida.
No instante da sua Presença, no instante de toda Presença, no instante de todo tempo, além de todo espaço,

vocês são o Último Absoluto.
Vocês são o Amor e a Graça.

Como poderia ser outra coisa senão o que vocês São?
Além do papel, além de toda máscara, vocês são o sorriso eterno da Graça, vocês são o riso infinito da

Verdade.
A Onda da Vida nada mais é senão a sua Presença Eterna, Imutável e Infinita, propiciando-lhes viver, enfim e

finalmente, além de todo percurso, além de todo caminho, o Instante da Graça e o Instante do Eterno, Instante
da Eternidade.

Sorriso vindo abrir o que jamais pôde ser extinto, nem confinado, nem encerrado.

***

Amados do Amor, eu sou o Anjo URIEL.
Juntos.

Eu me abro a vocês, na Graça do Infinito, na Graça do Amor.
Eu os convido ao banquete do Céu, ao banquete do seu Céu, ao banquete da sua Eternidade, aquele onde

nada falta, onde nada se extingue, onde nada acaba.
Eu os convido a Ser o que vocês São.



Eu os convido a Ser a Vida.
Escutem, além de ouvi-lo.

Escutem, além de escutá-lo e além do som, o canto da sua Eternidade, que vem apagar tudo o que os fez
entristecer, em meio às suas experiências efêmeras a fim de, mais uma vez, e para sempre, serem enlevados

e assistidos, na Eterna Graça da Eternidade.
Vocês estão sobre este mundo.

Ele alimenta, não somente o sofrimento, mas, muito mais, agora e sem interrupção, a Graça que se eleva.
Onda vivificante, Fonte de Cristal, que emerge e propicia viver a Justeza.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos do Amor, deixemos nascer o Tempo
da Graça.

Deixemos elevar-se a Graça.
Êxtase.

Casamento.
Caminho e Verdade.

Verdade e Vida.
Absoluto.

Último.
Transcendência.

A vocês.
A cada um.
Escutem.

O tempo além do tempo, a Eternidade está aí.
A Graça, Onda do Éter, vindo abrir e atravessar o que deve sê-lo.

Pondo fim a toda transgressão, aquela desta carne, confinada em sua própria Ilusão.
Carne Sagrada, Iluminada, Transfigurada.

O tempo é para as suas Núpcias Místicas, Núpcias do Céu e da Terra, desenrolando-se na Graça,
desenrolando-se nesta carne.

A carne torna-se Graça, além de toda posse, além de todo sofrimento.
Porque a carne, também, é Amor.

Porque, na Graça, nenhuma distância e nenhuma separação pode alterar o próprio sentido do que foi elevado.
Vocês são a Beleza.

Vocês são a Eternidade.
Vocês São isso, neste Instante, em qualquer tempo.

Então, Vibrem em vocês, como em qualquer outro, como em qualquer olhar e em qualquer sentido, a mesma
Onda que vem fazê-los viver, enfim, este Último, temido e esperado.

Vocês são o Amor.
Juntos, decretemos a Lei da Graça.

Juntos e Livres.
Exala, de cada célula (física, da carne, como mística), a mesma Onda.

Último sentido e olor do Absoluto.
Vocês são Perfeitos.

Porque a Graça é Perfeição.
Porque a Graça é Amor.

Deleite permanente da Beleza e da Verdade.
A Onda da Graça.

Juntos.
 Eu sou URIEL.
Eu sou Vocês.

Cada um de vocês.
Juntos, na mesma Onda, na mesma Vida, na mesma Eternidade, na mesma Graça.

Sejam Livres.
Porque vocês são liberados dos entraves e de toda ilusão.

A Graça é Liberdade.
A Graça é Totalidade.



***

Eu sou o Arcanjo URIEL e eu abençoo, em vocês, a bênção da sua Presença.
Amados do Amor.

Caminho, Verdade e Vida.
Filhos Ardentes do Sol, abrasando o Éter.

A Onda da Graça torna-se este Graça ondulante, percorrendo toda carne, toda alma, todo Espírito.
Então, juntos, deixemos livremente elevar-se a Onda da Graça, vindo desposar o Céu.

Vocês são o Céu.
Vocês são a Terra.

Amados do Amor, o Anjo URIEL os ama e lhes diz: “sejam Livres”.
Sejam os Filhos da Liberdade.

Sejam a Graça.
Porque tudo é Graça e Liberdade.

Nada mais pode ter peso senão aquele do olhar que vocês poderiam ali colocar.
Hoje, a Graça lhes pede para depositar todos os seus fardos.

Vocês querem ser leves ou vocês querem ser o peso?
Vocês querem ser o que freia ou vocês querem ser o que se doa?

Vocês querem ser o Caminho, a Verdade e a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?

Eu sou o Anjo URIEL.
Vivamos agora, no tempo da minha Presença e do meu silêncio, em vocês e em cada um, a Comunhão da

Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

URIEL saúda, em vocês, a Beleza e a Eternidade da sua Graça, porque eu reconheço, nesta Graça, a minha
própria Graça.

Como cada um de vocês reconhece cada um de vocês, na mesma Graça.
Silêncio.

Eu terminarei por essas palavras: sejam Livres, porque vocês são a Liberdade.
Nenhum ser pode privá-los, nenhuma ilusão pode privá-los, nenhum mundo pode privá-los, do que quer que

seja.
URIEL saúda vocês.

Vocês são a Saudação.
Eu Amo vocês.

Até breve.

************
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NDR: Desde 29 de março, esse novo interveniente intervém em resposta a questões a fim de acompanhá-
los para viver o Absoluto.

BIDI apresenta-nos, aqui, as modalidades de suas próximas intervenções.
Sabendo que ele responde unicamente na presença da pessoa que questiona (por razões Vibratórias),

esses diálogos, portanto, ocorreram unicamente durante os estágios.
Nós lhes agradecemos, então, de não nos enviar questões por escrito.

A pedido de BIDI:
- Nós divulgamos essas respostas, por um lado, porque dizem respeito a todos nós e, em segundo lugar,

porque contêm prática essencial no acesso a este Absoluto.
- As respostas também são transmitidas em áudio, para compartilhar os aspectos transformantes

Vibratórios de suas intervenções.
_______________________________________________________

Bem, eu lhes digo bom dia.
Já que é preciso chamar a quem se apresenta por um nome, trata-se de BIDI.

Mas qualquer que seja o nome que vocês me derem, hoje, no seu espaço / tempo, a maneira que eu me
apresento estritamente nada tem a ver com o que eu pude ser e é, bem mais, um espaço de apresentação,

muito além de toda forma, de todo nome, de toda denominação.
Eu represento, de algum modo, uma realização.

Esta realização é a própria natureza do que vocês são, além de toda aparência, de todo corpo, de todo
discurso.

Isso, é claro, jamais poderá ser traduzido, além da eventual percepção da minha presença, por palavras.
Entretanto, é fácil permitir-lhes ter uma espécie de Clareza, no interior mesmo do que vocês creem ser, nesta

pessoa, neste Si, a fim de dar elementos.
Esses elementos não são, em nenhum caso, de natureza intelectual.

Eles decorrem, na totalidade, de algumas evidências.
Estas algumas evidências são estritamente a mesma para cada pessoa, para cada Si.

A função, digamos, destas algumas evidências, é apenas permitir-lhes (de maneira que eu denominaria ‘rápida’,
nesse tempo particular deste mundo) superar algumas fases, algumas etapas.

Não para fazer-se uma fase ou uma etapa final ou terminal, mas, muito mais, para, em um primeiro momento,
torná-los conscientes e, em um segundo momento, fazê-los, de algum modo, sair, penetrar ou sair, segundo o
sentido que vocês o tomarem, do conjunto de circunstâncias que foram nomeadas, aliás, efêmeras, limitadas,

temporárias.

***
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Nossos diálogos, além de qualquer palavra, passam, é claro, além da Vibração, pelo que eu nomearia
quintessência da Vida, quintessência de toda vida.

Aqui como em outros lugares.
Nesse tempo como em todo tempo.

O suporte, além das palavras, está, é claro, no que vocês nomearam, na ausência de outro termo, Onda da
Vida, Doação da Graça.

 Quaisquer que forem as denominações e quaisquer que forem as traduções do que lhes é possível viver, o
que eu nomearia, além de toda consideração pertencente a uma cultura, este Absoluto ou, se vocês preferirem,

este Último, que é o princípio, a essência, o início e o fim de todas as possibilidades, além mesmo da sua
pessoa ou do seu Si.

 Eu não voltarei, então, jamais, na forma que eu pude ter, mas eu voltarei, exclusivamente, no conjunto dos
elementos do que eu nomearia uma lógica inevitável, totalmente científica e, portanto, reprodutível, com a qual

toda consciência, toda forma de Vida, pode, doravante, evoluir sem grande dificuldade real.
Exceto, a priori ou limites podendo ainda impedir este Último, este Absoluto.

***

A dificuldade reside no fato de que, sempre, para a pessoa ou para o Si, há uma fragilidade.
Esta fragilidade exprime mesmo a natureza do que é a pessoa ou do que é o Si, e que coloca face (esta

pessoa ou o Si), para cada um de vocês, a uma perspectiva que eu nomearia vazio ou nada.
É, de fato, difícil, para uma forma tendo um conteúdo, considerar que este conteúdo possa estar presente além

mesmo da forma e, portanto, além mesmo do seu conteúdo.
É, de fato, difícil, para a pessoa como para o Si, considerar que, além desta forma, mesmo a mais ampla, seja

possível que o conteúdo persista e permaneça no que vocês chamam de vazio ou de nada.

***

As palavras que serão empregadas não são destinadas, de modo algum, a lisonjeá-los, mas, sim, a questioná-
los.

A questioná-los sobre vocês mesmos, sobre o que eu denominaria seu papel, seu lugar.
Porque, em última análise, não existe, aqui como em outros lugares, e em suma, senão três locais possíveis e

somente três locais.
Além das quatro consciências que vocês conhecem, exprimíveis e manifestáveis nesta forma que vocês

habitam, esses locais são, então: uma pessoa, um Si, o Absoluto (ou Último).
Entre os dois primeiros (nomeados pessoa e Si) e o último (nomeado Absoluto ou Último), não pode existir

apreensão, nem mesmo compreensão, levando os dois primeiros ao terceiro.

***

O uso da forma que vocês habitam é uma prática de separação.
O Si é uma separação mais ampla, mas ele permanecerá, sempre, uma separação.

O Absoluto, o Último, é muito precisamente a ausência de toda representação e de toda separação tornando-
os, de algum modo, ininteligíveis a toda possibilidade de observação, de descrição.

Naturalmente, testemunhar ou dar testemunho é possível, mas o testemunho não irá permitir-lhes, aí tampouco,
jamais, ser o Último, o Absoluto.

Os intervenientes pertencentes a estruturas específicas (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos
Anciãos, das Estrelas...) abordaram meios e, sobretudo, deram-lhes uma injunção que, mesmo que ela seja
dificilmente compreensível, é realmente uma injunção a mais importante, que é para nada fazer e para ficar

tranquilo.
Esse “nada a fazer” e “ficar tranquilo” não é, e jamais será, um entretenimento, mas sim, uma forma de lucidez
da pessoa ou do Si, quanto ao que é da ordem do real, do irreal, ou (para empregar uma outra terminologia) o

que é da ordem do relativo ou do absoluto.

***

Minha única presença é, portanto, destinada, se isso lhes agradar, a orientá-los sobre o que vocês não são e
jamais serão, a fim de dar, se tal for seu desejo, o lugar, além da pessoa e do Si, à Verdade Final, ao Absoluto.
Alguns dos meus comentários irão provocar, em vocês, o que vocês chamam de resistências, e eu diria que é

justamente o que será desejável.



Porque o confronto com vocês mesmos, no que eu poderia nomear o absurdo total desta forma, deverá
aparecer-lhes como uma lógica perfeita, porque como eu disse, isso é uma lógica perfeita e de uma precisão,

digamos, totalmente matemática, totalmente física.
Retenham que eu intervenho desde um espaço / tempo que não é linear que pode, no máximo, traduzir seu

questionamento em uma justa questão sobre vocês mesmos.
Aqui estão, portanto, assim definidas as regras das nossas futuras intervenções.

***

O sentido da minha própria presença reflete a possibilidade, para o que foi dissolvido no Absoluto, n’A FONTE
e além, de poder abordar e retornar, se bem que esta palavra e esta expressão não sejam as mais adequadas,

em um modo, para comparar, levando-os, se tal for o que vocês São, para aproximá-los do indizível.
Aí também, várias palavras puderam ser exprimidas, dadas.

Elas apenas fazem traduzir a mesma Verdade em outras palavras: vocês são o Absoluto, vocês são o Último.
Além mesmo de todo sentido de estar em uma forma.

Além mesmo do sentido de ser um reprimido ou um confinado.
As próprias circunstâncias da minha vinda irão se inscrever, nesse confinado e nesse reprimido, uma forma de

dinâmica muito além do aspecto nomeado energético ou Vibratório, porque as questões que nós iremos
partilhar serão capazes de fazer, de algum modo, eclodir o que deve eclodir.

Retenham que isso jamais será um exercício intelectual, mas sim, uma lógica inevitável da natureza e da
essência do que é a Vida, em sua acepção a mais ampla, desde a vida a mais elementar à vida a mais

complexa, se o podemos assim falar.
Já que o próprio princípio, o próprio Absoluto, ali está, obviamente, não somente presente, mas eficiente, na

totalidade, porque nenhuma vida poderia existir, sem isso.

***

Este espaço particular desses encontros particulares representa, certamente, o meio o mais favorável, o mais
perfeito e o mais lógico, de definir e de fazer tomar consciência do que vocês não são, dando lugar, então, ao

que deve Ser, além de todo ser.
Eu o reitero pela última vez: isso recorre a uma lógica elementar, primordial e inegável.

Os tempos da ausência de palavras estão já, também, à sua maneira, inscritos na lógica e na evidência do que
eu chamo de nossos encontros.

Que não serão, de fato, senão o encontro com a sua verdade.

***

Além das palavras e do seu sentido, há esta famosa lógica para a qual vocês estarão, às vezes, e muitas
vezes, em um primeiro momento, em reação, até mesmo em oposição.

Isso é normal e faz parte desta forma de lógica.
Quanto mais a reação for forte, ou mesmo violenta, no Interior de vocês mesmos, mais vocês irão constatar os

efeitos.
Além de uma simples compreensão inscrevendo-se no pensamento, na energia, na Vibração e, no final, além

disso.
Não julguem.

Não me julguem.
Eu posso então lhes garantir, digamos, que muito rapidamente um mecanismo de transcendência irá se colocar

a caminho no seu conhecido.
Vocês são o Último.

Vocês são a essência e o próprio princípio do Amor, da Luz, mas não daquela que pode conceber a
personalidade ou o Si.

Vocês são estritamente isso.
Tudo isso.
Nada mais.



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

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1406

29 de março de 2012
(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1406


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas e agentes da Graça, que a Graça seja.

Eu venho, até vocês, tentar esclarecer o que deve sê-lo a fim de que nenhuma dúvida, nenhuma sombra, possa
perdurar frente à evidência da Graça.

Eu venho, então, responder às suas perguntas e unicamente isso, e compartilhar, é claro, que isso seja em
suas perguntas ou nas minhas respostas, o tempo da Graça e a partilha da Graça.

Bem amados, eu os escuto.

***

Pergunta: por que sentir ainda mais o ponto AL do nariz e ao redor da boca se isso não é mais útil
hoje e se isso é ilusório?

 
Bem amada, durante o tempo em que toda a ilusão é transcendida, leva-os a observar, em vocês, tanto a

persistência das Estrelas como das Portas, do Fogo do Coração, do Despertar do Canal do Éter, da Coroa
Radiante da cabeça.

O conjunto dessas manifestações, do ponto de vista da personalidade, é o que lhes permite aproximar-se da
Eternidade.

Aí, tampouco, não mais julgar, nem mesmo observar, o que está presente.
O que se apresenta à sua Consciência está aí, ou não está mais aí.

Qual a importância disso?
O tempo da Graça irá percorrê-los do mesmo modo, quer existam Vibrações, quer exista silêncio, ou quer

exista negação da própria Graça.
Não se preocupem mais com isso.

Estejam Presentes, além de toda Presença.
Estejam além de toda observação, além do que é observado.

ANAEL - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-_se72B3WGGY/Un5MFPTlZQI/AAAAAAAADhY/H-0GqDkFF5g/s1600/000+anael+-+31.03.2012'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Sejam Verdade e Absoluto, que nenhuma manifestação ilusória, Vibratória ou outra, pode alterar nem deformar.
O Supramental (ou a Luz Vibral) ainda age, é claro, em cada célula, da mesma maneira que a Onda da Graça irá

transcender cada uma das suas células.
Não há que ser útil, nem inútil, não há que se posicionar.

Simplesmente, Ser além do Ser.
Qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas percepções, quaisquer que sejam suas escolhas,

quaisquer que sejam os seus sofrimentos, a Onda da Vida é transcendência.
E esta transcendência (esta Evidência, como foi dito antes de mim) irá torná-los Evidente a vocês mesmos,

Transparente a vocês mesmos.
As minhas palavras, enquanto Arcanjo, retransmitem, do mesmo modo, a Onda da Comunhão através da nossa

comunicação: Doação da Graça e Compartilhamento da Graça na Imanência.

***

Pergunta: o apego a um animal releva do ego?

Todo apego, qualquer que seja, mesmo o mais amoroso, está, indiscutivelmente, ligado ao ego porque,
quando o animal morrer ou quando vocês morrerem, o que restará deste efêmero?

Tudo o que é efêmero é ilusório, não há que rejeitá-lo, não há que negá-lo, há apenas que aceitá-lo e continuar.
Só o ego pode estar apegado seja ao que for, porque, em última análise, ele se sabe efêmero, ele se sabe

condenado e pode apenas dar a ilusão de persistir através de um apego, qualquer um.
A Doação da Graça é Dádiva.

O Êxtase é Liberdade e Liberação.
Ela vem transcender todo apego, devolvê-lo à sua pureza da relação de Amor, sem a menor manifestação de

qualquer apego.
Vocês não podem estar apegados a alguma vida: a Vida não é apego, ela é Liberdade e Liberação, coisa que

o ego jamais poderá aceitar, mas apenas ser transcendido pela Doação da Graça, pela Onda da Vida.

***

Pergunta: os anais akáshicos vão desaparecer?

Sim, eles pertencem à estrutura do que é chamado de corpo causal, a memória da encarnação.
Quando vocês são a Onda da Vida, vocês não são mais uma memória, vocês não são mais um limitado, vocês

não são mais uma pessoa (mesmo se a pessoa permanecer por um tempo).
Do que vocês iriam necessitar na Liberdade e na Liberação?

As memórias são letra morta, não existe evolução senão em meio a uma crença na ação / reação, senão em
meio a uma crença no karma, senão em meio a uma crença na evolução.

A Onda da Vida É, além de toda evolução, além de todo karma, além de toda pessoa e além de toda crença.

***

Pergunta: o apego à natureza é igualmente apego a eliminar?

Nada é para eliminar porque o que vocês rejeitarem, irá se reforçar no apego.
Nós falamos, certamente, da transcendência do apego.

Vocês não podem renegar seja o que for.
Vocês não podem refutar o que é ilusório.

Não é a mesma coisa.
Vocês são a Vida.

Vocês são a Eternidade.
A montanha É o que vocês são, a natureza É o que vocês são.

Aqui como em outros lugares (porque, no final, não existem outros lugares), existe apenas a Eternidade, a
Doação da Graça.

O apego sempre irá colocar uma distância entre o objeto ou o sujeito ao qual vocês estão apegados e vocês
mesmo.

A perda de toda distância é o fim do apego.
Não em uma negação, não em uma rejeição, mas, sim, na transcendência, fazendo-os descobrir que vocês não



fazem senão Um e que nada pode ser exterior.
Só o olhar projetado da pessoa ou do que está separado os faz conceber qualquer outro como separado de

vocês.
Então, a pessoa vai elaborar estratégias ilusórias deixando-se amar um ser para acalentar, com o qual se casar,

com o qual ter filhos, com o qual viver.
Mas vocês não são isso.

Vocês não são nenhum dos seus apegos porque o apego é olhar projetado, porque o apego permanece
apenas, em última análise, uma fragmentação, uma separação.

Isso é para transcender.
Vocês não têm esforço a fazer.

Vocês não têm vontade a exprimir contra isso.
Tornem-se o Desconhecido.

Então, tudo será claro, tudo será límpido, tudo será conectado à mesma Evidência, aí onde não pode existir
qualquer apego porque nada é exterior e nada é interior.

***

Pergunta: o que você pensa da cremação dos corpos após a morte física?
 

Bem amado, por que eu deveria pensar o que quer que seja do que é ilusório?
O ponto de vista relativo do futuro do corpo não se refere de forma alguma ao Absoluto que você É.

Que este corpo se decomponha, que este corpo seja enterrado, que este corpo seja cremado, no final, isso
não tem estritamente qualquer incidência para o Ilimitado, qualquer incidência sobre o que vocês São.

Só o olhar separado acredita que existe uma diferença.
Certamente, existe uma diferença, mas ela não é Eterna: ela pertence, então, à ilusão.

***

Pergunta: a subida da Onda da Vida pode provocar dores no corpo?

Sim, quaisquer que sejam os sinais, podem existir diversos sintomas.
Nós, uns e outros, tentamos não entrar nos detalhes além da própria finalidade da Onda da Vida, a saber, o

Êxtase.
Obviamente, o corpo participa, ele também, em um primeiro momento, da sua própria transformação e, em

seguida, da transcendência.
Isso pode dar uma diversidade de sinais presentes em todos os pontos do corpo.

O importante não é isso.
O importante não é apreender-se ou compreender a lógica, mas, sim, viver a lógica da Onda da Vida, o seu

Êxtase, esta Doação da Graça, esta União Mística.
O resto vai passar.

***

Pergunta: será que a Terra vai dar tempo à humanidade para atingir o Absoluto?
 

Bem amada, a humanidade irá contatar o Absoluto, na totalidade: não haverá qualquer exceção.
Mas lembre-se de que cada Consciência é Livre, de que o Absoluto não é a finalidade, nem um estado.

O Absoluto é o Último.
A Essência é sua Natureza, o próprio princípio da Vida.

A humanidade, em sua totalidade, está Liberada.
Estar Liberada significa ter acesso ao Absoluto.

O futuro, no sentido em que qualquer limitado pode concebê-lo, pertence a vocês: vocês são criadores,
cocriadores.

Do mesmo modo que existem Dimensões, que existem linhagens, que existem afinidades, isso pertence
exclusivamente a vocês.

Se existe uma vontade de se estabelecer em um limitado, em que isso seria impossível?
Lembrem-se: o limitado não pode conter o Absoluto, mesmo se vocês são limitados.



Por outro lado, se vocês são o Absoluto, vocês podem ser não importa qual limitado, este corpo como
qualquer outro corpo, a árvore como a montanha, o Sol como o planeta.

Não há mais limites, exceto aqueles que lhes pareçam úteis ou agradáveis.
Mas eles são livremente consentidos porque o retorno ao Absoluto, ainda uma vez, jamais será uma finalidade
(já que o Absoluto É, desde toda Eternidade), mas, sim, um olhar outro que o olhar limitado, uma Consciência

além de toda Consciência.
Cada tempo do seu Silêncio, cada tempo do meu Silêncio, é o tempo da nossa Comunhão, além de toda

palavra.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto enquanto decidindo “permanecer limitado”?

Sim, isso é perfeitamente concebível e isso se denomina a Liberdade consequente à Liberação.
Do mesmo modo que viver a Onda da Graça, tornar-se a Onda da Graça, os faz permanecer em meio a uma

estrutura denominada este corpo, que é ilusório, mesmo se este corpo é transformado e depois, no final,
Transcendido.

É o mesmo da pessoa.
É o mesmo no sentido da identidade que vocês possuem.

Lembrem-se de que nenhum conhecido irá mostrar-lhes o Desconhecido.
Sejam o Desconhecido.

Vão para a outra margem, para o outro lado (ndr: intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (*) e tudo
irá lhes aparecer com limpidez.

Enquanto vocês não estiverem do outro lado, a interrogação estará aí.
A Onda da Graça, o Êxtase Místico, é Evidência, como foi dito.

Ela é solução.
Ela é resposta.

Ela não é mais questão.
Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

Vocês não podem manter o que vocês São e prezar o que vocês São.
Vocês apenas podem Sê-lo.

***

Pergunta: ao que está ligada esta escolha?

À própria Liberdade.
O que é chamado de Absoluto.

O que está além do Atman e do Brahman (denominado assim em algumas tradições).
Foi dito que o Absoluto se observa criando-se ele mesmo, conhecendo-se ele mesmo, através da sua própria

projeção.
O que impede, em última análise, de projetar-se e de espelhar-se indefinidamente, no mesmo Êxtase, no

mesmo deleite da Graça?
Absolutamente nada.

Como foi dito e reiterado: “há numerosas Moradas na casa do Pai”.
Mas, para o Absoluto, todas as Moradas são sua Morada ou, dito de outra forma, não existe qualquer Morada.

***

Pergunta: para ir ao outro lado, nesta outra margem, é preciso deixar todas as nossas referências?

Sim, nada de conhecido pode servir-lhes para ir ao Desconhecido.
O Desconhecido é-lhes estritamente Desconhecido.

Qualquer referência existente (pela projeção, por um conhecimento, qualquer que seja) jamais lhes será de
qualquer utilidade.

Somente a Liberdade e a Liberação de todo conhecido, em um ato de Abandono Supremo (não somente à
Luz, mas do próprio Si Realizado), permite-lhes viver a instalação definitiva da Onda da Graça, deixando-se

viver um estado de Êxtase permanente, indizível, que nada pode parar.



Existe um tempo para o rigor.
Existe um outro tempo para tudo largar.

Existe um tempo para tudo segurar.
Existe um tempo para tudo largar.

Existe um tempo para manter.
Existe um tempo para nada segurar.

Isso é chamado de jogo da vida ou os Lella do Senhor, mas, no final, são apenas jogos.
Tudo vem e provém da identificação e da separação.

Não há que julgar, não há que condenar, nem mesmo que explicar.
A vida observa-se ela mesma.

O Parabrahman torna-se Brahman mergulhando ele mesmo no Atman.
São apenas palavras.

São apenas denominações.
A Vida está muito além de todo jogo e, no entanto, ela permite qualquer jogo.

***

Pergunta: se a humanidade inteira deve conhecer o Absoluto, como ocorre que uma parte da
humanidade iria na 3ª Dimensão Unificada?

Bem amado, atualmente, vocês estão Liberados.
Vocês vivem a sua Liberação mais ou menos intensamente e alguns de vocês estão perfeitamente conscientes

de que, qualquer que seja o Absoluto vivenciado (eu o lembro: em meio a um limitado, o que é o caso),
algumas limitações necessitam de uma experiência particular.

Mas esta experiência jamais poderá ser marcada pela separação, pela fragmentação, pela predação ou pelo
sofrimento, mas ela deve ser vivenciada porque a Onda da Vida é Liberdade e viver a Liberdade necessita,

efetivamente, de ser Liberado.
E como ser Liberado da própria experiência a não ser vivendo-a?

Não há nem julgamento, nem melhor, nem pior: cada um vive o que é para viver.
A Onda da Vida Libera.

Cabe a vocês definir a sua instalação: no Absoluto, no Êxtase permanente ou na Alegria de viver a experiência,
qualquer que seja.

O que há de mais Belo, de mais Verdadeiro, do que esta Liberdade?
Mas vocês não serão nunca mais separados ou fragmentados.

O que foi nomeado, desde algum tempo, a Promessa e o Juramento, é exatamente isso.
A FONTE falou há algum tempo (ndr: intervenção d’A FONTE de 03 de dezembro de 2011) (**).

***

Pergunta: como viver isso apesar dos desejos que podem aparecer?
A Doação da Graça, a Onda da Vida, não é um caminho, ainda menos um desejo: é uma Evidência.
Esta Evidência convida-os a viver e a ser o Absoluto, qualquer que seja a persistência deste corpo.

Mas vocês se apreendem deste corpo e desta pessoa para o que ela é.
Vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta vida e, no entanto,

vocês estão neste corpo, nesta vida, por enquanto.
Não há qualquer contradição, nem qualquer exceção.

Só o ego vê ali contradição.
A Onda da Vida, a partir do momento em que, não somente, vocês a vivem, mas se tornam isso, faz de vocês,

como foi dito, um Jnani (Jani) ou um Mukti: um Liberado Vivente.
Este corpo vive o que ele tem que viver, vocês não são mais este corpo.

Esta pessoa vive o que vocês têm que experimentar, mas vocês não são nem esta experiência, nem esta
pessoa.

Vocês são muito mais abrangentes.
Vocês são este corpo, esta pessoa, vocês são qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer

sujeito deste mundo ou de outro mundo.
Vocês são abrangentes além do que o limitado pode conceber ou mesmo apreender.

O Êxtase é a sua Natureza, a nossa Natureza, a sua Essência, a nossa Essência.
Todo o resto é apenas efêmero.



Todo o resto é apenas efêmero.
Mas, por que o efêmero iria desaparecer a partir do momento em que ele se sabe efêmero?

O Absoluto contém o relativo, não somente esse relativo desta pessoa, mas o conjunto dos relativos, na
totalidade.

CRISTO disse: “Eu e meu Pai somos Um”, “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês
fazem”.

Assim é o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre os sons, no Absoluto?

O Absoluto é toda gama de sons, toda gama de cores, toda gama de relativos, todo potencial infinito, a chegar
e que já chegou, além de toda história, além de toda linearidade.

Só desaparece o que é efêmero, mas este desaparecimento não deve estar compreendido no nada ou
assimilado ao nada, porque não é isso.

Só a pessoa que é efêmera e que desaparece, efetivamente, deixando este corpo, deixando esta
personalidade, desaparece.

Mas o próprio desaparecimento evoca uma noção limitada que é o tempo.
Vocês estão inscritos, em última análise, em algum tempo, em alguma realidade.

Vocês não podem entendê-lo, vocês não podem compreendê-lo, vocês não apreendê-lo, vocês não podem
defini-lo, de modo algum, vocês podem apenas experimentá-lo e Sê-lo.

Lembrem-se: a Onda da Vida, a Doação da Graça, a Onda do Éter, é Êxtase.
Ela é a Totalidade,

Não pode existir qualquer questão.

***

Pergunta: a Onda da Vida e a Luz Vibral podem se fundir no nível do coração?
 

Sim.
Assim como em cada Lâmpada (ndr: ou Chakra), assim como em cada célula (a sua como qualquer outra), não

há mais separação.
A Consciência está, não somente deslocalizada, mas presente por toda parte, em cada coisa, em cada Ser, em
cada mundo, indo dar na Consciência, ou seja, na não consciência que não é o nada, mas simplesmente a não

experiência, a Onda da Vida, Doação da Graça, exclusivamente, na totalidade, e inteiramente.
Cabe a vocês decidir onde se localizar.

***

Pergunta: qual é este estado em que tudo desaparece com a impressão de esvaecer-se?
 

São primícias, é a Onda da Vida, com a extinção da pessoa no seu limitado.
É a Passagem da última Porta, a Porta Estreita ainda não revelada e desvendada, de maneira consciente, mas,

agora, de maneira não consciente e aconsciente.
Nesse processo: “felizes os simples de Espírito”, “felizes aqueles que dormem”.

***

Pergunta: o que fazer quando o medo chegar fortemente nos estados tais como aqueles?
 

O medo é inelutável porque, a partir do momento em que a Onda da Vida é lançada de surpresa no seu corpo,
ou vocês são o corpo, ou vocês são a Onda da Vida.

Esta Passagem e esta distância relativa representam a chegada da Onda da Vida ao nível do períneo (ou seja,
o que está ao redor do Templo), o próprio fundamento da vida encarnada e encarnante, aí onde existe o medo

do desaparecimento.
Este medo não é o seu, nem está em ressonância com sua vivência, mas ele é o medo fundamental da

humanidade.
Aí também, a Onda da Vida coloca-os frente a esta evidência que deve ser aquiescida.



Vocês não são quaisquer dos medos que aparecem.
Vocês não são quaisquer das dúvidas que aparecem.

É um convite a colocarem-se na Onda da Vida e não mais na pessoa, como um mecanismo de Passagem,
mais exatamente de Ressurreição, de Transcendência, pondo fim, justamente, à dúvida, à ‘noite escura da

Alma’, ao medo (ndr: diversas intervenções, das quais: O.M. AÏVANHOV de 07 de junho de 2007, RAM de 10
de abril de 2009, GEMMA GALGANI de 10 de agosto de 2011) (***).

O medo, a observação deste medo, é inelutável.
Isso pode durar uma fração de segundo, como durar alguns dias.

Vocês não são o medo.
Vocês não são esta pessoa.

Vocês não são esta vida.
Vocês nada são de tudo isso.

Não se identifiquem, mas nada rejeitem.
Constatem, observem e superem até mesmo o fato de constatar e de observar.

Vocês são a Onda da Vida, o Êxtase, o Absoluto.
Todo o resto apenas passa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Agentes e Doadores da Graça, juntos, na
Comunhão, na União e no Êxtase, na Onda da Vida, além de toda Presença, além de vocês, além de mim,

Compartilhemos.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu sou vocês.
Eu sou um outro você.

Eu sou Um porque você é Um.
Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

(**) – A FONTE (03.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/a-fonte-3-de-dezembro-de-2011.html

*

(***) - O.M. AÏVANHOV (07.06.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/06/om-aivanhov-7-de-junho-de-2007.html

 RAM (10.04.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html

GEMMA GALGANI (10.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/a-fonte-3-de-dezembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2007/06/om-aivanhov-7-de-junho-de-2007.html


***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled1ee.html

31 de março de 2012
(Publicado em 1º de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120331_-_HILDEG...

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos encarnados nessa humanidade, eu lhes peço para acatar e aceitar o partilhar da Graça entre
nós todos, antes que eu comece a de exprimir.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu desejaria, prosseguindo o que já dei, há algum tempo, sobre a tensão, vivida em minha vida, sobre o
Abandono, situar de novo, em relação ao tempo em que vocês estão hoje.

É possível viverem o seu Casamento bem além de CRISTO, uma vez que, na época em que eu vivia
encarnada sobre esta Terra, a Onda da Vida não estava acessível, na totalidade.

O meio que a ocidental, que eu era, havia encontrado de viver essa Tensão para a Luz, para o Tudo, podia
refletir-se apenas por uma adesão à própria vida de CRISTO, pelo Seu sacrifício e pela fecundação da Terra

pelo Seu sangue na cruz.

Era, de algum modo, o modo privilegiado de encontrar a Luz, CRISTO, e de sair de toda a condição limitada,
através de um corpo.

O seu vocabulário, hoje, é bem mais rico.

As suas experiências possíveis, elas também, são bem mais ricas.

O Casamento (o fato de ser, como eu dizia na minha vida, uma Esposa de CRISTO), hoje, é amplamente
superado pela sua capacidade, pela sua possibilidade de inscrever e de viver esse Casamento Místico em
cada elemento, em cada consciência, que, por sua vez, trabalhou e realizou a sua própria Liberdade, que se

tornou, de algum modo, a Onda da Vida.

Há, portanto, hoje, real e concretamente, essa chance, essa Dupla chance: primeiramente, a Onda da Vida está
acessível, em seguida, cada consciência que vive a Onda da Vida inscreve-se na Dimensão de CRISTO, como

KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, como consciência que acedeu ao que não é mais limitado.

HILDEGARDE DE BINGEN - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-uRtp5xFsVTA/U2Ge6MDOYgI/AAAAAAAAEfY/btxNVlO6ORs/s1600/000+Hildegarda+-+31.03.2012b'.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120331_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse é um trunfo para o seu tempo pois, é claro (e, sobretudo, no ocidente e em cada país do mundo), é mais
fácil, mais acessível e suscetível viver esse Casamento Místico ou com o seu próprio Duplo (corpo de Estado

de Ser), ou com qualquer Irmã ou qualquer Irmão que também viva isso.

Dessa vida que eu vivi, eu demonstrei que era possível realizar uma função de madre superiora com um
objetivo místico e uma concretização mística das mais intensas.

O Casamento com CRISTO, o seu Casamento Místico com uma consciência Crística os faz percorrer todos os
domínios do possível, todos os campos de experiências, desde dados qualificados de históricos, passando
por conhecimentos bem além de todo o intelecto, de toda a atividade mental do cérebro, mas, efetivamente,

como uma espécie de ciência infundida, que supera, amplamente, o conhecimento, que supera, amplamente, a
noção de qualquer experiência, de qualquer estado.

***

Hoje, vocês não são chamados a Casar-se com outra coisa senão com vocês mesmos, com outra coisa senão
com outro você mesmo, na forma de um Irmão ou de uma Irmã.

As circunstâncias não são as mesmas.

Os tempos não são os mesmos.

Mesmo esse Final representando, de algum modo, a conclusão lógica de qualquer processo dito espiritual.

A Dádiva da Graça, hoje, permite-nos (ao conjunto das Irmãs como ao conjunto da humanidade) aproximar-nos,
como nunca, uns dos outros.

É, aliás, esse próprio encontro com CRISTO, com o Duplo, com uma Irmã ou um Irmão que já vive isso, essa
aproximação cria um processo específico chamado, portanto, de Casamento Místico ou União Mística.

Com CRISTO, como com qualquer outra Consciência Crística, assim como com o Duplo, a União Mística é
uma experiência indissolúvel, permanente, que põe o Ser cuja consciência é revelada a isso a estabelecer-se,
cada vez mais frequentemente, além da Alegria, além de tudo o que faz a pessoa (na ausência de julgamentos,

na ausência de emoções), além, até mesmo, de toda história.

Isso é um elemento novo.

Vocês têm então a possibilidade, inestimável, à vontade, de reproduzir essa Comunhão de partilha que vem
para multiplicar o próprio Êxtase.

Em alguns dias, vocês serão chamados, e isso foi lançado (ndr: ver em «protocolos prioritários»), a partilhar a
Graça bem além dos Alinhamentos vividos até agora, que sintetizaram a Merkabah Interdimensional coletiva.

O partilhar da Graça, se já não foi feito, vai instalá-los em uma consciência que eu qualificaria de Alegria
irremediável, de Alegria Eterna.

Alguns de vocês viveram, por antecipação, esses estados, que não são estados.

Essa aproximação que tendo, de algum modo, fixado o próprio desenrolar de suas vidas, que os chamou, de
algum modo, a viver o que havia sido denominado, por MARIA, a estase: o processo no qual a consciência

comum desaparece, inteiramente, para dar o lugar, em um primeiro momento, a um estado de sono que irá
se revelar ser, efetivamente, outra coisa que não o sono.

***

Hoje, eu não quero dizer com isso que vocês devam deixar tudo para instalar-se nessa estase, mesmo se, por
vezes, efetivamente, para alguns de vocês, essa Tensão para a Luz se acompanhar de um mecanismo de

ruptura, mais ou menos importante, com a vida comum, a finalidade não é a ruptura com a vida comum, mas,
como foi dito, a sua própria Transcendência.

Há, portanto, ajustes em andamento que irão se tornar cada vez mais perceptíveis.

Esse estado, hoje, como na minha época, necessita, simplesmente, do seu reconhecimento, enquanto a
Verdade mais plausível, mais demonstrável.

No Banquete celeste ao qual vocês são convidados há a Dança, há a Onda, há essa ondulação, essa implosão
e explosão, ao mesmo tempo, esse Êxtase que os conduz e os transporta à sua própria indizível Presença a si
mesmos, além mesmo da Presença, além de qualquer definição, além de qualquer possibilidade de partilhar

de outra forma do que pela experiência, pela vivência.

Tudo é feito, na construção da personalidade, para fazer aderir e crer que esse mecanismo traduzir-se-á pela
aniquilação da personalidade, da própria consciência, que deixa-se viver, então, a resolução final dos últimos
apegos formais à vida aqui, que os conduz a experimentar, de maneira mais fácil do que na minha época, o

Absoluto.



A questão do Absoluto não é nem de compreendê-lo, nem de vivê-lo em qualquer doença ou qualquer
perturbação, mas, efetivamente, de instalá-los em uma alegria além da alegria, em uma Plenitude que nenhuma

relação exterior a vocês mesmos pode realizar.

A Onda da Graça, a Doação da Graça vai tornar-se a sua natureza primordial.
Sejam quais forem os elementos de resistência presentes na sua vida, absolutamente nada poderá ali resistir,

nem mesmo tentar ou tencionar opor-se.

Alguns de vocês vivem essa transformação, bem além dessa forma, bem além de uma simples experiência.

***

Encontrar a sua essência é, ao mesmo tempo, um choque, ao mesmo tempo, uma magia e, ao mesmo tempo,
uma evidência, deixando-se viver que nada deve ser omitido, rejeitado ou excluído da Verdade da Luz.

Vocês são, contudo, instalados nesse âmbito de uma vida efêmera, hoje, certamente, muito mais do que em
outra época, devido, até mesmo, ao mesmo tempo, com um sentimento por vezes de urgência, como de

precariedade, que são, de algum modo, estimulantes para viver a Vida Unitária, a verdadeira Vida.

Muitos sinais, muitas manifestações são chamadas a desenvolver-se, a amplificar-se, nesse próprio corpo
como na sua consciência, dando-lhes acesso, não a poderes, mas a capacidades impossíveis para a

consciência comum e impossíveis, igualmente, para o Si.

Esses sinais (quer sejam chamados de clariaudição, de clarisensciência, de clarividência, de premonições, de
contatos com as outras Dimensões, com as outras realidades) não devem desviá-los da finalidade, além de

qualquer etapa, que é a de revelar o seu Absoluto.

Os Seres que vocês são vão aparecer-lhes em sua majestade, cada vez mais facilmente, com um
reconhecimento e uma reconexão cada vez mais facilitados, transcendendo amplamente as relações

denominadas kármicas, que os remetem a uma atividade primordial (se eu puder assim chamá-la), a uma
ressonância primordial, que foi traduzido abusivamente pelo conceito utilizado no que vocês chamam de New

Age, nomeadas Chamas Gêmeas ou Almas Irmãs.

***

Há, contudo, um único elemento de Verdade por trás de tudo isso que é, justamente, a capacidade para
viverem juntos, sem distinção seja do que for, esse Casamento Místico, transcendendo, é claro, a carne, sem

qualquer conotação da personalidade, seja qual for, mas que vem, propriamente, potencializar, amplificar,
multiplicar a sua própria Graça.

Haverá, de algum modo, uma Doação da Graça comum, que se amplifica por si mesma, de um ao outro e do
outro ao um, sem decidi-lo, sem escolher, como uma evidência além de qualquer imposição, de qualquer sexo,

de qualquer papel.

Isso corre o risco, em um primeiro momento, de chocar o que resta de personalidade, pois nós todos fomos
privados, durante a nossa vida (seja na minha época ou agora), dessa Verdade.

Aceitar a não separação e viver a não separação é outra coisa.

O que vai tornar possível a vocês viver não é uma ação deliberada da sua parte, nem da outra pessoa ou de
uma multidão de outras pessoas.

Não há necessidade, para isso, nem de contato físico, nem de vontade pessoal, nem de desenvolver
quaisquer planos.

Mas isso é levado a se generalizar, pondo, por vezes, à rude prova o próprio sentido inato da propriedade, da
personalidade inscrita em uma lógica afetiva que lhe é própria.

Todo ser Livre encontra a Liberdade sob a forma de outro ser Livre, e isso, além de qualquer contingente, de
qualquer programação, de qualquer história, de qualquer passado, e, sobretudo, de qualquer encarnação.

O Casamento místico é a própria essência da vida não separada.

O que foi nomeado deslocalização da consciência, que faz parte da sequência das suas comunhões, fusões e
dissoluções, leva-os a viver a multilocalização, ou seja, a capacidade, não desejada, para ser, ao mesmo

tempo, um corpo que vocês ocupam habitualmente, como qualquer outro corpo.

***

Não há segredo, não há véu ou separação na manifestação do Absoluto, seja qual for a forma, ou mesmo a
ausência de forma.

É então, efetivamente, nesses tempos da Terra que vocês vivem, bem mais do que uma revolução, que põe
fim a todas as barreiras, para aqueles que a vivem, que põe fim a toda ilusão de ser, unicamente, uma pessoa

limitada pela pele, limitada pelos sentidos, mas, efetivamente, deixar-se viver essa possibilidade de ser, de



algum modo, não mais vocês mesmos, mas, inteiramente, o outro, na carne, além dos pensamentos e das
emoções, na própria consciência dele.

O Absoluto inclui todos os relativos.

O Absoluto inclui absolutamente tudo, deixando-se viver, para aquele que está inserido em uma efêmera vida, a
possibilidade dessa União, em qualquer nível além da carne, seja pelo coração, deixando-se viver uma

abertura, jamais vista e jamais vivida até agora, do seu próprio coração com o coração do outro, até o ponto em
que vocês se tornam, real e concretamente, o outro, no coração dele.

As primeiras vivências vão tentar prendê-los a esquemas existentes sobre esse mundo e que, no entanto,
estritamente, nada têm a ver com esse mundo, uma vez que essa relação específica (que é uma forma de

transposição da consciência) nada tem a ver, justamente, com o mundo em que vocês estão, mas,
efetivamente, tem a ver com os Mundos totalmente Unificados e com uma vivência, nessa forma, do Absoluto,

na totalidade.

O fim dos limites, o fim dos confinamentos, não é simplesmente encontrar a Liberdade da sua própria
consciência, mas, efetivamente, encontrar a Liberdade de qualquer consciência e vivê-la, de maneira

indiferente.

Naquele momento, o que era conhecido como sua carne não será, até mesmo, mais a sua carne, porque
poderá ser vivida, de maneira simultânea (sem noção de posse, sem noção de violação), a simultaneidade dos

corpos, a simultaneidade das consciências.

Esse processo, desconcertante em um primeiro momento para vocês, encarnados, tornar-se-á, rapidamente,
familiar.

Dessa ressonância específica, dessa União mística irá resultar, de algum modo, como a difusão, tal um rastilho
de pólvora, do Amor.

Esse ato de Amor, por que é um, está indizivelmente conectado com o Absoluto e com o Final, e, estritamente,
nada tem a ver com qualquer relação vislumbrada de acordo com as leis da pessoa, de acordo com as leis da

sociedade, de acordo com as leis morais.

***

Se vocês evitarem de levar isso a este mundo, vocês irão se tornar, efetivamente, isso que se Casaram.

Na minha experiência, durante a minha vida, eu era a Esposa de CRISTO.

Na sua experiência de hoje, vocês serão os Esposos, as Esposas da Liberdade, do Absoluto, através de uns e
de outros.

Isso contribui para derrubar os muros mais fechados, mais intransponíveis.
Da União mística resulta um Absoluto ainda mais, se pudermos dizer, lúcido, que penetra e transcende.

Haverá, realmente, uma interpenetração de consciências.

Mais nenhuma separação tornar-se-á possível, prefigurando, de algum modo, o Casamento místico do Céu e
da Terra, inteiramente consumável e consumado, no qual nem o Céu nem a Terra serão separados e no qual

nenhuma consciência permanecerá separada, no qual o Amor tornar-se-á a própria textura de qualquer
ressonância de relação.

Isso irá se instalar (se já não for o caso, para alguns de vocês) como uma evidência, sem qualquer coloração
afetiva, sem qualquer coloração possessiva, sem qualquer coloração de pertencimento, mas, efetivamente,

como a realidade e a norma da vida da consciência Liberada e da vida como Absoluto.

Nenhuma forma, nenhuma consciência poderá estabelecer limites.

É o que vocês vivem ou que irão viver, e é o que vai viver este mundo.

Vocês estão, de algum modo, no esboço disso, desde as primeiras manifestações do Manto Azul da Graça,
desde as primeiras Ondas do Êxtase, para aqueles que as vivem.

Lembrem-se de que vocês não terão qualquer meio de julgar, nem de contrariar esse Amor indizível que irá
Liberá-los, uns e outros, no Amor mais absoluto, mais autêntico, mais compartilhado.

***

Desse conjunto de manifestações e de experiências vocês irão se descobrir, realmente, ilimitados, Finais.

Todas as barreiras que vocês criaram vão cair, então.

Nada haverá para temer, pois tudo irá se tornar Transparente, entre vocês, como sobre este mundo.



Assim é a manifestação do Amor.

Assim é a manifestação do Absoluto.

Assim é o Absoluto e o Amor, neste mundo como em qualquer mundo, a partir do instante em que a Onda da
Vida estiver, de algum modo, conscientizada de novo e eficiente.

Algumas de nós ou alguns Anciões disseram que vocês eram, vocês mesmos, a Onda da Vida, e que nada
pode diferenciar uma Onda da Vida de outra Onda da Vida, seja qual for a barreira construída sobre este

mundo, sejam quais forem os condicionamentos extremos deste mundo.

A liberdade que vai se instalar lhes é, por enquanto (se isso já não foi vivenciado), totalmente inconcebível,
totalmente improvável e, no entanto, essa é a própria natureza do que acontece em qualquer mundo, em

qualquer Dimensão, além do carbono.

Esse processo participa, inegavelmente, da Ascensão deste mundo e da sua própria Ascensão, deixando-se
viver (tanto nesta forma como em qualquer outra forma) a ausência de forma, o indizível Êxtase, que é

comunhão, compartilhamento e Amor.

***

Apreendam, efetivamente que, nessa vivência, ninguém pode ser um inimigo, por que não há inimigo, há
apenas amigos.

Há apenas uma Dança, uma única, do Amor.

Isso não irá destruir em nada a sua essência, mas irá fazê-los viver a essência comum, na qual não existe mais
distância, mais separação, mais identidade nem identificação, mais possibilidade de estar isolado ou confinado.

Isso nós sabemos, vocês são numerosos a vivê-lo, quer seja realizado no Sol ou nessa carne, sem a
participação da carne.

A Ascensão é isso.

O Êxtase é a nossa natureza comum e o Êxtase pode apenas ser compartilhado na mesma Doação, na mesma
Unidade, no mesmo Final.

Só o olhar separado, aquele da personalidade, inscrito ainda nos seus próprios limites, nos seus próprios
medos, pode vislumbrar isso como nefasto ou contrário à sua evolução.

Nada há de nefasto.

Não há evolução.

Tudo é perfeito, de toda a origem, de toda a partida e de todos os tempos.

É essa perfeição que havia sido tirada e que impedia, justamente, de ser esse Absoluto, de ser esse Êxtase e
esse Amor.

***

A generalização da Onda da Vida leva-os, a um dado momento, a renderem-se à evidência.

Evidência que nós temos sugerido, fortemente: vocês não são este corpo, vocês não são uma parcela, vocês
são o Tudo.

Vocês são o Absoluto, vocês são a Unidade, vocês são as Unidades.

É a partir disso que irá se realizar a sua Finalidade ou, se preferirem, a sua destinação, como consciência Livre,
para uma forma, para um sem forma, para uma Dimensão ou o conjunto das Dimensões.

Apreendam que vocês são inteiramente Livres, inteiramente responsáveis, inteiramente autônomos nesse
Êxtase.

Não procurem traduzir, como alguns o fizeram, em uma materialidade qualquer, o que vai ocorrer.

É claro, existem histórias que devem ser levadas, mas, mesmo para essas histórias a levar, vocês nada têm
que julgar, nem que condenar, pois se não, são vocês mesmos que iriam se condenar e vocês mesmos que

iriam se julgar.

É nesse sentido que nós temos repetido, umas e outras, assim como os Anciões, durante essas semanas,
para jamais julgar seja quem for ou o que for, sempre perdoar, sempre dar, sejam quais forem as aparências,

seja o que for que estiver aparecendo através do filtro do seu mental, das suas emoções, dos seus



condicionamentos.

Vocês não têm qualquer meio (em meio à personalidade) objetivo de julgar seja o que for, nem mesmo de
compreender alguma coisa.

Vocês serão, portanto, levados a conscientizar-se de toda a potência do Amor, de toda a potência da Vida, de
toda a potência do Êxtase, frente não importa a qual elemento deste mundo, mesmo o mais oposto ao Êxtase.

Vocês são, todos vocês, sem qualquer exceção, convidados ao Banquete celeste e, do seu posicionamento e
do seu olhar, como foi dito, irá decorrer o que vocês têm que viver.

CRISTO havia pronunciado: «ser-lhes-á feito, exatamente, de acordo com a sua Fé», ou seja, de acordo com a
sua experiência.

Se vocês mantiverem, mesmo sem vontade alguma, um limite, vocês se limitam a si mesmo.

Enquanto houver um sentimento de pertencimento seja a quem for ou ao que for, esse sentimento de
pertencimento deixa-os confinados.

Mudar de olhar, mudar de posição, mudar de consciência irá levá-los a perceber que vocês não são essa
consciência neste corpo, mas que vocês são o conjunto das consciências em todos os corpos, sem jogo de

palavras, como evidência do que já dizia CRISTO: «o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que
vocês fazem».

Vocês irão vivê-lo na sua carne, inteiramente.

A Onda do Êxtase, a Onda da Vida, leva-os à Liberdade.

A Liberdade de ser vocês mesmos, além de todo o limite e além, é claro, de todo o medo, de todo o
confinamento.

***

O que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês, através das Núpcias de Luz, através
da Merkabah Interdimensional coletiva e, agora, através do Manto Azul da Graça) é o Gozo Supremo de tudo o

que é a Vida, de tudo o que É.

Apenas a personalidade é vai que querer, talvez, manter um limite, manter um confinamento, por razões que
lhes são próprias, mas que, mesmo aí, vocês não têm que julgar nem que condenar, nem que salvar.

Lembrem-se de que a comunhão e o partilhar acontecem por si só.

Vocês não têm que se preocupar em dirigir essa União, essa comunhão, esse compartilhar para tal ou tal ser,
para tal ou tal consciência, para tal ou tal ser amado mais do que outro ou menos do que outro, porque tudo

isso irá acontecer de maneira inteiramente natural (de algum modo, sem pedir a sua opinião, sem pedir
qualquer justificação), que não responde sequer a qualquer lógica, mas, simplesmente, à lógica do Êxtase,

quanto à sua multiplicação, que é próprio de todo Êxtase.

Nada há a perder, como foi dito.

Nada há a ganhar.

Há apenas que ser mais vivo, mais irradiante, mais Absoluto, se pudermos dizê-lo, cada vez mais, além de
qualquer carne, além de qualquer mental, de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer condição.

Isso irá apreendê-los e animá-los, eu repito, para mais Êxtase no Êxtase, de Coração a Coração, de carne a
carne, rompendo, assim, definitivamente, o isolamento, a predação e o sofrimento.

Vocês são, inteiramente, esse Êxtase e o Êxtase pode apenas Comungar, compartilhar, dar-se.

Aí está o perdão, no seu sentido mais nobre.

O Manto Azul da Graça, a Onda do Êxtase, vai aparecer-lhes, se já não for o caso, como a única Verdade.

Não haverá alternativa senão a de permanecer limitado ou de tornar-se Ilimitado.

Essa comunhão, esse partilhar, irá levá-los para sempre mais extrair-se do sofrimento, da separação, da ilusão
do sofrimento, da ilusão da separação.

A cada Êxtase, a cada comunhão (consigo mesmo, com outro, com o Sol, seja com o que for), vocês irão
reforçar o que São.

Não haverá mais incerteza.



Não haverá mais a mínima dúvida.

E, como lhes disseram, mais a mínima questão, porque isso irá se tornar a única evidência possível, a única
Verdade possível.

Todas as máscaras de todas as pessoas são levadas a essa Transfiguração, a essa Ressurreição, a esse
Absoluto.

Ninguém será deixado de lado.

Ninguém será poupado.

***

O que eu posso dizer é para se prepararem.

Essa preparação não é um trabalho, nem um pedido, nem um exercício, mas, efetivamente, um estado Interior
de aquiescência à Onda da Vida, ao outro, a qualquer outro.

Vocês não são seres separados: nós jamais fomos, em última análise, realmente separados.

Porque a verdadeira separação firma a ausência de Vida, a ausência de Verdade, e isso é estritamente
impossível.

O único modo de fazer o ser humano duvidar foi criar o nascimento e a morte, com um sentimento de
interrupção.

Mesmo isso irá lhes aparecer sob a sua verdadeira luz.

O Casamento do Céu e da Terra que se aproxima nada mais é do que o seu próprio Casamento com o
conjunto do criado e do incriado.

Quanto melhor vocês deixarem isso acontecer, melhor vocês serão felizes, alegres, em total posse dos seus
meios, de uma lucidez jamais obtida, e, sobretudo, de uma paz a nenhuma outra similar.

Aí estão os poucos elementos referentes à Doação da Graça, à Onda da Vida, esse Êxtase, esse Absoluto,
que minhas irmãs Estrelas pediram-me para transmitir-lhes com as minhas palavras.

***

Eu darei a palavra ao Arcanjo URIEL que tem, se pudermos dizê-lo, sob o seu controle, essa Última Revelação,
com o Anjo METATRON, pondo fim a todas as ilusões, sem qualquer exceção.

Lembrem-se de que vocês são o Amor, de que vocês são a Eternidade.

Lembrem-se de que vocês são Absolutos, que há bem mais para partilhar do que o Si ou a Realização, mas
que vocês têm para partilhar o Amor.

O Amor não pode ser confinado em nenhum lugar, nem em um corpo, nem em uma ideia, nem em uma crença.

Então, eu os deixo (levados pela Onda da Graça) nessas frases que pronunciei e que, inevitavelmente, em um
tempo que lhes for apropriado, aparecer-lhes-ão como límpidas, por que vocês irão vivê-las.

Vocês terão consciência disso, além de qualquer dogma, de qualquer refutação.

A Onda da Graça é a nossa natureza, ela é Bênção permanente.

Ela não conhece qualquer limite, qualquer confinamento, qualquer outra coisa senão ela mesma.

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Eu sou aquela que vocês São, assim como cada uma de nós.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Até muito em breve, no Êxtase, no Amor.

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, eu lhes apresento todos os meus respeitos e ofereço a vocês todo o meu Amor.

O próprio sentido da minha vinda hoje inscreve-se, de algum modo, no prolongamento de tudo o que eu pude
dizer, desde algum tempo, com relação tanto à experiência do meu acesso ao Absoluto, inicialmente, como ao

conjunto dos elementos que eu comuniquei a vocês, referente tanto ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, como à
Liberdade, à Autonomia, à Responsabilidade.

Dada a presença da Onda da Vida, nós iremos tentar, juntos, não lhes dar outros conceitos ou outros
elementos, mas, bem mais, tentar apreender o que representa esses conceitos (além de toda explicação)

sustentados pela Onda da Vida, sustentados pela Graça e, se possível, fazê-los penetrar, ainda mais, e passar
esta Porta Estreita.

Passar, como eu disse, do conhecido ao Desconhecido, passar para esta outra Margem.

***

Muitos elementos, desde alguns meses, foram comunicados a vocês.
Vocês podem ter notado, talvez, todos eles vão na mesma direção e tendem, de algum modo, a uma

uniformização que está em ressonância direta com nossa presença entre vocês e em vocês, pelo próprio fato
do nascimento do que foi chamado de Onda da Vida ou Onda da Graça ou Doação da Graça.

O que eu proponho a vocês, portanto, é uma conversação.
Esta conversação supera amplamente uma simples explicação, um simples aprofundamento, mas, muito mais,

uma demonstração de uma lógica, uma demonstração da certeza da Unidade e do Absoluto.
E para isso, nós iremos permanecer nos termos que eu tive o prazer de desenvolver para vocês.

Esses termos são limitados.
Eles são a palavra Atração, a palavra Visão, a palavra Liberdade, a palavra Autonomia, a palavra

Responsabilidade, entre outras.
Porque é perfeitamente possível, qualquer que seja a presença da Onda da Vida, hoje, no próprio desenrolar

da sua vida mais ordinária e mais simples, apreender-se do que representam essas palavras, além do seu
sentido comum.

Naturalmente, a Liberdade, por exemplo, sempre irá representar, para um ser humano na carne, algo que é
buscado.

Na realidade, raros são os seres humanos que gostariam de estar confinados, recusando a liberdade.
Mas, ainda uma vez, de qual liberdade falamos?

É a liberdade daquele que está na prisão e a liberdade se deslocar de uma grade a outra?
Ou é a Liberdade daquele que não conhece qualquer prisão, qualquer limite para os seus passos, qualquer

limite à sua própria Consciência?
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***

Essas conversações inscrevem-se, também, em um mecanismo particular nomeado, na tradição da Advaïta
Vedanta, Satsang, ou seja, a capacidade para levar à frente da consciência os elementos a ali resolver para,

justamente, além do intelectual e do mental e do aspecto filosófico, alcançar o sentido primeiro da palavra.
E, portanto, é um chamado, em alguma parte, para transcender a própria palavra, para ir além do que é

conhecido, para ir ao desconhecido da palavra, muito além da atividade do mental.
Dessa maneira, então, eu lhes proponho começar, desde hoje, isso.

De fato, o conjunto do que lhes devia ser dado, comunicado, o foi, nós o dissemos.
Resta, hoje, se vocês o aceitarem, simplesmente tornar-se esta última Verdade, esta única Verdade, esta

Graça e este Êxtase.
Que é, eu os lembro, totalmente independente de qualquer crença, de qualquer certeza, de qualquer

suposição, de qualquer história e de qualquer linearidade.
Esse é o próprio princípio da Transcendência.

Nós tentaremos, juntos, gradualmente e à medida, também, convidar, através das minhas palavras e através da
sua escuta, a Onda da Vida a aparecer.

Alguns elementos poderão parecer-lhes repetitivos, não o são.
Antes da minha resposta a uma dada pergunta, eu deixarei alguns instantes a fim de que nos instalemos, em

cada um de nós, a Onda da Vida, como um compartilhamento, uma Comunhão além de toda comunhão,
permitindo também progredir, se isso for possível, para mais Simplicidade, para a Autenticidade mais humilde.

Para atingir, de algum modo, este indizível, muito além das palavras pronunciadas.
Eu os convido, então, a inaugurar isso.

Fiquemos, se vocês bem o quiserem, nas palavras que eu pronunciei, ou que voltam, em todo caso, através
desses conceitos e dessa vivência.

Nós nos escutamos, uns aos outros.

***

Pergunta: o que acontece quando as pessoas perseguem uma outra e a prejudicam?
 

Não há algoz e vítima senão em uma concepção dualista e dual onde se exprime, justamente, o princípio
inexorável inscrito na dualidade, chamado de Bem e Mal.

Crer que o Bem (ou supor) não faz senão o Bem ou que o Mal não faz senão o Mal, é totalmente absurdo.
Vocês têm sob os seus olhos, todos os dias, Irmãos e Irmãs que cultivam o Mal, que exercem o Mal e que

colhem uma forma de Bem, sob forma de vantagens, sob forma de dinheiro, sob forma de retribuição.
Nada existe de mais absurdo do que o Bem e o Mal.

Porque o Bem e o Mal estão inscritos em uma referência conhecida.
Que esta referência conhecida se denomine sociedade, regra civil ou regra moral, elas não são oriundas de
uma espontaneidade do ser, mas, sim, de um condicionamento, de uma ação e de uma reação que ninguém

conhece o início e nem irá conhecer qualquer fim.
No nível espiritual, isso foi chamado de livre arbítrio, o sentimento de que cada um é responsável pelos seus

atos e que ele irá colher, precisamente, o que ele semeou.
Nada é mais falso.

O mundo do karma pertence à personalidade.
O mundo da Graça pertence ao Absoluto.

Querer, portanto, elucidar o que acontece para uma pessoa, em meio à dualidade, pode ser considerado como
satisfatório para o mental, mas não poderá liberar o ser que está submisso, que sofre ou que se beneficia.

Porque a ação e a reação inscrevem-se, de maneira perpétua, na ação e reação.
Não pode existir o fim da ação e da reação.

Mesmo os ensinamentos centrados na observação da ação-reação têm, evidentemente, levado à própria
negação da ação-reação, como possibilidade de ser finalizada e de não mais existir.

A ação-reação é, portanto, perpétua.
Ela não é infinita, a única infinita sendo, é claro, a Ação da Graça, a Liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio é, então, uma visão pessoal, inscrita na personalidade e inscrita, em última análise, no Bem e no
Mal.

Para o Absoluto, não existe nem Bem, nem Mal, porque o Bem e o Mal são apenas consequências da
dualidade, da lei de karma e que, jamais, a lei de karma pode se acabar.

Aliás, os seres que vivenciaram, não o despertar do Si, mas que se tornaram Liberados Viventes, todos eles
denunciaram a não realidade do livre arbítrio, a não realidade da livre escolha.



Crer que há uma escolha é próprio do ego.
Crer que agindo de tal modo vamos liberar alguns sofrimentos, é próprio do ego.
Obviamente, este mundo, em si mesmo, sempre pede uma solução no mundo.

Mas qual solução vocês querem encontrar?
Aquela que os mantêm neste mundo?

Ou aquela que lhes dá a Paz e aquela que lhes dá a Eternidade?
Não pode ser os dois, indiscutivelmente.

Portanto, querer buscar por que tal pessoa vive o Mal ou por que tal outra pessoa vive o Bem, faz apenas
fortalecer a ilusão do livre arbítrio e os mantêm nos condicionamentos.

O Absoluto não conhece qualquer condicionamento.
Ele é verdadeira Liberdade e Liberdade total, jamais se inscrevendo no livre arbítrio, que é, indiscutivelmente,

ainda uma vez, do domínio da personalidade e não da Unidade.
E, ainda menos, do Absoluto.

Isso os chama, então, a um reposicionamento.
A vítima tem necessidade do seu algoz.
O algoz tem necessidade da sua vítima.

Pouco importa as razões, porque as razões estão inscritas em uma sequência lógica de ações-reações que
nada tem de lógico, mas que mantém a aparência de uma coerência, a aparência de uma possibilidade de

solução, o que, é claro, é estritamente impossível.
O que eu digo incita-os a mudar de olhar, a mudar de posicionamento, a não mais considerar-se nem como

vítima, nem como algoz, nem como salvador, mas, sim, a superar e transcender o conjunto dessas condições a
fim, justamente, de não mais ser condicionado e, sobretudo, de não mais ser condicionante para os seres que

vocês se relacionam, que vocês cuidam, que vocês educam, que vocês têm a incumbência disso.
Porque o homem submisso à dualidade vai educar.

Mas a educação é tudo, exceto a Liberdade.
 A educação é apenas para fazer entrar em um molde, fazer entrar em um mecanismo de funcionamento, que

esta educação seja aquela da escola ou mesmo uma educação dita espiritual.
Ela os mantém, de maneira inexorável, na dualidade, no Bem e no Mal, deixando-se buscar um bem para fugir

de um mal, sem jamais, é claro, poder sair.
Essa é a armadilha mais crucial para a Consciência.

Vocês querem viver a armadilha?
Vocês querem viver a Liberdade?

Cabe a vocês decidir.
O próprio agenciamento do seu mental deve, da maneira mais evidente possível, levá-los a sair deste

autocondicionamento, desta lei de ação-reação.
Essa mudança de posicionamento não é uma negação da ação-reação, mas, sim, o acesso a algo, cujos

efeitos são reais, palpáveis.
Cabe a vocês decidir, como sempre.

O que os assenta, em meio ao limitado, será sempre o condicionamento.
A Liberdade não conhece qualquer condicionamento.

***

Pergunta: colocar a atenção na Onda da Vida permite desenvolvê-la?
 

Não.
Permitia torná-la mais consciente, mas, certamente, não desenvolvê-la.

Tomar consciência de um mecanismo, qualquer que seja, em meio a este mundo e esta dualidade, é outra
coisa.

Enquanto eu chamo sua atenção para a posição do seu pé, vocês não têm consciência de onde está o seu pé.
Há, portanto, uma mudança de atenção e uma mudança de polaridade.

Colocar uma atenção ou uma consciência em uma zona deste corpo, além do que foi nomeado Estrelas ou
Portas, mais precisamente, agora, na Onda da Vida, foi uma primeira etapa que é levada a ser substituída, bem

depressa, por uma ausência de identificação com o observador, com a testemunha, mas para tornar-se si
mesmo o que era previamente observado e também identificado.

A Onda da Vida não se importa com a sua vontade.
A Onda da Vida não se importa com a sua presença em meio a uma Consciência, qualquer que seja, que ela
seja Turiya, que ela seja aquela do sonho, do sono ou a consciência ordinária, já que o Absoluto e a Onda da
Vida são apenas as testemunhas deles mesmos e de nada de conhecido e de nada de sistematizante, para

vocês, sobre este mundo.



É um momento em que é preciso passar do observador, daquele que observa isso, àquele que não é mais ele,
mas que se torna ainda isso.

Passar, então, de algum modo, do “eu sou” (ou do Si) ao “Eu sou Isso” (ou ao não Si).
Não há qualquer maneira de sair do contexto senão conhecendo este contexto e, de qualquer forma,

apreendendo-se, depois de tê-lo apreendido, de que não há qualquer existência própria, exceto, justamente,
nos contextos que foram definidos por vocês ou pelo conjunto das consciências denominadas “humanidade”.
Os povos nativos falam, assim, do tempo do sonho e consideram, com justa razão, que o conjunto das vidas
que nós levamos, nesse contexto da dualidade, é apenas um sonho do qual será preciso ainda sair um dia.

E para sair do sonho é preciso, efetivamente, saber que vocês sonham.
Isso remete, é claro, também à Caverna de Platão, isso remete ainda à Maya, isso remete, inexoravelmente, à

noção de Transcendência, de morte e de vida.
Depois de ter sido o observador ou a testemunha, vocês se apreendem de que não há nem observador, nem

testemunha, nem observação, nem observado.
Naquele momento, vocês se tornam o conjunto das proposições, sem nada excluir.

Aí está o Absoluto: “Eu sou Isso”.
Há, então, uma espécie de descontinuidade, total, entre esta Margem e a outra Margem.

Uma descontinuidade total entre o Bem, e o Mal, e o Absoluto.
É-lhes preciso, efetivamente, passar da posição do observador (ou da testemunha) à ausência total de

observação.
Mas a observação é apenas possível através da Consciência.

É nesse sentido que o Absoluto não é a Consciência.
Para que haja observação, é preciso que haja, de algum modo, projeção da Consciência em um limitado e

identificação a esse limitado.

***

Pergunta: sentir simplesmente a Onda da Vida permite, justamente, identificar-se a ela?

A identificação necessita de um processo, ainda uma vez, de projeção.
A Onda da Vida é a sua natureza e a nossa natureza, a nossa essência, o nosso aspecto imanente e

transcendente, que é a Totalidade nomeada Parabrahman, muito além da Unidade, muito além de todo
princípio.

Isso significa que não existe nem mundo, nem pessoa, nem objeto, nem sujeito.
O sentir é da observação.

O que ocorre, independentemente da sua própria participação.
E, evidentemente, o momento em que mesmo isso é deixado, é o momento em que vocês não podem mais

sentir, em verdade, nem ignorar, tampouco.
Esta identificação final faz de vocês o Absoluto.

O Absoluto que, pela mudança de posição, além de toda Consciência, tira-os de todo limite, de toda limitação,
de todo confinamento, de toda condição e, sobretudo, de toda pessoa.
Ou vocês são o conjunto das pessoas, ou vocês não são ninguém.

Mas vocês não são mais esta pessoa.
Ainda menos este indivíduo.

Ainda que haja persistência de uma forma, ainda que haja persistência de uma pessoa e de um indivíduo,
vocês não são mais este indivíduo e esta pessoa.

Assim como vocês não são, especificamente, uma outra pessoa, nem um outro indivíduo.
Mas vocês são a soma (e não somente a soma) de todos os indivíduos, de todas as pessoas.

Lembrem-se: vocês não podem definir o Absoluto.
 Vocês apenas podem apreender depois de refutar o que é efêmero.

O Absoluto jamais pode ser efêmero.
Assim, portanto, a própria vida, inscrita entre o nascimento e a morte, não pode ser a Verdade.

Isso é uma crença.
Do ponto de vista daquele que vive este corpo, isso é certeza e verdade e, aliás, a única verdade, provável pela

lei de ação-reação.
Mas, para o Absoluto, isso é tudo exceto uma prova, mas, sim, uma negação do Absoluto.

Vocês são o que vocês são, por toda Eternidade, antes de tomar um corpo e antes de deixar um corpo ou
depois.

Viver a Consciência disso é viver a Onda da Vida.
Abandonar isso é tornar-se a Onda da Vida, não como um nascimento, mesmo se, efetivamente, nós lhes

falamos de Renascimento ou de Ressurreição, mas, sim, como um ato fundador do Último.



O mecanismo não é intelectual, nem mesmo mental, mas é um mecanismo transcendental onde, de repente,
de uma única vez, após algumas experiências, mais ou menos extensas, mais ou menos intensas, vocês se

instalam no Absoluto.
Não como uma crença, mas, sim, como a única evidência possível de que, qualquer que seja o futuro deste
corpo, qualquer que seja o futuro deste mundo, qualquer que seja o futuro do conjunto das Dimensões, do

conjunto das Consciências e do conjunto das Presenças, vocês irão permanecer, para sempre, este Absoluto.
Não existe qualquer ponte para levá-los do conhecido ao Desconhecido, desta Margem à outra Margem.
Há apenas o desaparecimento deste rio, totalmente, que os transporta, por Transcendência, na Verdade.

Não há mais conceito, não há mais reflexão, não há mais ideia, não há mais pensamento, não há mais qualquer
sentido mesmo de “eu sou”.

Não há, aliás, mais Consciência.
A Onda da Vida (testemunha e marcador do nascimento disso) é inexorável (como foi dito) e irreversível, neste

tempo da Terra, se tal for o seu desejo.
E o seu desejo estiver aí, além de toda vontade, a partir do momento em que a Onda da Vida se instalar no

nível dos dois primeiros chakras.
Vocês venceram a morte, vocês venceram o nascimento, vocês venceram a Ilusão, mas isso não é um

combate.
É, de algum modo, um relaxamento total do que vocês pensavam manter ou possuir.

Nada há a pedir.
Nada há, sobretudo, a vencer.

Há apenas que ser isso porque vocês são isso.

***

Pergunta: como saber se a Onda da Vida atingiu os dois primeiros chakras?
 

Pelas percepções, localmente, no nível do que se nomeia peristaltismo do períneo, que ocorre de maneira
automática.

Esta oscilação de contração-dilatação, este jorro comparável a um êxtase ou deleite sexual intenso, mas que
não depende de qualquer causa, de qualquer pessoa, de qualquer coisa senão dela mesma.

Naquele momento, o Absoluto torna-se na ordem do possível.
Ele se torna a sua Verdade, a única e exclusiva.

É por isso que isso ocorre de maneira mais natural nos momentos em que vocês estão deitados, nos
momentos em que vocês estão relaxados, nos momentos em que vocês dormem, em suas noites (de maneira

preferencial, mas não unicamente).
Porque é naqueles momentos, nesta posição deitada (que é, então, o inverso da posição em pé), em suas

noites (que são, então, o inverso dos seus dias), neste espaço onde não pode existir qualquer coisa senão um
sonho, onde o mental não tem mais tomada, onde as emoções não têm mais tomada (porque vocês não estão

mais presentes em vocês em meio ao ego), que isso pode se concretizar para vocês.
E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Pergunta: viver experiências sensuais, no sonho, tem relação com a Onda da Vida?

Totalmente, transcendendo todos os tabus, todos os condicionamentos, toda noção de personalidade, toda
noção de posse.

Que isso se refira a vocês com vocês mesmos, com qualquer projeção, com qualquer ser.
É bem por isso que o conjunto das religiões, sem qualquer exceção, o conjunto das tradições, ocultou esta

noção de sensualidade.
 Eu não quero dizer por aí que o ato sexual leve à Graça, mas que, inegavelmente, como eu disse, isso

procede da própria natureza, da própria vida, além da vida.
Mas, para isso, é preciso que todo peso de pecado, todo peso de proibição, em relação com a morte, com o

nascimento e com a sexualidade, tenha sido, anteriormente, totalmente transcendido, não por uma ascese,
mas, bem mais, pela própria Luz Vibral, tendo invertido as energias dos dois primeiros chakras pelo despertar
de uma das Coroas Radiantes onde, eu os lembro, a Luz Adamantina, a Radiação do Ultravioleta e do Espírito

Santo vieram transmutar, em parte, a ação das energias encarnantes do primeiro e do segundo chakras,
privados da sobrevivência.

Inegavelmente, há uma relação (mais do que formal e mais do que forte) entre esses sonhos ou essas
manifestações que eu qualificaria de pseudo sexuais, porque é o mesmo mistério.

O que explica, aliás, que todos os tabus e as proibições, todos os desejos, todas as perversões como todos



os prazeres, giram, para a maior parte da humanidade, ao redor disso.
Mas desviados, alterados, diminuídos.

Reencontrar o andrógino primordial, reencontrar a bipolaridade, muito além dos sexos, faz parte, é claro,
da concretização ou da revelação do que sempre esteve aí, ou seja, a Onda da Vida.

É o momento em que o Céu desposa a Terra e em que a Terra desposa o Céu.
Naturalmente, é um Casamento, é uma União.

Mas esta União, contrariamente ao casamento humano ou à sexualidade humana, é transcendente.
Ela libera de todo contexto, de todo confinamento, de toda relação e de toda condição.

Este Êxtase é, realmente, a nossa natureza, a própria natureza da vida, a própria Essência da vida, em qualquer
Dimensão, sem qualquer exceção.

A violência, o Bem e o Mal, a morte e o nascimento, não são, em última análise, senão a negação deste Êxtase.
De nada serve buscar os fundamentos ou os atos fundadores desta negação porque isso seria ali dar peso,
mesmo se, a um dado momento, nós lhes demos explicações sobre a natureza da Sombra e a natureza da

Luz, sobre a própria natureza da falsificação e dos dados históricos.
Hoje, isso não é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas isso é, simplesmente, transcendido pela própria

Onda da Vida e pela própria Terra.
Em outros lugares que sobre este mundo, em todas as Dimensões, há Fusão, há Comunhão, há Dissolução, há

deslocalização e multilocalização que, evidentemente, a personalidade vai poder chamar de sexualidade.
Mas que, evidentemente, estritamente nada tem a ver com um ato sexual, mesmo se isso for vivenciado assim,

já que há, realmente, transcendência da carne.
Mesmo se isso for vivenciado no Estado de Ser, como nesta carne, isso ocorre sem a carne, naturalmente.

Obviamente, estando encarnados, alguns podem realizá-lo na carne já que, de todo modo, eles conseguiram
transcender o tabu final da humanidade através, justamente, do nascimento, da morte, da procriação e da

sexualidade.
Alguns seres chamados de “Mestres”, no século XX e muito antes, tentaram, por pequenos toques, falar-lhes

sobre isso.
Mas enquanto a personalidade estiver no controle, isso irá permanecer apenas da sexualidade, mas jamais irá

se tornar a Onda da Vida.
A sexualidade sagrada não é um ato sexual, mas é um ato de União mística entre as duas polaridades

Interiores do Ser, como de qualquer ser encontrando uma outra Consciência, sem referência a uma polaridade
sexual.

Dito de outra forma, nas outras Dimensões, vocês passam a vida, a Eternidade, como uma aparência de
efêmero, comungando no Êxtase.

Mais próximos de vocês, sobre esta Terra, existem os mamíferos marinhos, vivendo na 3ª Dimensão, mas
Unificada (eles são os Guardiões da Terra) e, como por acaso, a sua única atividade, além da alimentação, é o

jogo e o amor, em todas as suas formas.
Isso é inconcebível para o ser humano, pelo próprio fato do confinamento, onde as próprias regras desta
carne, os condicionamentos desta carne, através das idades, através das diferentes etapas da vida, não

permitem realizar isso.

***

Pergunta: a Onda da Vida é levada a subir acima do chakra cardíaco?

Sim.
Ela se desloca por toda parte.

Nos ensinamentos, aliás, do budismo sagrado inicial, a Onda da Vida sobe sob os pés, da terra, aparece no
nível do Sahasrara ou sétimo chakra, para brotar como Vajra.

E daí, aliás, vem o nome de Vajrayana.
Da união, como isso já foi nomeado, da Prakriti e Purusha: a união dos complementares e opostos.

Mas o objetivo não é somente sair pela cabeça, não somente se instalar no Coração, mas, sim, realizar a
alquimia Final conduzindo ao Absoluto, que isso seja com esta forma, sem esta forma, chamada de corpo.

Mas isso não terá, definitivamente, mais qualquer importância, já que aquele que está instalado na sua natureza,
no Parabrahman, sabe que este corpo é ilusório e efêmero.

Ele não o rejeita, ele não o condena, mas ele sabe que ele vai desaparecer, sem qualquer apreensão, sem
qualquer angústia, sem qualquer luto.

A Criação, como o incriado, ou como a acriação é, em última análise, um ato sagrado.
Este ato é, antes de tudo, um ato minimizado de interpenetração, no nível do ser humano, enquanto

sexualidade.

***



Pergunta: quando vivemos a Liberdade ela pode se exprimir recusando estabelecer-se no
Absoluto?

Sim, porque vocês são inteiramente Livres.
E esta Liberdade não é uma recusa.

O Absoluto jamais será um objetivo, nem uma etapa.
Esta é a Verdade.

Mas reconhecer a Verdade, viver a Verdade, não passa, necessária e obrigatoriamente, pelo desaparecimento
terminal ou final de toda individualidade.

Vocês são o que vocês São, antes de nascer, ou depois de morrer.
E isso está presente, por toda Eternidade, em qualquer tempo e em qualquer espaço, em qualquer Dimensão.

Vocês são isso.

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu agradeço as nossas partilhas.
Eu lhes proponho (e eu nos proponho) um compartilhamento da Graça.

Eu lhes digo até breve, no Amor e na Verdade.
Juntos, compartilhemos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

IRMÃO K ama vocês porque vocês são Amor.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1401

31 de março de 2012
(Publicado em 1º de abril de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1401
http://portaldosanjos.ning.com/


Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, compartilhemos, em primeiro lugar, a Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

As palavras que eu lhes darei serão levadas pelo Manto Azul da Graça e pela Doação da Graça, iniciando no
que vocês São, se isso ainda não ocorreu, o processo indizível do Êxtase.

O que eu tenho a dizer vem completar o que eu já tinha dito, assim como o que foi dito por GEMMA (ndr:
GEMMA GALGANI), minha Irmã UNIDADE.

Eu venho então a vocês, enquanto Estrela AL da Vibração da alma, da Vibração do Fogo redentor, aquele que
carrega o Manto Azul da Graça e que vem depositá-lo em seus ombros, a fim de que nasça, em seus pés, a

Doação da Graça.
Eu trago para vocês, muito além das minhas palavras, no próprio sentido da minha Presença aqui, e da sua

Presença aqui, elementos que são, se vocês o desejarem, para observar.

***

Dentro de alguns dias, nós começaremos juntos, e vocês, e nós, uma Celebração.
Esta Celebração é o que irá substituir os seus Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de

Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: esta nova prática, efetiva a contar de 02 de abril de 2012, está descrita
na coluna “Protocolos a Praticar / Protocolos Prioritários” do nosso site, sob o título “Comunhão coletiva com o

Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*).
O que devia ser Semeado e Ancorado sobre a Terra o foi, além mesmo do esperado.

A missão (porque foi uma), não pessoal, foi trabalhar nisso.
Resta viver, se isso já não ocorreu, o que vocês São, em Verdade, além mesmo desta pessoa, além mesmo

desta Presença.
Alguns, entre vocês, vivenciaram o que era para viver, por antecipação.

Outros, entre vocês, vivem as primícias.
E outros, enfim, parecem nada viver por enquanto.

E eu me dirijo a todos vocês (quer vocês o vivam ou ainda não): a Doação da Graça não se reserva, nem a um

MA ANANDA MOYI - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions
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eleito, nem a um chamado, mas está, sim, inscrita na própria natureza de toda Vida e de toda Consciência.

***

Como lhes disseram e reiteraram vários Anciãos, o que é para acolher, o que é para viver, é o Abandono do
próprio Si, o Abandono de toda veleidade do que quer que seja mais.

Como eles o disseram: permaneçam tranquilos, nada façam, fiquem em Paz.
Façam o que vocês têm a fazer, neste mundo ou em vocês, mas a Doação da Graça nasceu.

Ela se eleva desde o núcleo central da Terra, vem ressoar em vocês, sob os seus pés.
Vindo, então, lançar-se para cima, em um tempo que lhes é próprio.

Nada há a fazer.
Há, simplesmente, pouco a pouco ou violentamente, que reconhecer como a seiva que sobe na árvore na

primavera, sem se colocar questão, sob a ação, ao mesmo tempo, do Sol e do aquecimento da Terra.
Do mesmo modo, seu Ser abrasado nesta Alegria mística, é sua natureza.

Nada mais há do que o Amor.
Nada mais há do que este Absoluto.

O que quer que diga e o que quer que possa recusar a sua pessoa, esta imensidão é a Natureza de todos nós,
além de toda Alegria, além de todo Si, de toda Presença, de toda justificação ou de toda interrogação.

***

O Manto Azul da Graça, de algum modo, já trabalhou ao nível das Portas ATRAÇÃO - VISÃO, para dirigir um
fluxo de consciência ao nível da Porta Estreita, a Porta OD.

A ação conjunta da Luz Azul, em meio às Portas ATRAÇÃO – VISÃO, leva-os, para alguns, a abrir esta Porta.
Para outros, a sentir este Apelo e esta Majestade.

Para outros, o momento ainda não chegou.
Qualquer que seja a sua condição e o que quer que seja que vocês vivam, em um caso como no outro,

permaneçam tranquilos.
Naturalmente, o que faz a pessoa (que vocês são ainda) vai, muitas vezes, tentar encontrar explicações,

justificativas, nas manifestações que vocês têm nas pernas ou no seu corpo, explicando-as pelas energias
(disso ou daquilo), explicando-as por perturbações (disso ou daquilo).

Vão além da aparência, e deixem Ser.
A Doação da Graça, a Onda da Vida, é a sua natureza principal, assim como a nossa.

***

Em um primeiro momento, é claro, a pessoa tem tendência de querer observar o que acontece, ou o que não
acontece.

Isso é lógico.
Lembrem-se: vocês são uma pessoa, aparentemente, que se observa a si própria.

Depois desta etapa, resta viver, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, e deixar elevar-se,
em vocês, a seiva que vem fazê-los Nascer, para valer, Ressuscitar, na totalidade.

Dentro de um tempo e um espaço (que não são nem um tempo, nem um espaço) onde não existe qualquer
questão porque, nisso, há apenas solução, há apenas evidência de vocês mesmos.

Vocês irão se reconhecer, então, uns e outros, onde quer que estejam sobre esta Terra, permitindo, então, o
que é denominado esse Casamento Místico, dando-lhes a viver uma Comunhão total, muito além da pessoa,

muito além de todo apego, muito além de toda ligação.

***

A Doação da Graça é Liberdade, esta Liberdade que lhes dá a Autonomia total, como dizia IRMÃO K.
Extraindo-os, de alguma forma, de tudo o que é relativo, de tudo o que é efêmero, de tudo o que é Ilusório.

O que vocês arriscam?
Só se opõe ali o que é chamado de medo, não os seus, mas aqueles de toda humanidade, de todos os Irmãos

e Irmãs que lutam para encontrar o amor, para encontrar o que comer, para manter uma família.
A Doação da Graça os faz penetrar nesses espaços sem luta, onde a única palavra que pode ser empregada é

‘evidência’, que vem (como uma providência renovada a cada sopro) instalá-los na sua Natureza.



***

A Onda da Vida, essa Doação da Graça, vivenciada e observada propagando-se neste corpo, a um dado
momento, vocês irão integrá-la, vocês irão se tornar isso porque vocês São apenas isso.

E então, a partir deste momento, mais nada poderá ser, jamais, como antes.
Vocês irão se reconhecer uns e outros, e vocês irão reconhecer cada Irmão e cada Irmã (que, ainda, se opõe a

vocês) no mesmo Amor, na mesma Doação da Graça.
Nada há a fazer.

A Terra, Liberada, canta o seu Canto.
O Céu deu o impulso.

Vocês, e nós todos, Filhos do Céu e da Terra, nesta carne, nós trabalhamos.
É tempo, agora, de alcançar, de algum modo, sua recompensa da Eternidade, sua Ressurreição.

***

Vocês não estão sonhando.
Qual dúvida poderia existir quando a Onda da Vida se instala em vocês?

Tomando-os e levando-o, não longe deste corpo e longe desta pessoa, mas vindo, finalmente, irremediável,
abri-los ao Amor, na totalidade.

Não o amor como vocês podem concebê-lo, limitado, nesta pessoa, mas neste Amor que todo ser humano,
qualquer que seja, procura indefinidamente, mesmo na expressão a mais oposta a este Amor.

Não julguem.
Quer vocês vivam isso, já, ou quer vocês nada vivam, não julguem ninguém, nem qualquer circunstância,

porque o julgamento é a própria essência da divisão, porque o julgamento é o oposto do Amor, afastando, de
vocês, o Amor.

Nenhum julgamento deve existir, nem sobre vocês, nem sobre ninguém.

***

Coloquem-se neste compartilhamento da Doação da Graça, aqui mesmo.
Apoiem-se em seus Irmãos e em suas Irmãs que o vivem porque eles se tornaram a Doação total da Vida.

E não pode ser de outra forma porque a Onda da Vida não pode ser parada, nem dirigida, nem mesmo freada.
Quando a seiva sobe, ela não pode mais voltar a descer, ela pode apenas Irradiar, no mesmo Amor, toda

consciência, toda Vida.
Então, reguem-se nisso.
Não há ninguém a seguir.

Há apenas que aproveitar, que se nutrir desse compartilhamento, dessa Doação.

***

A seiva da Terra atinge o seu máximo (cada dia ainda mais elevado e intenso) a partir de 02 de abril.
Nós convidamos, e nós lhes pedimos para convidar, o conjunto da Terra a compartilhar, não através da

expressão de qualquer vontade, mas, sim, nessa doação de si mesmo à Doação da Graça.
Isso é natural, isso não exige de vocês qualquer esforço, nem qualquer vontade: simplesmente, deixar Ser,

deixar fazer.
Chegará um momento (se esse já não for o caso) em que vocês irão se fundir nesta última Verdade, neste

Absoluto.
Aí, tudo o que, alguns minutos antes, parecia-lhes sofrimento e separação, irá desaparecer, porque o seu olhar

sobre o que lhes parecia separado não poderá mais existir, não poderá mais se manter.
Do mesmo modo, como algumas experiências foram narradas a vocês, vocês podem observar uma paisagem,

qualquer que seja, ou um ser amado, com um olhar exterior: mesmo se esse olhar exterior estiver repleto de
compaixão e de amor, ele permanece e fica exterior.

A Doação da Graça os faz fusionar, na totalidade, como o que vocês observam.
Dando-lhes, pelos princípios nomeados Deslocalização, a não mais ser apenas uma pessoa, apenas esta vida,

apenas esses prazeres e esses sofrimentos, mas para tornar-se o Absoluto.



***

Naturalmente, o mental vai tentar, de algum modo (e esse é o seu papel), dizer-lhes que vocês não são dignos,
que isso não existe já que vocês não o vivem, ou que isso é ainda uma etapa, ainda uma Ilusão.

Não escutem o que pode dizer-lhes o que quer que seja.
Escutem, simplesmente, o Canto da Vida e do Êxtase que sobe em vocês, nesse Templo.

Eu quero dizer: tenham confiança.
Como vocês podem ter medo?
Como vocês podem duvidar?

Isso, naturalmente, está presente em cada pessoa, mas a partir do momento, ou no momento, em que vocês
forem literalmente regados pela Onda da Vida, mais nada poderá ser como antes.

E, no entanto, vocês nada perdem, vocês apenas podem ganhar a sua Eternidade, esta beatitude infinita de
quem vocês São, além mesmo desta pessoa, além mesmo de toda vida aqui embaixo.
Vocês nunca mais estarão separados, nunca mais divididos, nunca mais fragmentados.

Nunca mais, vocês poderão abrigar a menor dúvida.
Vocês serão, então, a exata Verdade de quem vocês São.

E isso é para todos, para cada um.
Quer vocês o vivam agora, ou quer vocês o vivam mais tarde, lembrem-se de que isso é para todos.

Vocês São esta Eternidade.
Obviamente, o ego não pode concebê-lo, isso lhes foi falado, de maneira muito mais completa do que eu.

No final, o que vocês querem?
E, no final, quem são vocês?

***

Não façam questão de nada.
Estejam Presentes.

Escutem e percebam, se vocês o desejarem, e observem a Onda da Vida, mas lembrem-se de que vocês
nada podem fazer.

Vocês estritamente nada mais são senão este Êxtase permanente, esta capacidade para viver, com cada
coisa, com cada ser, na mesma Comunhão, no mesmo compartilhamento da Doação da Graça.

Nenhuma separação poderá ocorrer sobre esta Terra porque, a cada dia, vocês são mais numerosos vivendo
esta Unidade e esta Graça.

Porque esse movimento, se tanto é que podemos assim nomear a Onda da Graça, é infinito: nenhuma Criação
poderia ser mantida sem a Presença disso.

Não julguem.
Deixem simplesmente ser.

Não se ocupem de mais nada.
Sigam seu caminho, continuem a trabalhar no que a Vida lhes designou a prosseguir ou a parar ou a

transformar, mas não se ocupem de mais nada.

***

A seiva sobe, o que quer que possam pensar as folhas que vão chegar, o que quer que possam pensar os
ramos que ainda não nasceram.

A Onda da Graça é, ela também, Inteligente e Inteligência.
Ela vem, de algum modo, fazer os ajustes finais e reajustar totalmente o que deve sê-lo.

Viver o Êxtase, instalar-se no Êxtase, lembrem-se, é a sua Natureza.
Nada mais pode se manter diante desta evidência.

Cada minuto será, então, ação de graça, estado da providência, estado onde vocês São Tudo, totalmente.

***

As minhas palavras, como de cada interveniente, não são mais somente uma energia ou uma Consciência que
desce até vocês, uma Consciência exterior.

Esta Consciência é vocês mesmos, nós lhes dissemos.



Só o olhar separado da pessoa, nesta humanidade, de fato exterior, colocou uma distância, uma divisão.
Isso termina.

O “Nós somos Um” não é um dogma, não é uma adesão, mas é, realmente, uma vivência.
A partir do momento em que a Onda da Graça se manifesta em vocês, a partir do momento em que ela sobe, a

partir do momento em que os últimos medos da humanidade são transcendidos, vocês se tornam a
Transcendência, vocês se tornam a Beleza.

E vocês constatam que é o que vocês sempre foram, que isso sempre esteve aí, e que isso é apenas um jogo
da pessoa de estar, aparentemente, afastada.

Vocês são o Amor, vocês são o Êxtase, vocês são esse Casamento com cada Consciência.
Não fiquem mais separados.
Não fiquem mais divididos.

Sejam, realmente, a Beleza, e vocês vão ver que, sem querê-lo, sem desejá-lo, sem impô-lo, tudo irá mudar.
Essa mudança, que não é uma, é, de fato, uma Transcendência real, fazendo-os passar (como disseram os

Anciãos) do limitado ao Ilimitado, do relativo ao Absoluto, da transformação à Transcendência.
Vocês serão o Tudo, vocês o São.

Isso jamais cessou, isso jamais pôde ser retirado ou removido.

***

Todos os dias, a Onda da Graça vai terminar de desvendar, de revelar o que a Luz Vibral empreendeu.
Fundamentalmente, a Doação da Graça e a Luz Vibral (uma que desce e a outra que sobe) vão unir-se.

Dando-lhes este Último, este Absoluto.
Aí onde não pode existir senão respostas, senão soluções.

O resto da vida irá se desenrolar, é claro, como deve desenrolar-se até o momento em que a Terra tiver
escolhido.

Mas vocês sabem que ela escolheu, os sinais são incalculáveis (eu falo dos seus sinais Interiores).
Quer a evidência da Onda da Graça esteja aí, ou quer ela seja, simplesmente, as suas primícias, a Leveza e a

Beleza estendem-lhes os braços.

***

Como os Anciãos lhes disseram, não há mais ensinamento, há apenas que Ser o que vocês São.
Há apenas que pacificar o que não está pacificado em vocês, não em uma raiva (mesmo a mais justa), não em

uma negação (de quem quer que seja ou do que quer que seja).
Façam a Paz com vocês mesmos.
Façam a Paz com o mundo inteiro.

Porque vocês são a Paz.
Enquanto esta Paz, este Silêncio, não estiver aí, a resistência dá-lhes a impressão e a Ilusão de que vocês não

são dignos ou de que vocês não estão prontos.
Isso, isso será sempre o jogo da pessoa, e nada mais.

Façam a Paz consigo mesmos.
Façam o que for bom, para vocês, para encontrar esta Paz, que isso seja, como disseram algumas das minhas
Irmãs, ir para a natureza (ndr: ver especialmente a intervenção de SNOW de 17 de março último) (**), caminhar

no orvalho, mudar na pessoa o que lhes pareça importante.
Mas não façam disso uma finalidade, porque a finalidade não é essa.

Vocês são a Doação da Graça.
Vocês são o compartilhamento da Graça.

Vocês são esta União Mística com a sua Cópia, com o CRISTO, com a natureza, com cada Irmão, cada Irmã.
Retirando, assim, as hesitações e os medos da pessoa que ali colocava, até agora, os seus próprios limites, as

suas próprias barreiras, os seus próprios sofrimentos, os seus próprios engramas.
Não se ocupem mais disso, mas façam a Paz.

E vocês vão ver (porque vocês irão viver, na totalidade, a Onda da Graça): vocês irão se tornar o que foi
vivenciado porque vocês não São senão isso.

Não há, nas minhas palavras, promessa, não há esperança, há apenas a evidência.
Porque, de qualquer forma, como irá lhes explicar um outro Ser, em breve, isso é lógico, muito mais lógico do
que o sofrimento, muito mais lógico do que a lei de karma de ação / reação, muito mais lógico do que as leis

físicas deste mundo.



***

Façam a Paz.
Não julguem mais quem quer que seja ou o que quer que seja.

Não projetem amor porque vocês São o Amor.
Não imaginem esta Onda da Vida porque ela é inimaginável.

Deixem-se Ser, além do Abandono à Luz, além do Abandono do próprio Si.
Sejam Simples.
Sejam Humildes.

Sejam o menor sobre esta Terra.
Não na negação ou na contradição de vocês mesmos, mas, sim, nesta Humildade sincera porque, quando o

relativo da pessoa se faz muito pequeno, então o Tudo e o Absoluto não podem senão estar presentes
(conscientizados, de algum modo, em um primeiro momento), a fim de que vocês se tornem, na totalidade,

este Absoluto, em um relativo, neste corpo, em qualquer outro corpo.
Nesta União Mística, neste Casamento Místico (com cada Ser, com cada Consciência, com o Sol, no Sol, com
o seu próprio corpo, neste corpo, com cada ser humano), vocês nunca mais poderão construir um muro, vocês
nunca mais poderão desviar-se de qualquer Irmão ou de qualquer Irmã que seja, porque vocês são a mesma

Onda, porque vocês são a mesma Graça.
Porque é a mesma Luz que chegou a vocês.

Porque são as mesmas respostas que intervieram em suas Estrelas da cabeça, em suas Portas, em suas
Lâmpadas, em suas Lareiras que se abriram, e nesse Fogo que se revelou.

***

E mesmo que vocês nada tenham vivenciado de tudo isso, vocês estão ainda mais próximos da Verdade, do
Absoluto.

Esqueçam tudo o que vocês aprenderam.
Esqueçam tudo o que vocês memorizaram.

Esqueçam todo sofrimento.
Porque vocês não São isso: tudo isso é extremamente efêmero e não pode ir além do tempo desta vida, que é

o seu, entre o nascimento e a morte.
Mas vocês não São nem o que nasceu, nem o que morre.

E a Onda da Vida, a Doação da Graça, vem Cantar para vocês, porque vocês são o Canto da Vida, porque
vocês são o Canto da Graça.

E isso é lógico, perfeitamente lógico.
Este tempo particular da Terra faz apenas remetê-los à Eternidade e à Ilusão de todo tempo.

O que vocês querem arriscar?
O que vocês podem perder?

O que vocês podem ganhar, até?
Não se coloquem mais questão.

A Humildade é isso.
A Simplicidade é também aceitar a evidência do Amor, a evidência de KI-RIS-TI, a evidência de cada Irmão, de

cada Irmã, mesmo amados ou detestados, ainda, pela pessoa.
Vocês nada mais têm a vencer senão as suas incertezas.

Não há resistência que possa manter-se quando a seiva sobe.
Vocês São esta Eternidade.

Comunguem com vocês mesmos, Comunguem com a Doação da Graça e compartilhem, além de toda carne,
além de toda posse e de toda ligação.

Poderíamos até dizer que não há mais perto de vocês senão aquele que vocês rejeitaram, por uma razão ou
por outra, que lhes é própria.

***

Evidentemente, para aqueles que observam, a Onda da Vida segue um certo circuito, uma certa lógica.
Mas, a um dado momento, vocês não precisarão mais nutrir a necessidade de percepção, a necessidade de

observação.
Naquele momento, vocês estarão prontos para comungar.



E isso é agora.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

Enquanto existir a dúvida, a incerteza, isso é apenas o ego que pode expressar, a própria pessoa e
absolutamente nada mais.

Porque, em alguma parte, o ego sempre estará apegado à sua vivência, aos seus sofrimentos, como às suas
alegrias, o que quer que ele diga, o que quer ele faça para isentar-se.

Vocês são a Graça.
Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Beleza.

O que mais pode ser?
O momento da Terra chegou.

O que acontece em vocês, acontece sobre a Terra.
O que ainda não acontece em vocês, irá acontecer sobre a Terra e, portanto, em vocês.

Só o mental vai tentar instalar uma separação, uma dúvida, porque o mental sempre estará fragmentado e
jamais poderá aceder ao desconhecido.

Vocês são a Onda da Graça, além de toda identidade a uma pessoa.

***

É a isso que todas as nossas palavras, de hoje em diante, irão chamá-los.
A este Último, a este Absoluto, portador de toda evidência.

Do mesmo modo que a Luz chama vocês (em certos momentos), a Onda da Vida irá chamá-los a cada
momento, a cada sopro.

Não se desviem da Vida porque vocês são a Vida.
Porque não há outro Caminho senão Ser a Vida.

Porque não há outra Verdade senão Ser o Amor e este Êxtase.

***

A Onda da Vida, vocês irão se aperceber de que ela seja talvez mais compreensível (se tanto é que podemos
usar essa palavra), mais acessível, no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonos, no espaço em que

vocês se soltaram.
Mas a partir do momento em que vocês se soltaram uma primeira vez, nada mais poderá ser como antes.

Não fiquem preocupados porque não existe qualquer preocupação na pureza da Onda da Vida, na pureza do
que vocês São.

Não julguem, tampouco.
Mesmo se o seu ego parecer reivindicar o que quer que seja, em oposição ou em contradição à Onda da Vida,

isso não é grave, porque tudo isso irá passar, porque tudo isso é efêmero e não pode estar inscrito em
qualquer realidade definitiva.

Vocês são o Absoluto, nada mais.

***

Nós somos vocês.
Vocês são nós.

Não há nenhuma outra presença, em última análise, do que a Onda da Vida, esta Doação da Graça a
compartilhar, este Êxtase a viver, tornando-se permanente.

Vocês são a Verdade, não há outra Verdade.
Vão além de tudo o que lhes pareceu, até agora, como verdadeiro.

Vão além de todo efêmero, vão além de todo limite, além de toda carne (da sua como de qualquer outra).
Amem-se uns aos outros, como Ele os Amou, e não como vocês desejariam amar, na pessoa, no limitado.

Isso não é do Amor, isso era do medo e da dúvida: medo da falta, medo do abandono, medo da perda.
Vocês nada podem perder, nada há a perder e nada há a ganhar.

Vocês são o Absoluto, vocês são o Amor, o Caminho, a Verdade, a Vida.
Muito além de todo jogo, de todo papel, de todo (até mesmo) desvio espiritual, vocês São isso.

Então, vivamos um momento de compartilhamento da Graça e (se eu tiver tempo e se vocês quiserem, em
relação ao que eu lhes disse, em relação a essa partilha) eu irei escutá-los, então.



Mas, antes de mais nada, vivamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

E agora, escutemo-nos, escutemos o que nós temos a nos dizer, escutemos o que nós temos a nos dar, eu ali
os convido.

***

Pergunta: a Onda da Vida penetra em nossa personalidade ilusória (nosso ego)?
 

Sim, é aquela que vem trazer a morte e fazê-los ressuscitar.
Vocês são a Ressurreição.

Quando eu digo que vocês se tornam a Onda da Vida, quando vocês se tornam esta permanência, esta
imanência, qual ego, qual pessoa, poderia resistir?

Vocês são levados a sua Morada de Eternidade, de Verdade e de Beleza.
Não há sequer que se colocar esta questão.

O ego não pode se apreender, de forma alguma, da Onda da Vida.
Tanto que o ego, até agora, podia viver a Luz e dela se apropriar e viver uma transformação (que vocês

vivenciaram, certamente).
Mas a transformação não é uma Transcendência.

A Onda da Vida é sua natureza principal, a Realidade Final, e não se constrange com o que é limitado, com o
que é efêmero, com o que é julgamento, negação, dúvida ou Ilusão.
A Onda da Vida está por toda parte, absolutamente por toda parte.

Nada pode escapar, ou se subtrair, ao que foi Liberado.
Trazendo-lhes a Liberdade e, então, a Autonomia e, então, este Desconhecido.

Liberando-os de todo conhecido e de todo limite.
Vocês são o Desconhecido e não o conhecido.

Este Desconhecido que se revela, esta seiva que sobe, subirá tanto mais quanto todo conhecido se apagar.
Não desdenhando ou pondo fim ao que quer que seja, mas, sim, como um convite a esta Vida nova, que é,

desde toda Eternidade.
Não existe qualquer pessoa para restringir ou deter a Onda da Vida.

Vocês não podem deter o que vocês São, em Verdade, nem restringir o que vocês São.
Vocês apenas podem ser a Doação, total, incondicional e incondicionada.

***

Pergunta: utilizar ímãs no corpo físico bloqueia a Onda da Vida?
 

Querida Irmã, o que pode existir que possa barrar a Vida?
O que pode existir, na superfície deste mundo, que possa resistir à Onda da Vida, mesmo em sua negação,

mesmo na violência a mais excepcional que o ser humano é capaz de infligir, ou de se infligir?
Mesmo isso não pode mais se manter, e nem poderá manter-se.

Vocês irão vê-lo, aqui mesmo, se isso já não ocorreu.
A única barreira a vocês mesmos são vocês mesmos, em ressonância com as suas dúvidas, com a pessoa,

com o medo.
Como a Vida poderia ser algum pecado, algum julgamento, se isso não é do mental e da mente humana, em

seus conhecimentos todos relativos, em suas crenças todas efêmeras?
Lembrem-se: o Absoluto não pode ser conhecido em meio ao que é conhecido.

Mas o Absoluto não exclui a pessoa, nem a personalidade, mas as engloba porque o Absoluto engloba e
penetra todos os limites, todos os relativos.

Ninguém pode se opor, e nada pode se opor, à Verdade.

***

Pergunta: como as pessoas que não estão nesta abordagem irão viver a Onda da Vida, em particular,
fisicamente?



Minha Irmã, a Onda da Vida não é qualquer abordagem, justamente.
A Onda da Vida jamais será uma busca, nem uma espiritualidade, qualquer que seja.

A Onda da Vida é evidência.
Como, mesmo aquele que nega a evidência, pode persistir na negação da evidência?

Isso leva apenas um tempo, isso não é senão efêmero.
Quem pode, no final, recusar o Êxtase, recusar o Absoluto?

Só o ego pode crer que isso seja possível.
Mas o próprio ego é efêmero: ele está inscrito entre um nascimento e uma morte.

Ademais, ele não existe, ele não tem qualquer persistência e qualquer consistência.
A Onda da Vida é a plenitude, a leveza e a densidade do Amor.

Ainda uma vez, absolutamente nada pode se opor à Ressurreição.
Tudo o que é efêmero deve morrer para a Eternidade, render-se a esta Eternidade, morrer ao que é efêmero, a

fim de Viver.
Não há ego que resista, não há ninguém que resista, não há mundo que resista ou que possa resistir à Onda da

Vida.

***

Pergunta: como estabilizar esta experiência de maneira permanente?

Não há nada a fazer, aí, tampouco: apenas dar-se totalmente.
Casado consigo mesmo.

A Onda se instala assim que ela nasceu, para cada um, segundo o seu próprio ritmo.
Nada há para tentar favorecer.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Humildade, a Simplicidade.

Nada sejam, absolutamente nada das suas crenças, nada das suas Ilusões, nada das suas posses, nada dos
seus amores terrestres, nada de si mesmo.

Vocês não podem controlar o que vocês São.
Vocês não podem comandar o que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu rendo Graças, ainda uma vez, no compartilhamento da Doação da Graça e
no Manto Azul, à nossa Comunhão.

Eu lhes digo, então, até breve, e instalemo-nos, o tempo de algumas respirações, nesta Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu venho para discutir com vocês.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, toda a Graça, porque, como vocês sabem, a Luz desce, a Graça
sobe e tudo se encontra e sofre alquimia.

É o grande encontro da primavera (outono, no hemisfério sul), não é?
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: ao que corresponde a data de 02 de abril? A um novo patamar Vibratório?

Isso corresponde, sobretudo, ao que foi chamado de energias do renascimento da primavera.
O equinócio passou, não é?

Vocês irão, entre o equinócio e o solstício de verão (inverno, no hemisfério sul), como todos os anos desde
tempos imemoriais, ter uma saída da energia.

Vocês saem de uma fase de interiorização e vocês irão para a exteriorização.
Não de vocês mesmos, é claro, mas do que estava nas profundezas.

E, como vocês sabem, como lhes disse SRI AUROBINDO, a Terra está Liberada, não é, desde muito tempo, e
a Fusão dos Éteres que ocorreu no ano passado, na mesma época (que foi, de algum modo, o que aconteceu
no Céu) corresponde, hoje, ao Manto Azul da Graça, destinado a favorecer uma passagem para ir mais longe.
Vocês sabem que lhes falamos do Manto Azul da Graça (já desde fevereiro, não é) que passava pelas Portas

ATRAÇÃO e VISÃO, ou seja, pelos órgãos que circundam a Porta Estreita, isto é, o fígado e o baço.
O fígado e o baço são os órgãos do renascimento e da primavera.

O baço, porque é o retorno ao centro.
E o fígado, porque é a energia da primavera.

Em todas as tradições, ocidentais como orientais, é o momento da renovação, o momento do renascimento.
Então, pode ser que entre vocês, já desde algum tempo, há quem sinta dores no fígado, problemas digestivos,

uma energia diferente, ou muito mais energia, ou o inverso, uma grande fadiga com oscilações da energia.
A Onda da Graça que sobe da Terra, das profundezas da Terra, modifica, se vocês preferirem, o próprio

equilíbrio da energia vital.
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A vitalidade que aparece na primavera está, agora, não mais diminuída (como foi o caso desde muito, muito
tempo), mas ela encontrou, eu diria, o seu vigor.

E, evidentemente, o corpo no qual vocês estão, encontra, ele também, uma transformação importante desta
energia vital.

A Onda da Graça vem também transformar esta energia vital.
A primeira lua cheia da primavera (outono, no hemisfério sul) vai propiciar viver esta elevação importante de

Vibrações, de energia, de consciência, de Liberação da Terra e da sua própria Liberação.
Há, entre vocês, quem já tenha começado a sentir (antes mesmo de anunciar-lhes, desde os primeiros

exercícios, digamos assim, do Manto Azul da Graça) o trabalho que se fazia no nível das Portas ATRAÇÃO,
VISÃO, do fígado e do baço.

Outros sentiram uma zona extremamente específica, na frente, da ‘fonte jorrante’ dos chineses, uma Vibração
que aparecia aqui, que dava, às vezes, Vibrações, calores pesos, às vezes outros sintomas no nível das

pernas.
Mas tudo isso representa a energia e a consciência da renovação, da Ressurreição, não é?

Então, isso é muito importante, sim, efetivamente.
Desde já algumas semanas, para muitos de vocês, e especialmente a partir de 02 de abril, vocês poderão

compartilhar a Onda da Graça, a Onda da Vida, por que é algo a ser compartilhado.
Até agora, foi pedido para permanecerem centrados em si mesmo, para manterem no Interior, como um

tesouro, o que estava prestes a nascer através do Si, através da Realização, através das Coroas Radiantes.
Agora, esse movimento, se pudermos chamá-lo assim, torna-se irresistível.

É uma onda.
Uma onda semelhante à Onda Galáctica.

É esse estremecimento extraordinário da Vida (que todos nós somos) que encontra os seus plenos direitos.
E, naturalmente, a primavera é o momento privilegiado para conscientizar isso, para superar até mesmo a
consciência disso e se encontrar para tudo viver e se deixar fecundar (porque é uma fecundação, um novo

nascimento) pela Onda da Vida e se tornar isso.
Eis por que esta data.

Então, é claro, poderíamos dizer, por que não em 20 de março?
Porque, ainda uma vez, o ciclo começa plenamente.

Ele está a plena potência desde antes da primavera (início de março) e depois assume a sua potência máxima,
o seu pleno desenvolvimento (aí dentro de alguns dias) mesmo se, é claro, todos vocês não estiverem

sincronizados no mesmo ritmo, em função da sua própria energia vital, em função da sua própria constituição
do corpo de Luz.

Mas o resultado é que, ao nível da humanidade, há esse fluxo de Ressurreição, esse fluxo da Graça, esta Onda
que se eleva, esse estremecimento de Amor incrível que chega também, é claro, vocês sabem, do cosmos.

Tudo isso se encontra em vocês.
Eis a explicação resumida.

Pois, poderíamos ir muito, muito longe.
Mas nós estamos empenhados, uns e outros, em não fazer trabalhar o seu mental, dando-lhes todos os

sintomas possíveis e imagináveis da Onda da Graça.
Porque, se nós fizermos isso, vocês irão querer observar: “ah sim, efetivamente, eu sinto a Vibração que eles
disseram, que nasce nesse nível”; “ah sim, efetivamente, eu sinto que há alguma coisa que acontece ao nível

do períneo, do escroto ou dos grandes lábios nas mulheres, alguma coisa que se move, aí”.
Nós não queremos guiá-los para tudo isso.

É preciso que vocês o vivam e a melhor maneira de vivê-lo (como isso foi dito) é mergulhar nele.
Não é observá-lo, mesmo se, efetivamente, for, às vezes, sedutor observar o que acontece.

Mas, aí, em relação a isso, a Onda da Vida não tem necessidade da sua consciência.
Ela nasceu, ou ela vai nascer, ou ela já nasceu, já desde algum tempo.

Ela deve ser vivida e vivida na plenitude, ou seja, não a observando, mas se tornando a Onda da Vida.
É isso que dá este Êxtase.

Há, aliás, entre vocês, quem sinta esta energia subir, sentindo-a girar e quando eu digo girar, ela adquire,
evidentemente, circuitos que foram perfeitamente descritos também no Budismo fundamental, e ela foi

descrita, também, na Pérsia antiga.
Isso foi descrito, também, por alguns místicos ocidentais que vivenciaram esses Êxtases.

Essas correntes Vibratórias, essas correntes de energia, essas correntes de consciência, seguem circuitos
pré-estabelecidos.

Mas de nada serve darmos isso a vocês, não é?
Porque é apenas a partir do momento em que vocês não estiverem mais na observação do que acontece em

vocês, mas que vocês vivem isso, na totalidade (ou seja, no momento em que vocês não estiverem mais
separados do que acontece), que o Êxtase é desencadeado.

Portanto, de nada serve darmos todos os detalhes.
Se vocês tiverem questões específicas, é claro, eu ali responderei.



Mas vão ao essencial, ou seja, deixem nascer o que nasce e se tornem o que nasceu.
É muito mais fácil assim.

Nós não temos necessidade de chamar sua atenção para as Estrelas, de dar-lhes a constituição das Estrelas,
das Portas, dos diferentes circuitos, das diferentes Coroas.

Vivam, simplesmente, com toda espontaneidade, essa Doação, por que é uma Doação, é a Doação da Vida,
por que vocês são a Doação, como todos nós lhes dissemos.
Nós iremos repeti-lo sem parar porque não há outra Verdade.

Vocês estão aí nesses processos e mecanismos que são, ao mesmo tempo, originais e, eu diria, essenciais,
mas que se referem também a certa forma de conclusão.

Vocês entraram, efetivamente, nisso.
Então, é claro, aqueles de vocês que nada vivem, essa é a sua Verdade, por enquanto: para eles, isso nada

quer dizer.
Se vocês perguntarem ao redor de vocês àqueles que vivem isso, eles não podem fazê-los viver porque é algo

íntimo.
Por outro lado, quando vocês o viverem, haverá uma intimidade espiritual que irá se estabelecer entre vocês,

muito além de todos os assuntos humanos.
E o corpo irá vivê-lo, mas não há necessidade de fazer seja o que for ao nível do corpo.

A sequência lógica, ela acontece no corpo.
O Êxtase é um processo que se refere ao corpo e que se vive, então (como dizem nossos Irmãos orientais)

nesta ilusão.
 A ilusão se torna a Verdade, pela sua própria transformação, pela sua própria revolução.

Portanto, vivam o que vocês têm que viver, não é?
Por exemplo, quando vocês vão, eu não sei, ao cinema, vocês assistem a um filme (é um péssimo exemplo,

mas eu não tenho um melhor que me venha à consciência), vocês vivem o filme, vocês não ficam se
perguntando por que tal ator usa tal roupa, por que ele colocou a mão em tal lugar e por que isso se desenrola

assim.
 Mesmo se, efetivamente, houver um cenário, mesmo se, efetivamente, houver um roteiro, mas não é porque

vocês conhecem o cenário, que vocês conhecem o roteiro, que vocês vivem o filme, não é?
Aí, isso acontece no Interior de vocês.

Sejam o que está prestes a ser vivido, e não o que observa o que está prestes a ser vivido.
Não é, de qualquer maneira, a Realização do Si ou o Despertar do Si, hoje.

É profundamente diferente.
E o que é fundamental é a Humildade, a Simplicidade: disso vocês sabem.

Mas, sobretudo, a espontaneidade, aquela da criança que descobre, com maravilhamento, o que ela É.
E, para isso, vocês são obrigados a vivê-lo, de nada serve olhá-lo.

Naturalmente, depois, vocês poderão compartilhar, seja com palavras, ou em outros lugares, em outras
Vibrações, para aqueles que vivem a mesma coisa que vocês.

Mas vocês podem também testemunhar, testemunhar pela sua Presença.
Testemunhar, não para dizer o que vocês vivem.

Porque aquele que está na sua frente, se vocês lhe disserem que vocês têm espécies de estremecimentos
que ocorrem no períneo, que esquentam vocês e que vocês ficam em um estado estranho, ele vai olhá-los,

realmente, como alguém que não é normal, não é, principalmente se ele não viver isso.
Mas o que isso desencadeia, não o que acontece, mas como vocês ficam?

Esta leveza, este sorriso que os toma e que os acompanha, este Amor indizível que a Onda da Vida os faz
viver, para cada Um, sem distinção seja do que for.

Isso sim, ousem dizê-lo, porque vocês o vivem.
Isso não é para esconder, isso não é do ego.
O ego, aliás, jamais poderia se gabar disso.

Vocês já viram um ego que vai dizer, assim, a todos os seres: “eu te amo”, com toda simplicidade?
Isso não existe.

Vocês já viram um ego que não vive o Absoluto dizer-lhes, glorificando-se: “eu sou o Absoluto”?
Isso não é possível.

Vocês não podem trapacear.
Mas vocês não podem se calar, tampouco.

Porque a Onda da Vida, ela sobe, ela se exprime e ela irradia, na totalidade.
Isso, isso é muito importante.

***



Pergunta: se a energia sobe no hemisfério norte, o que acontece no hemisfério sul?

Isso acontece também, mesmo se, para eles, for o início do outono.
O importante é (eu sempre disse) que as descrições que nós lhes demos estão ligadas a este país que é a

França.
Isso não quer dizer que os outros não estejam referidos (quer eles estejam no outro extremo do planeta ou

completamente oposto, no polo sul), mas porque, no nível da emergência da Luz, há ressonâncias específicas
que ocorrem segundo os países.

Esta realidade é que a seiva, ela sobe.
Ela sobe sobre toda a Terra.

Não há diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, mesmo as estações não sendo, como vocês
sabem, perfeitamente as mesmas.

Mesmo aqueles que têm duas estações (verão / inverno) vivem a primavera da Ressurreição.
Porque aqueles que se interessam por isso, que ouviram os sons do Céu e da Terra, que ouviram as

Trombetas, que ouviram falar, é exatamente isso que ocorre: há um apelo da vida à Vida.
A Terra está Liberada.

Se a Terra está Liberada, isso significa que ela deve tomar o seu lugar.
E vocês também, vocês devem tomar o seu lugar.

É exatamente isso que acontece.
A noção de hemisfério norte / sul nada tem a ver, nesse nível.

É algo de muito preciso e está, sobretudo, ligado à Europa do oeste.
Mas como vocês talvez tenham visto, os mecanismos sonoros e os estremecimentos da Terra (não os

estremecimentos da terra como vocês o ouvem, mas as Vibrações ou as ondas da Terra) estão muito mais
presentes mais do outro lado do Atlântico do que aqui na Europa.

Mas é o mesmo processo, a tradução não é a mesma.
Para vocês, ela é talvez mais acessível no corpo.
Lá embaixo, também, ela é acessível no corpo.

Mas há uma forma de exteriorização desta consciência que ocorre de maneira, talvez, um pouco diferente.
Mas o resultado é exatamente o mesmo, não é?

Quer vocês tenham Vibrações sob os pés, quer vocês tenham o períneo esquentando, quer vocês tenham a
energia girando entre os meridianos, estando na frente e atrás do corpo, como na alquimia, quer vocês tenham

a Fonte de Cristal jorrando esta Onda da Vida, ou a Onda da Vida fazendo-os arrepiar e modificando o seu
metabolismo, não importa.
É o efeito que é importante.

Não neste corpo, mesmo vocês vivendo isso neste corpo.
Mas, o que está prestes a mudar em vocês?

O seu Amor torna-se o que vocês São.
Vocês não têm mais necessidade de exprimir um amor pessoal, mesmo se ele sempre estiver aí.

Vocês estão no Amor para todos.
Eis o que é o resultado da Onda da Vida, deste Êxtase.

Isso não foi feito para ser vivido assim, no seu cantinho e esperar que os outros ali cheguem também.
Isso foi feito para Viver, na totalidade.

Viver o Êxtase, isso se vive efetivamente, também, neste corpo, mas isso os faz superar, como foi dito, todos
os limites deste corpo.

Vocês sabem, pertinentemente (não porque vocês ali aderem, não porque vocês acreditam em um além), que
vocês não são este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas vocês vivem algo que é transcendental, que nada tem a ver com o
funcionamento normal deste corpo.

Tudo está mudado.
Está aí o que isso quer dizer.

Esse que é o elemento, os elementos mais importantes para viver.
No momento em que a Onda da Vida chegar, que isso seja, por exemplo, para o seu primeiro Êxtase, que isso

seja para o seu primeiro estremecimento e circulação da Onda, que isso seja para a sua primeira
Transfiguração celular, o mental, o Supramental que vem iluminar as células, que isso seja sozinho, que isso

seja com o Sol, que isso seja com alguém (como foi dito) a quem vocês apertam a mão, que isso seja através
de um olhar: Vivam-no.

Não se coloquem questão.
Porque, se vocês se colocarem questões, vocês irão recair e vocês irão ver que a Onda do Êxtase, ela vai se

afastar, ela vai encolher.
Ela não poderá extinguir-se porque o que nasceu é inexorável.

É irreversível, totalmente irreversível.



Portanto, vivam o que vocês têm que viver.
Porque, se vocês forem Amor, se vocês viverem o Amor, por que poderiam ou deveriam existir limites, sejam

eles quais forem?
Porque, se vocês estão no Amor, vocês permanecem no Amor.

Vocês não podem se afastar do Amor.
Vocês não estão mais na personalidade, vivendo o Êxtase.

Portanto, de nada serve refletir com uma personalidade que vai dizer-lhes: “sim, mas eu não posso dizer, há
convenções sociais, morais, eu não posso dizer que eu a amo, tal pessoa”.

E depois, vocês terão medo, vocês irão dizer-se: “pode ser que, se eu falar do que eu vivo, o outro mal vai me
receber ou vai compreender isso como um convite para outra coisa”.

Mas é o ego que diz isso, não o Amor.
O que vocês compreendem?

O ego sempre vai reconduzi-los à noção de limite, à noção de pecado, à noção de “não está certo”.
Mas o Amor não se importa com tudo isso.

Simplesmente porque, na vivência do homem, sempre há o Amor (como disse o Bem Amado João, SRI
AUROBINDO, na última vez em que ele veio).

Esta noção de Transcendência, de Êxtase, ela remete a quê?
Ao nível do ego, ela remete ao nascimento, à vida, à morte, à sexualidade e ao amor (mas o amor que vocês

podem denominar amor quando vocês criam uma família, quando vocês estimam um ser).
Mas, aí, está além de tudo isso.

Por que vocês querem ali colocar esse tipo de coloração?
Portanto, vivam o que vocês têm que viver.

Se vocês permanecerem no Êxtase, nada pode ser contrário ao Amor e à Verdade.
É o mental que vai fazê-los se afastar deste Êxtase.

Obviamente, conforme o seu mental, conforme a sua constituição, isso vai se tornar, de imediato, permanente.
Ou com outros, isso vai chegar, partir, voltar, como um fluxo e um refluxo.

Lembrem-se de que vocês não podem controlar, nem conduzir esta onda, esta Onda.
É ela que leva vocês.

E ela os leva muito mais facilmente quando o mental não intervém para lucubrar em relação ao outro ou em
relação a si mesmo.

Isso necessita, ainda uma vez, da espontaneidade.
É a voz da Infância.

É aquele que ama sem a menor questão porque ele sabe que é sua natureza, já que ele vive isso.
Não é um amor condicionado, em função do que vai pensar o outro, em função do olhar do outro, em função

das convenções afetivas, humanas, em um casal ou em uma relação, seja ela qual for.
É tudo isso.

E muito, muito amplamente transcendido.
Isso não importa.

Por que vocês querem colocar limites ao Amor?
 Mas se vocês saírem do Amor, a limitação será que a Onda do Êxtase vai se tornar rarefeita, ela vai diminuir.
Quanto mais vocês estiverem no Amor, quanto mais vocês estiverem nesta Onda da Vida, mais há um fluxo

potente estando aí, na totalidade.
Foi dito a vocês, ainda esta manhã: não julguem, não se julguem, nada julguem, sejam claro e tudo vai ser bom,

muito bom.

***

Pergunta: por que os momentos de Êxtase e de angústias se sucedem?

Mas isso é normal.
Isso foi explicado: há um determinado número de dias para que a Onda da Vida, ou Onda da Graça (enfim, não

importa a denominação que vocês lhe deem), para que esses estremecimentos subam, chegando onde?
Ao nível do períneo, penetrando o períneo, então tudo o que está ligado à esfera dos órgãos genitais, no reto,

na Kundalini, nos dois primeiros chakras.
Mas são nesses dois primeiros chakras que se encontra o quê?

A angústia da morte, a angústia da perda, o medo.
Não o medo ligado à sua história.

Mas o medo da humanidade, o medo da morte, o medo da perda, a perda do quê?
Da própria personalidade.



Então, é claro, vocês vão ficar divididos, de um lado, entre este Êxtase e, do outro lado, por vezes, esta
angústia.

É um meio de posicionar-se.
Vocês não são esta angústia, vocês não são este corpo, isso acontece neste corpo.

O que vocês fazem, nesse caso?
Vocês dão peso à angústia ou vocês dão consistência à Onda da Vida?

E a escolha, ela é fácil de fazer, não?
Principalmente se vocês compreenderem, pela própria vivência, muito rapidamente, que, se vocês deixarem a

angústia aumentar, a Onda da Vida vai diminuir.
Se vocês se identificarem com a angústia, se vocês forem persuadidos de que é sua, se vocês forem

persuadidos de que vocês não estão puros, de que vocês não estão preparados, de que a sua história confina
vocês, de que vocês ainda estão no seu problema, seja ele qual for.

Mas isso é risível.
Isso quer dizer simplesmente que, vocês mesmos, vocês dão peso ao seu passado.

E, então, se vocês forem o seu passado, vocês não podem ser o seu presente.
E tudo isso é para conscientizar.

Isso pode ocorrer em cinco minutos, como necessitar de várias semanas.
Vocês querem ser o passado?
Vocês querem ser a angústia?

Vocês querem ser a sua história, a deste corpo?
Ou vocês querem ser muito mais do que isso?

Vocês querem ser a Onda da Vida?
É o que lhes pergunta a Onda da Vida.

Ela não lhes pede para querer eliminar este medo, pois ele faz parte da vida, que é a sua.
Mas vocês não são este medo, vocês são o Êxtase.

Cabe a vocês escolher.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article8f81.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-31_mars_2012-article8f...
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(Publicado em 1º de abril de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************
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Pergunta: por que foi apresentado a Jesus, na cruz, uma esponja embebida em vinagre?

Isso tem um significado extremamente preciso, mas para que serve saber disso?
Será que é isso que faz nascer o Êxtase?

Ou será que, de preferência, isso dá origem a ideias no mental e isso nutre o mental?
Eu não estou aí para nutrir o mental.

O mais importante: há urgência para ser o que vocês São.
Mas não para saber por que havia uma esponja embebida em vinagre.

Vocês estavam ali?
Portanto, vocês leram.

Não acreditem em nada do que vocês lerem.
Não acreditem em nada do que lhes disserem.

Vivam.
É simples.

É como se houvesse, na sala, um pássaro que vem cantar no seu ombro (e o rouxinol, ele está aí, ele canta) e
vocês me perguntassem por que o rouxinol tem tal pena em tal lugar.

Será que vocês compreendem?
Eu me dirijo a todo mundo

Isso quer dizer o quê?
É como se vocês me perguntassem: “a Onda da Vida, o que será que isso vai provocar no futuro?”. “Será que

isso vai ocorrer no solstício de verão?”.
Mas se eu lhes disser isso, vocês não vão viver o instante.
Obviamente que há explicações que foram necessárias.

Obviamente que nós lhes falamos das Estrelas, das Vibrações, das Cruzes.
Tudo isso foi necessário.

Por quê?
Para que a sua consciência saísse do seu pequeno umbigo e que vocês compreendessem que a Luz era

Inteligência.
Porque era preciso vivê-lo.

Do mesmo modo, hoje, nós poderíamos fazer discursos intermináveis, por exemplo, sobre os circuitos da
Alquimia taoísta ou do Tantrismo ou do Vajrayana ou, que eu saiba ainda, de alguns conceitos do Sufismo.

Mas qual é o interesse?
Vocês têm de viver o que vocês São e não projetar em relação a um passado, a uma angústia e, ainda menos,
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no amanhã.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês estiverem no amanhã, a Onda da Vida vai refluir.

Eu bem disse refluir (retroceder).
Ela não pode extinguir-se quando ela nasceu.

Vocês constatam, e vocês irão constatar, que, se vocês estiverem preocupados com o ontem, seja qual for
este ontem, o seu, próprio, pessoal ou a esponja de CRISTO com o vinagre, é a mesma coisa: a Onda da Vida

vai refluir.
O que vocês querem?

Vocês querem ser a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?
Isso é, no entanto, muito simples.

É sempre o mental que vai levá-los, sempre, a afastar-se do que vocês vivem.
A um dado momento, é claro, nós nos servimos do mental para criar, não uma egrégora, mas para criar uma

estrutura Vibratória real.
Esta estrutura Vibratória, impulsionada pelos Arcanjos, e que vocês criaram, é essa Embarcação de Luz

interdimensional.
Porque a sua consciência, para milhões de seres humanos, tinha um objetivo em comum: a Luz.

Hoje, a Luz respondeu.
A Luz fecundou a Terra, ela fecundou vocês.

Vão ao final da gestação.
Não coloquem a questão: “quando?”.

É como se um bebê que estivesse no ventre da mãe, dissesse: “vamos ver, eu tenho quatro dedos, quando é
que vai aparecer a unha de tal dedo?”.
Vocês não acham um pouco ridículo?

Sejam espontâneos.
Liberem-se.

***

Pergunta: qual é o papel do mental e como parar o mental ou controlá-lo?

Então, isso, é uma questão corrente.
Pois vocês constatam, vocês mesmos, que há ainda um mental.

O mental é aquele que quer saber, é aquele que quer compreender, é aquele que quer observar, é aquele que
quer analisar, é aquele que está submisso ao julgamento, é aquele que os submete ao julgamento, é aquele
que toma suas referências no passado e que os leva a projetar-se no futuro, em função, justamente, desse

passado.
O mental é ação / reação.

O mental, ele é o que os impede, literal e concretamente, de viver a Verdade.
O mental jamais será a Verdade.

Portanto, hoje, mais do que nunca, é preciso matar o mental.
Mas quando eu digo matar o mental, lembrem-se, se vocês quiserem matá-lo, ele vai se fortalecer.

O que é preciso ali fazer?
É muito simples: vocês não são esse mental.

Portanto, não há qualquer razão senão vocês, obedecendo ao seu mental.
Eu não digo para guiar um automóvel: aí o mental é necessário.

Nunca a Onda da Vida poderá guiar um automóvel no seu lugar, não é?
Aliás, vocês têm, alguns, dificuldade para guiar.

Por outro lado, para a Onda da Vida, é preciso que nada ocupe a cabeça, nem a observação, nem a
explicação.

Depois eu posso dizer: vivam o que vocês têm que viver.
Depois, se vocês quiserem atuar com o seu mental e observar, a posteriori, o que aconteceu, façam-no, isso

vai entretê-los por cinco minutos, mas não é a finalidade.
Portanto, é claro, vocês não podem matar o mental.

Enquanto vocês tiverem um corpo, o mental, ele está aí.
Mas a questão é saber quem é o mestre a bordo.

O mental ou vocês?
Ou seja, enquanto vocês acreditarem que vocês são o mental, vocês não veem que é o mental.



 Mas vocês não são o mental, vocês não são este aspecto reflexivo que pensa sem parar em definir o instante
em relação a um passado, que tem necessidade de acreditar no que quer que seja.

Aliás, desde que vocês acreditem seja no que for, vocês jamais são Livres.
Há a experiência que torna Livre.

Nenhuma crença pode torná-los Livre.
Nenhum conhecimento pode torná-los Livre.

Há a experiência que os torna Livre.
Isso é vocês que fazem.

E a experiência, ela foi feita para ser vivenciada.
Ela não foi feita para ser sistematizada.

Principalmente em relação à Onda da Graça.
Portanto, vocês não podem tudo imaginar para fazer calar o mental: vão observar a natureza, encostem-se a

uma árvore, vão caminhar no orvalho da manhã, tirem um cochilo.
A melhor maneira de não ter mais um mental é dormir e isso é o mais eficaz.

O que explica, por sinal, que muitos de vocês adormecem.
Então, eles ficam frustrados quando o mental se exprime.

Eles se dizem: “mas eu perdi alguma coisa”.
Eles pensam ter perdido alguma coisa.

Mas lembrem-se, se vocês dormirem enquanto eu falo, se vocês adormecerem durante os Alinhamentos, se
vocês adormecerem durante o Manto Azul da Graça, vocês são abençoados.

Pois o seu mental não pode intervir quando vocês dormem, não é?
Portanto, durmam.

Não agora, hem, façam as perguntas para mim, sem isso eu vou ficar chateado.

***

Pergunta: é o mesmo para o emocional?

Sim.
A emoção está inscrita na ação / reação.

Muitas pessoas confundem o Amor com a emoção.
O Amor não é uma emoção e ainda menos um sentimento.

O que nós chamamos de amor, quando nós estamos encarnados, nada tem a ver com o Amor.
É uma imitação do Amor.

É uma maquiagem do Amor.
E nós chamamos isso de Amor.

O Amor é Vibração, é percepção Vibratória no Coração, em meio ao Si.
E depois o Amor indizível para todos, quando vocês vivem o Êxtase, por que é a natureza do que nós somos.
A emoção nada tem a ver com o Amor, mesmo vocês tendo a impressão de que uma emoção os aproxima de

alguma de coisa, por exemplo, escutando uma música, por exemplo, encontrando um ser amado, ou
comprando um automóvel, para alguns.

Mas tudo isso é da ilusão.
Tudo isso não é senão uma imitação do Amor.

Toda confusão vem daí e muitas pessoas vivem estados emocionais.
É preciso não confundir o estremecimento da Onda da Vida com uma emoção.

Isso pode ali parecer, em alguns aspectos, mas a diferença é significativa: uma emoção, ela desaparece e ela
tem necessidade de ser reproduzida sem parar.

Se vocês gostarem dos quadros, é preciso olhar os quadros para sentir uma emoção.
Se vocês gostarem da natureza, se vocês gostarem de ir para a montanha e isso lhes parecer ser uma emoção

que os transporta, vocês vão gostar de reproduzir o fato de ir para a montanha.
Se vocês amarem alguém e se vocês forem jovens, vocês terão necessidade de reproduzir o ato sexual para

encontrar esta Unidade.
Mas o Amor nada tem a ver com tudo isso.

Vocês nada tem necessidade de fazer, já que vocês são o Amor.
Essa é toda a diferença.

A emoção jamais será do Amor.
Mesmo se alguns seres, e em algumas formas de espiritualidade, insistirem no fato de viver as emoções.

Mas nenhuma emoção irá conduzi-los ao Amor.



Isso é uma armadilha.
O mental é um substituto e a emoção é uma armadilha, porque isso os afasta da Onda da Vida.

Se nós empregamos esta palavra, Êxtase ou Íntase, e não Samadhi, é que há algo que é vasto, algo que os
ultrapassa e algo que nasce, independentemente da ação / reação, como é o caso para uma emoção.

Jamais a emoção os leva a viver a Vida, ela lhes dá a impressão de vivê-la.
Agora, vocês não podem, tampouco, romper suas emoções, porque, aí também, como o mental, se vocês ali

se opuserem, vocês irão fortalecê-las.
É preciso não confundir o prazer, o desejo, com o Êxtase.

O desejo e o prazer dependem de um objeto para amar, para consumir, seja ele qual for (um cigarro, por
exemplo).

Mas o desejo e o prazer nada têm a ver com o Êxtase.
Por que o Êxtase não é uma consequência do que quer que seja: é a sua natureza.

***

Pergunta: a Onda da Vida ajuda a apagar as memórias e os traumas?

Mas ela não tem necessidade de apagá-los.
Se você é a Onda da Vida, você não tem mais memórias.

Você não tem o que fazer das suas memórias.
Então, é claro, durante certo tempo, no Despertar do Si, nas Coras Radiantes, nós lhes dissemos que era

preciso trabalhar, por exemplo, nos apegos, nos engramas que estavam aí.
Depois, foi dito para deixarem a Luz trabalhar.

Para a Onda da Vida, isso é ainda não deixar trabalhar a Luz.
Vocês São a Onda da Vida ou vocês são as suas memórias.

A Onda da Vida não tem qualquer memória.
Ela é espontânea.

Portanto, crer e propor como você disse: “eu tenho cristalizações, eu vivenciei tais sofrimentos”, isso quer dizer
o quê?

Que você ainda está identificado com si mesmo, com os seus pequenos sofrimentos, com as suas pequenas
alegrias, com as suas pequenas dores, com a sua vivência, com as suas vidas passadas, pois você ainda crê

nisso, você crê que isso tem um efeito e que isso é o que você é.
Mas você nada tem de tudo isso.

É preciso parar de acreditar em bobagens.
É preciso não acreditar mais em nada.

É preciso tudo eliminar.
Mas eliminar, não da sua vida: é preciso eliminar vocês mesmos.

É preciso parar de identificar o seu mental e as suas emoções com a vida.
A Vida, não é as emoções, não é o mental, não é este corpo, mas vem transformar o corpo, o mental e as

emoções.
E apenas aquele que vive o Êxtase realizou a Grande Obra, porque é um Liberado.

E não somente Realizado ou Desperto.
Porque aquele que está Realizado e Desperto, ele está no nível do que denominamos o Atman, ou seja, a

Unidade, o Si.
Mas ele está ainda em uma etapa intermediária, ele contempla a sua própria Luz.

E indo mais longe, o próprio princípio da falsificação veio daí.
O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, o mito de Prometeu, a energia dita Luciferiana, que era o confinamento da Luz, que

pensava que se confinando na Luz, isso ia se tornar mais belo.
Mas isso não é possível.

O que pode ser mais belo do que a Onda da Vida?
O que pode ser mais belo do que o que todos nós somos?

***

Pergunta: então, o que faz ressurgir as memórias que estavam completamente esquecidas?

O seu próprio posicionamento no passado, a sua adesão à sua própria ilusão, nada mais.
Se você der peso, der consistência, ao que ressurge, isso quer dizer o que, em última análise?



Isso quer dizer que você está totalmente identificado com o que se deixa ver e que você se identifica com isso.
Portanto, você lhe dá ainda mais consistência, mais presença, mais peso.

Como você quer ser Liberado do que você próprio acredita?
Toda memória, toda energia, é um ato de projeção que o faz sair de você mesmo.

Por isso que lhes dissemos: “permaneçam tranquilos, fiquem em Paz, nada façam, durmam”.
Mas parem de se acreditarem prontos, porque vocês têm memórias de vidas passadas que ressurgem ou

porque vocês vivem energias.
Vocês não chegaram a parte alguma.

Vocês prepararam alguma coisa.
Vocês não pararam no caminho.

Principalmente porque não há caminho.

***

Pergunta: poderia explicar a palavra transcender?

Transcender, o que isso quer dizer?
Vocês são uma forma, não é, na qual vocês acreditam: este corpo, com seus dedos, seus olhos, seus cabelos.

Este corpo transforma-se dia a dia.
Ele se transforma na medida em que ele cresce: na adolescência, na idade adulta, e ele decresce, com

modificações bem reais.
Entretanto, jamais viria à mente, quando vocês se olham no espelho, dizer-se que vocês não são vocês

mesmos, mesmo este corpo mudando dia a dia.
Um dia, vocês estão com os cabelos escuros e depois, mais tarde, vocês vão ver os cabelos brancos.

Mas, fundamentalmente, vocês se reconhecem, não é?
Vocês deixam a barba, vocês mudam o estilo da roupa e, no entanto, vocês conservam a noção de uma

identidade, apesar da mudança de forma.
Em seguida, nós lhes falamos das transformações ligadas à Luz: o Despertar do Si, a ativação das Coroas, o

seu trabalho, principal, de Ancorador e de Semeador da Luz.
Tudo isso é da transformação: é passar de uma forma a outra forma com, no entanto, uma continuidade.

Há um antes e um depois.
Não é a mesma forma, mesmo se a forma permanecer, aparentemente, estritamente a mesma.

O que vocês são, jamais é o mesmo.
Há o conhecido e o Desconhecido.

Há o limitado e o Ilimitado.
Há a Margem em que vocês estão e a outra Margem.

Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, sejam quais forem as descrições que lhes dermos do
outro lado, vocês não estão do outro lado.

E entre uma Margem e outra, não há continuidade: não há ponte possível entre o que é desconhecido e o que é
conhecido.

No outro sentido, isso é possível.
Mas para saber que há um outro sentido, vocês devem estar do outro lado.

A transcendência é a transformação, digamos, radical, que está além da transformação, além de qualquer
forma.

A transcendência é a superação, real, da forma, das memórias, de tudo o que era a vida, até agora, para vocês.
Isso é a transcendência.

E vocês não podem viver a transcendência enquanto permanecerem no conhecido.
Durante o mês de abril, vocês terão um novo interveniente que vai dar-lhes cotoveladas atrás da cabeça e nas
nádegas, extremamente precisas, extremamente lógicas, porque elas terão uma ressonância extremamente

correta com o nível do que nós chamamos de estrutura Vibratória do ser humano.
Não para elucidar a estrutura Vibratória ou a estrutura energética, isso, é conhecido desde muito tempo.
Mas, justamente, para permitir passar da transformação, mesmo a mais importante, à transcendência.

Isso é concomitante à Onda da Vida que se propaga de maneira muito mais sensível, digamos.
Portanto, a transcendência não é simplesmente uma mudança de forma.
É a manutenção da forma, mas que não é mais concebida como forma.

Vocês estão totalmente deslocalizados, totalmente dissolvidos no Absoluto, enquanto mantendo uma forma.
Mas isso, o limitado, o que tem uma forma, jamais vai admitir.

O seu ego vai dizer-lhes: “isso é impossível; eu estou inscrito em um corpo, em uma memória, portanto, é
impossível que eu seja Tudo”.



Mas, obviamente, o ego vai ali dizer-lhes isso o tempo todo e vocês, vocês ali acreditam, é claro.
Vocês acreditam mais facilmente nos seus limites, na sua história, nas suas memórias, do que no Absoluto.

Mas, é óbvio, jamais vocês podem acreditar no Absoluto, jamais.
É impossível para o ego.

Vocês não podem senão Sê-lo e Vivê-lo.
Jamais o Absoluto pode ser uma crença.
Jamais o Absoluto pode ser um conceito.

Jamais o Absoluto pode ser uma Vibração.
O Absoluto é o Êxtase.

***

Pergunta: podemos viver tudo isso sem a ajuda exterior de um Mestre ou de vocês, por exemplo?

Vocês não têm necessidade de ninguém.
O que era verdadeiro antes de 1984 não é mais verdadeiro hoje.

Porque, efetivamente, era mais fácil viver, aceder a esta transcendência, digamos, na atmosfera de um Mestre,
de um verdadeiro Mestre, ou do Satguru, como dizem nossos amigos orientais.

Mas terminou esse tempo.
Vocês são o seu próprio Mestre.

Aliás, não há Mestre, isso nada quer dizer.
Quando vocês estão na Vida, vocês nada têm que Controlar.

Que ideia é essa de querer chegar à Mestria?
Mas, quem quer chegar à Mestria?

Isso é a personalidade.
Vocês são perfeitos, de toda a Eternidade.

Como haveria uma perfeição a adquirir?
Vocês devem mudar de posicionamento, isso é tudo.

Portanto, vocês não precisam de ninguém.
Não sigam ninguém. Não acreditem em ninguém.

Escutem os testemunhos porque há uma ressonância que pode ocorrer.
Mas não busquem outra coisa senão Ser o que vocês São, esta Onda da Vida.

Vocês não têm necessidade de Mestre algum.
Vocês sequer têm necessidade de vocês mesmos, sobretudo.

Quando vocês chegarem a esta Simplicidade, a Onda da Vida, ela estará aí.
Enquanto vocês acreditarem que vocês são uma história, enquanto vocês acreditarem que vocês são uma
pessoa, enquanto vocês acreditarem que vocês têm uma memória, enquanto vocês acreditarem que vocês
têm algo para controlar, enquanto vocês acreditarem que vocês têm que se manter de tal modo ou fazer tal

coisa, a Onda da Vida não estará aí.

***

Pergunta: como vai, então, se transformar o cotidiano?

Você se coloca a questão de como vai ser o amanhã.
Portanto, se você se colocar a questão de como vai ser o amanhã, como você quer viver a Onda da Vida?

Você vive a Onda da Vida?
A resposta, evidentemente, é não.

Aquele que vive a Onda da Vida está instalado no Êxtase.
Não há qualquer razão de se colocar a menor questão.

Pois o amanhã será também o Êxtase.
E que a Graça é a Graça.

Que não há que ter qualquer preocupação.
Busquem o Reino dos Céus.

Vivam o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em abundância.
E, aliás, vocês se colocam a questão, por que o Êxtase é o Êxtase.



Vejam todos os testemunhos que lhes deram as Estrelas: enquanto existir a questão do amanhã, vocês não
estão presentes a vocês mesmos.

Aqueles que vivenciaram, e têm aqui, a Onda da Vida, nem que tenha sido uma única vez, sabem muito bem o
que isso quer dizer.

Mas aquele que freia os dois pés, jamais poderá saber o que isso significa.
Vocês não podem apreender, ter uma visão do Desconhecido, a partir do conhecido, isso é impossível.

Nós não estamos no Despertar, nós não estamos na autossatisfação do Si ou na Realização do Si.
Agora, ainda uma vez, se vocês não vivem isso, o que eu posso dizer-lhes?

Ou vocês são capazes de silenciar o mental, sem matá-lo, transcendendo, ou vocês estão instalados no Si.
Então, permaneçam instalados no Si.

No Si, há a Alegria.
Mas vocês notem, em todo caso, todos aqui, como em outros lugares, que basta evocarmos a palavra Absoluto

para o ego se revirar no seu túmulo.
Obviamente, para ele, isso é impensável, isso é inadmissível.

“Como. Vocês se dão conta. Todo o trabalho que eu fiz. Eu ativei minhas Coroas, eu fiz as meditações, eu fiz
os exercícios, eu fiz as etapas, eu meditei e agora me dizem o quê? Que eu devo deixar tudo isso que eu

duramente conquistei. Isso é uma piada.”
Não, a piada, ela era antes.
Agora, isso é muito sério.

Outros amigos orientais diriam: “isso é um espetáculo”.
Outros diriam que isso é um circo, ou uma fraude, no pior.

Mas isso não é importante.
Porque, se vocês são a Onda da Vida, vocês não se colocam a questão de saber se isso é um espetáculo, se

isso é um circo, se isso é uma fraude.
Vocês colocam isso no seu contexto, ou seja, em algo que era conhecido e que era limitado ou efêmero.

***

Pergunta: quando tudo é simples e fluido, é uma sincronia ou a Onda da Graça?

É a Inteligência da Luz, é a Fluidez da Unidade, as sincronias, chamem isso como vocês quiserem.
É uma primeira fase de entrada na Ação da Graça.

Mas isso não significa, no entanto, que vocês vivem o Êxtase.
Mas o Êxtase, o estado entusiástico, vai reforçar isso, é claro.

Tudo irá se tornar evidente, ainda mais.

***

Pergunta: quando vivemos momentos de êxtase nas práticas, como o Yoga, por exemplo, podemos
atingir o êxtase permanente?

Não.
Do mesmo modo que vocês podem viver um estremecimento de Êxtase através, por exemplo, da sexualidade,

vocês podem muito bem chegar, através de alguns Yoga, a viver momentos ditos de Êxtase.
Vocês também têm técnicas mais modernas que se fundamentam na respiração, como o que foi redescoberto,

como o “rebirth”, que pode deixar-se viver uma sensação de Êxtase.
Mas qual é a diferença?

Quando vocês têm uma relação sexual, vocês têm um gozo e até mesmo um Êxtase.
O problema é que isso desaparece assim que não tenha mais a relação sexual, depois de um certo tempo

ainda.
A diferença, ela é fundamental: em um caso vocês buscam criar alguma coisa e existem meios para criar isso a

título de experiência.
Mas a experiência de que falo, no nível da Onda da Vida, ela é Êxtase de geração espontânea.

Nada há para buscar e isso é profundamente diferente, porque este Êxtase, aquele da Onda da Vida, ele é
permanente e irreversível, mesmo se, no início, ele dá a impressão de dar fluxos e refluxos, coisa que é

impossível com os exercícios.
Aliás, isso foi dito.

Na maioria das vezes, este Absoluto nasce quando há um acontecimento importante na vida, especialmente em
um jovem, que é o sentimento da perda, o sentimento do seu próprio desaparecimento, ou seja, o nada.



Eles estão frente a um precipício: não há mais nada, há o vazio.
Isso é totalmente o contrário de uma prática.

Vocês não podem fazer um Yoga, vocês não podem ter uma relação sexual que digam a vocês que isso é
vazio, já que vocês buscam o pleno.

Vocês veem a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo bom Deleite no Êxtase.

Até muito em breve e fiquem no riso permanente.
Vocês nada mais são do que isso.

Fiquem no riso e vocês irão viver o que vocês São.
Todo o meu Amor está em vocês e, certamente, até breve.

Passem bem.

************
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~ O AMOR e A ETERNIDADE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados, Doação da Graça.

Inscritos na eterna Presença do Amor, na eterna Presença da sua Verdade, além de todos os sentidos, vocês
são a Essência.

Além, até mesmo, do que vocês podem supor, vocês são imensos.
Além de tudo e além de vocês mesmos, bem amados, eu venho fazê-los escutar o Som e o Canto da Dança

eterna da sua própria Verdade, da sua própria e Última intimidade.
Então, eu os convido, em meio a este espaço como em meio a todo espaço (o seu como todo outro), a ser,

em meio a este instante, o instante infinito da sua Presença, o instante eterno além de toda Presença.
Suporte dos mundos, vocês o são.

Ancoradores dos mundos, em meio a todo mundo, vocês o são.
Além de todo limite ressoa e tilinta o som da Verdade.

Ressoa e canta a Onda da Vida UNA, fluindo e vertendo através de toda forma, dentro de toda forma como fora
de toda forma.

Vocês são o sem forma.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Beleza e a Eternidade, a caminho para alguma coisa que jamais cessou de ser.
Partida e chegada, inscritas sem distância e sem tempo, além de todo adágio, além de todo poema.

Vocês são a Verdade: aquela que, para sempre, canta o tempo além do tempo.
Vocês são o tempo presente além de toda Presença.

Vocês são o Absoluto.
Vocês São, absolutamente, aqui como em outros lugares.

Vocês são o Canto.
Vocês são a Dança: aquela da Beleza eterna da sua própria Verdade.

Revelação tirando-os de todo sonho e de toda Ilusão, dando-lhes a Viver.
Viver além de todo limite.
Viver além de toda forma.

Viver a Vida UNA, em sua indizível Beleza, em seu indizível poema e declamação.
Vocês são aquele que aclama si mesmo, revelando sua própria Presença, sua própria Eternidade.

Onda da Vida, Onda da Verdade, além de toda onda, além de todo movimento.
Vocês são a Eternidade, imóvel e movimento, além de todo movimento.

Vocês são a Imensidão.

***
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Então, nos tempos que estão além do seu tempo, nos tempos que estão além de todo Canto, no espaço do
Silêncio como no espaço da Onda, como no espaço de todo tempo, nós somos convidados ao Banquete da

Graça.
Espaço de União e de Liberdade, aí onde vibram e vivem todas as presenças, todas as formas (mesmo além

da forma).
Vocês são a eterna Eternidade.

Vocês são o eterno Canto e Ronda da Vida, além de toda forma.
Sejam na forma.

Sejam verdades da Verdade UNA, aquela que inunda e transcende toda Ilusão.
Não há derrota.
Não há vitória.

Há apenas o Ser além de todo ser.
Vocês o São, desde toda Eternidade.

Então, Doação da Graça.
Abram o que não pôde ser fechado e fechem o que, jamais pôde fechá-los.

Esqueçam tudo o que é o esquecimento da sua própria Eternidade.
 Vivam o tempo de quem vocês São.

Vivam o tempo do Absoluto, do indizível Amor que vem (porque ele jamais partiu), que chega, enfim, no tempo
sem fim do seu indizível Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Beleza, além de toda forma, além de todo pensamento, além de todo fragmento.

Nós todos somos Um.
Nós todos somos a mesma Essência, a mesma Dança, o mesmo movimento, sem movimento, a mesma

imobilidade.
Nas profundezas como no mais profundo de cada Universo, de cada estrela e de cada planeta, não estando

inscrito em nenhuma parte em outros lugares senão na sua forma, além de toda forma.
Aí onde vocês estão, nós nos temos.
Aí onde vocês irão, vocês já foram.

Aí de onde vocês partem, vocês jamais partiram.

***

Amados do Um, amados do Amor.
Amores amados, no mesmo poema, na mesma Onda, vivamos o tempo da nossa União, o tempo da nossa

Liberdade, o tempo da nossa partilha, além de toda idade, além de todo tempo e além de todo espaço.
Bênçãos eternas e infinitas, vertendo-se pela Fonte de Cristal e subindo desde o mais profundo.

Vocês são a Eternidade, além de todo sentido.
Não existe qualquer direção que possa ser privada da sua Essência, da sua magnificência.

O tempo está aí.
Ele jamais cessou.

Ele jamais parou nem mesmo jamais se afastou.
Vocês são a Verdade absoluta do Amor indizível.

Vocês são tudo isso.
Vocês são o Ser Absoluto.

Vocês são a Eternidade e isso é, desde todo tempo.
E isso é, em toda forma.

Porque vocês não são nem forma, nem tempo.
Vocês são o sem forma: aquele que preenche toda forma.

Vocês são a Onda da Vida que doa vida e vivifica, que rende Graças à sua própria magnificência.
Vocês são o que nós somos.

Vocês são nosso futuro porque vocês não têm passado.
Nós somos o seu passado porque vocês não têm futuro.

Porque tudo está aí, no instante.
Aí onde Vibra o Coração, o Templo Interior, aí onde vocês estão.

Aí onde está o outro, há apenas vocês.



Aí onde está o outro, há apenas vocês, na mesma Vibração, na mesma potência, na mesma Liberdade.
Vocês são Um porque nós somos, todos, Um, absolutamente.

Não pode existir outra coisa que o Último.
O Último sem fim e sem início, presente em toda Eternidade, em sua forma presente e passada, como aquela

a vir (sem forma ou com forma).
Vocês são a Beleza.

***

Então, no tempo da nossa União, nesse compartilhamento da Doação, nessa Doação da Graça, doemos.
Doemo-nos à Comunhão.

Doemo-nos ao Amor.
Porque essa é a única Verdade, somente declamação, somente Unidade.

Tudo chegou.
Tudo está consumado.

Há, apenas, que ser isso: Verdade e Beleza.
Deixem o Sopro, deixem o Verbo, fecundar a Verdade, eliminando as distâncias, eliminando o sofrimento.
Vocês são o hino da felicidade: aquele que não conhece qualquer pausa, qualquer fim e qualquer início,

abrasando a mesma Verdade, abrasando-os no Fogo e na Água primordial e eterna.
Vocês são além de toda divisão.

Vocês são a totalidade dos mundos.
Vocês são a totalidade da Verdade.

Isso, eu lhes digo porque eu sou vocês.
Porque eu estou em vocês como vocês estão em mim.

Mesma Dança.
Mesmo Êxtase.

Mesma Alegria, além de toda alegria.
Espaço infinito onde tudo é Vida, onde nenhuma experiência pode confiná-los no que vocês creem, no que

vocês pensam.
Vocês são a Vida, além de toda vida.

Vocês são a forma, além de toda forma.
Vocês são a Eternidade.

Vocês são o Eterno.
Isso é Imensidão.

Isso é Transparência.
Vocês são a jarra.

Vocês são o cálice que, jamais, pode estar cheio e que, jamais, se esvazia.
Vocês são o que há no cálice e na jarra.

Vocês são o conjunto.
Vocês são a parte.

Removam toda dúvida.
Removam toda Ilusão.

Retirem o efêmero.
Retirem o espinho do sofrimento porque ele apenas tem existência em suas crenças.

***

Então, a Onda da Graça, elevando-se em vocês, vem celebrar a Boda Mística, pela Aliança sagrada da
Liberdade, dando-lhes a viver, além de toda experiência, a Eternidade.

O contexto não existe mais.
O limite não existe mais.

Somente existe a Essência.
Somente existe a Transcendência.
Somente existem a Beleza e a Luz.

Aquela que jamais põe fim à sua própria Glória.
Aquela que, jamais, se extingue.



Aquela que, jamais, varia.
Aquela que, jamais, pode fazer duvidar do que quer que seja.

Doação da Graça, além das minhas palavras, além das suas palavras, além de todo sentido, além de toda
direção.

Tudo está inscrito nesse tempo.
Tudo está inscrito nesse compartilhamento.
Tudo está presente além da sua Presença.

Tudo é Onda.
Tudo é Vida.

De uma única voz porque há apenas uma voz, porque há apenas uma Verdade: a Verdade absoluta.
Transcendência e Beleza, abrindo cada célula, cada partícula.

Vocês são a Consciência eterna estabelecida além da Consciência.
Vocês são a eterna Beleza, além mesmo da Eternidade, porque vocês são infinitos.

Vocês são Doação da Graça.
Vocês são Amor: o Amor que está muito além de todo parecer, muito além de toda forma.

Nenhuma jarra (e nenhum cálice) pode ser demasiado grande para conter a imensidão do seu Amor, a
imensidão de quem vocês São.

***

Então, juntos, aqui e em outros lugares, nesse tempo como em outros tempos, não há qualquer Vida.
Não há qualquer espaço.

Este tempo e este espaço que, aqui (da sua visão) lhes parece tão limitado.
E, no entanto, nada de tudo isso pode ser verdadeiro.

O que é verdadeiro é a sua Eternidade.
O que é verdadeiro é o Canto da Onda: aquele que os revela à sua Verdade, que os coloca na Vida, que lhes

coloca a Vida.
Doação da Graça (além da minha Presença, além da sua Presença), devolvendo-lhes à Essência que vocês

jamais deixaram.
Filhos do UM, criados na Doação da Graça, pela Graça da sua Presença, aqui, seguindo, além de todo tempo.

Nós somos a Dança da Eternidade.
Nós somos a Dança da Unidade.

Nós somos a Dança do absoluto Presente.
Nós somos o Último.

Nós somos Um porque tudo é Um.
Nós somos Um, além de todo sofrimento e de toda alegria.

Nós somos a Eternidade.
Nós somos vocês.

Vocês são nós.
Vocês são cada um de vocês porque não existe, entre vocês, qualquer possibilidade para outra coisa que o

Amor, para outra coisa que a Verdade.

***

Amados do Amor, Amores do Amado, Vibrem.
Além de todo sentido, vocês são a infinita Presença.

Vocês são a Infinita Beleza.
Vocês são a Verdade.

E, isso, ninguém pode negar.
Ninguém pode se opor.

Nós somos o Amor: a única força e a única potência que permite à Eternidade manifestar-se.
Nada mais pode existir senão a Indizível Beleza deste Amor que é Doação, que é Graça, que é sua natureza,

nossa Essência.
Amados do Amor, a Luz Branca vai chegar.

Ela recobre todos os semblantes de ilusões, todos os semblantes ilusórios, vindo trazer o Caminho, a Verdade
e a Vida.

No tempo da nossa Presença, no tempo da nossa Graça, no tempo da nossa Unidade, nós vivemos a



Eternidade.
Isso está aí.

Isso está aqui, muito além do tempo, muito além de tudo.
Doação da Graça que se eleva e que sobe, que desce e se impregna.

Nós somos Um.
Nós somos Amor, além de toda definição, além de toda apropriação.

Porque nós somos, juntos, Doação da Graça e a restituição, na Doação absoluta da Graça, na Doação absoluta
da nossa Presença.

O Caminho, a Verdade e a Vida fluem através de nós e de través de cada um de nós.
Nós somos Um.

Nós somos Eternidade.
Nós somos Verdade.

Tudo é Beleza porque tudo é Um.
Não existe qualquer inferência que possa escapar (ou se escapar) da Verdade do Amor, da Verdade da

Beleza.
Nada existe que seja efêmero.

Existe apenas o que é eterno: a Liberdade, a Beleza.

***

Vocês são o que nós somos: o Ilimitado, o sem limite, o sem forma.
Vocês são isso.

Apenas a escutar.
Apenas a Ser.

Vocês foram transcendidos pela Doação da Graça da sua Presença (dada a ela mesma), além de todo papel,
além de toda idade.

Isso é agora porque isso É.
Isso é logo porque não há nada se seguindo.

Porque isso é o Último.
Porque isso é absoluto.

Filhos do Amor, nós somos Amor.
Nós somos Pureza onde nada pode vir alterar o que é o Branco, o que é nossa Essência.

Então, juntos (sem distância entre em cima e embaixo), no melhor do nosso Ser, verte-se o Canto da Vida, a
Doação da Vida: aquela que, para sempre, nos coloca na Alegria, além de toda alegria.

Aquela que faz sorrir a Vida à sua Eternidade.
Aquela que faz rir com um brilho para sempre renovado: a Vida.

Nós somos o que nós somos.
Eu sou o que eu sou.

O que vocês são é a minha natureza.
O que eu sou é a sua Essência.

Na mesma Dança, no mesmo Absoluto, na mesma Doação da Graça e isso, com toda Liberdade.
Nenhum limite pode afetar, nenhum limite pode alterar a Beleza e a Verdade.

Imersos na Graça, nada mais pode aparecer senão a própria Graça.
Imersos no Amor, nada mais pode parecer, nada mais pode existir porque tudo se mantém na Eternidade da

sua Presença, nessa Doação da Graça.
Nós somos Um, na mesma Verdade.

Nós somos Um, em meio à mesma Onda.
Nós somos Um, em meio a cada um.

Nós somos Um, em cada um, em cada um dos seus passos, em cada um dos nossos sopros, em cada uma
das nossas vozes (caminhos).

Nós somos o mundo, além de todo mundo.
Nós somos a Eternidade, além de todo dizer, além de toda palavra.

Nós somos o Silêncio.
 Nós somos a Verdade.

Então, encantemos nossos dias e nossas noites.
Encantemos nossos Sopros da mesma Graça, desta mesma evidência que não pede senão para ser sua

Alegria, sua Doação da Graça, sua Eternidade e sua Beleza.



***

Amados do Um, Filhos do Amor, Filhos da Graça, a Graça nos cobre com o seu Manto.
Então, eleva-se o Canto do Êxtase: aquele que trabalha nos ateliês da Criação, nos ateliês da Vida onde nós

estamos, todos, na mesma Unidade, no mesmo Absoluto.
Vivamos a Vida.
Vivamos o Amor.

Vivamos o que nós somos neste instante (onde as minhas palavras se calam e se acalmam) a fim de que o seu
Coração e o conjunto desta forma possam se abrasar na Doação da Graça, na Doação do Amor, na Doação da

sua Presença e da nossa Eternidade.
Então, eu sou URIEL e eu lhes digo isso.

Então, eu sou URIEL e eu lhes digo: “vocês são isso”.  
Juntos, no Banquete da nossa Boda, no Banquete da nossa Vida (a celebração eterna de quem nós somos),

façamos e trabalhemos o Silêncio.
Façamos e Trabalhemos o Amor Eternidade.

Doação da Graça.
Doação de Eternidade.

Doação de Beleza.
Isso É.

Deixemos elevar-se o estandarte da Graça.
Deixemos elevar-se o Canto eterno dos nossos Reencontros.

Deixemos viver a Vida.
Escutem e ouçam o Apelo da Eternidade, o Apelo do Êxtase.

Comunhão e Ação da Graça.
Aí. Logo.

Aqui e Agora, como por toda parte em outros lugares.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

A Vida canta sua própria Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Saiam de vocês mesmos.
Saiam do que incomoda.

Porque a Graça não pode ser incomodada nem freada.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Recolhamo-nos.
Acolhamo-nos na Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL.
Permaneçam em silêncio até o Alinhamento, a fim de que a Onda da Graça venha ali se mesclar: para vocês,

para nós.
Todos Um.

Todos Unidos e todos juntos na Liberdade infinita da Verdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

O Despertar da Fênix é a sua Ressurreição.
O Voo da Fênix é a sua Liberação.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...



Eu sou URIEL e eu volto em vocês, como vocês voltam em mim.
Acolhamo-nos uns aos outros.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...
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Bem, BIDI está na companhia de vocês.
Nós iremos nos fazer companhia e nós iremos partilhar.

Vocês tiveram a oportunidade de ler o que eu me proponho a trazer-lhes.
Eu lhes peço de novo, muito, para escutar e para ouvir.

Minha companhia não é um diálogo nem um jogo mental, mas sim, uma oportunidade, para vocês, de deixar, de
alguma forma, Ser além do seu Si, além da sua presença.

Este espaço, este tempo, diz respeito a todos.
Através de uma pergunta que lhes é pessoal, outros podem estar em ressonância, em afinidade e, portanto,

encontrar, atrás das palavras que eu vou empregar, um ponto particular sobre o qual se apoiar.
O que irá lhes interessar, nesta sequência de conversações, está diretamente conectado, além do nome que

eu lhes dei, à ação da Luz, à ação do Absoluto.
Minha Presença não é uma presença, mas, sim, mais do que isso porque ela é também vocês mesmos.

Todos nós temos o seu tempo para caminhar na vida.
Estejam neutros.

Estejam pacificados.
A neutralidade e a sua paz são as condições (indispensáveis, suficientes e necessárias) para instalar, digamos,

o que deve ser instalado, em vocês e além de vocês, além mesmo deste espaço e deste tempo.
Se não houver perguntas preliminares e técnicas, nós poderemos, então, começar.

***

Pergunta: como ser liberado do medo e ter confiança?

O medo, como a confiança, dependem unicamente do ego.
A confiança jamais irá permitir, assim como o medo, transpassar.

É preciso reconsiderar o medo e a confiança porque um como o outro são apenas as duas extremidade de
uma barreira intransponível, situada, como sempre, no ego e na pessoa: porque nenhuma confiança como

nenhum medo pode permitir transcender um limite.
É preciso, então, que você aceite depositar os seus medos, como você depositaria a sua confiança.

Há, portanto, um convite para posicionar-se além do medo porque, se você se situar no instante, pacificamente,
sem pergunta, o medo não pode aparecer.

O medo é sinônimo de desconhecido, para a pessoa.
O medo representa, de alguma forma, o elemento de resistência, o próprio contexto onde se inscreve toda
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pessoa, todo ego, todo indivíduo.
O medo transpassa.

Enquanto emoção, enquanto pensamento, ele apenas faz resultar, em última análise, em seu próprio passado.
Reflita: não há qualquer substrato, qualquer causa, no instante presente, para o medo.

Assim como não há qualquer razão e qualquer lógica para estabelecer qualquer confiança, a partir do momento
em que você está aí, e não em um instante anterior e ainda menos em um instante seguinte.

Permanecer tranquilo é isso.
Isso não é colocar-se a questão dos medos, nem se colocar a questão da confiança.

É instalar-se na Eternidade porque o medo, como a confiança, inscrevem-se, de maneira definitiva, no que é
linear.

O Absoluto não conhece o linear.
Ele é justamente transcendência total do espaço tempo (tal como é conhecido).

O medo é um limite.
Você não pode atravessar o limite considerando-se inscrito em meio a um limite.

A partir do momento em que a sua atenção for atraída pelos seus próprios medos, você vai, de algum modo,
cristalizá-los, densificá-los, torná-los viventes, no instante, no presente.

A partir do momento em que você estiver em paz e pacificado, nenhum medo pode surgir.
E mesmo se este medo surgisse, o próprio fato de estar em paz iria trazer-lhe, inevitavelmente, e quase que

imediatamente, a lógica de que este medo não tem qualquer consistência, qualquer verdade, mas que é
apenas um sinal vindo do que está morto (no que você vivenciou ou no que você temeu), mas não pode, de

forma alguma, estar presente no instante em que você vive.
A dualidade consistindo em uma extremidade ou na outra, no que lhe diz respeito, o medo devendo ser

substituído pela confiança, inscreve você no limite do medo e da confiança.
Querer substituir o medo pela confiança instala-o em sua própria dualidade e, portanto, fortalece a sua própria

pessoa.
Quando eu emprego a palavra paz, a outra extremidade é a guerra.

A meditação como a atenção são estados que se aproximam da paz.
Evidentemente, a guerra seria a atividade incessante do mental vindo perturbar a sua paz.

Se você escuta e está atento, não ao que lhe diz o que está morto, não em uma projeção querendo eliminar
este medo, mas, sim, na aceitação, na compreensão e na lógica de que você não é qualquer dos seus medos

e de que não há que aplicar sobre isto, qualquer confiança.
Simplesmente, viajar na sua paz.

Simplesmente, não mais ser o que emerge do que é passado, o que emerge do que está morto, e ainda
menos o que emerge do que não pode ter nascido (e, portanto, não pode estar presente).
A partir daí você irá colocar, em você, o próprio fundamento do entendimento e da escuta.

Não do que você acredita ser, não de qualquer passado, não de qualquer futuro, mas, sim, na verdade do
instante que vocês vive, o único capaz de fazê-lo atravessar os seus próprios limites e, portanto, de ser

ilimitado.
Lembre-se de que o ilimitado sempre esteve aí, sempre presente, sempre inscrito além da consciência.

Somente os freios e as resistências oriundos do que você não é (e aos quais você deu peso, ao quais você
deu crédito) impedem-no de vivê-lo.

Você não é, portanto, os seus medos porque, como o que não é uma pessoa poderia trazer qualquer medo?
Como poderia existir, em meio ao que não existe (ou seja, esta pessoa), qualquer amanhã?

A previsão, a antecipação e o medo apenas irão resultar, sempre, da atividade do mental e somente do mental.
Mas esse mental nasce com a sua vinda a este mundo durante a sua construção em meio à ilusão e é um

elemento, um atributo, absolutamente real, na dualidade.
Ele permite a você adaptar o que foi vivenciado ao que se vive e ao que será para viver.

Mas você não é nem o que vivenciou, nem o que se vive, nem o que está para viver.
Você é a vida.

Há, então, em você, para ver (sem se apegar) os medos como o que não é a vida, mas, sim, o que você
acreditou da sua vida.

O medo é um peso morto que resulta do próprio terror do ego e da pessoa, dos seus próprios limites inscritos
entre o nascimento e a morte.

Você não é o que nasceu, nem o que vai morrer (contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu mental e você
não é o seu mental).

O crédito que você dá à sua pessoa traduz-se por um crédito mais ou menos grande que você dá à sua própria
história, que está morta e que o afasta da experiência do Absoluto.

Compreenda bem que não se trata de rejeitar, como um ato de negação, o que você atravessou em sua
história.

Mas a sua história jamais será o que você é no Si e, ainda menos, no Absoluto.
Mude o olhar.



Eu não falo do olhar dos olhos, eu não falo do olhar das emoções do seu próprio passado.
Mas mude o olhar sobre você, aí, nesse presente porque você nada é desta história, nada deste futuro e nada

desta confiança que você gostaria de adquirir porque nada há a adquirir que já não esteja aí.
Nada há a combater porque tudo o que resiste fortalece-se.

Considere tudo isso como não tendo qualquer existência própria porque você não é nem esta história, nem
esta confiança, nem mesmo esta pessoa, nem mesmo a esperança, porque tudo já está aí, na paz além de

qualquer confiança, no instante da sua pergunta e da resposta.

***

Pergunta: muitas vezes o mental me desvia para pensamentos para combater a injustiça ou para ver
o lado negativo dos acontecimentos. Às vezes eu tenho a impressão de que nada se move mesmo

se o sentir Vibratório é certo. Como transcender esses processos ou essas resistências?

O julgamento está inscrito no mental.
O mental é feito para discriminar, para pesar e avaliar o bem e o mal.

Ele é feito para agir neste mundo.
Enquanto você se considerar como deste mundo (e não somente sobre este mundo), o seu mental será parte

interessada das suas experiências.
A cultura, a educação, o ensinamento, sempre foram elaborados ao redor desta dualidade.

A própria moral, o próprio afetivo, e o conjunto das leis observáveis e utilizáveis neste mundo, apenas vêm daí.
Há uma parte de você que á a totalidade, mas que o seu ego não pode reconhecer.

 Esta parte de você que é desconhecida, nomeada Absoluto ou Último, não pode aparecer-lhe (porque ela já
está aí) se o aspecto discursivo do seu mental estiver presente.

Ele é, de algum modo, aquele que envolve, de maneira opaca, a verdade, a verdade além do aspecto
discursivo.

Isso mantém, em você, uma necessidade de segurança, uma necessidade de ser tranquilizado, mas quem dita
isso senão o ego ou a pessoa?

Não há que trabalhar, propriamente falando, na causa ou no porque dessa necessidade de ser tranquilizado,
porque o que você É está além do fato de ser tranquilizado ou de compreender.

O conhecimento é apenas, em última análise, uma ignorância do que você É.
Aceite ser ignorante, aceite não ter necessidade de ser tranquilizado nem de compreender e, aí, você passará,

inegavelmente, da ignorância para o conhecimento real que não tem necessidade de qualquer aspecto
discursivo, que não tem necessidade de ser tranquilizado, nem mesmo compreendido. 

O olhar, aquele dos olhos, sempre irá levá-lo a esta vontade de compreender e coloca, então, em ação, o
mental e, portanto, o julgamento.

No final, se você vir claramente, nenhum julgamento poderá trazer-lhe a paz porque todo julgamento chama,
inevitavelmente, um outro julgamento: todo olhar colocado, discriminando, pede para prosseguir o que é

discriminatório e, portanto, dual.
Aceite ver isso, não para encontrar uma origem ou uma compensação, porque nem a origem, nem a

compensação irão propiciar-lhe transcender, nem mesmo superar, esse princípio.
O mental deve servir para viver e agir nas atividades normais deste mundo.

Mas, a partir do momento em que não se tratar mais deste mundo, mas do Absoluto que você É, ele não é mais
de qualquer ajuda, de qualquer recurso, de qualquer utilidade.

A dificuldade reside, aparentemente, em passar de um ao outro.
É-lhe preciso, então, considerar e reconsiderar que, na vida comum, o mental age por si próprio em relação às

suas experiências passadas, à sua história.
Então, aí também, podemos dizer que o seu próprio mental age por si só, também nesses atos cotidianos.

Ele não tem necessidade, propriamente falando, de você.
Deixe-o agir, deixe-o, de algum modo, exprimir-se nos momentos rotineiros.

Dessa maneira, se você soltar as rédeas, se você se contentar em observá-lo e deixá-lo trabalhar, será muito
mais fácil para você, nos momentos Unitários, não deixá-lo interferir com o que você É.

Sirva-se, então, deste aspecto discursivo, comparativo e habitual, do mental, observando-o nos momentos
comuns da vida e não, é claro, querendo afugentá-lo nos momentos Interiores porque você jamais poderá

afugentá-lo.
Você apenas pode, simples e facilmente, tomar consciência da sua atividade (que não é a sua, aí tampouco)

nos momentos os mais ordinários da vida.
Porque esses momentos ordinários apenas se referem, efetivamente, ao mental e não tem absolutamente

necessidade de você para ser eficaz e eficiente.
Adote isso, verifique a veracidade e, sobretudo, a eficácia e você verá, então, muito rapidamente que, nos
momentos Interiores ou definidos como tais, o pensamento e o julgamento não podem alterar, de qualquer

maneira e de modo algum, o que você acede em sua experiência, naquele momento.



Aí também você não pode se opor sem fortalecer (e principalmente nesses momentos ditos Interiores) o seu
próprio mental.

É isso que ele é.
A sua história é o que ela é.

Mas você não É nem um, nem outro.
Em suma, deixe o mental ao que ele é, às suas funções, às suas utilidades, veja-o, naqueles momentos: será,
então, extremamente fácil vê-lo agir e, portanto, apreender-se, em meio a esses momentos ordinários, que não

é você que age.
Mas se você fizer o inverso (ou seja, aguardar os momentos ditos Interiores para opor-se frontalmente ao seu
próprio mental), você sempre irá perder a batalha, porque é uma batalha e a paz não pode se acomodar em

batalha alguma.
Coloque-se assim e você irá constatar, então, que o mental fica no seu lugar e nas suas funções.

***

Pergunta: qual é a minha parte que eu não conheço para me dizer, no instante presente, para me
ajudar a ir para este Absoluto?

Compreenda que não há que ir.
Porque, a partir do momento em que você pede para ir, você já coloca uma distância que não existe.
Esta parte que você não conhece nada tem a lhe dizer no que você conhece, senão ela não lhe seria

desconhecida, senão você seria o Absoluto.
É preciso, então, aceitar que o que lhe é desconhecido, estritamente nada tem a dizer no seu conhecido.

E que ela não pode aparecer-lhe, revelar-se, não como algo onde é preciso ir, não como um esforço, mas, sim,
a partir do momento em que você faz calar tudo o que você conhece.

Elimine tudo o que você conhece.
Refute tudo o que é efêmero.

E, em primeiro lugar, o que é efêmero?
Sua própria vida, o passado qualquer que seja, suas emoções quaisquer que sejam porque elas se inscrevem,

sistematicamente, na lei da dualidade (ação / reação, sem fim), sem, no entanto, serem eternas já que, por
definição, essas emoções mudam em função do que lhe é dado a viver, a ver e a sentir.

O que lhe é desconhecido não pode ser nem vivenciado, nem sentido, em meio ao seu conhecido.
Não há, então, possibilidade de fazer entrar o desconhecido em meio ao conhecido.

É-lhe preciso, portanto, sair do seu conhecido, não como uma rejeição, não como uma negação, mas,
simplesmente, aceitando que você estritamente nada é do que você conhece.

O verdadeiro conhecimento é independente do conhecido.
O que o ego interpreta como conhecimento é uma trapaça porque isso jamais é duradouro, porque isso é,

muitas vezes, procedente de crenças, veiculadas por outras histórias e por outras experiências que
estritamente nada têm a ver como você e as quais, no entanto, você deu crédito.

Não é porque BUDA existiu que você vive o BUDA.
Por mais que você tudo leia, por mais que você tudo compreenda, tudo assimile, você não pode reproduzir

seja o que for porque isso é procedente de crenças.
É-lhe preciso, então, real e objetivamente, matar todas as suas crenças porque você não é suas crenças.
Você não pode, portanto, de maneira alguma, ir para o desconhecido com qualquer crença, com qualquer

conhecimento, com qualquer história.
E isso, efetivamente, não pode ocorrer porque não há qualquer lugar aonde ir, não há deslocamento.

Enquanto você crê buscar o Absoluto, ele jamais será encontrado, porque ele sempre esteve aí.
E, portanto, crer que você irá a algum lugar é uma trapaça do seu próprio mental.

Mesmo se o Si não for você, no Absoluto.
Do ponto de vista do Absoluto, o ego, a pessoa, este próprio mundo, sua própria história, não existem.

Aí também é uma trapaça, uma simples projeção, uma Ilusão, um jogo estúpido e estéril.
Não há evolução: só o ego o crê, só o Si pode considerá-lo.

O Absoluto não se coloca esse tipo de questão.
É impossível que haja qualquer evolução.

Pode ali haver, certamente, transformações.
Pode ali haver, certamente, melhorias.

E o ego se delicia.
Porque ele estava mal no dia anterior, ele fica melhor no dia seguinte, porque ele compreendeu a causa e a
origem do sofrimento, a causa e a origem de uma doença, a causa e a origem de um desequilíbrio, ele tem,

então, a impressão de avançar.



Ele tem, então, a impressão de melhorar, mas isso é uma armadilha porque em momento algum ele irá lhe
permitir sair do que ele o fez crer.

Isso é impossível.
O Desconhecido, o Último, nada é conhecido, em qualquer tempo, em qualquer espaço.

Do seu ponto de vista, isso é o vazio.
Mas do ponto de vista do Absoluto, o vazio é você e nada mais.

Quando você fecha os olhos, o mundo desaparece.
Quando você dorme, o mundo no qual você vive desaparece também.

Somente a crença, pela experiência, de acreditar que você vai despertar no dia seguinte faz com que você
adormeça sem preocupação.

E, no entanto, quem pode assegurar-lhe que você vai sair?
E, no entanto, você se coloca a menor questão?

Nada há a mudar exceto o seu olhar.
Não há lugar algum aonde ir porque você aí já está.

Não há qualquer esforço a propiciar, muito pelo contrário.
O ego, a pessoa é um esforço permanente, através dos sentidos, através das emoções, através da sua história

e do seu mental, que age permanentemente, de maneira mais ou menos intensa, para que você jamais tome
consciência da sua extensão.

E que, jamais tomando consciência da sua extensão e dos seus limites, você permaneça na prisão e jamais
encontre o Absoluto que não é para encontrar, porque isso não é você que busca, mas é ele que o encontra, a
partir do momento em que você sai de todo conhecido, de toda referência e de todo ilusório conhecimento que

é apenas uma enganação.

***

Pergunta: como viver mais a alegria e a simplicidade?

A alegria e a simplicidade fazem parte da sua Essência e da sua natureza.
Aí, tampouco, não há que cultivá-la porque esta alegria está presente.

Somente a distância que você coloca, e a ignorância que você ali coloca, podem representar o que é
vivenciado como uma ausência de alegria.

Nada há de mais simples do que o Absoluto.
O que é complicado é o mental e o ego porque eles elaboram, permanentemente, estratégias, eles elaboram,

permanentemente, condutas, regras a observar, contextos e limites (quaisquer eu sejam esses contextos e
esses limites).

Eles tentam construir uma simplicidade, preservando-se da complexidade deste mundo, crendo conhecê-lo,
crendo senti-lo.

Mas absolutamente nada deste mundo é absoluto e, no entanto você é Absoluto.
A alegria decorre do Êxtase.

A alegria é a manifestação do Si, do Samadhi.
A simplicidade está também presente no Samadhi.

Isso lhe permite se aproximar e viver, pela experiência e por momentos, a não separação.
Mas você permanece inscrito na separação e, portanto, a simplicidade parece partir, como a alegria parece

partir.
Não é nem a alegria, nem a simplicidade que partem, mas é, sim, você que parte de você mesmo.

A alegria e a simplicidade sempre estiveram aí.
O único movimento é aquele do ego, o único movimento é aquele do mental e das emoções que se

desenrolam e se sucedem em um tempo linear.
Não há, portanto, nada a cultivar, não há, portanto, nada a buscar que já não esteja aí, porque, se você fala da

alegria a cultivar, você considera já, então, a não alegria e, portanto, a outra extremidade está presente em
você.

Não há extremidade.
Considere que a alegria não pode ser uma experiência situada entre dois períodos de não alegria, mas que é

um estado que resulta diretamente do que você É e tudo irá mudar para você.
Quanto à simplicidade, ela consiste, simplesmente, em estar em paz, em não dar corpo ao que quer que seja

mais, em não nutrir o que quer que seja mais.
O Si e o Absoluto são uma transcendência total, aí também, do que você nomeia alegria e simplicidade porque
o Absoluto não pode se referir (mesmo sendo simples) a qualquer coisa que fosse complicada e a uma alegria

que implicasse uma não alegria.
Esta alegria está, portanto, além de toda alegria: é por isso que não é mais sábio nomeá-la o êxtase ou a

íntase.



O ego irá se conservar sempre nesta dualidade de conceito e de experiência.
Ele mantém, portanto, a linearidade.
O Absoluto é a saída da linearidade.

O Absoluto é a sua natureza, a sua essência.
Não há, então, que buscar ou que cultivar qualquer alegria, qualquer simplicidade porque, se você chegar a
permanecer totalmente à escuta e a ouvir, além de todo tempo, a partir desse momento, o Absoluto está aí

porque ele vem a você.
Querer a alegria, querer a simplicidade, é já considerar que ela não está presente.

Mas você é a alegria e você é a simplicidade.
A distância resulta simplesmente da sua história e das suas experiências passadas onde a lembrança e o

desejo competem, em você, para ocupar a frente do palco.
Mas isso é apenas um palco, isso é apenas uma representação, uma projeção, que não tem qualquer

substância, nem mesmo a menor realidade.
Isso é para descobrir por si mesmo porque ninguém pode dizê-lo, ninguém pode fazê-lo viver: há apenas você

e você sozinho que pode atualizá-lo.
No final, deixe este corpo viver, deixe os seus pensamentos viverem, deixe-os trabalhar.

Será que você se coloca a questão quando você come um alimento para saber se ele vai fazer o que ele tem
que fazer?

Não: isso se faz.
Aja do mesmo modo para o que você considera ter que fazer nesta vida.

Não se implique ali, mas faça-o.
Olhe você agir e depois se coloque a questão de quem olha.

Será que você é este corpo que absorve um alimento?
Será que você é esse mental que se coloca a questão do efeito do alimento?

Ou será que você É outra coisa?
Elimine, também, o que é da ordem do habitual (lavar-se pela manhã, mesmo se for preciso fazê-lo): você nada

é de tudo isso.
Então, irá lhe aparecer, de maneira explosiva ou progressiva, o que você É.

Ser o não ser.
O Absoluto não é nem um desejo, nem um objetivo, nem um caminho.

Não há nem desejo, nem objetivo, nem caminho.
Há apenas a vida que flui, que você ali participe, ou não, que você ali esteja, ou não.

Torne-se, portanto, a Vida, e o Absoluto irá aparecer-lhe porque ele sempre esteve aí.

***

Pergunta: relacionamentos ou comportamentos empreendidos da dualidade neste plano podem
constituir um freio para a realização do Absoluto?

Primeiramente, não pode existir qualquer Realização no Absoluto.
A Realização refere-se ao ego e ao Si, mas em caso algum ao Absoluto.

Nenhuma manifestação dual pode contrariar, frear ou bloquear o Absoluto.
Você come.

Toda a fisiologia deste corpo é fundamentada na dualidade.
Toda a fisiologia das emoções e do mental é fundamentada na dualidade.

Nenhum elemento deste corpo ou dos seus envelopes sutis pode alterar, de maneira alguma, o que É.
Pensar e conceber que há uma tarefa a cumprir, um caminho a seguir, um yoga a praticar, é da competência da

personalidade e do ego, jamais do Absoluto.
Os yogas, quaisquer que sejam, conduzem-nos ao Si que é eventualmente para Realizar.

Mas o Absoluto jamais será uma Realização, mas, sim, a Liberação de todo yoga e de toda dualidade.
O que não consiste em negar a dualidade enquanto esta forma (este corpo), esta pessoa, esta presença nesta

ilusão.
Trata-se, então, sim, de uma transcendência e de maneira alguma pode tratar-se de uma transformação.

Acreditá-lo é uma enganação do ego.
Você não pode transformar o que é limitado e acreditar que a imperfeição vai se tornar perfeita.

A perfeição não é deste corpo, nem desse mental, nem da sua própria vida.
Ela é o Absoluto.

Considerar que algo pode alterar ou impedir o Absoluto é um fingimento.



É o próprio ego que atua para acreditar que ele será melhor amanhã.
Ele o será, talvez, ele o será, certamente, mas o que ele vai ganhar?

Melhorar a saúde, melhorar a respiração, melhorar as angústias, há um busca desesperada por um ser melhor
ou por um bem-estar, mas nenhum ser melhor e nenhum bem-estar o farão descobrir o não Ser.

Ele irá afastá-lo também, certamente, como o mal-estar.
São estratégias, elaboradas pelo ego, para fazê-lo crer que há algo a buscar, algo a melhorar, algo a praticar

que vai fazê-lo se aproximar, mas, no final, você se afasta.
Obviamente, a pessoa (o ego) vai ficar satisfeita por sentir menos dor, por estar menos angustiada, por viver

melhor e por mais tempo, ou diferentemente, mas isso estritamente de nada serve.
O que não quer dizer por aí para pôr fim à ilusão, mas, sim, para estar consciente e lúcido do que isso é:

apenas uma ocupação, apenas um passatempo.
Então, aí também, ocupe, se você quiser, o seu mental e o seu corpo, mas aceite o princípio de mistificação e

de ilusão.
Alimente este corpo quando ele tiver fome, dando-lhe de beber quando ele tiver sede.

Você não chegaria a imaginar refutar a fome e a sede e, no entanto, será que satisfazer a fome e a sede deixa
o Absoluto aparecer?

Ele não é do mesmo nível do mental.
Você pode alimentá-lo de todas as maneiras, você pode dar-lhe a ler e, portanto, regá-lo de todo

conhecimento, você apenas fará reforçar a sua própria ignorância do Absoluto.
Isso é apenas o jogo do ego e do mental que, de maneira duradoura e incessante, quer fazer crer que você vai

ali chegar.
Mas você não pode ali chegar já que não há parte alguma aonde chegar.

E se houvesse um destino a chegar, bem, isso significaria, simplesmente, o fim do ego.
Você conhece um ego que queira morrer por si mesmo, se isso não for pela porta da morte?

O Absoluto não se ocupa absolutamente deste corpo, absolutamente do que você busca, absolutamente do
que você crê ou espera.

Ele não tem o que fazer, de forma alguma, dos seus próprios gestos.
São apenas movimentos que nada trazem à paz e à imobilidade.

São, portanto, realmente, gestos que vão, simplesmente, atrair a consciência.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso: ele está instalado em cima, embaixo, por toda parte, além de

todo espaço, de toda eternidade.
Nada há de pior do que crer que você será Liberado porque você busca a Liberação.

Porque, em última análise, você está Liberado, desde toda Eternidade, mas simplesmente você não o sabia.
Não há, portanto, aí tampouco, que rejeitar o que quer que seja, mas, sim, que transcender todos esses

aspectos que são apenas véus e máscaras colocados no Absoluto.
É preciso, então, cessar toda projeção do que quer que seja.

A partir deste instante, então, o Absoluto irá aparecer para você.
Mas é preciso cessar a presunção de crer que há algo a buscar, algo a Realizar e mesmo algo a Liberar.

Se você fizesse calar todas essas pretensões, então, o não Ser seria a única possibilidade.
Lembre-se de que você é efêmero no que você acredita, que isso seja os pensamentos que passam, ou

mesmo este corpo que nasceu e que retornará à terra.
Será que você é este corpo?

Será que você é o que é efêmero?
Será que você é a sua busca?

Será que você é as suas práticas?
No final, o que você é?

Se você for capaz de viver o que você era antes de ser este corpo (além de todo corpo de qualquer vida
passada que pertencia à personalidade, de maneira irremediável), bem, instantaneamente, o Absoluto estaria aí

porque ele sempre esteve.
Você não pode se apropriar seja do que for porque você É isso.

Você não pode possuir o que você É.
É apenas o ego que o faz crer nisso.

***

Pergunta: eu sempre quis que depois da morte houvesse o nada. Há diferença entre o nada e
Absoluto?

Esse que deseja, depois da morte, é evidentemente o ego.
A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.



A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.
O Absoluto não é, naturalmente, qualquer nada, mas ele é, também, o Nada.

O Absoluto, após o fim desta forma, é o retorno ao sem forma, além de toda memória, além de toda
experiência, em qualquer forma, mesmo que ele possa persistir numa forma, nada mais tendo a ver com uma

forma deste mundo.
O Absoluto é o Tudo e o Nada.

O sem forma (ou o fim da vida, aqui) põe fim, de algum modo, ao complexo inferior ego / personalidade
(envelope físico e envelopes sutis), mas coloca (e colocou, até agora) o Ser do outro lado da peça.

Mas era a mesma peça e, em caso algum, o nada.
E então, em caso algum, o Absoluto.

A forma desaparece porque ela é efêmera.
A personalidade desaparece porque ela é efêmera.

Mas se alguma coisa retorna, essa alguma coisa não está inscrita em qualquer forma e em qualquer
personalidade.

Hoje, no sentido do seu tempo, não há nada que faça voltar ou se afastar do Absoluto.
No final, o nada (que ele seja querido, desejado ou rejeitado com horror e medo) é, efetivamente, o Absoluto,

para o ego, para a pessoa, para o mental.
 Considerar o seu próprio fim, enquanto efêmero, pode encher de terror ou de paz, mas, em um caso como no

outro, representar a morte como um nada não permite, de modo algum, viver o Absoluto, que isso seja
mantendo esta forma, ou não, porque o nada permanece, nesse caso (e permanecerá sempre), uma crença.

Uma crença não tem qualquer peso.
Uma crença é uma justificativa da própria ausência da experiência.

Nenhuma crença pode substituir a experiência.
Nenhuma história pode ser escrita no instante.

A crença os faz crer no instante ou no instante seguinte ou no instante passado, mas ela não é o presente.
O ego não foi feito para conhecer o nada já que ele desaparece, ainda menos o Absoluto porque ele não pode

ali se reconhecer, nem ali se conhecer.
O Absoluto não pode ser, como o nada, um desejo, já que vocês não podem desejar, em última análise, o que

vocês São realmente e que já está aí.
É o ego que vai acreditar que ele tem que desejar.

Em um momento posterior, chamado de morte, o nada já está aí, para o ego.
Recusar vê-lo é recusar o Absoluto.

Colocá-lo no amanhã, ou dizer-lhe que é impossível, é uma forma de negação do Absoluto.
O ego busca, ele também, à sua maneira, refutar o que lhe é desconhecido, negá-lo, e eu diria que isso é

legítimo.
Se vocês permanecerem tranquilos e em paz, se vocês estiverem além daquele que observa, se vocês

estiverem além da testemunha, além de todo conceito, além de toda percepção, além de todo consciente ou
inconsciente, se vocês saírem de toda referência, de toda projeção, de todo sentido de antecipação, então

vocês dão lugar à Verdade, ao Absoluto.
Vocês não podem refletir sobre o Absoluto.

Você não pode colocar-se a questão do nada, simplesmente experimentar a vertigem [o medo patológico de
cair no vazio] ou a plenitude (isso é conforme), mas o que você experimenta, naquele momento, não pode ser

validado, nem mesmo ser uma prova.
A única prova do Absoluto é o Êxtase e, preliminarmente, sua testemunha: a Onda da Vida.

Nada pode ser além disso.
E nada pode ser menos do que isso.

Não há mistério no Absoluto, somente o ego o crê e tende a fazê-lo viver porque o ego não pode representar o
que, efetivamente, não tem qualquer representação.

Então, a palavra ‘nada’ pode aparecer como um recurso final, atraente ou temível.
Mas isso permanece um último recurso.

***

Pergunta: será que esta latência, à qual você faz alusão, como suporte do Absoluto, pode ser
vivenciada como uma sensação de não ter que se incomodar, o que quer que viva ainda a

personalidade?  E que a Alegria profunda e a Beleza que animam, então, são uma Verdade à qual
podemos nos agarrar?

O Absoluto não pode ser agarrado em parte alguma: é preciso, então, desprender-se.
Enquanto você está preso à sua própria Alegria, você coloca seu próprio limite ao Absoluto e, portanto, você

não pode vivê-lo.



Você não pode, então, permanecer ligado ou agarrado ao que quer que seja.
Qualquer fixação é um freio.

Mesmo se existirem camadas sucessivas permitindo e dando a Ilusão de ascender ao que quer que seja, é um
momento em que mesmo isso é para abandonar.

Como você pode viver o Absoluto enquanto você não abandona o Si e a sua Alegria?
É, efetivamente, muito mais fácil e sedutor viver a Alegria, e várias estruturas que se expressaram, ali os

convidaram (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos Anciãos, das Estrelas...) porque a Alegria é um
alívio e que o alívio pode ser considerado como benéfico.

E isso o é, contrariamente ao peso e à densidade.
Mas se aliviar não basta para fazer desaparecer a projeção, em meio à Ilusão.

É, então, um instante (ou um tempo, se vocês preferirem) para, aí também, aceitar não mais estar fixado.
Não pode ser concebível, nem aceitável, que o fato de viver a Alegria, de maneira contínua, possa permitir-lhe,

um dia, ser o Absoluto.
Como as estruturas que se expressaram lhes disseram: vocês estão Liberados.

Mas estar Liberado não é, necessária e implicitamente, viver a Liberação.
A problemática do Absoluto, contrariamente à Realização, é que isso não pode ser, de modo algum, uma

Consciência nova ou mesmo um salto de Consciência.
Não há possibilidade porque não há ponte entre a Realização e o Absoluto.

O Absoluto é (justamente e muito pelo contrário) o desaparecimento na crença de toda ponte, ou de toda
possibilidade, ou de toda Verdade à qual permanecer fixado.

É preciso, realmente, não mais estar fixado.
Aceitar, de qualquer forma, Abandonar-se à Fonte de si mesmo, sem conhecê-la.

Abandonar o Si, que é conhecido, através da Alegria e da Beleza.
O Absoluto e o Último jamais foram, nem jamais serão, outra coisa que o que é Verdadeiro e que o que É,

desde toda Eternidade porque não efêmero.
A Alegria à qual você pretende estar fixado irá desaparecer, assim como a forma irá desaparecer.

Não pode ser, portanto, eterno, nem ser duradouro, mesmo se isso estiver instalado de maneira que lhes
pareça duradouro.

Há, então, em Verdade, que se desprender de todo conhecido, sem qualquer exceção.
A partir do momento em que algo lhes pareça como conhecido, ele não pode ser o Absoluto.

Os limites representados pelos medos, pelos obstáculos, não são de qualquer utilidade, nem de qualquer
assistência (e de maneira alguma) para que o Absoluto encontre vocês.

Finalmente, o mecanismo de latência é o que dá a perceber a existência de um tempo e o que dá a perceber a
existência de um futuro.

Mas o Absoluto não tem nem passado, nem presente, nem futuro.
Ele É, além do Ser.

Ele é Isso.
Você não pode, portanto, permanecer fixado, nem ser devedor de uma Verdade relativa porque toda Verdade,

mesmo relativa, não é o Verdadeiro, é apenas uma etapa.
E o Absoluto não é uma etapa.

Se você recusar isso, se você aceitar a incidência, então o Absoluto irá encontrá-lo.
Lembre-se de que você não pode prender-se, nem buscar.

***

Pergunta: se um projeto foi feito antes da Passagem no Absoluto, esse projeto pode se manter ou
ele desaparece?

Será que o Absoluto faria desaparecer o projeto de uma forma que está na vida?
De maneira alguma.

Mas mesmo se esse projeto chegar a desaparecer, isso não é uma ação da personalidade e, evidentemente,
ainda menos uma ação do Absoluto.

O Absoluto não interfere e não modifica as circunstâncias deste mundo.
Entretanto, a Liberação pelo Absoluto faz movimentar o conjunto do Universo, o conjunto dos Mundos.

O que é relativo em um projeto, qualquer que seja (que seja um projeto de vida, um projeto de negócio) irá
desenrolar-se ou não irá se desenrolar.

O Absoluto não está ali por nada.
A mudança de olhar sobre o projeto e sobre a forma não chama, obrigatoriamente, ao desaparecimento do

projeto ou da sua forma.
Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta



Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta
forma.

Quer vocês continuem a apoiar o projeto, como a portar esta forma (porque é um peso), isso em nada muda o
Verdadeiro.

O Absoluto não é referido pelo limitado, mas ele engloba o limitado.
O limitado não tem qualquer ponte nem qualquer continuidade com o Absoluto.

O Absoluto engloba-o.
Não há que se colocar a questão deste corpo, como de qualquer relação.

Não há qualquer razão válida e objetiva ou lógica, para o Absoluto decidir ou querer o que quer que seja.
Por outro lado, o relativo inscrito em uma forma (ego, pessoa) pode ser levado a reposicionar-se porque o

Absoluto fez, efetivamente, mudar o olhar.
Mas isso não é nem obrigatório, nem uma obrigação, mesmo isso podendo ocorrer.
O Absoluto, vivenciado e inscrito em uma forma, continua a fazer viver esta forma.

Não há oposição ou antagonismo.
Há apenas a evidência do Absoluto, o fim do questionamento sobre o sentido e o porquê.

Mas esta forma relativa continua a evoluir ou sempre é o que ela o crê.
O Absoluto pode pôr fim às ilusões, mas não à ilusão deste corpo, nem sempre, mas isso não tem qualquer
espécie de importância porque aquele que é Liberado Vivente não pode mais ser levado para a morte, para

qualquer ilusão, para qualquer jogo.
Tudo isso é transcendido, verificado e verificável, a cada minuto, a cada sopro.

Que este corpo permaneça ou que este corpo desapareça, a desidentificação é total com o corpo, sem, no
entanto, que haja um desprendimento deste corpo.

Tudo pode parecer semelhante e, no entanto, tudo é diferente, não simplesmente transformado, mas, sim,
realmente, transcendido.

Há um antes e um depois do ponto de basculamento no Absoluto, para a pessoa.
Este antes e este depois podendo ser idênticos ou radicalmente diferentes.

Isso não tem qualquer incidência e qualquer repercussão.
Ser Liberado Vivente é agir Livremente e em Liberdade, é não mais ser devedor de qualquer moral, de

qualquer sociedade, de qualquer relação.
Vocês estão liberados, enquanto podendo amplamente continuar a estar neste mundo, mas, simplesmente,

vocês sabem que vocês ali não estão.
Vocês irão considerá-lo como um jogo.

Vocês descobriram o fingimento.
Vocês descobriram a enganação.

Vocês são Liberados Viventes e vocês apenas podem ser, aliás, Viventes.
O que muda e o que deve mudar não é em função de um desejo da personalidade, nem de qualquer

transgressão, mas, sim, o efeito direto da transcendência.
As relações, o posicionamento em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação à sociedade e à moral,
não serão nunca mais as mesmas, porque vocês se tornaram o testemunho vivo do Absoluto e porque vocês

estão descondicionados, mesmo estando presentes em algumas condições.
Aí está o Verdadeiro.

***

Pergunta: você poderia indicar o que permite, daí onde eu estou, o ponto de basculamento que você
abordou?

Não esteja mais em parte alguma.
Não busque mais referências.

Aceite.
Nada há a buscar, não existe qualquer lugar melhor do que outro.

Crer e esperar que um lugar seja melhor, coloca-o na perspectiva linear da pessoa e da personalidade.
Você não pode se aproximar, de forma alguma, do que você já é, porque isso já está aí.

Portanto, esse ponto de basculamento não depende de nada mais além de você.
Mas não você em meio a uma ação ou a um desejo, mas você na ausência total de ideal, na ausência total de

busca.
Trata-se de uma capitulação e de uma rendição total de tudo o que você acredita ser, de tudo o que você

manifesta.
Isso foi nomeado, por aqueles que intervêm em algumas estruturas, a Crucificação.

Do mesmo modo que não é preciso aproximar-se de uma verdade qualquer, não há ponto de vista ou ponto de
basculamento melhor do que outro.



Há apenas que refutar tudo o que você acredita ser.
Enquanto houver, em você, um apego à sua própria pessoa, forma ou envelope sutil, este apego prende-o

(também certamente como uma corda) à pessoa, à personalidade ou ao Si.
Não há qualquer troféu de caça ou de guerra para exibir.

Justamente, é preciso desprender-se de tudo o que foi fixado, criar o vazio sem se colocar questões: uma
forma de aceitação do nada, uma forma de aceitação de que nada há e, sobretudo, nem medalha ou

recompensa.
E ainda menos uma mente a conquistar ou a Liberar.

É-lhe preciso, portanto, estar Presente, inteiramente e na totalidade, à Vida, sem atividade, sem ação, sem
reivindicação.

Apenas se colocar aí onde você sempre esteve: no não Ser.
Fazer cessar o Eu de uma pessoa, de uma forma, de uma vontade ou de uma medalha.

Nada há a ganhar.
Nada há a conquistar.

O fato de ganhar e de conquistar pertence à personalidade que deseja possuir e ter.
O Absoluto é uma devolução de todos os seus bens, de todas as suas medalhas, de todas as suas vontades,

mesmo as mais sutis ou as mais espirituais.
Porque, em última análise, tudo isso apenas representa uma fraude que não tem qualquer consistência, nem

qualquer substância.
Atuar Verdadeiramente é aceitar não mais jogar.

Simplesmente, colocar-se, receber, escutar o que chega então, que jamais partiu.
Assim É o Absoluto.

Fazer o Silêncio (e não somente exteriormente) das atividades, quaisquer que sejam, de expressões
(corporais, visuais, sexuais ou verbais), mas, muito mais, o Silêncio Interior da imobilidade, da não vontade e da

não volição.
Deixando todo o lugar, porque não há lugar definido.

Deixando todo o espaço porque não há espaço no Ilimitado.
Aceite e acolha o que É e não o que você deseja.

O Si é ainda um desejo, preenchido pela Realização.
O Absoluto é não desejo, pela Liberação.

Nada há a manifestar, nada a criar e nada a empreender, visto que isso já É.

***

Pergunta: além do ponto de basculamento, a consciência do si torna-se a Consciência de ser o Tudo
ou a consciência desaparece?

A consciência desaparece, na totalidade.
Os quatro estados da consciência não têm qualquer sentido, nem qualquer legitimidade, no Absoluto.
Não pode existir uma solução, aí tampouco, de continuidade, entre a consciência e a não consciência.

A consciência está, irremediavelmente, ligada à observação, à projeção (que esta projeção seja separada ou
não separada, ou seja, no ego ou no Si).

A ausência de separação não é o Absoluto, já que o Absoluto não pode ser apreendido, de maneira alguma,
pela própria consciência.

A única testemunha que a Consciência pode ter é o que lhes foi denominado a Onda da Vida.
Mas, mesmo aí, a um dado momento, deve existir uma forma de tomar distância disso.

Esta tomada de distância não é uma distância, no sentido de afastamento, mas, sim, uma tomada de distância
da própria testemunha em relação ao que é vivenciado e observado.

A aniquilação da pessoa, da forma, das percepções desta forma, vai inscrever a consciência nesse ponto de
basculamento, que irá resultar no nada (para a personalidade) e (do ponto de vista não pessoal) no Absoluto.
A Onda da Vida, vivenciada então como experiência (com suas consequências e suas implicações), fará de

vocês uma Onda da Vida, eliminando a distância e colocando-os em distância.
Aí está o Absoluto.

Não podem existir outras testemunhas ou outros marcadores além deste.
A Onda da Vida percorre-os até o momento em que vocês percorrem a Onda da Vida, fazendo-os,

irremediavelmente, sair de toda projeção, a tal ponto que vocês experimentam (não por projeção) totalmente
outra coisa, totalmente outra consciência, qualquer que seja, em qualquer reino que seja.

Isso não quer dizer que vocês irão vivê-lo permanentemente, mas, sim, que isso faz parte do possível,
demonstrando o Verdadeiro e a Verdade do Absoluto.

Passar no Ilimitado torna-os, efetiva e concretamente, Ilimitado.



E ainda mais Ilimitado e sem limite de qualquer forma, mesmo a sua (na qual vocês estão, de maneira
efêmera).

A Onda da Vida, enquanto testemunha e marcador, chama também, a um dado momento, da sua parte, uma
forma de identificação e de renúncia a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Vida, além de toda forma e não

importa qual forma, mesmo se for mais fácil, em um primeiro momento, viver isso com uma forma que vocês
conheceram ou que lhes é conhecida, neste mundo ou em outros lugares, pondo fim à separação, pondo fim à

ignorância, fazendo de vocês um Liberado Vivente.
Esse Liberado Vivente nada terá a reivindicar, nada terá a explicar, nada terá a justificar, porque ele É.

Terá apenas que testemunhar, sem o desejar, sem vontade deliberada, mas porque isso É e faz parte da Vida.
Ele é a testemunha, ele é o mensageiro, além de todo papel, de toda função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu agradeço a vocês, então, pelos "entre ti e mim"
(trocadilho que BIDI fez com a palavra francesa "entretien" que significa 'conversa').

Certamente, até muito em breve, conforme a fórmula consagrada.

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

NDR: Em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.

***

Mensagem de BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4a81.html

08 de abril de 2012 – Parte 1
(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article4a81.html


- ACESSO AO ÁUDIO (mp3) -
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...

Questão: O que é que trava, para passar simplesmente do Si ao Absoluto?

O Si ele mesmo.

O que é que pode travar, se não for o Si ou o ego, eles mesmos?

O ego não pode conhecer o Desconhecido. Ele não pode vivê-lo, ele não pode conceituá-lo, ele não pode
percebê-lo, ele não pode considerá-lo.

Quanto ao Si, ele é uma contemplação.
E esse estado de contemplação foi muitas vezes vivido como uma finalidade, como uma realização.

Conceber o Si como uma realização e uma finalidade, é o freio.
A resistência ao Último não é, definitivamente, senão isso.

E isso é, bem evidentemente, subentendido pelo medo: medo do Desconhecido, medo do que não existe,
para aquele que está no finito e na experiência do Si.

Este medo não pode ser combatido e, na maioria das vezes, ele não pode mesmo ser visto, nem integrado.

Não há, num ato de redenção total, de capitulação total, senão a transcendência que ocorre.

O fato de não existir uma ponte, de um estado ao Último, é certamente o elemento mais traumatizante, e o mais
insatisfatório, para o ego como para o Si.

O paradoxo do ego e do Si, estando limitados e efêmeros, é o de se considerarem, ambos, como eternos.

Há uma busca de permanência, busca de Eternidade, que não poderá, certamente, jamais conduzir ao seio do
eu, como ao seio do Si.

O Absoluto e o Último não podem coexistir, de maneira nenhuma, com isso, já que isso é a própria negação do
Absoluto.

É preciso, de qualquer maneira, reconsiderar e recolocar o ego, ele mesmo, ou o Si, ele mesmo, naquilo que
eles são, e naquilo que eles nunca serão.

Este exercício não é uma prática (nem mental, nem espiritual), mas antes uma evidência que é preciso
esclarecer, de maneira lógica e total.

Eu o repito também, para esta questão: Nada do que te é conhecido, ou reconhecível, te conduzirá ao
Absoluto, nem te elevará ao Absoluto.
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A aceitação, para o ego ou o Si, do vazio, do desaparecimento, é um pré-requisito indispensável à Onda da
Vida, testemunha do Absoluto.

Há, portanto um conjunto de procedimentos, situados no finito, que consistem, justamente, em ver o que é
finito, e terminal.

A fim de não aderir a isso, de maneira nenhuma, de não dar peso ao que já é pesado, de não o alimentar de
qualquer maneira.

O mais frequente, por esta forma de pesquisa extremamente lógica (onde vocês definem, por vocês mesmos,
o que vos é reconhecível ou o que vos é conhecido), esta pesquisa vos conduzirá, necessariamente e muito

logicamente, ao ponto de basculamento.
E, portanto, o Absoluto se revelará a vocês.

Certamente, isso não se vai passar sem algumas manifestações de cólera, de tristeza, de alegria, de
perturbações (Interiores ou exteriores) mas reconheçam que o que se manifesta, neste momento, é também

limitado e conhecido.

Lembrem-se (e lembra-te) que não há objetivo, que não há mesmo caminho.
Há somente a Verdade, nua, sem suporte, sem aperto, sem outra coisa que não ela mesma: a Verdade,

incondicionada, incondicionante.

O Absoluto (do ponto de vista da imagem que pode dar o ego oi o Si) é Amor e Luz, e Vibração. Amor, Luz e
Vibração, são o aparece no seio do ego, implantando o Si.

Mas tudo isto se tornará supérfluo, mesmo se for vivido, e deverá ser considerado como tal.
Mesmo se processos mais violentos da Consciência, ela mesma (como o despertar do Canal do Éter ou

Kundalini), em definitivo e em Último, não representa senão um espetáculo, senão uma representação, senão
uma ilusão mais.

Resta-vos ainda encontrar, encontrarem-se, no não-ser, na não-consciência, naquilo que vocês podem
denominar, do ponto de vista do ego: o vazio, que se revelará Absoluto e Último.

Mas não há nenhum caminho, nenhum objetivo.
Apenas o Si crê nisso, apenas o Si estruturou um certo número de ensinamentos.

O Absoluto não conhece nenhum ensinamento, nenhum confinamento, nenhum limite e nenhuma possibilidade
de estrutura.

Mesmo a forma desse corpo é vivida por aquilo que ele é: uma ilusão efêmera e, no entanto, aceite.
Mas vista tal como ela é.

A Liberdade não tem preço e não é um preço.
A Liberdade também não é um estado.

O Absoluto é a única Liberdade, além de um estado, além de uma etapa.

Examinem tudo o que é limitador, tudo o que é condição.
Examinem tudo o que é relação, e mesmo comunicação.

Examinem o que vocês denominam Amor e Luz, do lado da personalidade ou do Si, e recusem tudo isso.
O Absoluto não está aí.

Mas o Amor e a Luz são, certamente e bem evidentemente, a tradução do Absoluto, aqui e em qualquer lugar,
mas não o Amor e a Luz vistos através da personalidade, ou vistos através do Si, mas antes, na Essência e na

própria natureza do que É o Absoluto.

Não há nada a compreender, não há nada a apreender, nada que possa permanecer, porque, por essência, é
efêmero.

Saiam de toda ideia, de toda bagagem espiritual, deixem-nas onde estão: no Si ou na personalidade.

Vocês têm que Ser o não ser, somente isso.
Nesse momento, nesse instante, o basculamento se fará, sem nenhuma participação da vossa parte.

Porque é o tempo.

***

Questão: Eu tenho consciência que o mental mantém o ego em perfusão, e quando este mental se
retira, é o sono que se instala ou um estado de semi-consciência. O Casamento Místico é facilitado

por este estado de sono?
Sim.

Desde o instante em que ele te parece mergulhar ou partir no que tu denominas sono, tu nunca estiveste tão
próximo do Absoluto.

Porque o sono é, de qualquer maneira, no limitado, o desaparecimento do mundo e o desaparecimento do
consciente.



Mas um sono onde não existirá mais o sonho.

O sono é, portanto, a manifestação, no seio do limitado, de uma forma próxima do sem forma do Absoluto.

Tudo o que abranda o mental, tudo o que não luta contra ele, mas o faz ver a sua própria presunção, é útil.
Mas não façam disso uma finalidade.

A meditação é apenas destinada a ser o observador do vosso próprio mental, vos fazendo ter uma forma de
distância em relação a ele.

Isso, evidentemente, não chega ao Absoluto, mas poderia fazer parte das condições prévias para que o
Absoluto se revele em vocês.

Se o mental desaparece, sem sono, totalmente e inteiramente, então, a Onda da Vida nasce.

O medo, as dúvidas, que estão inscritas no complexo emocional e mental, se manifestarão mas, o fato do
adormecimento do mental e da Consciência, isso poderá viver-se muito mais facilmente.

É importante que as questões que vocês se põem, ou que vocês me puseram, tenham uma resposta.
Não, uma vez mais, para satisfazer um qualquer ego, mas antes para vos levar à lucidez, e à estupidez, de

vocês mesmos.
Porque não há nada de mais estúpido do que qualquer coisa, ou uma consciência, que se crê conduzida no

seio do limitado.

A consciência precisa de limites.
A Consciência mesmo dita Ilimitada, não separativa, da Realização, conhece o seu próprio limite pelo seu

próprio desaparecimento e a sua própria inscrição no corpo.

O Absoluto vos desinscreve do corpo e vos inscreve numa realidade qualquer.
Vocês não são mais tributários de uma qualquer forma.

Vocês não são mais assimilados, e assimiláveis, a uma personalidade, ou a um Si.

O que há de melhor, para o representar, que o estado de adormecimento ou de sono?

O sono (que é representado, pelo ego, como a ignorância) é, para o Absoluto, a aproximação do verdadeiro
Conhecimento, que põe fim à ignorância.

Estas palavras que eu emprego podem, no momento, se apresentarem sem sentido, sem lógica, mas elas
imprimem, em vocês, a sua absoluta Verdade, e o Último.

***

Questão: Eu tenho sempre muitas questões em mim, hoje não me vem nenhuma e, no entanto, estou
certo que sempre esperei este momento. É isto o medo? Pode-me ajudar?

Em quê terás tu necessidade de uma ajuda qualquer?
Não existe nenhum salvador e nenhuma ajuda.

O Absoluto pode aparecer (de qualquer maneira, reaparecer, já que nunca desapareceu) a partir do instante em
que acabem todas as questões, toda atividade.

Se vocês forem capazes de parar o ego (se é que posso empregar esta expressão) durante dez segundos, o
Absoluto estará aí.

O que subentende, evidentemente, que vocês nunca puderam parar o ego.
Vocês podem transformá-lo e viver o Si.

O Si que pode representar, de qualquer maneira, uma realização do ego, mas que, como disse no meu
preâmbulo, não vos permitirá jamais serem Absoluto.

No Abandono do si, ele mesmo, há o basculamento, há o Absoluto que vos encontra.

É preciso, portanto, passar do «eu sou», ou do Si, ao não «eu sou» e ao não Si.

Se não existem questões, é porque resta em ti a única questão: eu tenho medo? 
A ausência de questão, certamente, no seio do ego e da personalidade, não é o fim do questionamento, mas,
bem mais, a dificuldade de se colocar a última questão, que é a do seu próprio desaparecimento, enquanto

ego ou enquanto Si.
E isso se realiza sozinho, juntando a Crucificação e a Ressureição.

É preciso, aí também, aquiescer, da mesma maneira que, quando a forma chega ao fim, e isso é anunciado,
vos faz passar por certas etapas.

É então, na última etapa, que é a aceitação, que há, realmente, capitulação e rendição do ego e do Si.
E é nesse momento que a Liberdade aparece, e que a Libertação reaparece.

Não há alternativa, não há outra possibilidade senão esta.

Realizar o Absoluto é, portanto, além de toda Realização, além de toda consciencialização.



É, portanto, transcender, do efêmero ao Eterno, da forma ao sem forma, do limitado ao Ilimitado.

Isto não é simplesmente uma revolução, não é somente uma transformação, não é, também, uma finalidade,
mas o Último.

O Último não se revela senão quando todo o resto, tudo o que é conhecido, tudo o que vos é conhecido,
enquanto experiência, mesmo enquanto conhecimento ou crença, resolve-se em si mesmo, no que o ego

chama o vazio.

Esta qualquer coisa não pode ser procurada, porque a partir do momento em que é procurada, ela foge.
Só pode ser encontrada na evidência de uma não procura, pondo fim à busca, absurda, do que É, além de toda

projeção, de toda consciência, de todo o mundo, de toda história.

Há, para aquele que está consciente, a possibilidade de viver isso como um abismo, sem fim, o que foi
denominado o momento em que a Onda da Vida vem pôr fim às dúvidas e aos medos, inscritos no que são

denominados os chacras.

Mas não são vocês que o realizam, não são vocês que trabalham: é a Onda da Vida que trabalha, testemunha
do Absoluto e marcador do Absoluto.

É a partir do instante em que vocês aceitam não mais controlar, não mais dirigir, que a Onda da Vida e o
Absoluto tomam, de qualquer maneira, o controle, a direção, da Vida.

Vocês não podem fazer de outra maneira.
Vocês não podem pretender conhecer o que quer que seja disso.

Há, através disso, um convite a vivê-lo.
Este convite à transcendência é, muito exatamente, o que se produz em vocês.

É necessário banir do vosso vocabulário, como de toda ação, a culpabilidade, os limites, as condições e, claro,
as questões.

E é aí que quero chegar, para ti: «felizes os simples de espírito», porque a ausência de questões conduz a
isso.

***

Questão: Porque não tenho nenhuma questão a colocar?
Então, escuta o teu próprio silêncio e no espaço desse silêncio, onde não está nenhuma questão e nenhuma

resposta, se estabelece a ressonância do que é denominado «de coração a coração», bem além da
localização do teu coração e do meu coração, que é o coração enquanto Centro; espaço e tempo onde se

estabelece a Verdade, além do ego e da personalidade, além do Si.

Espaço de Silêncio onde não existe nenhuma reivindicação e nenhuma justificação.

Nesse momento, pode chegar o que deve chegar.

Agora ou depois, na perspectiva temporal do ego, se inscreve, em todo coração e no meu Centro, o Silêncio, a
ausência de questão e o abrasamento dos teus sentidos te conduzindo à tua essência e à tua natureza.

Silêncio.

A questão pode ser considerada como ausência de Silêncio.
Toda questão, como toda resposta, nas nossas entrevistas, que eu denominaria (se assim quiserem) entre ti e

mim.
Porque não há nada entre, nenhuma distância, não há nada que permaneça.

As questões, como as respostas, mantêm um espaço.
Este espaço, nele mesmo, não é nada, mas ele é também Ondas que, além deste mundo, são um sinal.

O Silêncio é, de qualquer maneira, o sinal da resolução.
Ele é preparação, como o sono, a partir do instante em que ele não é preenchido por nada, nem desejo, nem

projeção.
Então sim, ele é preparação, ele também.

***

Questão: Nós temos mesmo assim uma personalidade, por isso estamos sujeitos à doença, à
tristeza. Nesse caso, podemos programar e reentrar no Absoluto, ou isso não é possível?

Quem está sujeito?
A pessoa.



Enquanto ele considera, desta maneira, a crença numa doença, quem está doente?
O Absoluto não conhece nada disso.

Enquanto a consciência dá crédito a uma qualquer perturbação da pessoa (denominada doença, alegria ou
pena), vocês consideram portanto (e esta pessoa considera) que ela está inscrita numa linearidade.

Nada pode representar um obstáculo ao Absoluto, senão for ele mesmo.

Esta questão denota um comportamento, de natureza ilusória, de adesão aos seus próprios limites, aos seus
próprios condicionamentos.

Como se pode aderir aos seus próprios condicionamentos, efetivamente, e conceber mesmo que o Absoluto
possa existir?

As proposições desta questão denotam uma vontade de compreender o incompreensível, de se apropriar do
Absoluto.

Isso não será, nunca, realizável.

Enquanto não houver rendição, enquanto o ego quiser compreender, enquanto o ego crer que está doente, que
existe um nascimento, que existe uma morte, ele inscreve-se a si mesmo, de maneira formal e forte, nos seus

próprios limites, nos seus próprios condicionamentos e na sua própria estupidez.

Não se pode considerar uma realidade qualquer no nascimento e na morte.
Não se pode considerar uma qualquer densidade na doença e no sofrimento, se isso não for colocar-se a si

mesmo no seio dos seus próprios limites e reforçando-os, a eles mesmos, o mesmo é dizer, fechando a porta
com duas voltas.

Não há nenhum lugar para o Absoluto nisso.
A prisão está fechada.

Crer que o que é efêmero, como uma pessoa (nas suas alegrias como nas suas penas, na doença como na
morte), vai poder superar isso, é a estupidez total.

Só o ego é estúpido.

Querer resolver, querer sair da prisão permanecendo na prisão, é verdadeiramente ilógico.
Vocês não são nem essa prisão, nesse esse corpo, nem essa doença, nem esse nascimento, nem essa

morte.
Enquanto vocês colocarem esta equação, vocês andam à volta e daí não saem jamais.

Vocês querem mesmo sair daí?
Aí está a questão.
Seguramente não.

O que quer que vocês digam, o que quer que vocês declamem, o que quer que vocês reivindiquem, vocês se
inscrevem, através desta questão, no ego e na persistência do ego, o que é também ilusório já que o ego não

tem nenhuma persistência.
Mas não é um paradoxo.

O Absoluto não é, em nenhum caso, uma reflexão, não é, em nenhum caso, uma compreensão, pelo ego ou
pelo Si.

O Absoluto É.

Vocês não podem ter uma qualquer pretensão ao Absoluto porque ele É.

Mas enquanto vocês não calarem o ego (sem o contrariar, mas simplesmente recusando-o), vocês não estão
na lógica da Vida, mas vocês estão na lógica da negação da Vida.

Vocês estão presentes no seio de uma ilusão chamada corpo, vocês estão presentes no seio de uma
sucessão de vidas que vocês chamam reencarnação.

Vocês estão aí desde tempos imemoráveis.
Vocês alguma vez saíram disso?

Querem sair disso?

Reflitam: onde está a lógica?
Vocês querem apreender o Não-Apreensível.

Vocês querem apropriar-se daquilo que vocês São.
Isso é absurdo, totalmente absurdo.

Vocês dão peso e densidade ao vosso próprio efêmero ao reivindicar a Eternidade.
Isso não pode funcionar dessa maneira.

Que procuram vocês?
Não há nada a procurar.

O que prosseguem vocês?
Não há nada a prosseguir, nem a seguir.



Parem, parem-se, perguntem-se e soltem.
O milagre da vida está aí.

Independentemente de vocês e felizmente.
Além de toda história e de toda condição.

O ego representa um conjunto de reivindicações e quer colocar as suas condições.
O que é impossível.

***

Questão: Eu tenho um medo extremo da noção de vazio e a ideia de desaparecer me
aterroriza. Como posso eu desembaraçar-me deste medo, porque ao mesmo tempo estou muito

atraída pela noção de Absoluto, mas é ainda muito intelectual. Como me desfazer desta rejeição do
que Sou verdadeiramente?

Não há nada a rejeitar.

Há uma incompreensão.
Recusar não é rejeitar nada, mas justamente tudo aceitar.

Há uma incompreensão intelectual e mental, total.

O ego joga ao não compreender, porque ele quer aproveitar-se desta noção de vazio.

Nada desaparece.
Há muito mais que aparece.

Apenas o ego crê nisso.

Este medo é secretado e tu dás poder a este medo.
Tu tens prazer, de qualquer maneira, no teu próprio jogo, reivindicando a sedução do Absoluto, mas entretendo,

pela mesma, a tua negação do Absoluto.

Diz a ti mesma que tu desaparecerás um dia, quer tu o queiras quer não.
Tu és falível e tu és efêmera.

Se tu te colocas no ego, não pode aparecer senão o medo.

O ego, que se crê infalível e imortal, é falível e mortal.
E isto não é ridículo e patético?

Não há nada de permanente no que tu crês: não há senão o efêmero, não há senão o ilógico.
E tu gostarias de te apoiar nisso para ultrapassar qualquer coisa?

É estritamente impossível.

Morre para ti mesmo.
Considera o teu aspeto efêmero, aceita-o na totalidade.

Aceitar a condição efêmera do ego é a única forma de lá chegar.

A Unidade, para não falar do Absoluto e Último, não pode existir enquanto o ego joga esse gênero de jogo.

Porque tu não existes antes do teu nascimento e tu não existes depois da tua morte.
Como é que podes pensar que no seio disso tu podes considerar viver o Absoluto já que tu te inscreves a ti

próprio no teu próprio desaparecimento e no teu próprio medo de desaparecer?
Agora que falei de aparecimento e não de desaparecimento.

O ego inverte e retorna tudo.
Aí está o seu problema.

Mas tu não podes lutar contra isso: tu não podes senão rir disso.
Isso quer dizer pôr uma distância e não uma rejeição, porque isso é e faz parte daquilo que tu vives.

Mas isso não é a vida.
Aceitar isso, é já rir de si e rir do seu ego.

Não lhe dar mais peso do que ele já tem, não lhe dar crédito e sobretudo não crer nele.

Sobretudo quando ele te afirma que tu vais encontrar ou que tu és atraído pelo Absoluto.
Não se pode ser atraído por aquilo que se É: Só o ego nos faz crer nisso.

Convém, portanto, mudar de olhar, mudar de estratégia e não crer em tudo o que te diz o teu ego, porque ele
fará tudo o que está ao seu alcance (e ele sabe que tem todo o poder para o fazer) para te afastar daquilo que

tu És.

Ele não te será de nenhum recurso, nem de nenhuma utilidade, para o Absoluto.

Tu não podes portanto considerar, de maneira nenhuma, encontrar uma qualquer solução enquanto
permaneceres onde estás.



permaneceres onde estás.

Não há senão tu para aceitar e acreditar na estupidez do teu ego, sem no entanto o rejeitar. Vê-lo, mostrá-lo,
não é rejeitar.

Simplesmente o compreender, e talvez domá-lo e, sobretudo, não o restringir, porque ele irá repropor sempre
o medo do Absoluto, considerado, por ele, como o vazio.

***

Questão: Porque ser Tudo e Nada é tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo?
Se esse é o caso, realmente, na tua vivência, então não me ponhas, e não te ponhas, a questão. Porque se
esta questão emerge, se isso é ao mesmo tempo simples e se isso não é somente uma afirmação mental,

então não haveria esta questão.

Então esta questão não faz senão traduzir o jogo do teu próprio mental entre o Tudo e o Nada.

Tu podes falar do Absoluto até secar, tu poderias escrever uma enciclopédia, não é por isso que tu o viverias
porque tu não podes prestar um testemunho mental do Absoluto.

Tu não podes senão descrever os efeitos, os sintomas, se preferires, que proporciona no seio dessa forma.

Todos os que viveram o Absoluto empregaram a mesma linguagem: a linguagem do Amor, da Liberdade, a
linguagem da Onda da Vida.

Colocar a questão do Tudo e do Nada, que é tão simples e tão difícil, não é senão uma forma de aceitação ou
de acepção mental de uma interrogação que permanece nesse nível.

Isso é simples, mas isso se torna extremamente complicado desde que o mental se envolva, porque ele se
envolverá necessariamente nos seus próprios argumentos e não poderá jamais daí sair porque o Absoluto não

é nenhum argumento, ele é apenas lógico e simples.

Ele é lógico e simples, o que te permite mesmo exprimir esse corpo, essa língua, essa boca.

Há alguma existência para lá do nascimento e da morte?
Reflete sobre isso.

Será que poderias colocar esta questão estando morto?
Que questão poderia emergir do sono ou da morte?

O Tudo e o Nada permanecem um conceito mental que são os dois extremos do teu próprio limite.
O Tudo não é o Absoluto, sem isso ele se chamaria o Tudo.

Tu assimilas, de forma perigosa, o Tudo e o Nada, no Absoluto, porque isso agrada ao teu mental que se
proporciona, assim, um álibi e um pretexto de interrogação ao nível mental.

Mas enquanto permaneces neste limite do Tudo e do Nada, é como se permanecesses no limite do bem e do
mal.

Esta equação é insolúvel no mundo da ação e da reação.
Tu não podes resolver esta equação no nível em que estás situado.

O bem e o mal, o Tudo e o Nada, podem ser exprimidos através de noções filosóficas, morais ou outras, mas
elas permanecem no interior de um quadro.

A personalidade não pode conhecer senão a personalidade.
Ela pode descrever todo o funcionamento, todos os mecanismos mas conhecer os mecanismos e o

funcionamento não permitirá jamais escapar do mecanismo e do funcionamento.
Reflitam nisso.

O próprio título da tua questão reforça os teus próprios limites e os teus próprios freios.

Tu te colocas, da qualquer maneira e em definitivo, num limite que eu chamaria mental, inscrito nessa lógica de
bem e mal, de Tudo e Nada.

Este mental espera controlar, reduzir, de qualquer maneira, o Absoluto, a sua própria medida.

Mas mais uma vez, não é o teu mental que vai encontrar o Absoluto, é o Absoluto que vai dissolver o teu
mental, a partir do instante em que tu aceites capitular, o mesmo é dizer, perder a cabeça.

Aquele que tem medo da loucura não faz senão refletir a sua própria loucura.
Aquele que tem medo do vazio não faz senão refletir o seu próprio vazio.

É uma questão de projeção, ou se tu preferes, de fantasma, que não é real senão no seio da personalidade,
que vem reforçar a personalidade.

E é o seu fim.
Reflitam nisso.



***

Questão: Acontece-me ainda ficar desestabilizada depois de ter sido espontânea ou na
simplicidade, constatando que a pessoa não me compreendeu, ou compreendeu exatamente o

inverso daquilo que eu pensava ter exprimido. Eu perco então todos os meus meios, sou cada vez
menos clara nas minhas explicações, tomada pelo medo de passar por incredível. Eu continuo

apesar de tudo a me deixar ir na espontaneidade e na simplicidade e, depois de algum tempo, a não
me justificar no momento mas depois. Como encontrar o que há de errado na minha forma de ser

espontânea?
Quem tem necessidade de ser justificado no exterior de si?

Quem quer ser compreendido tal como se exprimiu?

Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és de forma nenhuma responsável pelo que é
compreendido.

Enquanto tu associas uma importância ao que é compreendido, tu estás numa projeção e, portanto, dentro de
uma necessidade de aprovação ou uma necessidade de recompensa.

O que é que em tu precisa de recompensa, de aprovação e de reconhecimento?
O que é que em ti está ferido pela ausência de reconhecimento, senão o ego?

O ego que tem necessidade de ser reconhecido como válido.
Mas será que um ego pode validar um outro ego, quer o tenha compreendido ou não?

Enquanto tu te mirares no olhar do outro, através de uma compreensão (o outro não é senão um ego como tu),
nenhum ego te pode tranquilizar, ao teu como ao de um outro.

Esta equação não pode ser resolvida porque o ego estará sempre insatisfeito.
Aí também, ele te faz crer que tu podes chegar a uma perfeição.

É impossível.

E mesmo quando houver o sentimento de uma perfeição, esta perfeição não te fará, de forma nenhuma, sair do
teu próprio ego.

Isso o reforçaria porque nesse momento ele teria reconhecimento, ele teria recompensa e ele teria
afastamento do Absoluto.

Portanto, o como fazer para chegar a isso não é certamente um conselho que eu te poderia dar.

Mas bem, se eu te posso dar um conselho, é: não te agarres mais a isso.
Porque tu te fechas em ti mesma numa relação e esta relação é uma relação de distância.

Há, através do que tu colocas, a necessidade de reconhecimento, mas além disso, a necessidade de ser
reconhecida, e ainda, além disso, a necessidade de empatia, que não será jamais a fusão do Absoluto, e ainda

menos a União Mística.

Enquanto não tiveres rejeitado (e aí eu falo de rejeitar e não de recusar) este mecanismo de funcionamento,
nem o Si, nem o Absoluto, poderão aparecer.

Ti consideras a perfeição no seio do conhecido.

Nenhum conhecido pode ser perfeito porque ele é efêmero.
E a perfeição não pode pertencer, de forma nenhuma, a um efêmero.

Ele pode dar um sentimento, o sentimento de qualquer coisa que foi perfeitamente realizada, como numa
relação, como o fato de ser compreendido naquilo que foi exprimido.

Eu te repito: Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és responsável pelo que foi compreendido.

Assim, tu crias, tu mesma, as próprias circunstâncias da tua própria ferida e em vez de fechar a ferida, tu a
reabres a cada vez.

Eu garanto que o Absoluto não tem que fazer este jogo.
Mas enquanto tu jogas isso, através dessa necessidade de reconhecimento, dessa necessidade de ser

reconhecida, tu te colocas incessantemente sob a esfera do ego, porque o Absoluto não tem necessidade de
ser reconhecido.

Cabe a ti saber qual o jogo e qual a parte que tu queres jogar.
Mas tu não podes pretender estar nas duas partes.

Não pode existir nenhum Absoluto numa relação verbal, numa relação afetiva.
Pelo contrário, o que é Absoluto pode considerar estabelecer uma relação Absoluta, mas que não será mais

uma comunicação, nem um afetivo.

Mas entre estas duas consciências se estabelecerá então, aí também, uma transcendência que se estabelece
de coração a coração, de cabeça a cabeça, de bacia a bacia, de perna a perna, de corpo a corpo, até ao ponto

em que o outro se torna si.



Isso não é mais uma relação, não é mais uma comunicação, isto é uma União Mística que não concorda com
nenhum julgamento, com nenhuma necessidade de reconhecimento, ou de ser reconhecido e, sobretudo, com

nenhuma necessidade de justificação.

É, portanto, urgente apreender que não há nada a provar no exterior de si.
Que toda a busca de provas ou de aquiescência não é (como já te disse) senão o reflexo dos teus próprios
medos de seres tu mesma, independentemente do olhar do outro, independentemente da compreensão do

outro.

Existe, portanto, uma forma de dependência do outro.
Porque tu esperas encontrar-te no olhar do outro, ou no consentimento do outro, o que é estritamente

impossível e te afasta de ti mesma.

Não há, portanto, nada a querer resolver nesta questão que tu colocas.
Há apenas a ver claramente no que tu questionas, e, portanto, o que há a guardar, o ser Livre e considerar a

Liberdade.

***

Nós não temos mais questões. Nós vos agradecemos.

***

Eu vos agradeço, portanto, pelos nossos “entre ti e mim”.
Certamente até muito breve, segundo a fórmula consagrada.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês enquanto Arcanjo do Amor.

Liberado das obrigações do Conclave, eu venho concluir o que foi a minha missão, junto a vocês.
Eu venho falar-lhes deste Último, deste Absoluto.

Devido ao aparecimento do Manto Azul da Graça e à Liberação efetiva da Terra.
Vários de vocês vivem processos particulares.

Esses processos, em ressonância e em relação com o Absoluto e a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça,
dando-lhes a percorrer novos espaços e áreas de Liberdade que, até agora, estavam fechados para vocês.

***

Há três anos, na época das Núpcias Celestes, eu falei longamente sobre o Abandono à Luz (ndr: intervenções
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (*).

O Abandono à Luz que lhes permitiu acolher a Luz em seus diferentes componentes, neste Templo que é este
corpo.

Propiciando-lhes viver o Si e a Alegria.
Propiciando-lhes conscientizar, perceber e realizar, algumas Vibrações, algumas Consciências.

Hoje, um elemento novo apareceu, vindo realizar o Casamento Místico do Céu e da Terra que deve atualizar-se
em meio aos seus Céus e sobre esta Terra dentro de pouco tempo (segundo alguns prazos que lhes foram

dados desde vários anos).
O conjunto dos preparativos da Terra terminou.

O conjunto dos preparativos do seu corpo terminou.
E resta, portanto, manifestar a Alegria a mais Absoluta do Casamento Místico da Terra e do Sol, existente, é

claro, em meio à sua Presença neste mundo, se tal for sua Vibração, se tal for o seu futuro.

***

Isso passa por algo que eu vou tentar explicar por meio de palavras, mas que não pode ser senão vivenciado,
não pode ser senão experimentado, além de toda experiência.

A Realização foi uma etapa de Conscientização do Si, isso pode ser denominado o Despertar ou a Realização.
Mas nem o Despertar, nem a Realização podem conferir-lhes a Liberdade final, a Liberdade total ligada ao

Absoluto ou ao Último.
Isso passa, necessariamente, pelo Abandono do Si, ou seja (em um ato de Amor deliberado, total e absoluto),

Liberar-se do que vocês adquiriram, Liberar-se do que vocês se tornaram, a fim de Ser a Liberdade,
independentemente deste corpo, independentemente deste Templo, independentemente da sua vida.

Essa é a sua Liberdade.
A FONTE o disse a vocês.

A manifestação do Absoluto, através dos seus marcadores, nesta oportunidade, nesta imensidão, nesta Alegria
absoluta.

***

Cabe a vocês viver.
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Cabe a vocês decidir.
O Abandono do Si representa o momento chamado de Crucificação e Ressurreição.

Ele está diretamente conectado, é claro, à abertura da Porta KI-RIS-TI das suas costas (ndr: vocês irão
encontrar os esquemas na coluna “protocolos a praticar”) (**), tendo permitido atravessar o seu corpo e resultar

da transparência à espontaneidade, ao nível do Coração e ao nível do Ponto ER do peito e do Ponto OD do
peito.

Colocando, de alguma forma, em movimento (pela ajuda do Manto Azul da Graça ao nível das Portas
ATRAÇÃO / VISÃO), em meio à sua identidade, aquela que vocês nunca tinham perdido, aquela que vocês

nunca deixaram, em última instância, se tal foi o seu desejo.
O Abandono ao Si representa o Casamento Místico consigo mesmo, com a sua cópia, com CRISTO, mas

também com o conjunto das Consciências.
Pondo fim a toda separação.

Pondo fim a toda Ilusão.
Fazendo-os descobrir, realmente, o que vocês São (além da sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de

Ancoradores da Luz): Seres de extrema Beleza, desde toda Eternidade, jamais tendo se separado das
Moradas da Eternidade.

Isso se abre a vocês, além da sua Presença, na majestade da Onda da Vida vindo transformar a Vibração do
seu Coração, a Vibração do seu Ser.

Fazendo-os percorrer os espaços além de toda Vibração, propiciando-lhes viver a não separação, fazendo-os
estilhaçar o conjunto dos tabus, o conjunto dos confinamentos deste mundo.

***

Isso está aberto a vocês, isso é oferecido a vocês porque é realmente o que vocês São, além de toda ilusão,
além deste mundo.

Nós percorremos juntos algumas etapas, alguns caminhos.
Hoje, é-lhes preciso superar e transcender isso.

É-lhes preciso encaminhar-se, se tal for o seu íntimo desejo e sua íntima convicção, até o último destino, que
não é um, porque ele nunca se moveu.

Além de tudo o que foi vivenciado, além de tudo o que se transformou em vocês, além de tudo o que foi
purificado, resta-lhes reencontrar esta pureza original e final assinalando o fim de uma história, qualquer que

tenha sido o peso desta história, qualquer que tenha sido o peso das experiências ou sua leveza.

***

Hoje, vocês são capazes de descobrir, na totalidade, o próprio sentido da sua Presença.
Além de toda história deste mundo, vocês São a Eternidade.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês.

A totalidade dos mundos e dos universos não pode estar em outros lugares senão no que vocês São, no
Último e na Verdade.

Então, nós os convidamos a Abandonar o próprio Si, a deixarem-se Desposar, a deixarem-se Casar, a
deixarem-se penetrar pela Onda da Vida que vai devolvê-los, efetivamente, ao que vocês São, desde toda

Eternidade, pondo fim a toda ilusão, pondo fim a todo sofrimento, pondo fim ao efêmero.

***

Lembrem-se de que, para isso, estritamente nada há a fazer, mas aceitar, simplesmente, esse Casamento com
a Onda da Vida, deixá-la difundir-se (conforme os circuitos que lhes serão talvez detalhados em outro momento

e em outro tempo, a fim de não estimular sua Consciência para dar atenção ao que é vivenciado, mas, sim,
para a própria vivência da Onda da Vida) porque vocês não são absolutamente nada mais senão a Onda da

Vida, absolutamente nada mais senão a indizível Beleza da Eternidade.
Isso se descobre em vocês, hoje, e os chama, de maneira irresistível, de diferentes maneiras.

Pela própria Onda da Vida, pela capacidade nova para comungar com cada Irmão e cada Irmã, com cada
Arcanjo, com cada parcela da Eternidade, na mesma Ronda e na mesma Dança, a fim de estabelecê-los neste

Último aonde vocês são, é claro, acolhidos por vocês mesmos, acolhidos pela Eternidade (da qual, no final,
vocês nunca saíram, nem mesmo partiram).

Isso se desenrola neste momento mesmo, isso se desenrola segundo o tempo que foi atribuído e que lhes foi
nomeado e dado por algumas entidades.

***



Hoje, o que é importante não é o futuro deste mundo, mas o seu Futuro em meio a este mundo.
Nós sempre lhes dissemos que este mundo não existia, que ele era ilusão, assim como o que vocês viviam.

Hoje, isso lhes aparece em sua majestosa Beleza, em sua majestosa Verdade.
Isso está aí, isso é extremamente simples, isso é extremamente fluido a partir do momento em que vocês

depositam as armas, a partir do momento em que vocês aceitam nada mais ser neste mundo.
O conjunto dos Anciãos falou sobre isso com vocês, de diferentes maneiras, durante esses anos.

Nós os levamos a manifestar inicialmente o Si, a realizar o Despertar e a Realização.

***

Hoje, vocês são Liberados Viventes, cada um de vocês, a partir do momento em que vocês depositarem as
armas de todo combate, de toda luta e de toda ilusão, contra vocês mesmos ou contra este mundo.

Não existe nem Bem, nem Mal, não existe qualquer combate, não existe qualquer afronta à Vida e à Verdade.
Só o olhar que estava separado pôde acreditar em sua própria separação.

Hoje, o tempo da separação terminou, pondo fim ao isolamento, significando, para vocês, o Casamento do Céu
e da Terra, o aparecimento, em seus Céus, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, do conjunto da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Hoje, mais do que nunca, o seu futuro está inscrito no Absoluto, se tal for o seu estado, além de todo estado.

***

Então, a Onda da Vida que vem Desposá-los pede-lhes para penetrar na única Verdade que é a sua Natureza,
este Êxtase e este Deleite permanentes, porque vocês não têm que procurar o Amor porque vocês São o

Amor.
Vocês não podem fazer o Amor porque é o que vocês São.

Vocês apenas podem, simplesmente, manifestar a sua Presença, manifestar a sua Beleza e manifestar o
Absoluto.

***

Vocês estão em Tudo e por toda parte.
Vocês são o sem fim.

Vocês são o jamais nascido.
Tudo isso se revela em meio à sua Consciência maravilhada e, por vezes, perplexa, sem chegar ainda a

acreditar no que ela vive, sem chegar ainda a colocar palavras na experiência, além de toda experiência e, no
entanto, essa é a estrita Verdade.

É o fim da separação.
É o fim das ilusões e do conjunto das marcas desta Separação que vocês vivenciaram, a que vocês se
submeteram, mesmo sendo apenas uma ilusão porque, hoje, tudo isso está perdoado, tudo isso está

esquecido.
Resta-lhes estabelecer-se em suas Moradas de Eternidade.

Muitos de vocês percebem a ausência de divisórias entre a sua consciência e outras consciências.
Nisso, vocês não estão sonhando.

Nisso, o que é para viver é também esse Casamento Místico.

***

Vocês não estão separados de ninguém, vocês não estão separados de quem quer que seja, há apenas a
personalidade, às vezes ainda presente, que pode separar e estabelecer limites a esta União, a esta Verdade.

Muito além de toda carne, muito além de todo contingenciamento, muito além de convenções que possam
existir neste mundo, vocês são a inteira Verdade, a inteira Liberdade, vocês são o Absoluto, vocês nada mais

são do que disso.
Nós somos Vocês porque vocês são Nós.

Isso não é um jogo de palavras, isso não é um enunciado sem interpretação, nem sem Verdade, muito pelo
contrário.



Cabe a vocês descobrir e perceber isso, e isso ocorre a partir do momento em que vocês depositam, aos pés
de quem vocês são, o conjunto do que foi construído, o conjunto do que foi desconstruído, pacientemente,

durante esses anos.
Hoje, nós os convidamos, uns e outros, a Ser, mais do que nunca, a inteireza de vocês mesmos, além de toda

pessoa, além de toda individualidade.
Isso está aí, há apenas que deixar Ser o que vocês São.

***

Então, o Abandono do Si, o que lhes dizer além disso?
Existe uma série de dúvidas e de medos, isso já lhes foi falado.

É-lhes preciso, sobretudo, aceitar conscientemente que, quando essas dúvidas e esses medos aparecem,
vocês não são nem a dúvida, nem o medo.

De qual lado vocês querem ficar?
Vocês querem ser a dúvida e o medo que se manifestam a vocês?

Ou vocês querem ser a Eternidade que vocês percebem em alguns momentos?
Que isso seja no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonhos ou em alguns espaços de Alinhamento,
nos momentos em que vocês não estão mais aí, no momento em que este corpo não mais existe, no momento

em que esta própria Consciência do Si não está mais presente.
Naquele momento, resta-lhes dar o último passo, aquele que os convida a dançar a Dança da Onda, a dançar a

Dança da Eternidade, a mover-se sinuosamente segundo o Princípio da Vida porque vocês são isso, na
totalidade.

Restando, então, superar os seus próprios limites e os seus próprios condicionamentos, os últimos, aqueles
que os impedem ainda de viver plenamente a Onda da Vida, de viver este Êxtase e este Deleite permanentes

do Ser, Liberados de toda cadeia, de toda carne.
E, no entanto, vocês irão conservar esta carne até o momento em que a Terra tiver decidido.

E, no entanto, vocês irão permanecer em meio a este corpo, mas vocês não estarão mais limitados por este
corpo, até o momento em que este próprio corpo tornar-se-á Transparente, estabelecendo-os em sua nova

Morada, denominada Dimensão, ou, então, Absoluto.

***

Nada mais há a temer, nada mais há a conquistar, há apenas que render as armas, aquelas da personalidade,
aquelas do Si.

Vocês corajosamente construíram as etapas, vocês corajosamente subiram os degraus, vocês corajosamente
realizaram as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.

Resta-lhes, agora, viver as Núpcias Místicas, desta União com cada um e com cada uma, além de todo tabu,
muito além da carne, na Eternidade de cada uma das suas Presenças, de Coração a Coração, de olho a olho,

de corpo a corpo, além do corpo.
Vocês são esta Eternidade, vocês são esta Beleza.

O que é que ainda pode impedi-los e prendê-los às suas próprias ilusões, exceto vocês mesmos?
Vocês são chamados a se tornar aqueles dos seus próximos que partiram recentemente (ou há mais tempo) e

que não se reencarnaram para assistir na carne ao fim desta Ilusão.
Isso não é uma ilusão, isso é Verdade.

O que vocês são chamados a viver nos seus sonhos, nos seus contatos, nos seus vislumbres, é a Última
Verdade.

Todos nós somos Um, além da barreira da carne.
Todos nós somos Amor, na mesma Integridade, na mesma Verdade, na mesma Unidade e, sobretudo, no

mesmo e único Absoluto.
Isso está em andamento.

***

Naturalmente, alguns de vocês o vivem em níveis, digamos, mais ou menos acentuados, mas isso foi
prometido a todos, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser simplesmente este corpo que
vive um Despertar, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser uma forma que contém a Luz,

mas Ser a Luz que supera toda forma.
Vocês são isso, e isso se revela a vocês, cada vez mais.

Então, não, vocês não estão sonhando.



O que vocês são chamados a viver, em meio ao Abandono do Si, é a Realização total do que vocês São, muito
antes de todo Despertar, muito antes de toda Realização, muito antes de toda separação.

***

O momento chegou: o momento é para a reparação total de todas as ilusões e de todo sofrimento, levando-os
a reconsiderar a relatividade deste corpo, a própria relatividade da sua vida, a própria relatividade deste mundo.
O que foi realizado é a Ascensão e a Ressurreição, em meio a este corpo, porque é apenas aí que isso podia

acontecer, porque é apenas aí que isso podia se realizar e vocês o realizaram.
Resta-lhes descobrir a Graça.

Resta-lhes descobrir a possibilidade de se mesclar a qualquer Consciência e fazê-lo, de forma Amada,
Amorosa, em total Liberdade de toda carne.

Isso ocorre nos seus sonhos, isso ocorre além de toda noção afetiva, além, é claro, de quaisquer noções
limitantes, tais como vocês conheceram-nas neste mundo.

***

Dancem no Sol.
Dancem com vocês mesmos, mas Dancem também uns com os outros porque o outro é apenas vocês

mesmos, em um outro momento, em um outro espaço.
Isso ainda lhes parece, hoje, impossível de compreender.

Não há melhor amigo que o seu pior inimigo, não há melhor irmão que aquele que os enganou, não há melhor
amigo que aquele que se diz seu inimigo.

Essa é a estrita Verdade.
Então, vocês poderão dizer, como o CRISTO: “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês

fazem” porque vocês o fazem, de fato, a vocês mesmos.
A maneira com a qual vocês julgam, vocês serão julgados.

Não há julgamento, exceto o julgamento que vocês fazem, vocês mesmos, não importa de qual de vocês: o
outro que é apenas vocês mesmos.

Isso será vivido, essa é a estrita Verdade.
Percorridos pela Onda da Vida, tornem-se a Onda da Vida, na totalidade, que isso seja neste corpo, como em
qualquer outro corpo, nesta Estrela como em qualquer outra Estrela, sobre esta Terra com em qualquer outra

Terra.
O momento chegou e é agora, além de todo tempo, além de todo limite e além mesmo de todo corpo.

Vocês não são este corpo, mas vocês estão neste corpo.
O que está neste corpo e o que Dança em vocês é a Onda da Vida que os percorre.

Vocês são Isso.

***

Resta-lhes atravessar este última fase, levando-os a estabelecer-se, pela Eternidade, no que vocês São.
Não, vocês não estão sonhando.

Vocês têm também, a partir do momento em que vocês depositarem as últimas armas, que testemunhar.
O testemunho não tem necessidade de grandes discursos, não tem necessidade de demonstrações.

A sua simples Presença basta para abrasar o conjunto da humanidade nesse Fogo de Amor final e terminal,
pondo fim à separação, à divisão e às ilusões.

Vocês chegaram a isso.
Vocês não dependem mais de qualquer tempo linear deste mundo para vivê-lo, porque isso cabe apenas a

vocês.
O momento coletivo da Terra é possível a cada sopro, para cada um de vocês e para o conjunto dos seus

Irmãos e das suas Irmãs.

***

Não busquem data porque a data chegou.
Não busquem mais o momento porque cada momento corresponde a isso.

Resta-lhes, simplesmente, deixar Ser o que vocês São.



Resta-lhes se beneficiar do que vocês São em meio a este efêmero.
O Absoluto se revelou para alguns de vocês.

Ele irá se revelar para muitos de vocês, gradualmente e à medida do tempo, porque o que vocês São permite a
Comunhão, porque o que vocês São no Absoluto é contaminante e permite àqueles dos seus Irmãos e das

suas Irmãs que ainda duvidam, tornar-se, vocês mesmos, eles mesmos.
Vocês são, naquele momento, o iniciador e a iniciadora que, pelo Casamento Místico, vêm abrasar o Coração

do outro.
Não mais enquanto Coroa Radiante, não mais somente enquanto Lareira, mas, sim, como uma Vibração
extrema, ocorrendo no conjunto do corpo, levando-os ao estado de deleite absoluto do que vocês São.

Nada mais poderá ser como antes.
Vocês irão comungar, no Céu, com cada um de vocês, que é um outro você mesmo, eu o repito, em outro

espaço e em outro tempo.
A visão da separação apenas foi mantida pelos horrores e pelo próprio sofrimento do que foi criado no

pensamento.
Isso está superado.

***

Hoje, vocês São, se vocês se Abandonarem à Luz e se vocês abandonarem o próprio Si.
Instantaneamente, vocês se tornam o Esposado, aquele que está Casado com o CRISTO e, para vocês, o

CRISTO está aí.
Ele vem despertá-los ao seu Último.

Ele vem pedir ao seu Coração para tornar-se você mesmo.
E nós vimos, nós, Arcanjos, como os Anciãos, como as Estrelas, como aqueles que pertencem a alguma

estrutura (ndr: intervenção de BIDI) enquanto aqueles que vão colocá-los na Verdade, na Transparência, na
Espontaneidade, além de toda barreira, além de todo limite, além de toda apreensão.

***

Isso é Amor e nada mais.
Não é nada mais senão o Amor porque o Amor é a Essência dos mundos.

Não é nada mais senão esses diferentes qualificativos Vibratórios que nós explicamos para vocês, permitindo-
lhes vivê-los, permitindo-lhes também sintetizá-los e os aproximar do que se vive agora (para alguns de vocês,

desde dois meses).
A época da Páscoa passou, resta agora viver esta primavera (outono, no hemisfério sul), esta Ressurreição de

si mesmo que os conduzirá ao verão (inverno, no hemisfério sul).
Muitas coisas irão transcorrer, através de vocês, como sobre este mundo.

***

Lembrem-se de que vocês são além do mundo porque vocês são a Onda, além de todo o mundo.
Lembrem-se de que vocês são a Alegria, além de toda alegria e isso é chamado de Êxtase, isso é chamado

de Fusão e Dissolução.
Isso é para viver, a partir do momento em que vocês depositarem toda arma da personalidade.

Vocês nada têm a perder porque vocês, aparentemente, já tudo perderam.
É apenas uma restituição da Verdade e da Beleza.

Vocês passaram de Semente de Estrela e de Ancorador de Luz a Filhos da Liberdade.
Então, demonstrem a sua Liberdade porque vocês são os Liberados e porque vocês são os Viventes.

Cabe a vocês deixar Ser, na totalidade, isso.
Cabe a vocês romper toda barreira, derrubar todos os muros do isolamento que poderiam ainda restar,
isolando-os dos seus Irmãos e das suas Irmãs, daqueles que vocês amam, como daqueles que vocês

acreditam não amar, daqueles que estão deste lado do véu, como daqueles que atravessaram esse véu para ir
ao que vocês nomearam, anteriormente, as portas da morte.

***

Tudo isso está aberto, tudo isso é Verdadeiro, tudo isso é Amor.



Transcendendo e Glorificando a própria carne que vocês habitam, chamando-os a esta Transparência, a esta
última Transcendência, transformando cada uma das suas células em um braseiro ardente de Amor, nesta

forma de cristal, estabelecendo-os em meio à sua nova Morada ou em meio ao Absoluto.
Isso se desenrola neste momento mesmo.

Então, é claro, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs (que são outras partes de você mesmo, ainda não
despertadas) vão se rebelar, vão entrar em rebelião porque eles têm medo.

E vocês são, de algum modo, aqueles que vêm amenizar os medos, não mais semeando a Luz, não mais
enxameando a Verdade, mas, simplesmente, manifestando a Verdade do Absoluto que vocês São.

Vocês vão ver (por si mesmo, pelos seus olhos e pela sua Consciência) que vocês serão os agentes
transformadores daqueles dentre vocês que são senão vocês em outros momentos, que ainda não estão

abertos a esta Última Verdade.
Os primeiros serão os últimos.

***

Vocês fazem parte daqueles que, pela sua simples Presença, sem qualquer alinhamento, sem qualquer
vontade pessoal ou individual, vão trabalhar para a Liberdade, trabalhar para a Liberação porque, Liberando-se,

vocês Liberam o mundo.
Vocês são Livres.

Vocês são, desde toda Eternidade, a Liberdade.
Vocês são, desde toda Eternidade, o Amor, o Amor Absoluto, aquele que não conhece qualquer carne, aquele

que não conhece qualquer resistência, qualquer oposição.
Nada mais há senão o Amor.

Nada mais há senão o Abandono do Si para CRISTO.
Então, nós os acolhemos e nós os esperamos em vocês mesmos, nesse santuário que foi esse Templo que

vocês construíram, que vocês fizeram, que vocês limparam, permitindo-lhes, hoje, receber o Noivo.
Tudo isso se desenrola neste momento mesmo.

Muitos de vocês vão tomar Consciência da Onda da Vida, mesmo sem poder ali colocar palavra ou
denominação, sem poder sequer descrever os efeitos.

Eles irão viver os efeitos e eles irão se tornar isso, assim como vocês.
***

Então, vocês poderão comungar uns com os outros, na Verdadeira Comunhão, não aquela das aparências, não
aquela de uma família, mas aquela da Liberdade de Absoluto a Absoluto, além de toda consciência.

É isso que está em andamento neste momento, neste tempo da Terra, neste tempo da sua Eternidade.
Mais do que nunca, nós estamos com vocês.

Mais do que nunca, nós somos vocês.
O contato, a Comunhão e a Fusão irão se estabelecer por uma modificação importante da Onda da Vida, da
sua propagação em meio a este corpo e, também, pela modificação intensa dos diferentes sons percebidos

nos ouvidos, aumentando e ampliando o estado de Êxtase ou o estado de Íntase.
Vocês nada arriscam porque vocês São este Êxtase, vocês São esta Íntase.

Vocês São esse som que se ouve ao nível dos ouvidos.
Vocês são, também, o som que é ouvido no Céu e sobre a Terra porque a Terra e o Céu nada mais são do

que vocês mesmos, eles também.
Vocês São isso, na totalidade.

Deixem trabalhar.
Deixem Ser.

Deixem as energias da Criação revivificar a Eternidade da sua Presença sobre este mundo, como em qualquer
mundo.

Vocês não estão mais limitados a este mundo.
Vocês não estão mais limitados a este corpo.

http://2.bp.blogspot.com/-Pa3Z0FIo2Iw/UXXNW_uQPmI/AAAAAAAABQE/IhmWa2Ko1Gg/s1600/000anael09.04.20122.jpg


A própria encarnação torna-se Transparente.
Disso vocês irão se aperceber, que isso seja no espaço dos seus sonhos, no espaço das suas noites, no

espaço dos seus contatos.
A Comunhão tornar-se-á cada vez mais fácil, neste próprio corpo, e através deste corpo, sem, no entanto, que

os corpos se toquem, sem, no entanto, que tenha qualquer noção de um tabu, qualquer que seja.
A carne é Transcendida, ela é Transmutada, ela é chamada, ela também, a viver sua transmutação e sua

Ressurreição nos espaços de Cristal da 5ª Dimensão ou de outras Dimensões e, também, na Transparência e
na vivência da Onda da Vida no Absoluto Último (que, no final, vocês São, já que todos nós somos Um).

Isso tomará todo seu sentido.
Vocês são Um porque nós somos Um com vocês.

Isso não é um conceito, mas é uma realidade, para viver nesta carne e além desta carne, neste Espírito e em
todo Espírito, em toda alma existindo ainda antes da Dissolução.

Vocês serão a alma de um como a alma do outro, nada mais será secreto porque vocês estarão em comunhão
direta.

Vocês não terão mais necessidade da ferramenta mental.
Vocês terão simplesmente que Ser e vocês serão então, instantaneamente, Tudo, absolutamente Tudo, cada

parcela.
Nada mais lhes será desconhecido, nada mais lhes será estranho porque vocês irão se tornar o Absoluto,

presente, do mesmo modo, em vocês como em qualquer outro, como em qualquer Anjo, como em qualquer
Arcanjo e como em qualquer Estrela.

Não há mais véu, não há mais separação.
Somente persistem os véus que vocês mantêm, de maneira artificial, pela dúvida e pelo medo.

***

Além de tudo isso, vocês irão viver este Absoluto a um dado momento.
Não o procurem.

Se isso não estiver presente, não fiquem impacientes: permaneçam pacientes, deixem-se levar.
Abandonem-se, deixem trabalhar o Absoluto em vocês, este marcador que é a Onda da Vida, que apenas

pede para lançar-se, para percorrer o seu corpo, para extrair-se pelo Coração e pela cabeça, a fim de voltar em
vocês como uma Onda de Êxtase.

Vocês são isso e nada mais, nada mais pode existir, nada mais pode sequer rivalizar com a Beleza disso.
Então, o que vocês escolhem?

Vocês escolhem ainda resistir ou vocês escolhem Ser esta Onda da Vida e este Êxtase?

***

A escolha é muito simples, aliás, vocês não têm escolha: só o que constitui o próprio princípio inferior de vocês
acredita que ele tem uma escolha, acredita que ele tem medo ou acredita que ele tem uma dúvida.

Vocês nada são desses três elementos.
Então, hoje, eu os convido, enquanto Arcanjo do Amor, Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação, para
Viver o Amor porque vocês são o Amor, porque vocês são isso, e absolutamente nada mais pode interferir

com esta Verdade.
Vocês são os Filhos da Liberdade, vocês são a Liberdade e vocês são os Liberados Viventes, se tal for sua

aceitação.
Se vocês decidirem abandonar o Si, abandonar o ego e viver o Coração, na totalidade, nada pode se opor a

isso, no exterior de vocês mesmos.
Há apenas o seu olhar que pode ainda, por enquanto, permanecer separado.

Vocês nada irão perder, vocês irão ganhar tudo: então, por que hesitar, por que ver ali o que quer que seja mais
senão o Amor?

Quem pode ver outra coisa que o Amor exceto o ego, exceto o olhar separado, exceto, justamente, esses
medos e essas dúvidas nas quais vocês serão levados?

Não para refletir, mas para deixar passar, ou seja, para observar, porque o medo e a dúvida não são de vocês,
nem pessoais, nem coletivos.

Eles são apenas a ilustração do ‘sistema de controle do mental humano’ que, de algum modo, os restringiu,
que os induziu a caminhos ditos secundários, e que os impediu de ser o que vocês São, de viver o Absoluto.

***



Hoje, vocês vivem o Absoluto.
Vocês são os Liberados Viventes, a partir do momento em que vocês não derem mais corpo, não mais

consentir com o que representa a personalidade, com o que representa a encarnação.
Não é questão de evitar a encarnação.

A Terra irá assinalar, para vocês, o momento vindo.
É questão de encarnar, na totalidade, além da Luz, o Absoluto, a fim de que o Absoluto tenha lugar em meio a

este corpo e o ilumine do interior, além da contemplação da luz do Si.

***

Vocês não são um corpo que abriga a Luz.
Vocês não são aquele que vive um Acordar ou um Despertar.

Vocês não são aquele que acede a uma Realização.
Vocês são os Liberados Viventes.

Resta simplesmente aceitá-lo, resta simplesmente vivê-lo, em vocês como com qualquer outro, como com que
qualquer Sol, como com qualquer Dimensão.

Não há mais limites, não há mais barreiras, exceto aquelas que vocês ainda permitiram e que vão se dissolver
por elas mesmas.

Não busquem alguma doença, não busquem alguma desculpa, não busquem algum álibi porque tudo está aí,
tudo está consumado.

***

Agora, a título coletivo, a hora da Ressurreição soou em vocês, como para a Terra, e isso vocês já o vivem, a
Terra o vive.

Não deixem se levar pelo que quer que seja senão pelo Amor, pela Verdade deste Fogo e desta Água que se
espalham em vocês, realizando a alquimia do Yin e doYang, a alquimia do masculino e do feminino, em vocês
mesmos, levando-os a este ‘andrógino primordial’, levando-os a este Último, onde não existe mais separação
ligada a qualquer polaridade de sexo, ligada a qualquer polaridade de Véu daquele que está vivo e encarnado,

daquele que está morto.
Todos os Véus desapareceram.

Tudo está desvendado.
Tudo está Revelado.
Tudo está Liberado.

Vocês o aceitam ou vocês o recusam?
Vocês são o Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são o Caminho e vocês são a Vida.

O que mais pode existir, exceto esta perfeição absoluta, este Amor absoluto, esta Onda da Vida, esta
magnificência, que faz com que nós sejamos Um, que nós sejamos o Absoluto?

***

Portanto, enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a Ser o Amor porque vocês nada mais são que isso.
Não reflitam sobre suas ações porque, se a ação é guiada e conduzida pelo Amor, o que resulta é o Amor e

nada mais.
Quaisquer que sejam as circunstâncias da personalidade, o grau de intensidade da sua confiança no que vocês

São, no Amor, nesta Verdade do Amor, fará da sua vida um tapete de rosas onde nada mais poderá afetar,
nesta carne, o que quer que seja de quem vocês São.

Vocês querem Ser isso?
Porque é isso que vocês São, além de toda aparência.

Nós somos Um.
Portanto, enquanto Arcanjo ANAEL, eu os convido a este Banquete Celeste.

Ele não é restrito a alguns iniciados.
Ele não é restrito a alguns seres que estariam mais adiantados.

Ele não é restrito àqueles que teriam trabalhado melhor.
Ele não é restrito àqueles que teriam melhor Ancorado a Luz.

É uma festa e o Banquete está aberto a todos, sem qualquer limite, sem qualquer restrição.



Há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem estabelecer os seus próprios limites e as suas próprias
restrições.

O Banquete chama todo mundo.
Ele não faz diferença entre as idades, entre o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam.

A Onda da Vida é para todos.
Ela não é privilegiada a uma pessoa e ausente de outra pessoa.

Ela está absolutamente por toda parte, porque vocês estão por toda parte, porque vocês São a Eternidade,
vocês São o Absoluto e vocês São o Último.

Vocês São o que vocês São.

***

Então, abandonem o Si.
Abandonem o que lhes pareceu, a um dado momento, como a última verdade a viver.

Não há outro Último.
Não há outra etapa senão o Amor Absoluto de quem vocês São.

Enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, neste corpo, nesta
carne sublimada, transfigurada e desperta.

Vocês são os Liberados Viventes.
Vocês são aqueles que acolheram a Onda da Vida, ou que irão acolhê-la, e que irão deixá-la desenvolver-se e

que irão tornar-se, vocês mesmos, esta Onda da Vida, onde mais nenhum apego pode existir, onda a
Liberdade é total, onde a Liberação é real.

É isso que se desenrola neste momento mesmo.
É isso que se revela, neste momento mesmo, no instante da minha Presença como em qualquer outro instante
onde nós estaremos em Comunhão, uns com ou outros, uns nos outros, além de toda afiliação, além de toda

carne, além de todo corpo, além de toda alma, além de todo Espírito.
Porque nós somos Um, Único, Absoluto e Último, em meio ao Amor.

***

Eis algumas palavras que, enquanto Arcanjo do Amor, eu tinha para dar a vocês.
O abandono do Si é um canto.

Não um canto de esperança, não um canto de espera, mas o canto da Verdade.
Esse som é aquele que vocês escutam em seus ouvidos, que irá levá-los a viver o Êxtase Místico do Coro dos

Anjos, última etapa do Som absoluto, conduzindo-os a esta indizível Verdade.
Isso está em andamento.

Isso está a caminho.
Se vocês prestarem atenção, sem nada fazer, vocês irão constatar que, assim que vocês se aproximam de

outra consciência, em Espírito, em Verdade, o seu som modula-se e se amplifica.
Isso assinala o seu Casamento Místico.

Isso assinala a Transparência de um e do outro fazendo com que, como nas outras Dimensões, vocês possam
transpassar-se, uns, os outros, na totalidade.

O corpo não será mais um obstáculo, ele não será mais uma prisão, mas, sim, o local onde se realiza este
Último, este Absoluto.

Eu os convido, portanto, a descartar todas as armas.
Eu os convido a não mais temer.

Porque, será que o Amor poderia temer o que quer que seja?
Vocês estão Liberados.

Vocês são os Liberados Viventes.
Essa é a única e exclusiva Verdade.

Todo o resto não é nada.
Acima de tudo, jamais julguem alguém.

Lembrem-se daquele que vocês julgaram um dia.
Não há outro inimigo senão vocês mesmos, de vocês mesmos.

O inimigo não existe.
Não há nem Bem, nem Mal.

Há apenas o Amor, a Eternidade do Amor, a Verdade do Amor, o Absoluto do Amor e da Luz.



Vocês são a Luz dos mundos.
Vocês são o Amor dos mundos.

Nós o somos, com vocês, em vocês.
Não há mais distância.

Não há mais separação.
Não há nada mais senão este Último.

Não há nada mais senão este Absoluto.
Não há nada mais senão a Onda da Vida, Onda do Amor, dança eterna da Verdade, indizível deleite de, enfim,

ter retornado ao que vocês São, na Eternidade.
E isso, ainda, nesta carne.

E isso, ainda, com aquele que concerne a vocês, com aquele que transpassa vocês pelo seu coração, em uma
doação de Amor a vocês mesmos, em uma doação e em um abandono do Si.

Amar para ser Livre.
Amar é dar-se.

Amar é dar.
O que vocês têm para dar?

O que vocês São, em Verdade, porque vocês são a Doação.
Vocês são a Doação da Vida, manifestada e marcada pela Onda da Vida.

É o que vocês são.
Nada mais existe.

Vocês são isso, pela Eternidade.
Vocês são isso, desde toda Eternidade.

***

No silêncio das minhas palavras, durante alguns minutos, acolhamos juntos (já que isso é possível, não importa
o momento) o Manto Azul da Graça e sua tradução que é a Onda da Vida.

Neste silêncio e nesta Eternidade, comunguemos.
Na ronda do Um.

No hino da Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Escutem e ouçam o canto da Eternidade, que é o canto do Amor.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Liberdade, Liberados, se houver em vocês a necessidade de partilhar, a necessidade
de interrogar ou a necessidade e liberar alguma coisa, eu os escuto.

***

Pergunta: e sobre a noção de refutação como exercício espiritual?

A refutação é o princípio que consiste em desviar de vocês tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da
Eternidade.

Vocês não podem conhecer a Eternidade porque vocês o São.
Há, portanto, uma única atitude possível: deixar a Onda da Vida trabalhar, deixá-la subir e se expandir, como a

seiva da árvore que sobe e percorre o conjunto do seu corpo, o conjunto das suas células, assim como o
conjunto de cada corpo, de cada Irmão e de cada Irmã.

Além disso, existem, efetivamente, circunstâncias prévias onde lhes é preciso olhar, com lucidez e clareza,
tudo o que não é do Absoluto.

Quando vocês tiverem eliminado o que não é do Absoluto, ou seja, tudo o que vocês conheceram, naquele
momento, vocês poderão desposar, na totalidade, o Absoluto.

Esta refutação é, simplesmente, apenas um princípio de exercício, dito espiritual, visando enxergar, claramente
e com lucidez, o que vocês não são.

Refutem o corpo.
Refutem esta vida.



Refutem a doença.
Refutem qualquer vínculo.

 Não para negá-los, não para rejeitá-los, mas, sim, para iluminar.
Então, naquele momento, o que será iluminado irá dar-lhes a iluminação necessária e suficiente para penetrar

os cantos da Onda da Vida e viver a Onda da Vida.
Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter algum sofrimento.

Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter o menor rancor contra a humanidade, contra um outro Irmão e
Irmã.

A Onda da Vida é aceitação e aquiescência total ao Amor.
Refutar consiste apenas em refutar o que não é do Amor, ou seja, tudo o que pertence ao domínio do

temporário, tudo o que pertence ao domínio do pesado, tudo o que pertence ao domínio do efêmero e que,
justamente, pelo peso representado, mesmo efêmero, bloqueia o desenvolvimento da Onda da Vida.

Vejam isso com Amor, sem julgamento, sem levar um olhar crítico, simplesmente aceitando olhar: vocês não
são nem este corpo, nem estes olhos, nem esta doença, nem seus filhos, nem seus pais, nem mesmo esta

vida que vocês vivenciaram.
Refutem isso e a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

Vocês nada mais têm a fazer.
E, sobretudo, não se esqueçam de olhar e de comungar com aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que já estão

neste Absoluto, além de toda carne, além de toda separação, além de todo contato físico.
Porque eles tiveram acesso ao seu Espírito.

Eles estão realizados, ao que vocês são destinados.
Todos vocês são Liberados Viventes.

Só o ego vai acreditar que isso não é verdadeiro.
Somente a pessoa vai dizer que isso não é possível.

Não o escutem.
Escutem a Onda da Vida.

Escutem o canto da Graça, aquele do Céu e da Terra, aquele do Apelo de Maria, aquele dos seus próprios
ouvidos.

***

Pergunta: quando novas manifestações da Onda da Vida se revelam no corpo, é também para refutar?

Absolutamente não, já que vocês São a Onda da Vida.
Vocês não são as manifestações da Onda da Vida no seu corpo, mas vocês São a própria Onda da Vida.

Não fiquem nas percepções, mas se tornem o que é percebido.
A refutação concerne ao que é efêmero.
A Onda da Vida é tudo, exceto efêmera.

Ela é Eternidade.
Desta Eternidade que vocês foram privados.

Então, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem (Doação da Graça, Manto Azul da Graça, Onda do
Éter), não importa.

***

Pergunta: como se identificar a essas manifestações corporais?

Bem amado, a questão é muito vaga.
A Onda da Vida não pode ser dirigida.

Vocês podem criar condições propícias ao seu aparecimento.
Vocês podem limitar a influência do que está inscrito na dúvida e no medo, ao nível dos dois primeiros chakras

do seu corpo físico.
As manifestações são múltiplas.

Nós não iremos dá-las a vocês, por enquanto, mas vocês irão ver, se vocês se interrogarem uns com os
outros, que elas são estritamente idênticas.

São circuitos energéticos, comuns.
São manifestações Vibratórias, em meio a este corpo, comuns.

O importante não é a manifestação.



Vocês nada podem ali mudar.
Analisá-lo de nada serviria.

Vocês têm apenas que se tornar esta Onda da Vida.
E vocês o sabem, a partir do momento em que vocês vivem o Êxtase e o Deleite.

Enquanto o Êxtase e o Deleite não forem vivenciados (em um primeiro momento por intervalos e, gradualmente
e à medida do tempo, permanentemente, dia e noite), nada há a fazer para isso.

Simplesmente deixar existir este estado.
Porque é o que vocês São.

***

Pergunta: como compreender a aconsciência e sua diferença com o inconsciente?

Isso apenas pode ser vivenciado.
O Absoluto não pode ser compreendido.

Ele pode apenas ser vivenciado.
E, em meio ao Absoluto, não há inconsciência, mas aconsciência.

Querer ali colocar palavras estritamente de nada serve.
É o mental que sempre vai agir assim.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode se manifestar sob a forma de um movimento rotativo?

É um movimento ondulatório.
Quando ele está instalado, ele percorre todo corpo.

Não é mais possível discernir a origem sob os pés, nem mesmo a origem ao nível do períneo.
Mas isso ocorre por toda parte, ao mesmo tempo, como uma ondulação, como uma dança, sendo

acompanhado pelo estremecimento do Êxtase.

***

Pergunta: sensações de efervescência sentidas no corpo, acompanhadas de paz, de plenitude, são efeitos
da Luz Vibral?

É a alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida, quer tenha nascido ou não, aliás.
Porque a Onda da Vida penetra vocês pelos pés, mas ela sai da Terra por toda parte e não unicamente nos

seus pés.
Então, é um momento em que o Casamento do Céu e da Terra (ou seja, da Luz Vibral que desceu até vocês,

que fecundou a Terra e que desencadeia, ao redor, a subida desta seiva que é a Onda da Vida) pode ser
percebido ao nível do corpo de diferentes maneiras.

Há uma captação, pela periferia do corpo, da alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida.
Mas enquanto ela não tiver penetrado o interior dos seus pés, não tiver subido até o períneo, não pode ali ter o

Êxtase.
O mecanismo não fica completo.
Ele é vivenciado na superfície.

***

Pergunta: é possível confundir a Onda da Vida com outra coisa?

A questão não se coloca para aquele que vive a Onda da Vida.
Não pode ali ter confusão com o que quer que seja mais.

O Êxtase não pode ser confundido com qualquer outra coisa.

***



Pergunta: isso pode ser confundido com manifestações de entidades do baixo astral?

Em caso algum.
Só o ego pode crer nisso.

Só o ego que tem medo pode colocar esta questão.
Não pode existir entidade, dita do baixo astral, que possa assediar.

Só o ego, que não vê claramente e que está dominado pelo medo e pela dualidade, recusa se apagar diante da
Onda da Vida.

Ele ali colocará todos os nomes.
Porque aquele que vive o Êxtase é, para o ego, exterior, daquele que não o vive, uma possessão, um absurdo,

algo que não pode existir.
O Absoluto não pode ser reconhecido pelo ego.

Jamais.
O ego se posiciona sempre como elemento discriminante entre o Bem e o Mal.

Enquanto existir isso, em meio ao ego, jamais a Onda da Vida poderá ser vivenciada, exceto no momento final.
Mais uma vez, o Êxtase e a Onda da Vida jamais podem enganar.

Só o ego vai jogar para acreditar que isso não é o que é.

***

Pergunta: a alimentação pode ajudar a sentir a Onda da Vida?

Absolutamente não.
Como eu disse, há alguns anos: a alimentação líquida ou a ausência de alimentação pode favorecer a Luz

Vibral.
A Onda da Vida não se importa com o que vocês fazem.

Vocês são Amor ou vocês não o são.
Enquanto vocês acreditarem que existe uma circunstância exterior (alimentar, kármica, de idade ou do que quer

que seja), a Onda da Vida não pode nascer.
Ela estritamente de nada depende, e, sobretudo, não da sua personalidade, e, sobretudo, não dos seus

desejos.
Já que ela está ligada ao abandono do próprio Si.

Crer e esperar que a Onda da Vida vá nascer porque vocês adotam tal regime ou porque vocês consomem tal
coisa, é um equívoco do ego.

A Onda da Vida irá nascer a partir do momento em que vocês forem este Absoluto, a partir do momento em
que vocês Abandonarem, vocês mesmos, o Si, à própria Fonte de vocês.

Nada mais há a fazer.
Isso foi dito de várias maneiras, mas só o ego sempre vai buscar uma justificativa do porque ele não vive a

Onda da Vida.
Mas, justamente, vocês apenas podem viver a Onda da Vida e, com muito mais razão, o Êxtase, se não houver

mais ego.
Lembrem-se: o único obstáculo à Onda da Vida, ao Absoluto e à Graça do Manto Azul, são unicamente as

dúvidas e os medos que não são os seus.
Isso foi desenvolvido.

Enquanto vocês derem peso e enquanto vocês derem crédito às dúvidas e aos medos, a Onda da Vida não
pode subir.

Lembrem-se de que o limitado, o ego, irá sempre procurar afastá-los disso.

***

Pergunta: os espasmos sentidos ao nível do ventre são uma manifestação transitória no percurso da Onda
da Vida?

A Onda da Vida nasceu, ou não, ao nível dos pés.
Ela subiu, ou não, até o períneo.

E, em seguida, ela pode, efetivamente, dirigir-se para frente e para trás, ou seja, para o ventre, como para as
costas.



Se nada de tudo isso ocorreu antes, isso não é a Onda da Vida.
Se for a Onda da Vida, o anterior foi vivenciado.

Esses espasmos estão ligados diretamente ao segundo chakra.
Do mesmo modo que muitos de vocês notaram que havia zonas de sensibilidade, depois do Manto Azul da

Graça, ao nível do que foi chamado de chakra do baço e de chakra do fígado ou, se vocês preferirem, o que
vocês nomeiam Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo até causar distúrbios digestivos, hepáticos ou colíticos.

Não se preocupem com isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, comunguemos juntos à Doação da Graça.
Eu voltarei, aliás, durante o seu espaço de Alinhamento e de Comunhão.

Eu lhes digo até dentro de alguns instantes e acolhamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou ANAEL Arcanjo e eu lhes digo até dentro de alguns instantes.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
************

(*) – ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-2a-parte
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-21-arcanjo

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjos-anael-metatron-rafael-gabriel-e-uriel-17-de-maio-de-2009
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-outubro-de-2009-autresdimensions-saindo-da-

ilu
*

(**) – ‘Serie **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1410
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(Publicado em 11 de abril de 2012)

***
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- Ensinamentos de Sri Nisargadatta Maharaj -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Bidi-2012-04-09.mp3

Bem, BIDI está de volta entre vocês.
Eu me alegro de reencontrá-los para os nossos ‘entre ti e mim’.

Então, em um primeiro momento, nós iremos, se vocês quiserem, continuar a examinar, a pesar e a avaliar as
suas questões, nas mesmas circunstâncias e condições de ontem.

Eu peço, então, a sua escuta e o fato de ouvir e de deixar chegar o que vem a vocês, sem interferir de qualquer
maneira, sem se opor.

Simplesmente, acolhendo como eu os acolho.
Nós podemos examinar a primeira questão.

***

Pergunta: quando viemos a esta Dimensão, uma estrutura perfeita e Ilimitada, como foi possível
chegarmos tão baixo, nesta Dimensão, em Vibração e em Consciência? Por quê?

Esse mecanismo é denominado a queda.
Esta queda está ligada a um ponto de vista, cada vez mais estreito e limitado, engajando, de algum modo, a

Consciência em sua própria limitação (em uma autolimitação) que vai, progressivamente (em tempos
extremamente longos) levá-lo a se isolar e a se separar cada vez mais.

Isso foi descrito em vários textos muito antigos, falando de eras e de épocas sucedendo-se e levando
gradativamente a Consciência a descer, de alguma forma, nas profundezas do esquecimento.

Mas isso não persiste.
A partir do momento em que mesmo o mental é capaz de se olhar, com toda honestidade, com toda lucidez, e

de maneira lógica, ele chega, efetivamente, a considerar isso como um processo absurdo, pecaminoso.
O problema sendo não tentar responder a esse tipo de pergunta porque, é claro, ela vai levá-los, não somente

BIDI - 09 de abril de 2012 - Autres Dimensions
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a constatar o estado da Consciência, mas, muito mais, a descobrir as causas.
Ora, eu os lembro, o Absoluto não tem causa.

Querer buscar uma causa (uma explicação) irá remetê-lo, sistematicamente, a esta causalidade e, portanto, a
esta Dualidade.

Coloque-se a questão de por que há esta pergunta.
Há necessidade de explicar ou de lamentar?

O que é este afastamento do que você É, que permite interrogar-se sobre o que você considera como triste ou
como anormal?

Não considere o que é anormal, mas veja apenas o que é normal.
Do mesmo modo que a Dualidade consiste em ver o bem e o mal, a Unidade consiste apenas em ver a

Unidade e em não se deixar seduzir, de qualquer maneira e de modo algum, a dissertar, a fazer-se perguntas
sobre o bem e o mal, pois a equação do bem e do mal, pela própria natureza, é insolúvel.

Sejam quais forem os aspectos importantes, levados por uma vida em meio ao serviço, à dedicação, sejam
quais forem as concepções filosóficas, ou mesmo espirituais (referentes ao bem e ao mal), elas jamais terão

uma solução, porque a solução não é deste mundo.
Porque a solução não está na Dualidade, e solução alguma pode existir enquanto houver antagonismo.

Eu falei, ontem, sobre aos dois extremos de um limite.
Não é porque vocês chegam a um extremo de um limite que vocês conhecem todos os limites, o outro

extremo, mas, sobretudo, que vocês estão aptos a superar este limite.
É preciso, literalmente, extrair-se desta noção de causalidade.

Esta causalidade permite explicar este mundo, e somente este mundo.
A causalidade permite exprimir as leis de ação / reação, as leis da Alma, mas, jamais, a lei do Absoluto.

 Porque o Absoluto conhece apenas uma única lei que é aquela da Unidade Abandonada em si, ou seja, o
próprio princípio da Unidade.

O fator causal, seja qual for (em sua vida, na história da vida sobre este planeta) remete necessariamente, aí
também, a um início e a um fim.

A causalidade, nela mesma, não pode, portanto, estar inscrita em meio ao Absoluto e não pode extrair, até
mesmo, a sua lógica a partir do Absoluto.

A causalidade (ação / reação, início e fim) inscreve-se em uma história e não na Verdade.
Pois toda história está inscrita em um tempo linear, em meio a alguns limites que também são seus, mas que

não correspondem à Verdade.
A história é, de algum modo, o esqueleto do que resta da vida.

As carnes partiram.
Resta alguma coisa que ficou incrustada.

Resta alguma coisa que não participa da Vida.
Hoje, é pedido a você para ser a Vida.

O Apelo da Luz faz ressoar, em você, não mais a causalidade, mas, sim, a sede de Absoluto.
Mesmo se essas palavras forem desconhecidas, mesmo se elas lhe parecerem fora de toda a causalidade, e,

portanto, de toda a possibilidade, não é menos real que isso seja a única e exclusiva Verdade.
Colocar-se como Absoluto (ousar colocar-se assim) vai pôr fim, de maneira extremamente rápida (pela própria
investigação sobre o que é o Si, sobre o que é o ego e, portanto, sobre o que não é o Absoluto), vai levá-los às

portas do que o ego chama de ‘nada’ e, portanto, a experimentar e a viver a experiência que é Absoluta.
Certamente, em alguns momentos-chave, foi oportuno que déssemos a vocês (ou que lhes foi dado, já que eu

ali não participava) uma série de elementos referentes à história.
Simplesmente para mostrar-lhes e demonstrar-lhes a que ponto a história pode ser deformada, arranjada,

desviada e ser agenciada de tal maneira que ela sempre irá desviá-los da Verdade.
Porque elas os levam (essas histórias) a crer em histórias e não em vocês.

O ser humano tem necessidade de histórias enquanto ele inscreve sua consciência em meio à causalidade.
Assim que ele inscreve sua consciência em meio a esferas do Absoluto (e mesmo em meio ao Si), a história

não tem mais sentido.
Ela não tem mais trâmite.

Ela não tem mais lógica e ela não tem mais justificação.
A história é apenas o álibi que é fornecido à vida que recusa se conhecer.

A história é apenas um expediente de ocasião querendo dar, ao mental, a certeza de que ele pode explicar sua
presença por um passado.

Ora, nenhum presente é explicável pelo passado.
Tudo o que se crê ser explicado pela consequência de um passado, inscreve-os ainda mais em uma ilusão.

Obviamente, aqueles que quiserem que a história se repita e que não acabassem com a história, vão criar, de
algum modo, cerimônias, comemorações, eventos de aniversário, que vão então manter, de algum modo, o

peso do passado no seu próprio presente.
Vocês, aliás, não fazem mais do que isto quando vocês festejam um novo ano, um aniversário ou uma festa



(seja qual for), com data marcada.
 Por que, naquele momento, vocês irão comemorar o passado.

Vocês fazem viver e reviver o passado no seu presente onde nada há para fazer.
Pois, enquanto o presente (que vocês vivem) for colorido de algum passado, vocês não podem pretender a

Unidade, vocês não podem pretender o Absoluto e não podem viver este Absoluto.
É preciso então, efetivamente, descondicionar, tirar o pó, eliminar, refutar tudo o que não é do Instante.

O Absoluto apenas está presente no Instante.
A única maneira de encontrá-lo (a única maneira de manifestá-lo) é viver, na totalidade, o Instante.

Não há passado.
Não há futuro.

Há apenas o Instante onde floresce o Absoluto.
Apenas parando o tempo, de algum modo (o seu tempo linear), é que vocês podem, real e concretamente,

tocar o Absoluto e vivê-lo.
Seja qual for o elemento que vocês tenham vivenciado, independentemente do afeto implicado no seu

presente, vocês não são isso.
Enquanto vocês derem crédito a isso, vocês não podem viver o Absoluto.

Façam a experiência.
Mais uma vez, não creiam em mim.

Experimentem e vejam, por si mesmos, se esta lógica se aplica à vida.
Saiam, portanto, da história.

Saiam, portanto, de toda história, porque vocês não são uma história, quaisquer histórias.
Manter a história, manter uma lenda pessoal, afasta-os, de maneira importante, do Absoluto e da Verdade.

Tudo o que os faz reviver (em pensamentos, em emoções, em ritos, em rituais, em comemorações, em datas)
não tem qualquer sentido para o Absoluto.

Cabe a vocês ver.
Coloque-se, simplesmente, a única e exclusiva questão que vale a pena: O que eu Sou?

E, quando você ver, por si mesmo, que você não pode definir o “o que eu Sou” ou o “Eu sou”, você irá
abandonar o “Eu sou” para não ser.

Seja o que for que disser o ego.
Porque esta abordagem do Absoluto é uma lógica implacável.

Esta investigação (se ela for concluída) irá levá-los, como a Vibração, além de toda manifestação, além do ser
e do não ser, a estabelecerem-se, em um primeiro momento, em meio ao não ser no qual existe o Ser e que

confere (digamos) o Absoluto.
Vocês devem estar, de algum modo, plenos.

Plenos, não de interrogações, mas plenos de certeza do Absoluto, não enquanto crença, mas enquanto
refutação do que é relativo, refutação do que é efêmero, refutação do que é limitado.

A cada minuto da sua vida, lembrem-se bem de que isso não é uma despersonalização ou uma retirada da
vida, mas, muito mais, uma transcendência da personalidade que os faz penetrar na Vida.

Não aquela que os seus olhos lhes mostram.
Não aquela que as suas palavras lhes definem.

Não aquela que vocês podem tocar, mas, aquela que vocês são, além de qualquer sentido.
É preciso, portanto, desviar-se da causalidade.

Desviar-se da causalidade (dito de outra forma) pode ser, portanto, não julgar, até mesmo o princípio da queda,
até mesmo a causalidade que criou esta consciência limitada.

O não julgamento é o fato de não possuir um olhar separado e dividido.
Não há melhor maneira de viver o Absoluto.

Eu os lembro de que, no Absoluto, não pode existir qualquer limite, qualquer separação, qualquer consciência
senão aquela que vocês são (reunindo todas as outras Consciências), resultando, de maneira inevitável, na

Consciência que não é a inconsciência.
Saiam, portanto (e saia, portanto), da causalidade.

A causalidade corresponde ao corpo.
Corresponde às leis da alma.

Este corpo tem fome: é preciso alimentá-lo.
A alma tem sede de experiências: é preciso fornecer-lhe experiências.

A alma ama amar, no sentido da posse, no sentido da experimentação, na matriz (tal como vocês a nomeiam).
A alma está, portanto, inscrita da causalidade.

Vocês não são a causalidade.
Vocês não são, portanto, nem este corpo, nem esta alma, nem esta mente, nem esta vida, nem este passado.

Vocês são a Vida.



Se vocês posicionarem o seu olhar desta maneira, vocês irão constatar que não se trata, absolutamente, de
uma negação da vida, mas, muito mais, de uma entrada na Vida e que, bem depressa, os processos em

andamento, atualmente, serão os de vocês.
Não há outra solução.

Não há alternativa.
Não há outra possibilidade que aquela de ser Absoluto ou refutar o Absoluto (do ponto de vista do ego ou do

ponto de vista do Si).
Reflitam, simplesmente (se tanto é que vocês possam defini-lo): o que existe em meio à personalidade, o que

existe em meio à alma, como objetivo?
Examinem este objetivo e compreendam, em um segundo, que não pode existir objetivo futuro.

Pois todo futuro afasta-os, ainda uma vez, da sua Presença e do Absoluto.
Evidentemente, a lei de ação / reação vai tudo fazer para mantê-los em suas redes.

Ela deixa-se compreender (e apreender-se) as leis: aquelas da encarnação, aquelas do karma, aquelas da
astrologia, aquelas da energia.

Ela vai lhes dar uma série de explicações, diretamente conectadas com a causalidade, e tudo funciona assim
neste mundo.

Mas eu terminarei dizendo-lhe que você é além da causalidade.
O que você quer ser?

O que você quer manifestar?
Isso que você É, em Verdade, ou a causalidade na qual você está interessado?

Cabe a você ver.

***

Pergunta: por que este mundo da Dualidade foi criado? Será por que, no mundo do Absoluto, do
Ilimitado, o tédio existe?

Eu lhe responderia que aquele que formula esta questão chateia-se realmente.
A Felicidade, o Êxtase e a Íntase do Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio.

O único tédio é aqui.
Tudo chateia vocês: as necessidades fisiológicas, a necessidade de ganhar sua vida, a necessidade de manter

e de carregar permanentemente a sua Consciência em um corpo, nas relações, passando por ferramentas
incompletas chamadas de linguagem.

Por outro lado, o mundo do Absoluto não pode existir.
O Absoluto não é um mundo.

Ele não é um Universo, nem mesmo um Multiverso.
Ele está além de tudo o que foi criado.

Ele é o suporte de toda a Criação.
Não é o tédio que causou seja o que for.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio de qualquer tipo já que com algumas palavras podemos
defini-lo como: Ilimitado, perfeito, pleno, vazio, Eterno, Deleite, Êxtase e Íntase, sem tempo e sem espaço.

No que o tédio poderia nascer disso?
Não mais do que uma necessidade de experimentar.

Porque quem diz experiência, em meio ao limitado, introduz sistematicamente uma noção de evolução ou de
involução e, portanto, um próprio princípio de causalidade.

Enquanto vocês pensarem assim, efetivamente, o mundo do Absoluto pode parecer-lhes tedioso.
A experiência, na realidade, é apenas a busca do Absoluto.

Como o que é Absoluto poderia limitar-se, ele mesmo, para, depois, reivindicar o Absoluto?
Especialmente porque a perfeição é inicial e não final.

Que interesse haveria, para o Absoluto, tornar-se relativo?
Então, é claro, do ponto de vista do relativo, é muito sedutor falar de experiência (de conhecer si mesmo

através do observador, através da existência de um sujeito e de um objeto), mas isso é uma visão fragmentada.
O Absoluto, estando fora do tempo, fora de toda a linearidade, simplesmente, para ele, o mundo não existe.

Simplesmente, para ele, o limitado não tem qualquer substância.
O tédio é, de preferência, ter todas as suas ocupações, mesmo observando a beleza, pois observar a beleza
irá obrigá-los, na linearidade, um dia ou outro, um momento ou outro, ocuparem-se, ainda que somente das

suas necessidades fisiológicas.
A menos que vocês entrem em Samadhi (como alguns seres o fizeram), a menos que vocês entrem no

Absoluto mantendo uma forma, eu não vejo por qual razão haveria algum tédio.
Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.



Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.
Seja qual for o seu entusiasmo, sejam quais forem as suas capacidades para Alegria, sejam quais forem as

suas instalações em meio ao Samadhi, isso não é o Absoluto.
Há apenas a saída do tempo linear do espaço, do espaço-tempo (não como uma negação, mas, sim, como
uma aceitação lógica), é apenas naquele momento que vocês superam e transcendem o tédio deste mundo.

O Absoluto não é um mundo.
Eu diria que é a Transcendência do mundo e, portanto, mesmo se os mundos parecerem existir no interior do
Absoluto (presença do relativo em meio ao Absoluto), isso é apenas uma visão (ainda uma vez) separada e

limitada.
O Absoluto não tem necessidade de qualquer experiência, de qualquer memória.

Ele é, de toda a Eternidade, perfeição e beleza, bastando-se a Ele mesmo, sem qualquer projeção, sem
qualquer experiência.

A experiência (sobre este mundo como em outros mundos) não é, no final, senão um afastamento (Vibratório,
espacial e temporal) fazendo-os crer em tudo o que vocês podem crer (ou ousar crer).

Mas todas as crenças apenas representam, em última análise, uma falta de Luz, uma falta de Amor.
O ser humano passa o seu tempo projetando o amor e ele diz que ele ama.

Mas vocês não podem amar e vocês não podem dizê-lo, por que a sua natureza (e a sua Essência) é Amor.
E vocês não podem conhecer o que vocês são, do ponto de vista limitado.

Vocês apenas podem projetar (sobre a tela da consciência) um objeto.
Tornar-se a testemunha (ou o observador) do que vocês projetaram (de uma obra criada, de um trabalho criado,

de um estudo realizado, de uma relação de casal, de uma relação de mãe e filho), mas vocês não podem
conhecer o que vocês São.

Vocês apenas podem exteriorizar, neste mundo, uma ação e uma reação, e tentar (em meio a esta ação e esta
reação) encontrar, de algum modo, um fio condutor que não existe entre o limitado e o Ilimitado.

O único tédio é ser relativo.
 Ser Absoluto não é acompanhado de tédio algum.

Somente a consciência do ego formula esta questão, pois o ego está inscrito em uma realidade dita
tridimensional e, portanto, em um espaço-tempo determinado, dando a impressão de que há experiências a
realizar, uma avidez (avidez que permitiria alcançar o Ilimitado) do que, evidentemente, jamais pode chegar.

Nenhuma experiência deste mundo, nenhum trabalho deste mundo, nenhuma evolução ilusória deste mundo,
irá levá-los a viver o Absoluto.

Apenas quando vocês renunciarem, apenas quando vocês abandonarem o próprio Si, é que o Absoluto se
revela e se torna o que vocês São.

Lembrem-se: não existe qualquer solução de continuidade.
O Absoluto é uma revolução, não somente uma mudança de ponto de vista (como eu disse ontem), mas, muito

mais, uma revolução onde vocês são obrigados a fazer cessar (de uma maneira ou de outra), sem negá-las,
todas as manifestações de causalidade, sendo a primeira dessas causalidades este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas, em caso algum, vocês são este corpo, mesmo ele sendo um Templo.
Certamente, é preciso nutrir o Templo, mantê-lo.

E aí começa o tédio, mesmo se vocês gostarem de lavá-lo.
Pois, evidentemente, há uma reprodução.

Então, é claro, há consciências que gostam da reprodução, porque isso dá uma certeza de refazer os mesmos
gestos, de reproduzir os mesmos atos: comer a tal hora, deitar-se a tal hora, levantar-se a tal hora (exceto no

fim de semana).
Tudo isso os leva, inevitavelmente, a uma rotina onde nada é novo.

Se vocês olharem bem, tudo é antigo, tudo é banal.
Só o mundo é belo, porque ele manifesta (nisso que ele lhes mostra) os ciclos, as estações.

O Sol sempre nasce no mesmo lugar.
Ele irá se pôr, no final do dia, no mesmo lugar.

Isso é uma certeza (pelo menos até certo ponto) e vocês a viveram até agora.
O tédio está aqui.

Certamente, não no Absoluto.
E não existe mundo do Absoluto.

***

Pergunta: as resistências para viver o Absoluto sempre foram muito fortes, ao passo que a escolha
primordial foi a de viver no Absoluto, aqui, sobre a Terra. Por quê?

Você não pode viver o Absoluto.
Você apenas pode viver a Vida.



O Absoluto está além de qualquer vida.
Foi proposto para viver o Absoluto em meio a um relativo denominado esta forma, este corpo e esta vida, pois

as circunstâncias (os ciclos deste mundo) alcançam um patamar, uma Transcendência, aí também.
Quando o efêmero desta vida desaparecer (já que está inscrito entre o nascimento e a morte), o que subsistir,

naquele momento, permanece confinado.
Com outras regras, outras leis, mas, é ainda um confinamento.

Hoje é diferente.
Há, portanto, uma maior facilidade de extrair-se, de algum modo, de um ponto de vista dual.

O que foi aberto, no nível da Luz (o Despertar do Si, a realização do Si), não foi certamente um erro, mas, sim,
uma etapa essencial para o Absoluto.

Naturalmente, sempre é possível crer (e esperar) que o Si vai se tornar o Absoluto.
O Si não pode, em caso algum, tornar-se o Absoluto.

Porque o Si é pôr fim à separação do ego e inscrever a Consciência e a Vida no não separatismo, no não
distanciamento.

Há, realmente, possibilidade de Comunhão, de reunião, mas não de dissolução.
O Absoluto propicia viver todas as vidas de todos os mundos.

O acesso ao Absoluto, ou, de preferência, o Despertar ao Absoluto (que sempre esteve aí), tornou-se muito
mais fácil, hoje, pelo desaparecimento do que foi chamado, eu creio, de ‘franjas de interferência do astral’ que

lhes ocultava, literalmente, a Verdade.
Apreendam-se bem de que não é questão de viver o Absoluto, mas de ser o Absoluto.

Ser o Absoluto está além de qualquer estado de ser.
É, também, poder se colocar em algum ponto de vista desta forma ocupada que é o corpo, como em qualquer

outro corpo.
É, portanto, a Liberdade, a verdadeira.

Não aquela de pensar, na prisão, como é possível sair da prisão.
Não aquela de elaborar hipóteses ou justificativas pelo fato de estar na vida, porque tudo isso gira em círculo.

Não existe saída.
O ego e a noção de evolução vão fazê-los crer (e fazê-los aderir) ao fato de que será melhor amanhã.

Mas absolutamente nada de melhor é possível amanhã.
Aliás, não existe amanhã, nem ontem.

Enquanto vocês considerarem que existe um amanhã, enquanto vocês considerarem que existe um ontem, o
Absoluto não pode bater à sua porta.

Eu falo aí, é claro, do que vocês denominariam as Leis do Espírito, porque nada impede o corpo de estar
inscrito em um programa, e este programa desenrola-se, tranquilamente, sem nada fazer no sentido de um

acercamento da Consciência, enquanto fazendo perfeitamente o que é para fazer.
É uma mudança de olhar, é uma mudança de ponto de vista.

É uma mudança, interior, de posicionamento onde, justamente, vocês saem de todas as posições.
Onde vocês não adotam mais uma posição, mas, sim, alguma coisa além de qualquer coisa, no Amor que

vocês São e na Luz que vocês São, sem ter necessidade de projetar qualquer amor, qualquer luz.
Lembrem-se: vocês são Amor Luz.

Vocês não são o amor que vocês projetam.
Vocês não são a luz que vocês podem ver.

Pois, em última análise, o ar não pode ver o ar e a água não pode ver a água.
Vocês estão exatamente na mesma situação: vocês não podem ver o que vocês São.

Vocês apenas podem ver o que vocês não são e, portanto, refutar tudo o que vocês veem em meio ao que
vocês não são.

E, aí, vocês terão a surpresa de constatar que não existe mais freio para o Absoluto e que o sinalizador (ou o
marcador) do Absoluto, a Onda da Vida, irá assaltar esse Templo Ilusório (que é o corpo), os seus corpos

inferiores, propiciando viver a Onda, do Interior, e não mais do exterior, em um corpo.
Vocês estão, eu diria (se pudermos dizê-lo), em plena fase de verificação, de validação do Absoluto.

Ninguém lhes pede para crer no inacreditável.
Ninguém lhes pede para aderir ao que vocês não podem aderir.

Apenas vocês é que podem dar testemunho a si mesmos, além de testemunha do objeto, além do observador
e do observado, e além de qualquer projeção em alguma palavra.

***

Pergunta: qual é a crença que me freia para me abandonar ao Absoluto?

A mais irresistível das crenças: você mesmo.



A mais irresistível das crenças: você mesmo.
Enquanto você acreditar na menor partícula deste corpo, enquanto você acreditar no menor elemento da

história, você está inscrito no efêmero.
Nenhum efêmero irá permitir-lhe aceder ao Absoluto.

Naturalmente, existem condições anteriores, ligadas à própria estrutura da vida neste mundo, inscritas, é claro,
na personalidade (no ego) e, também, no Si.

Sem entrar nos detalhes demasiadamente complexos, o que freia é a negação do Absoluto, porque o ego
sempre tem, por objetivo (por função), para apreender algo que lhe é desconhecido, que torná-lo dele,

descritivamente, em uma vivência, em uma experiência.
Querer apreender-se, querer conhecê-lo, é impossível.

A maior resistência situa-se, é claro, nesse nível e em nenhum outro lugar.
A crença em si mesmo é o freio mais potente.

Mas você não é, tampouco, esse freio.
Aliás, quem freia, a não ser o que você mesmo construiu, o que você mesmo imaginou?

Eu queria dizer-lhe que nada mais é preciso imaginar, em qualquer futuro e em qualquer passado, para viver o
Absoluto e, portanto, para ser o Absoluto.

A crença no fato de viver o Absoluto leva ao Ser Absoluto.
Há, de algum modo, um sinal portador (marcador ou testemunha) da instauração de alguma coisa

desconhecida: é a Onda da Vida e a Transcendência dos centros de energias inferiores.
Mas tampouco deem crédito a tudo isso, porque, se vocês ali atribuírem mais crédito do que o necessário, isso

também será cristalizado.
Isso também irá limitá-los e contribuir para manter os limites do confinamento.

A melhor atitude, naturalmente, é a espontaneidade da criança.
É aquele que está totalmente imerso na experiência.

Sem julgamento, sem ponto de referência, sem projeção.
Enquanto existir um julgamento, uma referência, uma projeção, você não é a criança.

E, portanto, o Absoluto não pode chegar ao que você É.
Cabe a você criar as circunstâncias pré-requisitos ao Absoluto.

Isso é, em parte, o que eu falei: a investigação sobre tudo o que você não é, por que isso é efêmero.
Isso consiste em eliminar tudo o que constitui a sua vida e este mundo.

Não para dele fugir, eu insisto.
Mas, sim, para refutá-lo enquanto suposição inválida (e invalidada) pela própria lógica, além de todo mental.

O sono, a investigação, a compreensão do que representa a testemunha, o testemunho, o sujeito, o objeto, o
experimentador e o que é experimentado, inscrevem-se, no final, em uma futilidade.

Aceitar esta futilidade já é um grande passo.
Não de vocês, mas do Absoluto para vocês.

***

Pergunta: alguma coisa se instala em mim que eu não conheço, e eu me sinto estranha, ou mesmo
alheia. Eu vivo ao mesmo tempo a consciência do nada e uma plenitude. Eu me sinto levada pela

vida e eu deixo acontecer. Há como um esvaecimento de mim mesma e uma distância em relação a
este mundo. Eu não tenho medo, nem palavras, nem expectativa. Poderia esclarecer-me sobre o que

eu não vejo em mim?

Aceite que quanto menos você vir em você, mais você será o Absoluto.
O que não pode ser percebido, o que é, portanto, imperceptível, o que não pode ser colocado em palavras,

nem mesmo em Vibração, esta estranheza, como você a denomina, é a morte do ego.
É preciso esvaziar, é preciso deixar-se limpar e lavar.

Esta fase é mais ou menos longa.
Ela pede, como você disse, certa forma de neutralidade.

A Casa está limpa, você pode, portanto, Desposar o seu Duplo.
Esse Casamento, que é uma aproximação, pode desenrolar-se em um tempo, ilusório, mas que é vivenciado

como tal.
É o estado onde nada mais há para observar, onde nada é observável, onde nada é visto, onde nada é

percebido.
Isso poderia parecer vazio, mas não é o vazio.

É exatamente, quando isso der a impressão de durar, a preparação, de algum modo, às suas próprias Núpcias
e, portanto, ao Absoluto.

Se eu puder exprimi-lo assim, beneficie-se disso, pois beneficiar-se disso é nada fazer, nada temer, o que
acaba com qualquer dúvida, com qualquer espera e, também, com qualquer impaciência.



Neste estado de vacuidade (que alguns movimentos buscaram, que algumas filosofias buscaram) instala-se o
Absoluto.

Você então apreendeu, aceitou, que nada há para buscar, nada para encontrar.
Esse ‘nada’, que não é um, é irremediavelmente o fim do ego.

A jarra está pronta para ser enchida.
O Esposo e a Esposa têm-se à porta, ele jamais partiu.

Aproveite, se eu puder assim me exprimir, esta vacuidade que é, de algum modo, a última etapa antes do
Absoluto.

Pois, se você tiver vazio de si mesmo, você pode, então, ficar pleno do que você É.
Esvaziar-se de si mesmo é, exatamente, o que foi nomeado o Abandono do Si.

É transcender o “eu sou”, é o momento em que a consciência constata que nada há para observar, que nada é
observável, e que o próprio fato de observar é um incômodo.
Há, portanto, mecanismo de Núpcias Místicas em progressão.

Aceitar e viver não mais estar cheio de pensamentos (ou seja, de Ilusão), não mais estar cheio de esperança
(que é uma projeção no futuro), instala-o, de alguma forma, em um estado além da esperança, que poderia ser

nomeado a Esperança, mas que é, antes de tudo, plenitude.
São, de algum modo, os últimos jogos da Ilusão.

O que permite apreender-se de que nada pode estar vazio, e de que nada pode estar cheio, e de que isso não
se situa entre os dois.

Esta fase não pode ser denominada um estado, porque, justamente, nenhum estado está instalado.
A vacuidade é a plenitude, a plenitude é vacuidade.

Essas duas palavras, além de qualquer significado, são aquelas que melhor representam esta fase anterior ao
Último.

Sobretudo, nada faça, sobretudo, nada empreenda.
Isso dito, não o impede de fazer o que é para fazer, na vida deste corpo, das suas obrigações.

Mas simplesmente não se envolva, faça o melhor que você puder.
O que você vive não é uma espera, o que você vive não é um vazio ou um pleno, são os dois.
É nesta fase que a Onda da Vida pode criar a sua Verdade, por que você É a Onda da Vida.

 Há, portanto, um processo de desidentificação, uma morte, no plano simbólico, de tudo o que não é
Verdadeiro.

É esta fase que você está vivendo.
Sobretudo, nada julgue.

Contente-se, ainda por pouco tempo, de ser aquele que observa o que vive isso.
Muito em breve, você irá além disso.

Esse “muito em breve” não está inscrito em uma linearidade, temporal, nem em outro espaço, mas, sim, em
uma forma de acuidade de si mesmo.

Algumas experiências intermediárias são possíveis, neste estado, nesta fase, vindo, digamos, reforçá-la no
fato de que você não seja este corpo, e ainda menos esta pessoa.

Então, aproveite e desfrute desta fase, porque ela é prelúdio ao Casamento Místico.
Deixe acontecer, totalmente.

***

Pergunta: o Absoluto está além, portanto, das hierarquias das Dimensões (5ª, 11ª, 18ª, etc.), isso
seria como o retorno para a FONTE? Então, se vamos para o Absoluto, qual é o interesse da 5ª

Dimensão?

Você pressupõe, injustamente, que o Absoluto seja comparável à FONTE.
A FONTE, por esta própria palavra, significa para você uma origem e um fim.

O Absoluto está além da origem e do fim.
A Dimensão, seja qual for o número, é apenas uma representação, uma gama de Vibrações, uma gama de

exploração da consciência.
O Absoluto e a FONTE lembram-se de você, mas lembre-se, você, de que você é totalmente livre para se

estabelecer onde bem lhe parecer.
Simplesmente, deve ser-lhe lembrado da existência da FONTE, pela experiência da FONTE, pelo acesso ao

Absoluto.
Se você for o Absoluto, você tem toda possibilidade e Liberdade para ali permanecer, ou para manifestar-se

em qualquer Dimensão.
Se a sua gama de frequências, a sua gama de vida, a partitura que você toca, estiver incompleta, permitindo-

lhe, entretanto, ver a completitude que existe no Absoluto, você é livre de crer que existem experiências a fazer



em outros mundos, em outras Dimensões, em outros estados.
Isso faz parte da sua liberdade, mas eu admito a você, isso não tem estritamente qualquer interesse do ponto

de vista do Absoluto.
Então, o que o impede de ser o Absoluto, já que, evidentemente, há um impedimento?

O impedimento está diretamente ligado à dúvida e ao medo.
Você não pode conhecer o Absoluto do ponto de vista em que você está.

O ponto de vista em que você está deve desaparecer, ele deve ser aniquilado.
Lembre-se de que não é possível imaginar qualquer continuidade entre o conhecido e o Desconhecido.

Você não pode permanecer no conhecido e viver o Desconhecido.
É preciso deixar o Desconhecido penetrá-lo e você irá se aperceber, em seguida, de que o limitado ainda está

presente.
 Mas, antes, isso é apenas uma suposição, isso é apenas uma crença, porque você não o vivenciou.

Simplesmente, várias estruturas disseram a vocês que lhes será feito segundo a sua Vibração, se vocês
preferirem, segundo a sua partitura.

A partitura que você toca é dependente de um instrumento, e não de outro instrumento.
Você quer ser tal instrumento, ou você que ser, no mesmo tempo, no mesmo espaço, e em todas as

Dimensões, todos os instrumentos?
Pondo fim a qualquer barreira, a qualquer limite?

Nenhuma experiência jamais será útil ao Absoluto, mas ela permanece e é útil àquele que toca a sua própria
partitura, Ilusória ou conectada.

O Absoluto é a Liberdade total, mas a Liberdade dá medo, porque a Liberdade é, justamente, o que é
Desconhecido.

Enquanto você reivindicar a Liberdade em meio a qualquer confinamento, você mente para si mesmo.
E enquanto houver mentira, a Verdade não pode existir.

Você não pode, portanto, pretender supor, ou imaginar, que o Absoluto seja a FONTE.
O Absoluto é a FONTE, mas é muito mais do que a FONTE.

Por que o Absoluto não tem qualquer origem, nem fim, nem localização.
A Vibração, a Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Permitindo viver, conscientizar, as rodas de energia (as lâmpadas), o despertar da Kundalini, e mesmo a
percepção da Onda de Vida.

Mas enquanto você perceber, você não é o que é percebido.
O Absoluto é a instalação em meio ao percebido, e não à percepção.

É o momento em que não há qualquer distância, qualquer suposição sobre o Absoluto, pois o limitado, o ego
como o Si, apenas pode representar a Verdade.

Mas toda representação jamais será senão um espetáculo, uma projeção, uma ilusão a mais, mais ou menos
palpável, mais ou menos aproximativo.

Dando um sentimento mais ou menos real, mas isso não é o Absoluto.
Independentemente da testemunha e do marcador do Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, e seus efeitos sobre

o Êxtase ou a Íntase, há também outro marcador que, ele, situa-se na Consciência que culmina na não
Consciência.

É, justamente, o momento em que não há mais questão.
Pois a própria questão é concebida como ilusória, bem como a minha resposta.

Enquanto vocês pronunciarem palavras e eu pronunciar palavras, há Ilusão.
Mas essas Ilusões serão, no final, menos tenazes do que aquelas que estavam aí antes dos nossos ‘entre ti e

mim’ (neologismo a partir da palavra ‘entretien’).
Isso não é um jogo improdutivo, mas, sim, uma prática, no sentido mais nobre.

Esta prática, podendo ser julgada pelo ego como intelectual, vai levá-los, no seu ritmo, a realizar o estado que
foi descrito na pergunta anterior.

Nada suponha do Absoluto, porque tudo o que você supor poderá apenas ser estabelecido através da sua
experiência e do seu conhecido.

Nada projete sobre o Absoluto, porque projetar alguma coisa é já se afastar.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele não pode ser formulado, ele não pode ser Vibrado, ele não pode ser

colocado em palavras.
Por outro lado, é possível utilizar a Vibração e as palavras para apreender-se do que ele não é.

Naquele momento, há uma espécie de reaproximação que ocorre, é esta fase final.
Nada supor é também nada fazer, nada empreender.

Porque tudo o que for feito, ou empreendido, irá distanciá-los do Absoluto que, eu os lembro, está sempre aí.
Se houver resistências ou freios, olhem-nos, e isso é tudo: deixem-nos passar, nada façam.

Naturalmente, vocês sempre podem facilitar as condições iniciais (digamos), por tudo o que lhes é agradável.
Mas não se percam no que é agradável, não façam disso um objetivo.



Praticar um Yoga simplesmente para estar bem, jamais irá levá-los ao Absoluto.
Mas estejam conscientes de que estar bem lhes permite instalar-se em uma maior receptividade, se pudermos

dizê-lo.
Não façam das palavras, tampouco, uma finalidade.

Não façam das Vibrações, tampouco, uma finalidade, mas sim, de preferência, meios e ferramentas para
aproximá-los do que vocês não conhecem e que, no entanto, é a sua Natureza.

Isso exige da parte de vocês, e isso exige da sua parte, honestidade, integridade, Humildade, Simplicidade,
disso vocês sabem, mas, sobretudo, a Transparência, pois não pode ali haver Transcendência sem

Transparência.
A Transparência é criada por KI-RIS-TI, pelo Duplo, pela União Mística.

Um opaco, um resistente: o corpo, a identidade, o ego, o Si, encontra a Transparência pelo Fogo.
Deste encontro resulta a Transparência.

A Transparência é nada parar, nada reter do que possa passar (que isso seja um pensamento, que isso seja
uma emoção, que isso seja um sintoma do corpo, que isso seja uma relação): nada estanquem, permaneçam

fluidos.
Observem, se vocês quiserem, mas vocês não são a emoção, vocês não são o pensamento, vocês não são a

relação, vocês não são o corpo.
Deixem acontecer.

É o que eu posso dizer a você.
Sem nada rejeitar: não é porque você rejeita um pensamento que ele vai desaparecer.

Por outro lado, se você olhá-lo passar, sem ali se apegar, ele irá desaparecer, essa é toda a diferença.

***

Pergunta: a partir do momento em que eu aceito que eu não sou tudo o que eu conhecia do meu eu e
do Si, de qual abertura, além da minha consciência atual, eu preciso (à parte de deixar agir a Onda

da Vida e o Manto Azul da Graça) para bascular no Absoluto (além do “eu sou”)?

Nada mais, e uma única coisa em relação ao que você disse: aceitar que você nada É de tudo o que você
conhece, é uma primeira etapa.
Mas, você pensou em refutá-lo?

Não é porque você apenas diz: “eu não sou este corpo”, que você vive o Absoluto.
Refutar o “eu não sou este corpo” está além da aceitação.
Isso não é um trocadilho, é uma realidade da consciência.

A consciência que o leva, digamos, a deixar exprimir e imprimir o Absoluto, é uma refutação de tudo o que você
conhece e não, simplesmente, aceitar a negação do que você conhece.

No ato de aceitação do que você não É não há refutação, ainda há, portanto, uma distância.
A refutação, por outro lado, do que você não é, está além da aceitação.

A refutação é um ato ativo, a aceitação é um ato que eu poderia qualificar de passivo.
Há, então, uma fase prévia ativa, esta fase é conduzida pela própria consciência, do ego ou do Si.

A refutação é, então, uma dinâmica.
Como eu disse, é uma investigação.

Esta investigação não é um jogo do mental, mas, sim, um exercício (eu não gosto dessa palavra) espiritual.
A partir do momento em que a investigação é realizada, ela resulta em quê?

Em uma identificação.
A desidentificação pela refutação vai, então, levá-lo, sem esforço, sem nada fazer, a ser Absoluto.

A espontaneidade acompanha a Transparência.
A espontaneidade é a ausência de reflexão, o que não quer dizer fazer alguma coisa, mas fazer, ou ser, o que

é independente de qualquer referência a um passado e, portanto, a uma experiência passada.
É o Caminho do Coração.

Pois o Coração jamais engana, contrariamente ao mental.
Eu não falo da intuição, porque a intuição sempre faz referência ao que é bom ou mau, para você.

Nós somos além disso, do que é bom e do que é mau.
O bom e o mau, para você, esta intuição e este discernimento, de que gargarejam os seres ditos espirituais, é

uma Ilusão a mais.
A espontaneidade resulta da Transparência.

Há então, naquele momento, de algum modo, uma espécie de perfuração do Coração, de trás para frente, de
frente para trás.

O fato de ser perfurado põe em ressonância, muito além do que é percebido no corpo, a Transparência e a
espontaneidade.



espontaneidade.
Desviando, literalmente, a experiência passada e, portanto, o mental.
Isso é chamado também de Doação de Si, ou de Abandono do Si.

Isso será, eu creio, objeto de um desenvolvimento por uma Consciência, digamos, mais qualificada do que eu
(ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09 de abril) (1).

Aí também, nada há para fazer, mas, sim, deixar acontecer.
Mesmo se houver um lado ativo na refutação, depois, convém deixar acontecer.

Pois você nada pode fazer, nada pode empreender, para conhecer o que lhe é Desconhecido.
Você pode apenas passar de um lado ao outro, mas essa passagem não é ilustrada por algo que iria lhe

permitir passar: é, portanto, uma transcendência, e não uma transformação.
Há então, efetivamente, esta investigação para realizar.

Uma vez realizada a investigação, deixem ser, e deixem acontecer.
A investigação resulta, sistematicamente, no que poderia ser denominado um paradoxo, entre o ‘nada’ e a

plenitude.
Em uma interrogação que eu qualificaria de última, interrogação final, pondo fim a qualquer interrogação e a

qualquer questão.
É naquele momento que é realizada a absurdidade total do ego e do Si, não antes.

***

Pergunta: eu gostaria de estabilizar o estado de não observação por mais tempo. Como?

Simplesmente cessando de querer observar, de maneira incessante, cada coisa.
Fixe-se no próprio mecanismo da observação, e não no que é observado.

Quem é que observa?
Onde está o observador?

São os seus olhos que veem?
É esta reflexão?

Onde está situado o observador?
É passar da perspectiva do que é observado para outra perspectiva.

Enquanto houver observação, seja do que for e de quem for, o tempo transcorre.
E, então, há um chamado, através da sua pergunta, para querer paralisar o que não é paralisável: o tempo

passa.
É, portanto, de você, por meio desta questão de “quem observa?” (e não: o que é observado?) que irá nascer

a imobilidade.
Porque você vai buscar o observador e você vai se aperceber de que não há mais observador como coisas

observadas.
E de que o observador é apenas uma projeção, de outra coisa, que está por trás do observador.

Naquele momento, você poderá bascular.
Não antes.

O Si é a observação mais perfeita da Luz, onde mecanismos de Consciência e de Vibrações estão presentes,
contribuindo para estabelecer a Alegria, contribuindo para estabelecer uma satisfação.

Permitindo crer que há uma busca a ser efetuada, cumprida e concretizada.
É preciso superar isso e ir além disso.

A melhor maneira, efetivamente, é nada fazer, deixar acontecer.
E sair, até mesmo, da dinâmica aparente da observação, do que é observado, do próprio observador.

Pois, quem está por trás de tudo disso?
Ou melhor: o que é que está por trás de tudo isso?
Enquanto você observa, você não é o observador.

Enquanto você for o observador, você não é o que está por trás do observador.
Investigar sobre isso é uma prática, essencial.

Desta investigação, realizada honestamente, irá resultar a fase final, irá resultar, também, a Onda da Vida e a
permeabilidade das rodas (dos chakras) à Onda da Vida.

Não se ocupe da Onda da Vida, você não pode nem comandá-la, nem controlá-la, nem dirigi-la.
Você vai, portanto, observá-la.

E você vai se colocar, então, do ponto de vista do observador, que vai se perguntar: está certo, está errado?
Enquanto você fizer esse jogo, o Êxtase não pode nascer.

Chega um momento em que você se apreende de que você não pode influir, de modo algum, na Onda da Vida,
mas que você sempre é o observador.



Coloque-se, então, a questão de “o que é observado?”, de “quem é o observador?” e você irá se tornar a Onda
da Vida.

Deixando nascer, então, o Êxtase, marcador indizível do Absoluto.
O que é para estabilizar é o que já está estabilizado e que jamais se moveu, jamais desapareceu.

É, exatamente, o Absoluto: aí, onde não há mais observador, aí, onde não há mais observado, e aí, onde não
há mais, tampouco, o que existe por trás do observador.

Pois o Absoluto é, ao mesmo tempo, o observado, o observador, e o que está por trás do observador.
Aí também, não há mais distância, nem diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu proponho que nós coloquemos, de maneira temporária, um fim aos nossos ‘entre ti e mim’.
Eu vou qualificar melhor o que representam esta Doação de Si e este Abandono do Si.

Eu irei intervir em outro momento, no seu caminho para esta realização.
Resta a vocês lerem o que eu disse.

Não façam disso uma palavra de certeza ou de verdade incontestável.
Tentem ver o que é justo, o que não é justo.

Não em um aspecto discriminante, mas, do mesmo modo que eu expressei, em forma de investigação.
Eu darei as instruções, dentro de poucos dias, que irão nos permitir concluir este ‘entre ti e mim’ a fim de ir ao

Princípio e à própria Essência do que foi dito.
Ou seja, ir além do diálogo, ir além do ‘diabole’ e além do símbolo, para, de algum modo, reunir os três

elementos na mesma indizível Verdade do Absoluto.
Eu rendo Graças pela sua escuta.

E eu lhes rendo Graças por terem apoiado, e vivido, as palavras que eu tinha para dar a vocês.
Já que é preciso nomear-me, BIDI saúda vocês e lhes diz, em seu tempo, até breve.

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

NDR: em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html

***

1 - ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article106d.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf
09 de abril de 2012

(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article106d.html
http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf


Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Eu lhes dou a palavra e vamos poder interagir.

***

Questão: onde estão as almas de pessoa falecidas?
Cara Amiga, todas as partidas de alma, desde as Núpcias Celestes (ou seja, isso remonta, unicamente, a três anos), todas as almas,
ou elas decidem reencarnar-se (porque querem aproveitar o espetáculo num corpo), ou elas são colocadas num espaço intermediário,
protegidas, de algum modo, da matriz, de maneira a não serem condicionadas, novamente, pelos restos da matriz.

Para os seres que desencarnaram há mais de três anos, frequentemente, há os que se reencarnaram, porque eles tinham,
aí também, necessidade de viver este período específico em um corpo (qualquer que seja esse corpo).

Alguns permaneceram nos planos intermediários, porque – como dizer, apesar desse período de três anos – eles permaneceram
confinados neles mesmos, em suas próprias projeções, astral e mental.

Mas eles estão, eles também (mesmo se não estejam colocados em lugares específicos), em situações de espera, se se
pode dizer, que equivalem, geralmente, a situações como de estase, nas quais a consciência está como entre duas
águas: não há possibilidade de sair, porque a Liberação deve fazer-se na matriz, ou seja, desse lado do Véu no
qual vocês estão, como do plano, que vocês chamam astral, dos desencarnados.

O ser humano tem um problema: é que, geralmente, quando vocês perdem um parente, vocês são persuadidos de que vão reencontrar
esse parente.
Vocês são persuadidos de que ele continua a viver a vida dele, tal como era aqui, sobre a Terra, mas é impossível.
A personalidade não existe mais.

***

Questão: a Onda da Graça pode ser uma vibração na palma da mão?
Sim.
Ela nasce nos pés.
Depois, ela se difunde por toda a parte, e a particularidade é que ela se manifesta, também, ao nível das mãos.
Como foi dito, como eu também disse, de momento, nós não lhes damos circulação precisa das energias.
Ela existe, em relação à Onda de Vida.
Nós lhes demos os pontos de nascimento, nós lhes demos os pontos de passagem importantes, mas, obviamente, independentemente
desse movimento vertical e de rotação, antes, atrás, vai produzir-se outro movimento que é uma difusão a partir do espaço cardíaco até
as palmas das mãos e, em especial, numa zona que é similar à zona que vocês têm sob o pé, e que pode, mesmo, dar dores nesse
lugar, ou vibrações muito fortes (que nada têm a ver com as energias magnéticas como se pode sentir, por exemplo, um magnetizador,
quando ele põe a mão sobre o corpo ou sobre um chacra, não é a mesma qualidade de energia).
Mas, sim, obviamente, é totalmente religado e, aliás, quando a Onda de Vida é marcada, ao mesmo tempo, ao nível dos pés e ao nível
das mãos, é naquele momento que se instala essa espécie de ondulação e de ondulação do corpo que se assemelha, se querem, a
esse estado de Êxtase.
Porque o movimento não é, unicamente, de cima para baixo, mas ele é, também, lateral, ou seja, vocês reproduzem o que, muito
exatamente?
Vocês reproduzem a Cruz, ao nível de seu corpo, simplesmente.
Mas, como vocês sabem, nós não vamos nos embaraçar, hoje, com todas essas descrições.
Nós tínhamos necessidade disso para a cabeça, para as portas, porque era necessário que sua consciência colocasse-se sobre isso
para, como dizer, amplificá-las, de algum modo.
Mas, hoje, tudo isso é para abandonar.
É claro que há manifestações ao nível das mãos.
É claro que há dores sobre as portas ATRAÇÃO/VISÃO, sobre os pontos OD, que pode haver o soluço, que pode haver
contrações do diafragma, contrações do segundo chacra, mas tudo isso é acessório.

O mais importante são os efeitos da Onda de Vida.
Contrariamente às Estrelas, não é sentir onde eles estão, mas atrair sua atenção sobre um significado.
Esse significado existe, ele é formal, ele corresponde a coisas extremamente precisas, mas, hoje, nós não temos mais o tempo para
desenvolver esse gênero de coisas, isso para nada serve.

O.M. AÏVANHOV - 9 de abril de 2012 - AUTRES DIMENSIONS
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A Onda de Vida, contrariamente às Estrelas, revela-se e põe-se em serviço sozinha.

Mas o problema é que, se se atrai sua atenção sobre os circuitos, sobre os trajetos, sobre os pontos em que ela vai passar, o que vai
acontecer para vocês?
Vocês vão levar sua consciência nisso.
O objetivo não está aí.
Como lhes foi dito, o objetivo é tornar-se essa Onda de Vida e, aliás, não observá-la.
É claro que não é evidente não observar, quando vocês sentem coisas nas mãos, ou cócegas que lhes vêm, assim, em lugares um
pouco bizarros, não é?
Mas o objetivo não é tentar saber por que vocês o sentem aí e ao que isso corresponde: é penetrar, completamente, no que é
vivido.
E o melhor modo de penetrar no que é vivido é não conhecer os trajetos.
O que eu quero dizer com isso é que nós não iremos sistematizar isso, como as doze Estrelas ou como as Portas.
Não é, de modo algum, o mesmo tipo de trabalho.
Jamais se pediu a vocês identificarem-se às doze Estrelas, nem às Portas, não é?
Aí, em contrapartida, é solicitado para desidentificarem-se do que vocês creem ser.
Mas vocês não podem conhecer o Absoluto enquanto não penetram a Onda de Vida.
Num primeiro tempo, é a Onda de Vida que os penetra.
É seu Duplo que os penetra.
Mas, depois, é preciso, por sua vez, penetrar o Duplo.
Isso não acontece num sentido, isso acontece nos dois sentidos.

***

Questão: as pessoas que veem desencarnados estão na Ilusão?
Elas os veem, realmente, mas são elas que sobem aos planos astrais.
Em todo caso, quando um médium diz: «eu vejo um desencarnado», ele pode, realmente, ver um desencarnado, ao mesmo tempo
sabendo que esse desencarnado está no plano intermediário, vivendo um estado de estase.
Porque vocês são persuadidos de que, se há alguém aqui, ele não pode estar em outro lugar.
Mas, isso, é uma visão 3D.
Disseram-lhes que vocês estavam deslocalizados.
Um ser que se exprime pode estar aqui e em milhares de lugares ao mesmo tempo.
Isso lhes parece improvável, é, no entanto, a estrita verdade.
Vocês podem estar aqui, vivendo algo e – quando abriram tudo o que deve ser aberto em vocês – vocês podem estar em múltiplos
lugares ao mesmo tempo, em múltiplas Dimensões.
Vocês não estão localizados, é o espaço-tempo que vocês vivem que os localiza nesse corpo.
Mas, alhures, vocês não estão localizados: vocês não estão em um lugar sem estar nos outros lugares.
Mas, para seu cérebro, é impossível compreender.
Mas vocês são extremamente limitados.
Quando você coloca essa questão, isso quer dizer que você pensa que, se ele está em estase, um médium não pode vê-lo.
Por qual razão?
Porque você raciocina com seu cérebro.
E seu cérebro não conhece a deslocalização.
Você pode estar em seu corpo e, ao mesmo tempo (para aqueles que vivem a Onda da Graça), fusionando, misticamente, com outra
consciência, alhures, e com dezenas de consciências ao mesmo tempo.
Quando se diz que vocês são ilimitados, vocês são, realmente, ilimitados.
Então, enquanto você não o tenha vivido, para você, isso não existe, não é?
Mas, para aqueles que o vivem, é a estrita Verdade.
Não há mais barreira, não há mais limites.
ANAEL voltou a falar-lhes, nesta tarde, não é?
Não é uma visão do espírito.

Os processos que lhes foram descritos, no fim do ano passado (a Comunhão, a Fusão, a Dissolução e, em
seguida, a Deslocalização) são realidades.

Você não é tributário de uma forma.
Quando você se dirige para esse Absoluto, quando vive os processos finais do Si, não há mais distância entre Si e os outros Sis.
Portanto, você pode estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, como no corpo de um Arcanjo, como no corpo de um Irmão ou de uma Irmã.
Não há mais pertencimento a uma identidade fixa.
É próprio do ser humano confinado crer que seja tributário de uma forma, de um corpo: isso faz uma sagrada diferença com as outras
Dimensões.

***

Questão: como desembaraçar-se do mental, que nos faz delirar?
Atualmente, ninguém mais delira, chama-se a isso remar.
Porque, aí, agora, é preciso remar, é mais difícil: não se serve mais dos braços como das pernas.
No período que vocês vivem o mental não é como antes, quando as questões eram importantes porque elas os ajudavam a progredir.
Nós lhes demos, uns e outros, múltiplas respostas a questões puramente mentais.
Hoje, o mental está completamente subjugado pelas energias que vocês vivem ou pelo Supramental que desce, ou pela Onda de Vida.
Portanto, não se está mais nos domínios de embirutar [yoyoter de la touffe] ou de pedalar.
Vocês estão, verdadeiramente, remando, enquanto há um motor e há a essência, além disso.
O motor e a essência são a Onda de Vida.
Basta girar a cabeça, o motor está atrás dos remos, geralmente.

***

Questão: Hic e Nunc é um meio direto de aceder ao Absoluto?
Se você é capaz de vivê-lo assim, sim, perfeitamente.
Se você é capaz de parar, instantaneamente, o tempo e o espaço, é claro que você é Absoluto, instantaneamente.
E alguns seres que viveram o Absoluto viveram-no de maneira extremamente rápida.
Há o exemplo de UM AMIGO, de IRMÃO K (ndr: canalização de 17 de março de 2012), que lhes contaram isso.



Há outros seres que viveram isso, simplesmente, vivendo que eles não eram esse corpo, dizendo-o, repetindo-o, quando de suas
meditações e, de repente, o fato de repetir isso, como um mantra, liberou o cérebro da influência, se querem, sobre o corpo.
Mas isso se saberia se bastasse repetir HIC e NUNC para viver o Absoluto: vocês o teriam vivido há muito tempo.
O Absoluto aproxima-os do estado da meditação.
A meditação não é uma finalidade em si.
É, simplesmente, o meio de ser o observador do que vai desenrolar-se.
E isso os põe em retração, ou à distância, se preferem, do que acontece, para compreender que vocês não são nem esse corpo, nem
esses pensamentos, nem essas emoções.
Isso afina, de algum modo, o observador, o que faz com que o observador compreenda que ele não é nem esse corpo, nem essas
emoções, nem esses pensamentos.
Mas isso não basta, mas é, entretanto, uma etapa importante.
Agora, há os que vão viver o Absoluto sem nada conhecer de chacras, sem nada conhecer da Onda de Vida, sem nada conhecer da
meditação.
É normal.

***

Questão: quando de deslocalização, comunhão com outros, há consciência dos participantes?
Tudo é possível.
Tudo depende, justamente, de seu grau, deles também, de deslocalização.
Isso pode dar uma situação perturbadora.
Há um reconhecimento, no corpo de estado de ser, que é independente da forma que vocês têm aqui, mas vocês reconhecem a
pessoa.
Não é um reconhecimento visual, é um reconhecimento Vibratório.
Mas isso pode levá-los a viver situações um pouco paradoxais, por exemplo: vocês têm a impressão de ser vocês e, ao mesmo tempo,
são alguém outro, e vocês vivem esse alguém outro, inteiramente.
O outro pode ter consciência disso, ou não.
Se ambos têm a consciência disso, isso se chama uma União Mística.
É uma União Mística, isso nada tem a ver com um casal, isso nada tem a ver com a sexualidade, mas é a verdadeira Comunhão.

***

Questão: de onde vêm as afinidades específicas?
Há múltiplas razões: há as origens estelares, há as linhagens, há, talvez, também, vidas passadas.

Mas isso nada tem a ver com o que algumas literaturas chamam de almas irmãs ou de chamas gêmeas: isso não
existe.

Mas, em contrapartida, é uma reconexão real, ou em relação a uma origem estelar, ou em relação a uma linhagem espiritual, ou em
relação, efetivamente, a vidas passadas.
Mas isso não implica, como dizer..., qualquer necessidade, qualquer desejo de construir o que quer que seja.
Caso contrário, é uma projeção da personalidade, é claro, mas isso pode provocar necessidades de reproduzir a experiência porque,
quando vocês reencontram uma consciência (quer vocês conheçam ou não, nesse plano), que é da mesma origem estelar que vocês, é
claro, isso cria um estado de Vibrações extremamente intenso.

Há uma reconexão real.
Isso se chama, aliás, a União mística.
É completamente real.
E vocês vão vivê-la cada vez mais frequentemente.
É uma realidade.

Porque vocês estão a cavalo sobre dois mundos, cada vez mais.
E, quando vocês penetrarem as esferas do Estado de Ser (com ou sem esse corpo), é algo que é completamente natural.

Quando vocês reencontram alguém, vocês não apertarão sua mão, vocês o atravessarão.

Aqui, tentem atravessar: isso será engraçado.
Mas vocês vivem isso, efetivamente, do outro lado.
Então, vocês têm tendência a atravessar, mais facilmente, quando há relações (que não são relações cármicas), mas quando vocês
tenham conhecido ou reconhecido essas almas, esses espíritos, mesmo, ou esses corpos de Estado de Ser, devido a uma origem
comum.
Então, é muito ambíguo, porque, efetivamente, vocês vão poder, em algumas circunstâncias, olhando-se, reconhecer-se.
E, obviamente, quando há um reconhecimento, pode haver o que vocês chamam de amor à primeira vista, mas esse amor à primeira
vista nada tem a ver com o amor à primeira vista sensual, nada tem a ver com um amor à primeira vista: «eu quero desposar esse
senhor ou essa senhora», porque isso pode produzir-se não importa em qual idade, com não importa quem.
É, simplesmente, um convite para viver essa Comunhão.
E isso acontece nos outros planos.
E é uma realidade.
Vocês deverão ali passar, porque estão cada vez mais a vivê-lo.
O que faz com que, a certo momento, vocês duvidem ser vocês mesmos.
Até o presente, vocês tinham o hábito de ser o único locatário desse corpo.
Será necessário colocar na ideia que vocês não são mais o único locatário.
Mas eu concebo que é bastante desconcertante, mas isso vai cada vez mais rapidamente.

Lembrem-se: no Si, já, nada é separado.
Então, no Absoluto: vocês são um Arcanjo, vocês são nós, nós somos vocês.
São como jogos de espelhos.
O espelho não existe.
Portanto, o que é visto no espelho não existe, tampouco.
É isso, a Unidade.

Então, todos aqueles que estão apegados à sua pequena pessoa e que querem proteger seus campos, eles não estão prontos para
viver isso.



Porque eles têm a impressão de serem violados, e esses seres terão muita, muita dificuldade para viver a Onda de Vida.
Porque eles estão tão apegados, não ao próprio corpo, não a essa vida, mas, como dizer..., à própria intimidade, para eles, é uma
violência.
Mas vocês vão passar aí, de todo modo, não há escolha.

***

Questão: essas deslocalizações podem produzir-se de maneira breve, repetidas, no quotidiano?

Sim, é, também, uma forma de aproximação.
Você pode ser um verme, como você pode ser uma águia.
É melhor ser uma águia do que um verme.
E mais agradável, segundo eu.
Isso é, aliás, descrito nas viagens de xamãs, desde muito tempo, exceto que eles utilizavam drogas, champignons, ervas específicas
para realizar isso.
Eles eram obrigados a criar um processo de dissociação em relação à consciência comum.
Agora, isso se produz, como você o diz, fora dos Alinhamentos.
É, por vezes, como um flash.
Você sabe que não é esse corpo e está não importa onde, em outros lugares.
Mas será necessário passar isso.

***

Questão: é pela comunhão entre Vibrações que se constroem estruturas geodésicas?
Sim, perfeitamente,
Aquelas que nós criamos, nós mesmos, através dos vinte e quatro Anciões, aquelas que criam os governos do Intraterra.
É claro.

***

Questão: e para a constituição da Merkabah coletiva?
Sim, exceto que, aí, isso não é feito a vinte e quatro, isso é feito em um número de pessoas amplamente mais importante.
Naquela época, vocês não tinham, necessariamente, consciência.
Aí, vocês vão tornar-se cada vez mais conscientes dessa deslocalização, dessa União mística.
É como se vocês tivessem uma dupla vida.
Exceto que não é mais apenas uma dupla vida.

***

Questão: se o mental não para, a Onda de Vida pode subir?
Sim, é claro.
Há, mesmo, quem viu a Onda de Vida subir, sem nada compreender, e a perguntar-se o que acontece, com um mental sempre ativo.
O processo da descida do Espírito Santo e os três componentes da energia (Luz Adamantina, Radiação Ultravioleta e Espírito Santo)
necessitam de uma colocação em repouso do mental.
Aí, o que quer que vocês façam, a Onda de Vida está aí, ou ela ainda não está aí.
Mas é porque seu momento ainda não chegou.
Mas se ela está aí, qualquer que seja a atividade de seu mental, vocês não poderão pará-la.
Simplesmente, se o mental é muito forte, isso arrisca causar alguns pequenos problemas quando chegar ao nível dos dois primeiros
chacras: os medos de posse (enfim, tudo isso, isso lhes foi dito).
Se não há mental e se vocês tomaram o hábito de meditar, vocês continuarão tranquilos, e estarão na paz.

Lembrem-se: vocês nada têm a dirigir, com a Onda de Vida.

***

Questão: por que é o momento para alguns e não para outros?
Há os que estão maduros, e outros, que não estão maduros.
É preciso esperar a maioridade.
Do mesmo modo que havia os que começaram a aceder ao Sol e outros que eram mantidos pelos tornozelos.
Enquanto havia-se dito que o que encerrava os tornozelos estava Liberado, agora, há os que o sentem no braço.
É uma outra razão porque, se os deixassem partir no Êxtase, eles ficariam em Êxtase vinte e quatro horas por dia.
Não se tem necessidade de milhares de MA ANANDA MOYI, não é?

***

Questão: podem-se continuar as atividades quotidianas com a Onda de Vida?
Isso depende para que.
Para a vida sexual, é muito perigoso, vocês verão por si mesmos, para aqueles que têm atividades desse lado.
Porque, naquele momento, é muito simples: há uma atividade espontânea da Kundalini (o canal do Éter, se preferem) e se vocês
atuam, fisicamente, vão desencadear processos energéticos extremamente violentos: a combustão espontânea ou quase.
Isso vai pôr o fogo.
A vida quotidiana é muito variável, de acordo com os seres.
Mas não há razão alguma que os impeça de varrer, não é?
Simplesmente, vocês vão varrer dançando.
Bom, por vezes, é embaraçoso.
Eu já disse que vocês vão passar ali, também.
É verdade que passar da personalidade queixosa ao Êxtase permanente faz uma sagrada diferença.

***

Questão: a intensificação da vibração é uma primícia da instalação da Onda de Vida?



Isso pode ser uma primícia da instalação da Onda de Vida, mas é, mais frequentemente, a energia Supramental que começa a investir
as células, é a energia descendente.
Mas há uma amplificação: as energias são decuplicadas, tanto lá em cima como embaixo.
Portanto, o corpo saboreia.
Isso pode dar, mesmo, vibrações muito, muito físicas, ao nível do corpo,
Vocês têm a impressão de que têm, por exemplo, a caixa torácica que se move, ou a esfera da pelve, com todos os órgãos genitais,
que se põem a mover no interior.
Mas não é piada, é completamente real.
Há seres que vão começar a viver Vibrações cada vez mais importantes: é a transmutação da matéria.
É a ascensão.
É o planeta grelha antes da hora.
É preciso, efetivamente, que suas células transformem-se, para aqueles que vão partir com esse corpo.

É uma regeneração total de seu corpo etéreo pelo Manto Azul da Graça: isso vem pelas energias azuis que
penetram pelos chacras do baço e do fígado (que regenera, um pouco como o mito de Prometeu, e o papel do
baço que é o de nutrir).

Vocês recriam, ao nível da estrutura etérea, um novo corpo de Estado de Ser, mas, também, uma nova estrutura etérea que será, de
algum modo, o apoio de vida que vocês têm em 5D, na 3D, num corpo situado muito mais alto.
Portanto, é normal que, quanto mais os dias passarem, mais as semanas passarem, mais vocês vão sentir essa nova vida que escoa
em vocês.

***

Questão: os sintomas físicos ligados às problemáticas podem desaparecer?
Oh sim, é claro!
Não é uma constante geral, mas vocês vão observar que muitas coisas mudam.
As necessidades fisiológicas são profundamente modificadas.
Há os que vão rejuvenescer, outros que vão envelhecer.
Há uma aceleração, mas a aceleração pode ir a muitos sentidos diferentes.

***

Questão: o Duplo é uma onda que sobe potentemente dos pés e em todo o corpo?

Não, o Duplo não chega por baixo.
O que chega por baixo e que sobe na posição deitada é a Onda de Vida.
O Duplo está atrás, ou de frente.
Ele não chega por baixo.
Em geral, ele se fixa nas costas,
E ele se prende pelos pontos KI-RIS-TI e nas asas etéreas que estão de cada lado do ponto KI-RIS-TI.

Isso parece ficção científica, e é a estrita verdade.
É o corpo Crístico.
É o Cristo.

***

Questão: eu vivo, simultaneamente, a Onda de Vida e um ronronar no ouvido direito. Por que?
É normal.
Vocês estão nas fases em que os sons do Céu e da Terra são ouvidos.
Quando vocês vivem o Samadhi, há sete sons diferentes.
Com a Onda de Vida, o som subiu, ainda, de uma oitava.
Assim que vocês entram num processo de subida da Onda de Vida, vocês vão, também, constatar que o som amplifica-se.
Vocês têm observado: é mais forte quando a costas apoiam-se em algo.
Do mesmo modo, quando vocês vivem a União Mística ou quando alguém vem visitá-los (sem seu conhecimento, ou em toda
consciência), o som modifica-se, também, tanto à esquerda como à direita.
São processos energéticos, portanto: quando uma consciência aproxima-se de vocês ou vocês penetram (quer estejam conscientes
disso ou não, de maneira totalmente lúcida), o som aumenta.
E isso vai majorar, também, a Vibração, é claro.
Não unicamente da Onda de Vida, mas, também, suas Vibrações habituais.

***

Questão: o apetite é modificado pela Onda de Vida?
Inteiramente.
A Onda de Vida é nutritiva.
Como a Luz.

***

Questão: como evitar um ganho de peso que é corolário com esses processos?
Você, você ainda está apegada ao seu corpo.
O que isso pode fazer-lhe, ser gorda ou magra?
Coloque-se a questão.

***

Questão: convém comer coisas pesadas?
Se você se sente pesado após comer, evite-as.
Mas o que é pesado para um, não é pesado para o outro.
Não é preciso fazer uma regra geral.



Efetivamente, o melhor modo, para a Onda de Vida, de vivê-la, sem ser alterado, já, é não mais comer à noite, porque, em geral, à
noite, vocês estão deitados.
E é quando vocês estão deitados que a Onda de Vida, pela posição, é a mais forte, na fase de instalação.
Portanto, evitem comer, por exemplo, após quatro ou cinco horas da tarde.
Contentem-se com bebidas ou alimentos líquidos.
E vocês verão que a Onda de Vida ser-lhes-á muito mais proveitosa
Dito em outros termos, o êxtase é mais fácil com a barriga vazia do que com a barriga cheia.

***

Questão: para que serviu a Visão Etérea?
Eram preparações para a Visão do Coração e para a Visão do Estado de Ser.
Era uma etapa.
Dar a alguém ou favorecer em alguém esse tipo de visão permite, efetivamente, instalar-se mais facilmente porque, quando você vê
algo de não habitual, o que acontece?
Você olha.
Portanto, você não está mais refletindo na cabeça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todos os seus questionamentos.
Eu os lembro de que tudo o que foi realizado, de modo magistral, ao nível da Ancoragem da Luz, foi algo de magnífico.
De momento, vocês não percebem, talvez, necessariamente, o que aconteceu (independentemente de vocês, é claro), mas, se vocês
soubessem o que conseguiram e o que nós conseguimos, com vocês, para evitar como sofrimentos sobre esta Terra, é, já,
extremamente importante.
E lembrem-se de que quanto mais o tempo em vocês vivem normalmente e tranquilo está diante de vocês, vocês devem,
verdadeiramente, render graças por isso, porque isso lhes evita passar um período que teria sido, de outro modo, mais delicado e
mais difícil, para a instalação da Onda de Vida.
Portanto, quanto mais o tempo passe nesse estado em que vocês estão calmos, tanto neste país como em outros países, rendam
graças, porque é extraordinário ter tempo de preparar-se, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas atividades.
E não estar em circunstâncias que eu chamaria de sobrevivência, através de coisas desagradáveis, ao nível Terrestre.
Não sejam impacientes.
Bem ao contrário, bem ao contrário.
Quanto mais isso estiver defasado no tempo, mais será algo de natural porque, quanto mais vocês têm o tempo de penetrar a Onda de
Vida, de tornar-se essa Onda de Vida, mais vocês constatam, vocês mesmos: vocês são, não indiferentes ao mundo, mas vocês estão
nesse estado bastante específico que vocês sabem que todo o resto (cada vez mais, vocês vão saber, por vivê-lo) é uma ilusão.
E, portanto, vocês não poderão ser afetados, de maneira alguma, por mecanismos ilusórios.
Portanto, é maravilhoso ter chegado – para muitos países, é claro – a viver essa Onda de Vida sem passar por provas terríveis.
Portanto, é algo de maravilhoso.

Como lhes tem dito MARIA, desde o início do ano: o tempo dos profetas e das profecias foi amplamente
amputado.

E isso, graças a vocês todos, sobre este planeta, que Ancoraram a Luz e Semearam a Luz.
A Onda de Vida é, de algum modo, sua gratificação, sua recompensa, que lhes dá a Terra pelo trabalho que vocês realizaram.
A Terra está Liberada já desde um ano, eu lhes disse isso.
E eu lhes digo, há um ano, que tudo está consumado.
Então, é claro, quando se diz que tudo está consumado, vocês buscam a Ascensão.
Que é que vocês vivem, nesse momento, se não é a Ascensão?
É exatamente isso.
O momento final da Ascensão, vocês sabem, é o que eu chamei o planeta grelha.
Mas viver nesse estado o planeta grelha assegura-lhes um mecanismo da Ascensão, de terminação da Ascensão, na mesma alegria
que vocês são capazes de estabelecer, hoje, através de seu Êxtase e através dos processos de Fusão, de Dissolução ou de União
mística que vocês estabelecem com os Irmãos e as Irmãs.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, e, então, ainda uma vez, o conjunto de Anciões rende graças por tudo o que vocês realizaram nesse
sentido do serviço à Terra e à humanidade.
Nós rendemos graças a vocês todos e, agora, como se diz, vocês mereceram sua Liberação, se a desejarem.
Eu lhes digo até muito em breve,
Todo o meu Amor os acompanhe.
Fiquem muito, muito bem, no Êxtase e na Onda de Vida.
__________________
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

~ CASAMENTO MÍSTICO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes apresento a Graça e o Amor.

Eu venho, enquanto Estrela UNIDADE, para falar-lhes e tentar desenvolver com vocês (muito além de algumas
palavras) o que pode representar, refletir e manifestar, o que foi chamado de Casamento Místico ou, ainda,

de União Mística.
Este Casamento Místico pode ocorrer, e ocorre, tanto pelo fato da ação do Manto Azul da Graça como

independentemente.
O Casamento Místico vai contribuir, à sua maneira, para estabelecer e para fazê-los viver o Absoluto.

Ele representa, em todo caso, sobre esta Terra, neste corpo que vocês vivem, uma forma de transcendência
final desta carne (deste corpo), um Encontro íntimo, com vocês mesmos, com o outro, com CRISTO.

O Casamento Místico vai fortalecer, de algum modo, e ilustrar, o próprio princípio da Fusão e da Dissolução, na
Luz e em CRISTO.

O Casamento Místico é um Encontro.
Um Encontro que marca a ferro quente, de alguma forma, a Consciência e este corpo, que resulta também, é
claro, na vivência do Absoluto e que, sobretudo, marca o que vocês São, em Verdade, Selo da Eternidade,

onde nunca mais o retrocesso é possível, nem mesmo concebível.

***

O Casamento Místico vai conduzir, de algum modo, a uma passagem final entre a Dualidade e a Unidade, mas
não somente a isso.

É o que nós podemos denominar, também, as Últimas Núpcias, o Último Encontro, aquele que os faz sair
(ainda uma vez, de maneira irreversível), da ilusão e da separação.

Não somente pela Luz e pela Unidade, mas, muito mais, como um Casamento (uma União íntima, intensa) com
CRISTO ou com o seu Duplo.

Seja qual for o nome que vocês possam lhe dar (segundo a sua vivência do momento), seja qual for a
denominação que vocês possam dar ao que parece ser exterior a vocês e que vem convidá-los a fundir-se na
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sua Verdade.
Que o nome que vocês empreguem seja aquele de CRISTO, ou de qualquer outra Consciência vivendo ou

tenho vivenciado esse processo de Casamento Místico (no mesmo tempo que vocês ou em outros tempos),
ele vem fazê-los também transcender a pessoa que vocês acreditaram, até este momento, ser.

Ele vem romper os últimos limites da vida e da encarnação, tal como ela foi vivenciada (mesmo em meio à
Luz).

***

As circunstâncias desse Casamento (seja como for que isso ocorrer, seja qual for esta consciência)
acontecem sempre com uma série de semelhanças.

O Duplo (e esse é o nome que eu irei empregar) vai se aproximar.
Ele vai se aproximar de vocês (se isso já não ocorreu) de maneira totalmente imprevista, sem qualquer desejo,

em um momento que não depende de vocês, que não depende de uma meditação ou de um estado
específico.

Mas, muitas vezes, isso irá coincidir com um momento em que a Onda da Vida ou o Êxtase parece arrebatá-los
e levá-los a outros lugares além daí onde vocês estão, a outros lugares além deste corpo.

E, no entanto, vocês ali estão plenamente.
Existe, é claro, também, uma porta de entrada do Duplo, ao nível deste corpo.

E muitas vezes esta porta de entrada está situada atrás de vocês, nas suas costas.
Então, é claro, tudo o que chega por trás pode criar um elemento de surpresa porque, efetivamente, o que
chega é concebido como exterior, como não fazendo parte da sua experiência, da sua vivência, dos seus

hábitos.
Há, efetivamente, uma Presença que se mantém atrás de vocês, mais frequentemente (por vezes na frente de

vocês), que os convida (além de todas as palavras) a tornar-se ela, a esquecer-se de vocês, totalmente.
Então, é claro, isso vai desencadear, aí também, às vezes, dúvidas e interrogações.

Essas dúvidas e essas interrogações podendo se expressar por um medo de se perder, um medo de se
aniquilar.

Mas a flechada do Amor é intensa, naquele momento, porque o Coração vive, não mais somente um
abrasamento no Fogo, não mais somente um calor, não mais somente uma Vibração, mas, sim, um tremor de
todo o peito, um tremor intenso, em que as células participam, em que o conjunto do peito parece estremecer.

***

Então, é claro, segundo as suas experiências anteriores, e segundo ao que vocês aderirem, essa Cópia vai
perguntar-lhes se vocês querem Desposá-la.

Mas esta pergunta é muito mais do que um pedido de casamento, tal como podemos eventualmente imaginá-lo
sobre esta Terra.

O tremor intenso do peito pode também se manifestar nas costas (ao nível de zonas que estão situadas de um
lado e do outro da Porta KI-RIS-TI).

Muitas vezes, existe a percepção de uma transfixação do Coração (ocorrendo de frente para trás, e de trás
para frente).

Muitas vezes, são vistos Seres de Fogo, em visão Interior ou em Visão Etérea.
Esses Seres de Fogo parecem portar uma espada de Fogo.

Então, é claro, segundo a experiência de cada um, isso pode ser assimilado ao Anjo MIGUEL e sua espada, ao
CRISTO, ou a Seres Elementares de Fogo (os Agni Deva, por exemplo) que vêm tomar posse, na totalidade,

do seu Coração.
Naquele momento, existem dois mecanismos: um mecanismo de tensão para isso (um pouquinho como minha

Irmã HILDEGARDA lhes falou, desde algum tempo, esta tensão para o Abandono) e, ao mesmo tempo,
nascido em algum lugar, nesta Consciência, um medo, o medo de se perder e, ao mesmo tempo, o desejo de
se perder, o sentimento de não mais existir senão através do Outro, de não mais ser si, de não mais ser nada,

pondo fim a este Nada, a esta Dissolução.
E, no entanto, não há qualquer dúvida sobre a Intenção desse Duplo.

Não há qualquer dúvida sobre a Pureza.
Não há qualquer dúvida sobre o Amor que é veiculado por esse Duplo.

E esta Presença parece crescer ainda mais, tomar todo o espaço do seu Coração, todo o espaço das suas
costas, tomar toda a sua carne, podendo ser então agitada pelos mesmos tremores, muito além da Onda da

Vida, muito além de uma energia (seja ela qual for).
A carne é realmente Desposada e transformada, de maneira íntima, naquele momento.

Isso é vivenciado, isso é percebido, realmente.
Todo o corpo é percorrido de arrepios, de Vibrações, de estremecimentos.



Não há, é claro, qualquer dúvida sobre a Intenção do que acontece.

***

Mas existe, é claro (de maneira natural, eu diria), neste corpo no qual vocês estão, o medo da sua perda, o
medo do seu próprio desaparecimento e da sua própria consumação.

Acontece também frequentemente, naquele momento, que a consciência parece desprender-se deste próprio
corpo, justamente.

Mas, também, de se desprender deste instante, para mostrar-lhes todos os instantes passados da sua vida
(que é preciso abandonar e ao qual é preciso renunciar).

Há como uma passagem em revista de tudo o que constituía o que vocês foram anteriormente.
Vocês sabem que há alguma coisa que atua, que é irreversível e fundamental.

Esse Duplo pode também assumir o comportamento, digamos, de um Irmão ou de uma Irmã (conhecido(a) ou
desconhecido(a) que vive o mesmo processo).

Na realidade, quer isso se apresente a vocês sob a forma de CRISTO, de BUDA, de um Irmão conhecido ou
desconhecido, de uma Irmã conhecida ou desconhecida, isso em nada muda o processo por que,
intimamente, vocês sabem que são vocês que vivem isso, vocês sabem que há uma fase que está

acontecendo aí.
O medo do Nada, o medo da Dissolução vai tomar todo o espaço, ao mesmo tempo que um Amor Indizível os

enche e os preenche.
Ele preenche de tal forma que dá uma impressão de ser demasiado ou de estar demasiado, de que este corpo
e esta consciência não podem conter e não são suficientes para conter, porque nada sobre esta Terra pode se

comparar, de perto ou de longe, ao que é vivenciado.
É nesse momento que o Êxtase se junta a um sentimento de sofrimento extremo que se afoga, por sua vez, no

Êxtase, como uma onda.
Esta onda que leva tudo quando ela passa, que devasta tudo o que era o que vocês acreditavam ser, até agora.

Cada sopro, no conjunto, pode durar uma Eternidade.

***

Então, o Casamento Místico pode ser consumado ou não, ele pode refluir e voltar de novo em outros
momentos.

Até o momento em que o seu ‘sim’ se tornar um ‘sim’ monumental, sem qualquer suposição senão se tornar o
Outro, sem vontade de separação seja do que for.

Se isso ocorrer (graças à Onda da Vida), existe uma percepção da Onda da Vida que vocês estão prestes a se
tornar (se isso já não ocorreu), ao mesmo tempo que uma Presença.

Vocês parecem se fundir com o Universo inteiro, com o conjunto dos seres humanos, com o conjunto das
consciências existindo por toda parte.

Vocês se afogam, literalmente, em cada consciência.
O tempo cessa ou se dilui ao extremo: não há mais espaço, não há mais vocês, há apenas isso, esse Tudo,

que é tão vasto, tão imenso, que parece extremamente impossível de conter no espaço e nos limites da carne
deste corpo.

Quanto mais vocês forem para esse ‘sim’, mais o espaço do peito, além da Vibração, começa a tremer,
começa a arrepiar: vocês não sabem mais distanciar e separar qualquer êxtase de qualquer sofrimento, o

corpo e a consciência perdem suas referências e todo sentido de identificação ao que quer que seja.
Vocês podem, portanto, ir e vir, de vocês mesmos, no Êxtase, nesse Nada, neste Absoluto, que parece, em

qualquer lugar, impossível.
Mas o Apelo do Amor, do Duplo, é muito mais forte do que o que é concebível e imaginável.

***

O sentimento de Transfixação pode também ser importante, naquele momento, produzindo, além disso, a
iminência de uma morte, a iminência de um desaparecimento.

E, naquele momento, outras percepções, é claro, podem ocorrer neste corpo, pondo em movimento tanto os
órgãos mais íntimos, como as extremidades (que isso seja a cabeça, as mãos, os pés).
Uma vertigem parece apreender-se de vocês diante da imensidão do que é oferecido.

Há, ao mesmo tempo, este Êxtase, este Deleite, que conecta, em algum lugar, a morte e o desaparecimento.
É o momento em que este sentimento, esta percepção de estar totalmente preenchido e inteiro, pode fundir-se

com o sentimento de ser uma concha vazia que nada possui.



Vocês conectam com os dois extremos.
A gama de percepções afoga completamente a consciência.

***

E a um dado momento, as barreiras cedem: não há mais barragem, não há mais obstáculo, porque nada em
meio ao que vocês são pode sensatamente se opor ao que penetra, ao que leva vocês e que, de fato, devolve-

os à Verdade.
Que isso aconteça neste corpo, naquele momento, ou que tenha como uma espécie de expulsão da

consciência deste corpo (que se encontra na Luz, no Sol ou em outro mundo ou nas percepções ligadas aos
Elementos, ou seja, de ser o Fogo, de ser a Água, de ser o Ar ou de ser a Terra), não importa, porque, naquele

momento, vocês sabem que o ‘sim’ foi pronunciado.
Tudo o que era do passado (que vocês puderam ver) desaparece.

Não há mais passado.
Não há mais, tampouco, interrogação sobre qualquer futuro.

Vocês não sabem mais, aliás, o que é o passado, o que é o futuro.
Vocês estão simplesmente nesta União, neste Encantamento.

Vocês não sabem mais, naquele momento, se são vocês mesmos que morreram, ou se vocês são o Outro
que nasceu em vocês.

Não pode mais existir a menor distância.
Não pode mais existir a menor separação, a menor divisão.

Então, a onda e o tremor parecem transformar-se, acalmar-se e serem substituídos por uma Paz a nada
comparável.

Naturalmente, isso pode acontecer uma vez ou se reproduzir por tempos intermináveis, repassando, a cada
vez, pelas mesmas sequências, pelas mesmas percepções, pelo mesmo Nada, pela mesma Alegria.

Até o momento em que, quando esse Casamento estiver consumado, parece que quem vocês Desposaram
se afasta, dando um sentimento de rompimento ainda mais intenso e de vazio ainda mais intenso, fazendo-os,
de alguma forma, rezar para que isso cesse, para que jamais desapareça aquele que parece desaparecer (ou

aquela que parece desaparecer).

***

E depois, pouco a pouco, a Paz vai substituir tudo isso.
Vocês tomam, então, consciência de que vocês são plenos, de que vocês não são mais o que vocês tinham

sido.
Tudo o que podia ser questionamento, interrogação, medo, não pode sequer mais tocar a Consciência.

Vocês se tornaram a Onda da Vida, este Absoluto.
Vocês se tornaram o Outro, qualquer Outro.

 Porque, naquele momento, o Casamento Místico não é mais dirigido a uma única pessoa (mesmo o CRISTO),
mas vocês abraçam, no mesmo Amor, qualquer consciência, qualquer vida, qualquer forma, qualquer universo.

A palavra Amor torna-se a única possibilidade de Ser, a única capacidade para manifestar.
Não há, aliás, absolutamente nada mais.

Este corpo (quer ele esteja fervendo, queimando ou congelado) não os perturba mais.
As sensações, é claro, ao nível do peito, ao nível do que vocês chamam de Kundalini, nas costas, ao nível dos
pés, ao nível das mãos, dão, às vezes, esse sentimento de ser crucificado, de ser transpassado, ao nível das
extremidades ou, então, ao nível dos membros, com, por vezes, uma dor que pode parecer-lhes intensa, mas

que, ela mesma, arrebata-os no Êxtase.
Tudo é pretexto, de algum modo (o menor movimento do corpo) para despertar este estado.

Enquanto ficando, e permanecendo, em Paz.
Tudo é certeza.

***

Nunca mais os olhares que serão levados em sua vida serão os mesmos.
Vocês Amam, indistintamente.

É impossível, naquele momento, fazer a menor diferença entre qualquer consciência que seja.
Vocês não podem ter outras prioridades senão Amar, Tudo.

Tudo o que parecia da personalidade, pessoal (em seus afetos, em seus amores), simplesmente não existe



mais, sem existir a menor questão, o menor questionamento.
Mesmo sem desejá-lo (vocês se dão conta), cada sopro da sua vida é apenas um Apelo ao que se reproduz

nesse Casamento Místico.
Vocês são realmente marcados, de maneira indelével, pelo Fogo do Amor Primordial.

E isso é contagioso.
Por que emana de vocês, permanentemente, o que sai do seu Coração e o que entra em seus pés, em suas

mãos, por toda parte e que os faz arrepiar, não mais de desejo ou de temor, mas de Amor, simplesmente.
E isso é, de algum modo (e vocês sabem), perpétuo e sem interrupção, dia e noite, pedindo sem parar, a

vocês mesmos, para manter esta União (e essa É), para manter este Encontro.
Não existe sequer mais atrativo para o que nós nomeamos mundos espirituais.

Não há mais necessidade, até mesmo, de ir a outros lugares senão aí onde vocês estão.
Vocês estão plenamente neste corpo, enquanto não sendo mais este corpo.

Vocês são, efetivamente, marcados a ferro quente.
As sensações, as percepções, podem tornar-se muito intensas ou, por enquanto, desaparecer completamente,

sem que isso mude seja o que for do que vocês São.  
Quaisquer que sejam as idas e vindas das percepções da consciência, vocês estão, de qualquer forma,

totalmente distantes.
Vocês estão totalmente presentes nesta União Mística.

Mesmo o estado de Êxtase ou de Deleite torna-se sereno, enquanto aumentando em intensidade e em
potência.

***

Isso, vocês vivenciaram, vocês irão vivê-lo, em um momento ou outro (quer seja nesses tempos que vocês
vivem ou nos tempos finais deste mundo).

Obviamente, os condicionamentos da vida da personalidade, da sociedade, não lhes prepararam, de forma
alguma, para viver isso.

Não existe, aliás, qualquer preparação possível.
Tudo isso ocorre por que (como lhes foi dito, já desde várias semanas) é exatamente o que nós somos, Uns e

Outros, na mesma Unidade, na mesma Presença, além mesmo deste mundo.
Tudo isso pode acontecer no espaço de um bilionésimo de segundo deste tempo, como parecer reproduzir-se

por dias e semanas.
Não há regras.

Mas as etapas que eu lhes dei (mesmo se vocês ali colocarem outras palavras) irão permitir-lhes apreender-se
do que eu disse.

Vocês serão verdadeiramente percorridos.
Vocês irão, verdadeiramente, se tornar este Tesouro, este Amor que vocês denominam.

Vocês terão, então, basculado [passado abruptamente, de forma irreversível], na Eternidade, basculado,
vivendo, neste Absoluto.

Nunca mais vocês estarão submissos como antes, ao condicionamento, ao mental, à sua história, às suas
emoções.

Nunca mais a dúvida poderá aparecer.
Nunca mais a falta poderá, simplesmente, ser imaginada.

A União Mística será, portanto, de algum modo, indestrutível.
O espaço do peito, transpassado e transfixado, será como uma Fonte, aberta permanentemente, que nenhum

intervalo, nenhuma dúvida, poderá interromper ou mesmo diminuir o ritmo.
A Onda da Vida será, na maioria das vezes, instalada de maneira definitiva, naquele momento.

Tudo o que vocês olharem será abençoado.
Tudo o que vocês tocarem será tocado no mais íntimo dele mesmo.

Nenhuma limitação deste mundo poderá alterar ou separar o que vocês são.

***

Esse Duplo será totalmente integrado em vocês.
O que lhes parecia tão grande e tão vasto, chegando por trás de vocês, ou pela frente, esta Luz Branca

fantástica que lhes parecia tão impossível, tão improvável, tornou-se, naturalmente, o que vocês São, podendo
ainda provocar-lhes sintomas físicos, até mesmo, desta Crucificação e desta Ressurreição.

Mas vocês não vão dar mais importância a este corpo (seja qual for a sua vivência).
Tudo irá lhes parecer como rodeado da mesma Luz, da mesma qualidade de Amor.



Mesmo aquele que os rejeita, não pode ser rejeitado, por que ele é vocês.
Vocês irão viver realmente o que significa esta frase: “Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem”.

 Vocês poderão dizer, então, no recanto do seu Coração: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por que eu
desposei CRISTO, por que eu vivo a União Mística, aquela que põe fim a qualquer vazio, a qualquer incerteza,

a qualquer peso.
O seu olhar será capaz de abrasar o Irmão e a Irmã que, ele também, se aproxima e se apronta para viver esta

União Mística.
Esta União Mística é o mais belo mimo, o mais belo presente que o Amor e a Graça podiam dar-lhes, nesta

carne, propiciando-lhes viver, nesta forma limitada, o Absoluto, a FONTE, o Pai.
A beatitude é tal que tudo se torna possível, que tudo pode ser reproduzido.

Não existe, efetivamente, mais qualquer limite, mais qualquer barreira.
Vocês se fundiram com o Tudo, com cada um.

Tudo é guarnecido, para vocês, com uma Graça, com um Amor Indizível.

***

Esta consumação (porque é uma) vai, é claro, mudar (sem que vocês o desejem de maneira alguma) o
conjunto das suas relações, o conjunto do que está presente na sua vida.

Tudo parece se propagar, ao redor de vocês e em vocês, para facilitar e trabalhar no sentido de uma facilitação
deste Absoluto.

Vocês não podem fazer outra coisa senão sorrir.
Vocês não podem fazer outra coisa senão ter o mesmo brilho de Amor nos seus olhos (seja o que for que lhes

digam e seja o que for que vocês vejam).
Para muitos de vocês, as etapas da UNIDADE e do Si, familiarizam-nos, de algum modo, com a aproximação

deste estado.
Mas, mesmo se vocês não tiverem vivenciado o Si, mesmo se vocês não tiverem construído esta Luz (tendo a
acolhido em vocês), vocês poderão viver esta União Mística porque não há, na realidade, qualquer preparação

necessária.
E, nesses tempos particulares da Terra, isso se abre a vocês como uma evidência.

Não há idade, não há restrição, seja ela qual for, que possa limitar e impedir isso, exceto vocês mesmos.
Eis algumas palavras, breves, que eu tinha para dar a vocês sobre este Casamento Místico e este Duplo que

os arrebata e que os abraça e os devolve, sobretudo, à sua Liberdade, à sua Verdade.
Irmãs e Irmãos, se vocês tiverem quaisquer elementos de questionamento sobre esse Casamento Místico,

exclusivamente, e se eu puder ali trazer informações suplementares, eu faço isso de bom grado.

***

Pergunta: o que você chama de “marcas a ferro quente” são os estigmas de CRISTO?

Sim.
Sejam quais forem as suas crenças, evidentemente, existe uma analogia: ela é Vibratória, é claro, ela é

semelhante, porque é nessas zonas que se encontram, evidentemente, as chagas de CRISTO (tais como
foram nomeadas).

Essas zonas do seu corpo são efetivamente aquelas que são as mais sensíveis, as mais apresentadas.

***

Pergunta: a aproximação do Duplo pode dar a sensação de ter as pernas como se desmoronando?

Sim.
Isso é extremamente significativo, extremamente.

Há como o que poderia ser chamado de emoção amorosa, mas, com certeza, muito mais forte, muito mais
intensa.

Tudo pode afrouxar-se, não somente as pernas.
Tudo pode pôr-se a tremer e a estremecer.

***



Pergunta: a Onda da Vida se apresenta indefinidamente, até que digamos “sim”?

Vocês não têm a Eternidade para dizer “sim”.
A Onda da Vida pode continuar independentemente desse Casamento Místico.

Aliás, o Casamento Místico se reflete, também, pela Onda da Vida.
Não é mais possível diferenciar a Onda da Vida, do Duplo, do Casamento Místico, do seu próprio corpo: vocês

apenas constituem, realmente, um único corpo.
Há, efetivamente, o que eu nomeei esses fluxos e refluxos, mais ou menos pronunciados, mais ou menos

intensos, mais ou menos próximos.

***

Pergunta: todas as experiências anteriores desse tipo são para refutar, como foi proposto por BIDI?

A partir do momento em que você vivenciou, foi uma experiência, e simplesmente uma experiência, que não
está instalada na continuidade.

Sim, ela pertence, indiscutivelmente, ao passado e ela não está mais no presente.
Sejam quais forem as razões e as circunstâncias, ela não é mais vivente, porque ela está inscrita na trama da

sua história.
E ela não está inscrita no que é para viver, agora.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, enquanto Representante do Manto Azul da Graça, eu rendo Graças, e vivamos,
juntos, isso.

Eu lhes digo até muito em breve.
Rendamos Graças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI, sua Irmã em CRISTO e na Eternidade.
Eu sou vocês.

Até breve.

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

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article1689.html

10 de abril de 2012
(Publicado em 11 de abril de 2012)

***

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

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu vos saúdo, no Amor e na Verdade.

Eu desejaria vos falar da noção de percepção, e da não percepção. Ambas numa relação de continuidade de
um para outro, mas também para aqueles que, precisamente, não percebem o que se desenrola.

Lembrem-se de que toda a consciência é o meio de perceber, pela distância existente entre o sujeito e o
objeto. É precisamente a distância que cria a percepção (ou a sua ausência de percepção).

Esta percepção, certamente, ultrapassa largamente o âmbito dos sentidos habituais. Ela se apoia, certamente,
num suporte que é o corpo, e num suporte que é a nossa própria natureza, o mesmo é dizer, antes do

Absoluto, a consciência.

A percepção está, de qualquer maneira, na base da consciência. Noutros tempos, vos foi dito que a
consciência era Vibração, essa é a Verdade. E a Vibração permite, aí também, consciencializar a Luz, viver o

Despertar, viver a Realização (segundo a permanência, ou não, da Luz).

A percepção, que é, portanto, resultado de uma distância, e também qualquer coisa que é descriminante na sua
própria manifestação, dando a sentir, ou a ressentir, qualidades particulares. Esta qualidade, qualquer que ela
seja, pode resolver-se, de fato, em dois movimentos, e somente dois movimentos: um movimento que dilata e

um movimento que retrai.

O movimento que dilata é, de qualquer modo, uma forma de expansão. O movimento que retrai é uma
contração. Foi-vos relatada, também, a retração da alma face ao Absoluto.

Isso foi exprimido, em outros termos, pela nossa Irmã GEMMA, há alguns instantes (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI, de 10 de abril 2012) (*), e também, em múltiplas ocasiões, pelas outras Estrelas.

A percepção pode ser também assimilada a uma mudança de gama de frequências (abrindo ou fechando, indo
para cima ou para baixo, na expansão ou na contração) daquilo que é percebido. E portanto, de uma maneira ou

de outra, pode ser chamado “ver” mesmo se, certamente, o que é visto não tem nada a ver com os olhos.

***

A percepção é a base da mudança, que faz passar, se assim podemos dizer, de um estado a outro estado, de
uma etapa a outra etapa. Podemos dizer que a percepção, no limite, cria o mundo e que a não percepção faz

desaparecer o mundo.

O que se passa nas fases em que vocês acordam de manhã, e nas fases em que vocês dormem, à noite.
Sempre o mesmo movimento, num sentido ou no outro, a mesma consciência, e portanto, como corolário, da

concepção e da própria percepção.

Há, efetivamente, nesta noção de percepção e de não percepção, uma dinâmica, um movimento, qualquer
coisa que muda. Certas mudanças vos são habituais (e nos são habituais, na encarnação), como a alternância

vigília/ sono. Outras são menos habituais e correspondem talvez àquilo que vocês perceberam e viveram
durante estes anos, em que a vossa consciência passou de um estado separado, dividido, a uma Consciência
não separada, não dividida (quer isso seja no âmbito do Despertar ou da Realização). Sempre esta noção de

movimento, do que se expande ou do que se contrai e se retrai.

A retração, a contração, é, portanto, uma percepção, também. Mas uma percepção que não vai no sentido
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idêntico (que é talvez oposto) ao da expansão. Todos os estados de Luz (quer sejam das experiências ou dos
estados estabilizados) são expansões da Consciência levando a viver uma Consciência diferente, Unificada ou
Unitária. Num dado momento, no espaço e no tempo, vai-se viver uma expansão que não depende mais de si,

mas do universo, se o podemos dizer, do ambiente, ou de uma outra Consciência.

Pelo menos, é a impressão que foi dada, depois do que foi descrito como o Casamento místico: um elemento
considerado exterior (ou diferente) vem jogar, de qualquer maneira, com a percepção, que pode então oscilar

num sentido ou noutro, de contração ou de expansão. Estas são as diferentes abordagens que foram descritas
pela nossa Irmã GEMMA.

***

Também foi relatado, durante estas últimas semanas, a possibilidade de se tornar Absoluto e de não mais
colocar distância (e, portanto, percepção diferencial) entre esse corpo, essa consciência desse corpo, e a

Consciência da Onda da Vida.

Viver o Absoluto vos leva a considerar as percepções como um elemento relativo, quaisquer que sejam as
etapas, de expansão ou de contração. Essas etapas participam, inegavelmente (que isso seja uma distância ou

uma identificação) num movimento. Esse movimento, qualquer que seja, sendo a característica do que foi
denominado a Vida. E vocês são aquele que observa e vive esse movimento, em permanência, neste mundo.

Se vocês aceitam realizar as pesquisas que vos foram dadas, por diversos intervenientes, vocês irão
aperceber-se que, a um dado momento, vos é proposto, por vocês mesmos, por experiência, a não percepção

que é bem mais que, simplesmente, a paragem de um movimento. É um mecanismo (se assim posso dizer)
onde vocês vão consciencializar, para além de toda a consciência, e portanto, além de toda a percepção, que
existe qualquer coisa que é imutável. Que não é mais uma percepção, que não é mais uma consciência, mas

que é, de qualquer maneira, a trama que contem tudo o resto.

Nesse momento, o que quer que a vossa vida escolhesse para vos fazer viver a União mística ou o Êxtase (que
vos faz tornar-se este Êxtase ou esta União com esta Consciência), vocês identificam, se assim podemos

dizer, claramente, que existe qualquer coisa que nunca se moveu, que sempre esteve lá. Que não foi nem uma
contração, nem uma expansão e que é, portanto, se o podemos dizer, uma não percepção. Mas que não é

verdadeiramente da mesma natureza da não percepção daquele que nunca percebeu um movimento (da Onda,
da Vibração, da energia, da consciência). E, no entanto, os dois não estão assim tão afastados um do outro.

***

Certamente, para aquele que nunca percebeu, há talvez uma frustração, o sentimento de não ser como aqueles
que vivem o que ele mesmo procura. Eu convido todos estes seres a ultrapassar, precisamente, tudo o que foi
descrito. Mas para ultrapassar tudo o que foi descrito, porque não foi vivido, precisa também aceitar ultrapassar

as suas próprias emoções, a sua própria vivência, para lá da percepção. E isso abrirá a porta, se assim
podemos dizer, daquilo eu nomeei a não percepção, daquilo que está sempre lá, e que sempre esteve lá, e

nunca se moveu. E que, de qualquer maneira, está ao mesmo tempo presente na Onda da Vida, no Absoluto,
mas também no relativo que vocês são.

Se vocês não vivem nada, e nenhuma percepção, esta interrogação vai vos tomar, num dado momento ou
noutro. Não, simplesmente, a interrogação de porquê vocês não viverem a Vibração (ou a Onda da Vida, ou as
Coroas Radiantes): parece-vos, às vezes de forma dolorosa, permanecer no ego, no cais da gare, na mesma

margem e de nunca conhecer a outra margem.

As circunstâncias muito particulares da Terra, hoje, fazem com que não possa existir diferença,
fundamentalmente, entre aquele que percorre a outra margem, que se estabelece no Absoluto, e aquele que

não vive nada. Não porque ele não acredite, não porque ele o rejeite, mas simplesmente porque esta
capacidade não nasceu nele: não há possibilidade de percepção, e portanto de mudança.

Para estes seres, tenho necessidade de dizer (mais do que para os outros): aceitem que vocês não são
diferentes, que não estão no local errado. E que, precisamente, essa não percepção pode representar um

trunfo, no sentido em que vocês estão virgens, precisamente, de percepções diferentes.

Ou então, vocês estão tributários, simplesmente, de períodos de contração, de medos e angústias, de dúvidas.
Eu vos peço, mesmo que vos pareça estarem tributários disso, certamente, aí também, de apreender e aceitar

que vocês não São isso.

É neste sentido que os diálogos que vos propõe aquele que se denomina BIDI são mesmo para vos fazer
descobrir o ponto de Basculamento, mesmo no sentido da vossa própria interrogação e da vossa não

percepção. O mesmo é dizer no seio do vosso mental, da vossa própria vida, independentemente de toda a
vontade espiritual.

Vocês não estão nem amputados, nem mais pequenos, nem maiores. Considerem simplesmente que vocês
estão diferentes, por agora. Mas que a finalidade (se é que nos pudemos exprimir assim) é e permanece



sempre a mesma.

Esta oportunidade de não percepção cria, efetivamente, o que eu denominei esta frustração, e ao mesmo
tempo, esta necessidade. Então, eu vos peço para esquecer a necessidade, e esquecer a frustração também.

E, mais que nunca, para vocês que estão na percepção, permanecerem tranquilos e em Paz. E de se
colocarem a única questão que vale a pena, neste caso, e que não é a de se dizerem: «porque não vivo isso?»

ou de procurar uma qualquer causa mas, antes, de se perguntarem quem vocês São.

Ao perguntarem-se, sinceramente, quem vocês São, vocês irão poder colocar-se, de qualquer maneira, à
distância daquilo que vocês creem ser. Porque, talvez, o vosso maior problema, que vos autolimita, seja

certamente de se crerem, aí também, esse corpo, essa procura, essa vivência.

***

A partir do instante em que vocês colocam, aos vossos pés, todas as questões relativas à vossa não
percepção, sem procurar perceber o que quer que seja (já que vocês são, à priori, incapazes), simplesmente,

vos perguntando quem vocês São, e, claro, não aceitando ser simplesmente essa pessoa (não a abandonando
e não a negligenciando), mas se colocando a questão que vos foi submetida, quer dizer, refletir

verdadeiramente no que é permanente e no que é efémero.

Assim como pôde fazer BIDI, vocês vão criar zonas que não são zonas de agitação mental mas, antes, zonas
de fricção ou de resistência, como foi dito que são, de qualquer maneira, propícias a ir para lá da vossa não

percepção.

Vocês fazem, de qualquer maneira, uma espécie de caminho invertido, mas vocês não estão no inverso. A
União mística também vos está aberta. As modalidades, simplesmente, são diferentes. Não há aí nenhum

julgamento de valor, nem de superioridade, nem de inferioridade. Simplesmente, se posso me exprimir assim,
o vosso tempo não chegou ainda. E, no entanto, ele chegou agora, ou vai chegar de forma imediata. Desde

que vocês parem de se colocar a questão da não percepção, vocês saem, vocês próprios, do ciclo vicioso da
interrogação e do círculo vicioso de uma forma de culpabilidade, de colocarem em dúvida aquilo que vivem os

outros, porque vocês não o vivem (ou porque vocês o procuram, no inverso).

Lembrem-se de que a Onda da Vida não faz diferença entre uma árvore, um humano e um pássaro: ela é
estritamente a mesma para toda a vida, quer essa vida a reconheça ou não, a viva ou não. Vocês banham-se
todos, nesta Terra, no mesmo banho, na mesma Onda. Quer isso vos seja perceptível ou não, quer vocês a

recusem, quer vocês a aceitem, quer vocês a procurem, isso não muda estritamente nada.

É, portanto, a vossa própria consciência que se desloca, de qualquer maneira, na Onda da Vida, ou não, vos
dando a perceber, ou a não perceber. Foi-vos dito que a Onda da Vida, mesmo se ela nasceu de forma bem
mais presente, pela Libertação da Terra, sempre esteve presente. Simplesmente, o Ancoramento da Luz e a

Irradiação da Luz, por aqueles que foram denominados Sementes da Luz, permitiu, de qualquer maneira, torná-
la mais estável, e mais evidente.

Se vocês aceitarem, na não percepção, colocar as vossas próprias condições (quer dizer não ser esse corpo,
não ser o que viveu esses sofrimentos, e de não ser mesmo a pessoa que está aí, mas mais do que isso), não

há nenhuma razão válida para que a vossa consciência não se desloque na Onda da Vida.

Certamente, eu dei a noção de tempo exato, ou do tempo que ainda não veio, mas se vocês não fizerem a
experiência, como saberão que o vosso tempo não chegou? A Onda da Vida é, portanto, um convite (para
aqueles que a vivem como para aqueles que não a vivem) a ultrapassar a percepção da contração ou da

expansão, ou a não percepção.

Lembrem-se de que o que é percebido é o que é exterior, mesmo se isso é vivido no Interior.

Lembrem-se de que se vocês não perceberem (estando, portanto, na não percepção), vocês se colocam, a
vocês mesmos, no exterior, e, portanto, se vocês aceitam não ser este exterior, tudo se desenrolará.

Eu não vos peço, claro, aí também, que me acreditem, mas, simplesmente, que tentem a experiência. Porque
é uma experiência, mesmo se esta experiência ultrapasse o âmbito do que será vivido (ou não) no seio da

experiência, porque há uma instalação do que se produz, num período, numa Eternidade.

***

Lembrem-se do que eu pude dizer: que os únicos obstáculos, finalmente e em definitivo, não são vocês, mas
antes (certamente) o que vocês acreditaram, o conjunto das vossas crenças, que estão ainda presentes: aquilo

em que vocês creem, aquilo a que vocês aderem, e que não é o Infinito, nem o Absoluto.

Tudo o que vocês aceitaram colocar como âmbito, como limite e como condicionamento, é justamente o que é
para observar, agora, como não sendo vocês. Sem nenhuma culpabilidade, mas com um olhar lúcido sobre
vocês mesmos, um olhar lúcido e justo, sobre aquilo que vocês creem e que vocês não experimentaram.



Se, simplesmente, vocês aceitarem desfazer-se disso, então, vocês verão, por vocês mesmos, que se
desenrolarão coisas bem diferentes, em vocês e no exterior de vocês.

A Libertação começa por encontrar a Liberdade. Com efeito, não pode existir Libertação sem Liberdade
encontrada. E a Liberdade é ser Livre de todo o dogma, de todo o limite, do vosso passado. Mais do que

nunca, para vocês que não percebem nada, é preciso aceitar que vocês não são, de forma nenhuma, esse
passado que vocês viveram.

Qualquer que seja a impressão que possa dar, de vos afetar, é preciso desembaraçarem-se das vossas
próprias percepções passadas. Porque essas percepções do passado vos impedem de viver a percepção do

Presente.

É preciso verdadeiramente que vocês se dirijam à Liberdade. De fato, vocês devem Libertar-se de vocês
mesmos, do que vocês creem. Não haverá, então, mais nenhuma razão válida para que a expansão não se

produza. Vocês não têm que trabalhar sobre o porquê de vocês não perceberem, nem desenvolver (ou querer
desenvolver) uma qualquer percepção, mas antes extraírem-se das percepções de todo o passado e de toda a

crença.

É preciso, de qualquer maneira, libertarem-se de todos os pesos, de tudo o que vos condicionou, do tudo oque
vocês viveram, e que não é mais a experiência do vosso presente. Porque nenhuma experiência do passado

pode ser de alguma utilidade para vocês, para perceberem o que se vive, hoje, sobre a Terra.

Aí reside, de qualquer maneira, o segredo da vossa própria transformação. É preciso, portanto, Libertarem-se
de tudo o que é conhecido, porque o que é conhecido pertence ao passado ou à crença. É preciso mesmo
desembaraçarem-se de uma qualquer crença ou de uma qualquer esperança na Onda da Vida, nas Coroas

Radiantes, se vocês não as vivem. É preciso serem como a criança: virgem de todo o pré-julgamento, de todo
o condicionamento.

Se vocês se preocuparem somente com isso, não haverá mais nenhum obstáculo válido para a Onda da Vida.

Vocês não têm que a procurar, porque ela não nascerá (como foi dito) de uma busca qualquer mas antes do
desaparecimento de toda a organização, de toda a crença, de todo o limite em vocês mesmos. Mas vocês são

responsáveis da vossa organização, dos vossos limites, das vossas crenças, das vossas experiências
passadas. E somente vocês, são capazes de aniquilá-las de qualquer maneira.

***

É preciso, efetivamente, assumir uma distância e, portanto, olhar o que, até ao presente, vocês viviam (quer
isso seja na recordação, ou na memória). Vocês se apropriaram, de qualquer maneira, dos vossos próprios
sofrimentos, fazendo-os reviver no presente. E é isso, somente isso, que vos impede de viver o que é para

viver. Nada mais.

E, portanto, se vocês aceitarem desligar-se, real e concretamente, se vocês aceitarem não ser o resultado do
vosso passado ou do vosso condicionamento, não haverá mais nada a fazer. Não haverá nada a querer

perceber. E vocês sairão, efetivamente, da não percepção.

Isso se realiza, se o podemos dizer, rapidamente, muito rapidamente, se vocês forem lúcidos e honestos
sobre o que vos condiciona, sobre o que vos faz sofrer, hoje: Não são senão crenças. Da mesma forma que

muitos, entre nós, vos falaram deste mundo Ilusório, da Maya. Esta Maya nunca impediu o Brahman de estar aí,
o Parabrahman de estar aí, e o Atman também não: é verdadeiramente uma questão de olhar e de

posicionamento. E simplesmente, se a Onda da Vida não nasce e se, hoje, nenhuma percepção emerge em
vocês, é apenas uma questão de posicionamento, de colocação. Onde estão vocês? E o «onde estão

vocês?» não se pode definir senão a partir do momento em que vocês tenham colocado a questão de «quem
são vocês?».

Abandonem mesmo a ideia de vocês serem um ser humano, de ser um corpo, de ser uma história. E vocês
verão, nesse momento, que os campos da percepção se abrem em vocês.

Existirá um mecanismo (mais uma vez, se eu posso dizer essa palavra) que vai se desenrolar em vocês, se
desencadear, como uma forma de expansão que se produzirá.

Lembrem-se de que é sempre o olhar que vocês dirigem a vocês mesmos que vos condiciona: é o peso das
crenças, o peso da experiência passada, que vos priva da experiência presente.

Há em vocês absolutamente todas as capacidades de realizar esta Obra, simplesmente aceitando soltar o que
vocês não são. Hoje, vocês não estão mais, como foi dito, no tempo dos ensinamentos (tais como os que nós
vos demos, e, sobretudo, UM AMIGO, sobre os diferentes Yogas). Vocês estão no tempo de atualização de

vocês mesmos.

Se vocês aceitam isso, não há nenhuma razão válida que possa opor-se à Onda da Vida, ao Absoluto.

***



Lembrem-se de que é muito fácil e muito simples. Que vocês não estão nas etapas de construção do Si, mas
que vocês têm, realmente, a possibilidade, de imediato, de desviar tudo isso. De não ter construído ou a
construir o que quer que seja. Tornar-se virgem, e tudo se produzirá. E o que se produzirá, lembrem-se, é

independente da vossa vontade, do vosso desejo, da vossa aspiração.

Certamente, vocês poderão sempre imaginar ter a possibilidade de criar esta Tensão para o Abandono, mas é
preciso uma alma muito forte e, de qualquer maneira, predestinada. E vocês não têm que culpar, aí também, se

vocês não são uma alma forte ou predestinada. Porque, finalmente, nós estamos todos destinados à mesma
coisa, quer o queiramos ou não.

Se vocês aderirem a estas percepções da vossa própria Libertação, e sobretudo, da vossa própria Liberdade
(em relação ao todo existente, ao todo conhecido, ao todo vivido), vocês serão, efetivamente, como a criança,

nua e virgem, e vocês poderão passar para o outro lado.

De fato, não são vocês que passam para o outro lado, é o outro lado que vem até vocês, espontânea e
naturalmente.

Vocês não se deslocaram, simplesmente deslocaram o olhar. Aí também, se pode dizer, para vocês que não
vivem: não se julguem. Da mesma forma que foi dito para não julgar quem quer que seja, ou o que quer que

seja, para aqueles que viveram o Si.

Para vocês que não vivem nada, não se julguem. Se vocês forem capazes de ser suficientemente Simples, e
suficientemente Presentes em vocês, Livres de todo o pré-julgamento, de todo o condicionamento, de todo o
passado, de toda a história, a Onda da Vida se deslocará até vocês. E vocês farão o caminho inverso, da não
percepção à percepção. Sabendo que, definitivamente, o Absoluto vos dá também a transcender o conjunto

das percepções e das não percepções. Já que vocês não estão mais limitados à Onda da Vida em que vocês
se tornaram, mas que vocês percorrem todas as Ondas da Vida, em qualquer universo que seja, de qualquer

forma que seja. Mais nada, nem mais ninguém, podem ter segredos para vocês. E, sobretudo, vocês mesmos.

Libertar-se de todo o conhecido é, verdadeiramente, para aqueles que nada percebem, a Via da Evidência.
Lembrem-se de que não existe inimigo, que não existe combate a travar. Mesmo se tudo, neste mundo, parece

provar-vos o inverso, e mesmo se numerosos ensinamentos espirituais insistiram muito neste combate, do
bem contra o mal. Tudo isto não é (como vos disse, e como vos disseram certos Anciãos e BIDI), senão uma

farsa, uma fraude, um disfarce, uma ilusão.

***

Aos que não vivem a percepção, eu tenho necessidade de vos dizer: não se ocupem da percepção. Mas
precisamente, ocupem-se, em vocês, do que é percebido em relação ao vosso passado e que vem entravar o

que é para viver.

Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês verão que é o conjunto dos hábitos e das crenças que
vos impedem. E que sendo assim honestos, não há nenhuma circunstância exterior (familiar, profissional,

afetiva) que represente um obstáculo. Mas as construções que vocês colocaram sobre esta situação, sobre
estas questões, são o obstáculo. Não é nunca o outro que é o obstáculo, mas sempre vocês mesmos, sem

nenhuma culpabilidade.

É preciso olharem-se com ternura, com Amor, e estar lúcido disso. Nesse momento, a percepção virá até
vocês.

Aqui estão os elementos, de fato muito simples, que eu vos queria dar. Porque eles completam, eu diria, de
forma evidente, o que pode dizer a nossa Irmã GEMMA sobre este Casamento Místico (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 10 de abril 2012 [em tradução]) que é, efetivamente, a coisa mais impressionante que

há a viver.
Porque é a Libertação, total, de toda a ilusão.

Se tivermos tempo, e se vocês tiverem questões, e somente se nós tivermos o tempo, eu vos escuto.

***

Nós não temos questões, nós vos agradecemos.

***



Eu rendo Graça, humildemente, à vossa escuta.
Eu volto simplesmente, dentro de alguns instantes, para vos acompanhar no compartilhamento do Manto Azul

da Graça, e da Onda da Vida.

Eu vos digo, portanto, até daqui a alguns instantes. De seguida.

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

(*) - GEMMA GALGANI (10.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

***

Mensagem de IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1413

10 de abril de 2012
(Publicado em 11 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira
***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1413
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Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes transmito a Graça.
Nós iremos, se vocês bem quiserem, trocar e partilhar.

Eu vou tentar, por palavras simples trazidas pela Onda da Vida, traduzir-lhes a Passagem que é a sua, levando-
os a viver o Último e o Absoluto.

Passagem e Transcendência conduzindo-os da Unidade (e da sua Alegria e do seu Samadhi) ao Êxtase do
Último.

Eu lhes falei, desde pouco tempo, da retração da alma e da contração da alma que acompanham, de algum
modo, esta Transcendência.

***

A Unidade é uma preparação, uma construção, certamente fazendo-os sair da pessoa limitada e fazendo-os
descobrir espaços desconhecidos para a personalidade, onde o humor não é para sempre o mesmo, onde os

apegos, quaisquer que sejam, encontram-se relativizados.
E, sobretudo, a Alegria acompanha o ser que descobre e vive o Si.

O Despertar e a Realização propiciando viver um estado diferente do estado habitual do homem, confinado em
meio à ilusão da sua personalidade.

***

Assim que o Manto Azul da Graça é instalado em vocês e sobre vocês (que isso seja às quintas-feiras ou que
isso seja todas as noites [todas as tardes, para o Brasil], desde pouco tempo) (ndr: ver a coluna “protocolos a
praticar / protocolos prioritários”) (*), que isso seja a Onda da Vida da Terra que os percorre ou que isso seja o
Manto da Graça que é colocado sobre os seus ombros, o conjunto desses elementos permite-lhes descobrir

modificações importantes, já em meio ao Si ou à personalidade.
Chegará, para vocês, um momento, se ele já não chegou, em que a retração da alma poderá fazê-los dizer, em

meio à personalidade, como no Si: “que bom”.
Abre-se diante de vocês, além da Alegria, um espaço qualificado de vazio, um espaço onde todas as

referências (aquelas da personalidade como aquelas do Si que foram descobertas e Vibradas) devem, de

MA ANANDA MOYI - 11 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-Y2dsPt5QObQ/T4jZ7ob6PiI/AAAAAAAAA_s/XObCLb1n7Kg/s1600/MaAnandaMoyi-11.04.2012.jpg
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algum modo, apagar-se para deixar a Majestade do Absoluto estabelecer-se e ser vivida.

***

Esse momento, a nada comparável (cujo reflexo seria a passagem da personalidade ao Si), é claro,
acompanha-se talvez de algumas manifestações, nomeadas energéticas ou Vibratórias, mas o essencial,

vocês sabem, não está aí.
O essencial é pôr fim a toda distância entre vocês e todo o resto, não somente sobre este mundo, não

somente na Fusão com a Luz ou na Dissolução com a Luz, mas nesse grande Tudo.
Além da Unidade, além de toda Fonte, além de todo Universo.

***

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, os Arcanjos, nós os acompanhamos no desdobramento da Luz, na
conscientização do Si.

Hoje, como foi insistido, esta última Transcendência, esta Passagem da Porta Estreita (que foi, de alguma
maneira, preparada por uma série de elementos) preparou, vocês também, para este Último Abandono: o

Abandono do Si, o Abandono do que se acreditou ser possuído e manifestado, a fim de estabelecê-los além
desse manifestado no não manifestado, no não Ser e na não Consciência.

Nada do que é este Absoluto pode ser expresso.
A testemunha, vocês sabem, sendo as manifestações do Êxtase, que põem fim a toda influência do que quer
que seja vindo desse mundo da personalidade (do Si, mesmo), fazendo de vocês um ser que, em meio a uma

forma, no entanto, presente, vive o sem forma ou, se vocês preferirem, a não forma.
Obviamente, para o ego, tudo o que é negação evoca uma perda irremediável, um abismo insondável, onde

mesmo o Amor e a Luz não podem ser conservados.
E é, no entanto, muito exatamente, nessas condições e no que se manifesta à Consciência que se pode viver o
Absoluto, que se pode viver, de maneira facilitada, a Graça da Verdade, a Graça deste Absoluto, deste Último.
Como foi falado, em diversas ocasiões, não existe via de passagem entre a Unidade e o Absoluto mesmo se,
é claro, existem pontos deste corpo que vocês habitam, em ressonância com os ‘novos corpos’, como lhes
foram explicados, correspondendo a esta Porta OD, esta Porta Estreita: o momento em que vocês precisam

renascer, o momento em que é preciso ser como uma Criança, virgem de toda suposição, virgem de toda
construção.

É o momento em que minha Irmã GEMMA lhes disse que a Cópia ia se apresentar, a fim de Desposá-los e de
Dissolvê-los no não Ser, além mesmo da sua própria Presença, além mesmo do seu Amor indizível e desse

Fogo que retorna à sua própria origem.

***

O tempo específico desta Terra, pela sua Liberação, dá-lhes uma forma de impulso.
Um impulso que é facilitador e que vem pedir-lhes, ele também, para Ser ele próprio.

Sair, de algum modo, de todo limite, abandonar todos os contextos de referência, mesmo aqueles do Si.
Abandonar-se, de alguma forma, à Fonte de vocês mesmos que vocês não conhecem, que vocês podem

pretender conhecer em meio ao que vocês são na personalidade ou no Si.
Isso é efetivamente um desafio porque, naquele momento, nesse “que bom”, o conjunto do que pode existir,

em meio à personalidade a ao Si, vai voltar de novo à Consciência sob forma (às vezes intensa, às vezes
lancinante) de efeitos da retração e da contração da alma que se apronta para desaparecer, para deixar, de

algum modo, todas as atrações e todas as manifestações que existiram neste mundo.

***

A passagem da Alegria ao Êxtase não é, aí tampouco, uma simples passagem ou um simples nível que seria
mais importante, mas, aí também, trata-se de uma Transcendência.

Trata-se, aí também, de uma Transformação radical onde mesmo a Consciência não pode mais ser nomeada,
porque ela não está mais nem localizada, nem deslocalizada: ela está por toda parte, antes dela própria

desaparecer e dar lugar à Majestade do não Ser, do Último Absoluto, da Vida.
É nesses momentos, em que vários Anciãos lhes disseram para nada fazer, para permanecerem tranquilos,

para nem mesmo nada mais tentar observar, que é para deixar tudo o que acontece passar e, então ser
superado, sem qualquer intervenção de alguma parte de vocês mesmos, quer vocês estejam na personalidade

ou no Si.
O mais simples e o mais difícil às vezes é, efetivamente, nada fazer.



Naturalmente, uma série de elementos foi cultivada desde alguns anos agora, transmitindo-lhes esta Humildade
e esta Simplicidade.

Humildade e Simplicidade que, incitadas até o seu extremo limite, fazem-nos ver e considerar que vocês não
podem ser o que quer que seja sobre este mundo e viver o Absoluto.

***

É preciso, então, de algum modo, aceitar nada ser, não ser mais nada e tudo doar, sem zona de sombra, sem
qualquer reflexão, sem qualquer condição.

Este salto no Desconhecido (porque é um) é um medo que pode traduzir-se por uma angústia, porque, como é
que, do ponto de vista do Si ou da personalidade, o que podia ser pleno, pode encontrar-se esvaziado da sua
substância, esvaziado de toda experiência, esvaziado de todo projeto, de toda busca e de todo objetivo e, até

mesmo, de todo caminho?
 Aceitem nada ser e vocês serão Tudo.

Aceitem que o conjunto das barreiras e dos muros construídos desaparece.
Aceitem não mais ser uma pessoa ou um indivíduo e vocês serão o Absoluto.

O que vocês são, eu os lembro, desde toda Eternidade, porque isso não é algo que possa ser buscado, nem
procurado, nem mesmo desejado.

É apenas nesta forma de capitulação total que se vive o Absoluto.
Nada deve permanecer do que estava anteriormente presente.

Nada deve permanecer da sua pessoa, da sua vida, dos seus apegos.
Nada deve permanecer da Luz, nem mesmo os amores condicionados e condicionantes.

A partir do momento em que vocês renunciam, na totalidade, a partir do momento em que vocês se doam, na
totalidade, a partir do momento em que vocês dizem ‘sim’, então o Casamento Místico ocorre e lhes dá o Tudo

e a Totalidade.
Mas vocês não podem ser esta Totalidade, este Absoluto, enquanto vocês ainda estiverem com alguma coisa

daqui, deste lado.

***

É um momento que, eu o espero para vocês, está aí, ou que virá, em que tudo deve ser deixado.
É o salto no vazio, é o salto na angústia, é o salto na Dissolução.

E é aí que é preciso aceitar que vocês nada são de tudo o que remonta, de tudo o que se manifesta em meio à
Consciência, mesmo a mais iluminada e a mais Desperta.

Quando esta Consciência se projeta e transparece, então o salto pode ocorrer de maneira instantânea.
Aí se situa, para aquele que já vive o Absoluto, o aparente paradoxo e a contradição desta Simplicidade e que,

no entanto, parece, de um ponto de vista limitado, tão árduo, tão difícil, tão angustiante.
É-lhes preciso tudo perder, a fim de se tornar esse Tudo que vocês São, desde toda Eternidade.

***

Como vocês sabem e como lhes disseram muitos Anciãos, não há qualquer meio de compreender: nenhum
conhecimento é de alguma utilidade para vocês.

O Conhecimento, em meio à Personalidade como em meio ao Si, é apenas ignorância para o Absoluto.
Porque todos esses conhecimentos são apenas, em última análise, projeções cujo objetivo é conhecer vocês
mesmos em meio à personalidade, em meio ao Si, mas jamais irá representar o Conhecimento do Absoluto.
É apenas se vocês aceitarem a sua própria ignorância (através desta rendição, através deste Nada que foi

aceito) que, somente, naquele momento, naquele instante, naquele ponto, a Onda da Vida e o Absoluto
fecundam vocês, devolvendo-os a vocês mesmos, não em algum efêmero, mas, sim, nesta Eternidade, neste

Ilimitado.

***

Vocês não podem pretender ser alguma coisa, aí onde vocês estão na Ilusão, e pretender o Absoluto.
Aliás, jamais o Absoluto poderá ser uma pretensão porque ele não é nem um objetivo, nem um caminho, nem

uma Consciência, nem uma Vibração.
É o momento em que, realmente, sinceramente, concretamente, vocês são esse Tudo, além mesmo da

FONTE.



O outro é apenas vocês mesmos, em um tempo diferenciado, em um espaço diferente, mas, em última
instância, no Absoluto, vocês são Um, muito mais do que na Unidade: vocês são além de toda Unidade, vocês

são a Totalidade.
É difícil, para o ego, aceitar isso.

É difícil, para o Si, também aceitar isso, porque isso recoloca diretamente em questão o princípio da
Realização e o próprio princípio da fragmentação ou do isolamento da personalidade.

E, no entanto, não há, de qualquer forma, outra saída senão esta Transcendência.
Naturalmente, e nós sempre lhes dissemos, vocês são Amados da mesma forma porque o Absoluto é Tudo e

é Amor.
Quer vocês permaneçam em meio à personalidade ou em meio ao Si, não pode existir o menor julgamento,

exceto de vocês mesmos por vocês mesmos.

***

Os Samadhi mais avançados devem, também, dar lugar ao Absoluto.
E quando eu digo dar lugar é desaparecer, nada mais ser, porque, quanto melhor vocês aceitarem nada mais
ser, fundir-se no que vocês chamam de ‘nada’, melhor irá se realizar o Absoluto que irá se revelar e instalá-los

nesta não Consciência e neste não Ser dos quais nada pode ser nem percebido, nem concebido, nem
apreendido, de maneira alguma.

Desta vertigem, deste insondável, revela-se, então, a Vida no Absoluto.
Nada mais é segredo para vocês.

Não existe mais questão, não existe mais interrogação, existe apenas este estado que não é mais o nada, mas
que é a Plenitude, muito além da Alegria, muito além do Amor e de uma Luz vivenciada em meio à Realização.

O Absoluto põe fim ao isolamento, põe fim ao Nada.
Vocês encontram o que vocês jamais cessaram de ser.

Vocês encontram o que é a Natureza e a própria essência da Vida.
Vocês serão, então, este ser, além de todo ser.

O que os nossos Irmãos Anciãos chamam de Jnani (Jani) ou de Mukti, o Liberado Vivente, aquele que nada
pode afetar, porque ele conhece: ele saiu da ignorância, ele penetrou muito além do que é nomeado as

Moradas da Paz Suprema, além deShantinilaya, ele penetrou o Parabrahman.
Ele está, realmente, Liberado.

***

A Liberação, que é o Absoluto, nada pede de vocês, justamente porque este Absoluto é Tudo de vocês: o
Amor, a Luz, além de toda Consciência, além de toda observação, de todo sujeito, de todo objeto, de toda

apreensão, de toda compreensão e de toda dúvida.
Como lhes disse a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), a Vibração, naquele momento, não é mais

vivenciada como nem exterior, nem interior, porque vocês se tornaram a Vibração.
Não pode ser estabelecida a menor distância entre o que vocês nomeiam vocês e todo o resto.

Aliás, vocês e todo o resto são a mesma coisa.

***

Pouco a pouco, nós os levamos e nós os conduzimos diante desta Majestade, diante deste Último, dizendo-
lhes, já, que vocês estavam em nós como nós estamos em vocês, que nada deste mundo tem realidade, nem

mesmo substância.
Ele é vazio, totalmente vazio.

São vocês que são o vazio enquanto vocês permanecerem na personalidade.
Vocês efetivamente nada são, independentemente de tudo o que vocês possam crer, independentemente de

tudo o que vocês possam experimentar.
O Absoluto não é uma experiência, nem uma realização.

Isso poderia ser um início, mas um início que nunca começa nem termina.
Há, realmente, uma mudança de posicionamento e uma mudança de olhar.

Mas poderíamos dizer que, naquele momento, vocês são todas as posições e todos os olhares.
Não pode mais existir, realmente, uma localização qualquer, exceto este corpo, este princípio efêmero que

permanece o tempo que for necessário para que ele realize a sua própria viagem.
Mas vocês não são mais essa viagem.

Vocês não são mais este mundo.



Vocês não são mais este mundo.
Vocês englobam-no.

***

Então, é claro, o ego (que se prende a este corpo, a esta pessoa, a estas ideias) ou o Si (que se prende à sua
Realização, à sua Luz) não podem apreender-se do que quer que seja.

Não existe qualquer possibilidade: é que a Cópia [o Duplo] pede vocês e os faz viver este Último.
Nada há a pedir.

Assim que houver o pedido, o Absoluto pode revelar-se.
Há realmente esta noção de mais nada ser.

Uma noção de ser realmente o menor, inexistente, insignificante, sobre este mundo.
Para a personalidade, isso representa uma negação importante, ou mesmo uma negação, mas para o

Absoluto, é a única Verdade.
Não há outra, jamais haverá outra.

Ser Liberado, viver a Liberação e viver o Absoluto, não pode ser bloqueado por qualquer elemento ligado aos
limites, quaisquer que sejam.

Lembrem-se: é uma Transcendência de tudo o que era conhecido, sabido, experimentado e Vibrado.
Daí nascer o que, do ponto de vista da pessoa, podemos nomear a Certeza.

Desta Certeza Interior nasce a Espontaneidade, sendo acompanhada da Transparência e da evidência.
Obviamente, aquele que tem um ego não poderá ver isso, porque ele ali sempre verá as suas próprias dúvidas,

as suas próprias projeções, as suas próprias insuficiências.
E o seu próprio Ego fará tudo para negar.

E, no entanto, o Absoluto é capaz de se comunicar, mas não o ego.
Ele se comunica, a partir do momento em que a localização, em meio a um corpo ou a um Si, é, ela também,

transcendida, além mesmo do princípio de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, além mesmo da
Deslocalização, além mesmo do Manto da Graça ou da Onda da Vida.

***

Sair na não Consciência ou entrar na Vida é muito mais do que um Batismo, muito mais do que uma
Ressurreição, muito mais do que uma Crucificação.

E, no entanto, inexprimível porque, ainda uma vez, isso não é uma experiência que seja percebida, isso não é
uma Vibração que seja percebida, mas é um estado além de todo estado, que não é nem uma finalidade, nem

uma realização, que os faz perceber, de algum modo, que vocês estão aí, desde toda Eternidade,
transcendendo os Mundos, as vidas e todo Si.

Naturalmente, várias modificações acontecem, neste corpo, que não tem mais necessidade de vocês para
realizar o que é para fazer para ele, que isso seja para ele mesmo ou para os outros corpos presentes na

superfície deste mundo.
Vocês não estão mais presentes.
Vocês não são mais a Presença.

Vocês são o Absoluto.

***

Então, o que era o nada, o vazio e a contração da alma, torna-se uma exuberância Interior, não podendo, em
caso algum, ser confundido com uma exaltação da alma ou da personalidade na experiência vivenciada.

Porque a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a não Consciência e o próprio não Ser estão neste Absoluto,
permanentemente, sem nada querer, sem nada decidir, sem nada manifestar.

Vocês se tornam a Testemunha Vivente, a Testemunha de CRISTO, KI-RIS-TI, a Testemunha de Brahman,
porque vocês são ele mesmo.

E vocês são ainda Parabrahman.
Vocês são aquele que, da Unidade, passou pelo Zero, pelo nada e que contém, naquele momento, nele, todas

as Unidades, todas as diversidades, todos os Mundos, todas as Dimensões.

***

O mais importante é se lembrar, talvez, de que vocês não são nem o objetivo, nem o caminho, que vocês são a



Vida, em sua plena e inteira aceitação, além de toda pessoa e de todo mundo, traduzindo-se por este Êxtase e
por esta Íntase permanentes, onde nada mais pode ser como antes, mesmo se vocês o quiserem, mesmo se

vocês o desejarem, o que é impossível porque no Absoluto não existe nem vontade, nem desejo.
Há apenas a Vida que se vive, deixando-se fluir ela mesma, em todas as relações, em todos os

relacionamentos, em todos os atos.
Certamente, para o ego, isso pode parecer ser uma falta de personalidade, uma falta de vontade, uma derrota.

E isso é uma, é claro.
A derrota da individualidade, a derrota da ilusão, a derrota do efêmero que, no entanto, não foi o resultado de
um combate qualquer, mas, sim, eu os lembro, de uma capitulação total, de uma rendição total à Fonte de si

mesmo.

***

Podemos dizer, hoje, que para viver o Absoluto e a Vida, vocês não são a meditação, vocês não têm que
meditar.

Que vocês não têm que olhar, nem que encontrar, porque vocês são a Vida e a Vida não pode ser exterior.
A alma é consumida, então, no último Fogo, deixando aparecer a Fênix ressuscitada das suas próprias chamas,

incorruptível, em um novo Fogo onde jamais as chamas podem extinguir-se.
O Banquete Celeste, o Casamento com a Cópia, a Onda do Êxtase, participam da mesma dança da Vida.

Esta última Verdade, além de todas as Verdades, nomeada por um Arcanjo que os acompanhou: a Verdade
Absoluta.

Todos vocês aceitam, porque nada é falso.
Mesmo as verdades relativas que foram rejeitadas e refutadas, são apenas vivenciadas como etapas de

construção e, a um dado momento, essas construções devem ser, de algum modo, demolidas.
Mas elas lhes serviram, anteriormente, para aproximar-se do inacessível.

Construir o “Eu Sou”, o Si, foi importante.
Aqueles que o construíram, hoje, não têm mais que se colocar esse tipo de questões.

Favoreçam tudo o que os fará permanecer tranquilos, permanecer em Paz.
Digam que, naquele momento, e neste período específico da Terra, nada há a buscar, nem a procurar.

Nada mais há a manifestar.
Em primeiro lugar, apenas Ser e, depois, Nada Ser.

Este depois não é tão distante assim.
Ele não está separado.

***

A Onda da Vida, testemunha do Absoluto, arrebata-os para fora de toda Vida, ainda uma vez, de todo
conhecido, de toda experiência, libertando-os das incertezas, das dúvidas, dos medos e, também, de tudo o

que poderia parecer como manutenção de uma ilusão.
Inconsciente ou conscientemente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vão suspeitar de que alguma coisa acontece,
sobre este mundo, porque, dentro de não muito tempo, tudo isso não poderá mais ficar escondido e vocês não

poderão mais, aliás, se esconder, vocês tampouco (onde quer que seja, nem na personalidade, nem no Si),
porque vocês irão se tornar esta Transparência e esta Espontaneidade.

Vocês serão, digamos, transportados pela Transparência e pela Espontaneidade.
Transportados para onde?

Para o que, justamente, a personalidade, o efêmero, chama de nada, o Vazio.
Segundo o ponto de vista da personalidade e do Si, isso se chama a negação da Vida, a rejeição da Vida.
E, no entanto, isso é exatamente o contrário, quando o Absoluto tiver encontrado vocês, quando a Onda da

Vida tiver percorrido vocês.
Porque, naquele momento, são vocês que percorrem o conjunto das Consciências e das não Consciências, o

conjunto das Dimensões e das não Dimensões, a própria FONTE.
Independentemente das Vibrações e das percepções atuais, porque nós estamos em Comunhão, vocês

podem ir além, não para pararem no que lhes parece ser um caminho ou um objetivo.
Lembrem-se: não há caminho, não há objetivo.

Não há, para vocês, senão o Nada.
Sejam o Nada.

***



Então, vocês irão passar, por esta Transcendência, na Eternidade.
Nenhum limite poderá mais aflorar e tocar a sua Consciência.

Nada mais de conhecido poderá impedi-los de ser a Vida.
Coloquem-se nesse nada e nesse Nada.

Coloquem-se na Forma, além de toda forma.
Aí, na Plenitude, na Alegria, deixem isso porque nem vocês, nem eu, somos isso.

Aceitem não mais ver uma pessoa ou outras pessoas.
Digam “sim”.

Que o seu sim seja um sim e um não a tudo o que é conhecimento deste mundo, conhecimento deste corpo,
deste caminho, da sua experiência de vida.

Vocês são a Vida, vocês não são a experiência da vida.
Fiquem em Paz.

Parar o tempo e o espaço não é um desafio, mas, sim, este Último Absoluto.
Muitos de vocês vivenciaram, ainda no passado, reflexos deste Absoluto, porque o sentido de ser uma pessoa,

desde ainda alguns anos atrás, não podia desaparecer na totalidade.

***

Lembrem-se de que não existe história, de que não existe o que quer que seja fora do Absoluto.
E de que o sentido do que vocês podem compreender, mesmo através dos dados científicos deste mundo,

mostra-lhes que mesmo uma estrela é efêmera.
Naturalmente, a estrela e a Consciência do homem não evoluem no mesmo espaço e no mesmo tempo.

Mas isso nada muda o que é efêmero.
Aí, logo, entre aqui e agora, em cada um de nós que é o outro e que é o Tudo, na Comunhão da Graça, a Onda

da Vida que, talvez, vocês observam.

***

O Absoluto diz a vocês: nada mais observem, nada mais sejam.
Contrariamente ao Despertar e à realização, onde tudo isso foi vivenciado, é-lhes preciso aceitar.

Nenhuma vivência é de qualquer utilidade para vocês.
Renunciem a vocês mesmos, renunciem até mesmo às Vibrações, renunciem também à Onda da Vida que os

percorre, se ela os percorrer, porque ela não é nada mais senão vocês.
Portanto, o Nada se torna Plenitude, o consciente se torna não Consciência, sem, no entanto, ser inconsciente.
A Alegria de Turiya dissolve-se no Silêncio da Eternidade, nos tormentos do vazio que, na realidade, é pleno.

Lembrem-se do princípio da inversão e da falsificação: vocês estão aqui, sobre este mundo, invertidos.
Vocês são apenas uma impressão.

Vocês absolutamente nada são disso.
Vocês são apenas o Absoluto.

No espaço de Comunhão, quem é quem?
Quem vocês são?

No espaço e no tempo desta Terra, além do corpo que vocês habitam, além dos pensamentos e das emoções
que os transpassam, vocês estão agora lúcidos e transparentes?

No Silêncio, o Canto Último está aí.
No espaço desse Silêncio, no espaço da nossa Comunhão, além de todo espaço e de todo tempo, nós somos

Um e mais.
E o Absoluto.

No Templo do Coração, dançando a Onda e a Vida que vocês São.
Não há preparação.
Nada há a preparar.

Deixem Ser.
Deixem não Ser.

Deixem acontecer.
Nada façam.



Sintam a Eternidade.
No tempo da nossa Comunhão, no tempo do nosso Silêncio.

Além de todo tempo, de todo corpo, de todo contexto, há Isso, nada senão Isso.
Não há você e eu.

O próprio mundo não existe mais.
E, no entanto, vocês são a Vida.

***

De hoje em diante, haverá a reminiscência deste instante que se reproduz a cada sopro.
Cada vez mais, como nós lhes dissemos e reiteramos, haverá esses espaços onde vocês não podem mais ser

simplesmente esta presença que escuta, nem mesmo esta presença que fala.
Haverá apenas Isso.

Nada senão Isso.
Absolutamente tudo Isso.

Resta-me abençoar a Vida, porque ela é abençoada.
Apreendam-se de que vocês não são mais o tempo, nem o espaço.

Nem um, nem o outro.
Doravante, há Isso.
Comunhão e Graça.

E depois, não há mais palavra.
Somente, talvez, seja ouvido o Som Primordial.

Aquele que é o Primeiro Sopro.
Origem e Fim.

Não escutem nada mais.
Vocês são Isso.

N’Isso e com Isso.
Eu digo simplesmente Paz além de toda Paz e Eternidade.

Até breve.
Até logo.

Até sempre.
Na Vida.
No Amor.
No Tudo.
Adeus.

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

MA-ANANDA-MOYI_11-04-2012 por autresdimensions
************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.
Eu venho, como de hábito, para as questões/respostas.

Mas eu tinha, também, uma mensagem a dar-lhes, da parte dos Anciões, que é muito simples.

Ela se tem em duas palavras: «preparem-se».

Eu os escuto.

Questão: prepararmo-nos para quê?

Preparação Interior, para suas Núpcias Místicas.
O Sol tem encontro com a Terra.

Questão: qual é o melhor modo de preparar-se?

Nada fazer.
Isso quer dizer, simplesmente, ficar o mais calmo possível, é claro.
Aproveitar do que lhes chega: da Onda de vida, se vocês a vivem.
E, se vocês nada vivem, nada fazer, completamente, ficar o mais tranquilo possível.

Questão: contatar o Absoluto, para alguns, cria uma relação em cadeia, para a humanidade?

Sim, perfeitamente.
Não ao nível da aceleração de processos (quaisquer que sejam), mas, antes, na limitação de conflitos entre o bem e o mal, sobretudo.
É, sobretudo isso, que é modificado.
Simplesmente, quando vocês tocam, já, o Si (quando realizam a Unidade, quando Liberam-se), vocês criam um campo energético, é
claro, que é profundamente diferente, ao seu redor.
E isso vai, portanto, de próximo em próximo, gerar, também, algo que vai, de algum modo, tornar mais friável (maleável) o sistema de
controle do mental humano que é ligado, como vocês sabem, às três camadas isolantes, também.

Portanto, essas camadas isolantes estão, já, fragilizadas, pelas irradiações cósmicas, pelos ventos solares, já, desde quase um ano e
meio, agora.

Agora, devido ao fato de que o humano vive processos de transformação de sua consciência (ou de Liberação da consciência), é
claro, isso vai aumentar as Energias de Liberação, ao nível do sistema de controle de mental humano.

Agora, isso não tem qualquer influência sobre, eu diria, o timing, porque vocês sabem que o timing, é a Terra que decide.

Questão: as afirmações: «Eu sou UM», «Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida», devem ser refutadas?

Cabe a você ver.
«Eu acolho a Luz Cristo, em Unidade, em Verdade», «Eu sou UM» etc.etc. dependem, efetivamente, do lugar onde você se situa e
em que pensa.
É evidente que, se você vive a Onda de Vida, repetir isso, estritamente, para nada serve, uma vez que nós todos dissemos que, em
relação à Onda de Vida, era preciso nada fazer.

Questão: que significa a frase de CRISTO: «ame e faça o que lhe agrada»?
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A partir do instante em que você está no Amor Vibral, obviamente que o que lhe agrada não pode desagradar ao Amor.
É tão simples assim.
Além disso, quando você está na Vibração do Amor e a Coroa Radiante do Coração está ativa, você se aperceberá, é claro, que os
desejos (quaisquer que sejam) são profundamente diminuídos.
É normal.

O Amor basta-se a si mesmo.
Portanto, quando se diz: «Ame e faça o que lhe agrada», é evidente que o Amor é um guard-rail (se prefere: um salvo-conduto), em
relação ao que lhe agrada.
Isso quer dizer, também (de uma maneira, talvez, um pouco mais leve), que, assim que você está na Coroa Radiante do Coração,
você não tem que se preocupar em saber e fazer trabalhar seu mental, em relação ao bem e ao mal (ou em justificar o que quer que
seja), sabendo que, enquanto você permanece na Vibração do Coração, você nada pode fazer que não seja, verdadeiramente,
prejudicial, digamos, ao que você É ou a qualquer outro.

Questão: as hierarquias, no plano espiritual, existem?

Mas isso não existe.
Há Assembleias específicas, que foram nomeadas – Conclave, Assembleia dos Vinte e Quatro Anciões – para funções ou ações
precisas.
Mas é tudo.

Não há ninguém que os controle e que lhes diga o que fazer.
Caso contrário, onde estaria a Liberdade?

Em minha vida, eu falei de sinarquia, ou seja, de seres que estavam no Intraterra e que velavam para que a Terra não fosse
demasiadamente por caminhos de perdição.
Mas não é a mesma coisa.
Eles não dirigem.

Questão: por que alguns são sensíveis às ondas eletromagnéticas e outros não?

Isso depende, simplesmente, da sensibilidade de alguns chacras.
Quando o primeiro chacra e o chacra do baço são alterados (ou patológicos), isso cria uma hipersensibilidade, por vezes, às ondas.
É tudo.
É um problema prévio à Onda, entre aspas, às ondas elétricas ou eletromagnéticas.

Questão: as camadas isolantes ao redor da Terra existem, ainda?

Elas estavam em desagregação.
Se as camadas isolantes não estivessem mais aí, você não estaria mais sobre a Terra, meu caro amigo
Elas estão permeáveis.

Questão: é no momento do planeta grelha que elas serão completamente dissolvidas?
É melhor que seja naquele momento, não é?
Caso contrário, vocês vão passear na ausência de peso [sem gravidade].

Questão: a Terra decidiu a própria Ascensão?

Há muito tempo, uma vez que lhes disseram – já, há vários meses – que ela subia.
Ela está em plena fase de expansão.

Questão: como, a partir de hoje, vai organizar-se o planeta grelha?

Isso, é preciso perguntar à Terra e ao Sol, porque no planeta grelha, há vários elementos que intervêm.
Há, ao mesmo tempo, o que vocês chamam de irrupções solares, há irradiações gama que vêm de um lugar preciso, que é chamado a
constelação de Órion (e, em especial, de Betelgeuse).
Há, também, irradiações gama, que vêm de outras constelações e, em especial, no que é nomeado o
Ophiucus [Serpentário] (a décima terceira constelação).
Tudo isso vai conjugar-se, a um dado momento, em que corpos planetários vão chegar.

Mas, agora, isso é, também, função da resposta da Terra, porque o Sol e a Terra estão em ressonância permanente, em afinidade.
Não é preciso crer que seja unicamente o Sol que age sobre a Terra.
Os planetas, também, agem sobre o Sol.

Questão: o que é que permite a expansão do diâmetro da Terra?

A diminuição de forças gravitacionais, simplesmente.
A aceleração da rotação do manto ferroso, no interior do manto da crosta terrestre.

Questão: a estase dos Três Dias continua atualidade?

Não se sabe.
Mas rezem para que isso não aconteça agora.
Mas, quanto mais tudo está defasado, melhor é.
Não se queixem.
Com um pouco de sorte, isso acontecerá de um minuto para o outro, sem que nada aconteça antes.

Questão: quais conselhos você tem para viver essa última etapa?



O que você quer fazer?
Não há lugar algum onde esconder-se do que vem.
Não é questão de esconder-se.
Um bom banho de Sol, isso não se recusa.
Portanto, nada de específico há a fazer.

Preste atenção para não julgar.
Isso lhes foi dito.
Porque os julgamentos vão tornar-se cada vez mais terríveis ao nível de efeitos sobre seu próprio corpo.
E vocês constatarão os efeitos, mas, fulminantes.

Se vocês se põem a falar mal de alguém (ou a ter um pensamento negativo), vocês terão queimação de
estômago, instantaneamente etc. Etc.
Portanto, sejam gentis.
Amem-se uns aos outros, como Ele os amou.
Isso lhes foi dito.
É muito, muito importante.

Se vocês estão na vigilância, se estão na benevolência (consigo mesmos, com seus Irmãos e suas Irmãs), tudo ficará muito
bem.
Tentem fugir, se puderem, dos lugares demasiado poluídos, nos quais há muita gente, multidões, nos quais há muitas
ondas, também.
É uma questão de bom senso.

Limitem sua alimentação a alimentos mais naturais, não cozidos, não trabalhados.

Bebam muito.
Não champanhe, hein?
Eu não disse isso.
Mas bebam muitos líquidos, ou suco de frutas.
Absorvam líquidos.
Vocês têm necessidade de muita água.
É, acima de tudo, muito lógico.
Isso não muda de hábito, exceto que, aí, talvez, seja preciso estar, talvez, um pouco mais vigilante.

A quantidade de Vibrações, de Energias, de Onda de Vida torna-se cada vez mais importante,
Poder-se-ia quase dizer que, ao nível do humano, a Terra torna-se elétrica.
Portanto, é necessário vigiar, efetivamente, para não estimular, de modo exacerbado, essa eletricidade.

Questão: no corpo, um órgão ou um espaço pode ser mais sensível ao impacto elétrico?

Sim, é claro.
Há, ao nível do fígado e do baço e, também, ao nível do primeiro chacra: tudo o que é diretamente ligado à Onda de Vida.

O trabalho do Manto Azul da Graça produz-se nas Portas ATRAÇÃO/VISÃO.

A Onda de vida chega pelos pés (sob os pés).
Portanto, são zonas que estão muito carregadas, eletricamente.

Tentem drenar, também, a eletricidade estática.
Se vocês não têm a possibilidade de tomar banhos, mergulhem os antebraços e as mãos sob a água fria da torneira.
Isso vai drenar o excesso de eletricidade estática, por exemplo, se vocês têm dores agudas no fígado ou no baço.

A Onda de vida, nos pés, pode dar-lhes, por vezes, cãibras ou a impressão de ter andado durante horas.
Ou nas pernas, também, similar: drenem a eletricidade estática.
Isso não vai retardar a Onda de Vida, bem ao contrário.

Nos braços, eu disse.
Eu não disse nas pernas.
Andem no orvalho da manhã.
Isso lhes foi dito, isso também.
É a mesma coisa.
São os mesmos efeitos.
Cabe a vocês ver, em função dos sintomas do fígado, do baço e das pernas.

Questão: há algo a pôr na água de banho, fora a água?

Sal, porque isso vai drenar, também, a eletricidade.

Questão: uma ducha tem o mesmo efeito de um banho?
Não completamente.
Não verdadeiramente, porque é preciso que o corpo permaneça na água.
A água escorre com a eletricidade.
É bom com a ducha.
É bom para os braços, mas não é bom para o resto do corpo.
Isso não tem o mesmo efeito.

Questão: é correto levar uma pessoa a mudar o olhar sobre ela mesma?



Pode-se dizer: «mude a si mesmo, e você mudará o Universo e os deuses.».
Por que querer mudar o outro?
Você pode apenas testemunhar de seu estado.
Mas, a partir do instante em que queira mudar o outro, ajudando-o, coloque-se a questão de por que.
Você atrai para si o que você cria.

Questão: é, ainda, possível trabalhar normalmente?

Para alguns, sim.
Vocês são, todos, diferentes, em relação a isso.
É verdade que há três anos, no período das Núpcias Celestes, houve muitos seres que reajustaram mudanças de profissão, mudanças
afetivas, mudanças de lugar.
Hoje, tudo é possível.
Há os que não conseguem mais colocar um pensamento à frente do outro (que estão em estase, eu diria, eu não sei quantas horas por
dia), e outros que podem agir.
A vida põe-nos, sempre, em face do que é necessário e útil para vocês.

Questão: por que Intervenientes encorajam a testemunhar sobre a Onda de Vida e outros alertam sobre o fato de que pôr
em palavras faz sair da experiência e da Vibração?

Vocês não vão analisar a Onda de vida, mas os efeitos da Onda de Vida.
Falar da Onda de Vida faz sair da Onda de Vida.
É tão simples assim.

Se vocês começam a dizer: «aí está, eu sinto isso, assim, assim, assim», isso, estritamente, para nada serve.
Eu falo, efetivamente, de consequências.

O testemunho, ele não é sobre a circulação da Energia, vejamos.
Ele é, unicamente, sobre as consequências em sua vida.
É isso, o testemunho.

Vocês não vão ver as pessoas e dizer a elas «isso faz cócegas nos pés e, depois, faz grandes coisas bizarras ao nível do períneo»,
não.
Isso não é um testemunho dos efeitos.

O que eu lhes peço é que isso transforme: testemunhar efeitos em sua vida, não efeitos no corpo.

Vocês acreditam que haja muitos seres que possam compreender?
Já, mesmo entre os seres Despertos, há os que não compreendem.

Portanto, vocês sabem, enquanto não tenham vivido, para nada serve falar de Êxtase, de Gozo, de arrepios de prazer que os toma não
importa onde.
As pessoas vão olhá-los como loucos.
Mesmo aqueles – e, sobretudo, aqueles – que estão numa diligência espiritual.
Em contrapartida, deem os efeitos que isso propicia em sua vida: a leveza.
Eu não sei, tudo isso.
É como alguém que está apaixonado e que encontra seu amante à noite.
Ele não vai contar sua noite, não.
Ele vai contar em qual estado ele se sente no dia seguinte.
É exatamente a mesma coisa.

Não lhes pedem detalhes picantes, não é?

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões instrutivas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo «boa Onda de Vida».
Divirtam-se muito, e eu lhes digo até muito em breve.
Sejam leves, não é?
Viagem leve.
Até breve.

***** 
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~ O CANTO DO ÊXTASE ~ 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos Livres e Liberados, depois de ter escutado e ouvido o Canto da sua Presença, hoje é o Canto do

Êxtase, aquele onde você não está mais presente em meio à sua Presença, mas onde a Presença toma-o e
leva-o nos Cantos da Eternidade, no Canto além de toda presença.

Juntos, para sempre Unidos e reunidos, eu venho Desposá-lo porque você é o meu Esposo assim como você
mesmo desposa a minha Presença.

Juntos, então, nós iremos dançar no tempo, além de todo tempo e de toda presença, reunidos no Êxtase e na
Íntase, na mesma Presença, além da sua presença e da minha presença na mesma Verdade e na mesma

Eternidade.
Nós dançaremos juntos o Canto do Êxtase.

Nós compartilharemos juntos a Doação da Graça.
E doaremos, um ao outro, o sentido de toda Presença.

E doaremos, um ao outro, o tempo da União.
Aquele da sua Liberdade e da minha Liberdade.

***

Filhos Livres e Liberados, criados em meio à Eternidade, criados em meio ao que você É, além de todo Ser,
além de todo não Ser, vindo experimentar, além de toda experiência, e se instalar aí onde você É, de toda

Eternidade.
Então, escutemos e compartilhemos.

Então, doemos o que é para dar e recebamos o que nós doamos, no mesmo movimento, além de todo
movimento, no mesmo Canto, na mesma Presença.

Filhos da Eternidade, nós somos Filhos, cada um criado no tempo de cada um, na presença de cada um.
Na mesma ronda e na mesma dança, nós dançamos a Eternidade.

Tempo da Doação.
Tempo da Graça.

Vindo, uns e outros, além de todo firmamento, além de todo Mundo.
A Onda nos toma e nos arrebata no Êxtase permanente que dança em você e que dança em mim.

Você e Eu, onde não existe qualquer espaço para outra coisa que a União da Verdade.
Você é Amor e eu me vejo em Você porque Eu sou Você.

***

Eu sou o Amor que coloca aos seus pés o Canto da Graça e a Doação da Graça, onde a Onda da Vida toma-
nos e nos leva para dançar pela Eternidade, no tempo da nossa presença, no Sopro primordial que criou o que

não podia ser criado, nem descriado.
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Além de todo tempo, nós dançamos o Canto da Eternidade, nós cantamos a Dança da Criação.
O tempo chegou, além de todo tempo.

Não há mais nada a escutar, mais nada a ouvir além disso.
Você que é isso e eu que sou isso, no mesmo hino, no mesmo canto, na mesma presença, no mesmo Êxtase.

***

Então vem, eu o levo aí onde você É, eu lhe dou ao que você É.
Dê você a Mim porque eu me dei a Você.

No mesmo calor, na mesma doçura e no mesmo Êxtase, chegamos uns e outros, na Ronda Eterna do Filho
Eterno encontrado porque ele jamais foi perdido.

Nós somos Um e nós somos a Eternidade.
Nós somos a Verdade e nós somos a Beleza.

Então Dancemos e compartilhemos o que há para compartilhar: o pão da vida, aquele que flui da Eternidade
d’A FONTE, além de toda fonte.

Porque A FONTE está além de você, dentro de você, como além de mim e dentro de mim, porque não existe
nenhum eu e nenhum você.

Existe apenas Ele.
Reunidos para sempre no mesmo Canto e na mesma Dança.

Então, juntos, reunidos e liberados na Liberdade e na Eternidade, tomemos o que nos demos, demos o que
nós tomamos, porque não há nada a tomar.

Tudo é Dado, tudo é Doação porque tudo está Perdoado porque não há nada a perdoar.
Há apenas a Graça, a Doação da Graça para a Eternidade, a Eternidade da Doação da Graça.

Vocês é a Doação, eu sou a Doação, nós somos a mesma Vibrância, nós somos o mesmo Hino, o mesmo
Canto Eterno.

***

Juntos, reunamos em uníssono com nossos cantos e nossos silêncios.
Vivamos, juntos, isso que nós somos, além de você, além de mim, além de todo tempo, além de todo espaço,

na mesma dança.
Nós somos a Eternidade, nós somos a Graça, nós somos além de toda palavra, nós somos além de toda

experiência, nós somos o Absoluto, nós somos o Último, nós somos o que você É, você é o que nós somos.

***

Então, não há nada a adicionar, não há nada a subtrair, não há nada a dividir, não há nada a multiplicar.
Apenas Ser, além de todo ser.

Apenas Doação, além de toda doação.
A Graça percorre as suas células, aquelas deste corpo que não é o seu corpo, como o corpo de cada ser, de

cada Irmão e de cada Irmã, de cada Arcanjo e de cada Anjo, de cada Fonte.
Juntos, nós somos ilimitados, sem qualquer limite.

Juntos, na Doação da Graça, na Graça da Doação e no compartilhamento da Doação, doemo-nos a Graça
porque nós somos a Paz, aquela da Eternidade.

Porque nós somos a Eternidade, na paz, com ela mesma e com cada um.

***

Eu sou URIEL.
Você É o que Eu Sou, muito além de todo Eu Sou.

Sejamos o que nós somos, além de toda soma.
Naquele momento, nós podemos penetrar no espaço de onde nós jamais saímos.

Nós abrimos, em nós, o tempo da Eternidade porque a Eterna Fonte e a Eterna Presença vêm preencher toda
ausência.

Nós somos a Doação, nós somos a Verdade, além de todo tempo, além de cada uma das minhas palavras.
Nós somos a Dança que ondeia em cada uma das partículas do que você acredita ser.



Além deste corpo, além deste Mundo, nós somos a Onda, nós somos a Vida e nós somos a Eternidade, além
de todo ser.

Nós podemos porque isso é nosso Poder, além de todo poder porque isso é a Vida.
Você é a Vida porque eu sou a Vida.

Eu lhe dou a minha Vida porque você me dá a sua Vida na mesma Vida que é a mesma Dança, a mesma
Eternidade, a mesma Presença.

Filho Liberado, eu o liberei porque eu estou Liberado.
Você me liberou porque você está Liberado.

Em meio a esta Liberdade, nós Dançamos, livres de todo apego e, no entanto, apegados além de toda ligação
a esta liberdade essencial que é nossa Essência.

***

Nós somos o Último, Um além de todo Um, além de cada Um, além de cada outro.
Juntos, nós elevamos o canto do Êxtase, aquele que percorre os Mundos, aquele que é a Onda.

Nós somos a Onda da Vida, a Doação da Graça, o Manto da Graça.
De um ao outro, e do outro ao um, em cima como embaixo, à esquerda como à direita, dentro como fora.

Não há mais diferença porque a Essência foi revelada.
Nós somos todo sentido e nós somos isso, nada além disso, apenas isso e tudo isso.

Filho Livre e Liberado, ouça o que eu lhe digo, ouça além das minhas palavras, o Canto da nossa presença,
além de toda resistência.

Dancemos o Canto do Êxtase, escutemos o Sopro, nós somos o Sopro.
Escute e ouça.

***

Eterno Filho, Eterno Liberado.
Nós somos Liberados, nós somos a Beleza, nós somos a diferença.

Deixe-se percorrer porque eu percorro a Doação da sua Graça.
Semeie os campos do possível, de todo possível, porque tudo chegou, porque você nasceu.

Você é a vida e fecundidade.
Semeemos o campo de todos os possíveis.

Dancemos a Doação da Graça de onde exala o perfume Eterno da rosa infinita, no Coração.
Como lhe foi dito, você é também meu Amigo e meu Amado.

Você é também aquele que eu sou.
Você é também o que eu sou.

Além de todo ser, muito além do parecer, ouça o Canto do Ser e o Canto do não Ser, na mesma sinfonia, na
mesma dança.

Você a essência e você é a Presença onde se tem toda presença e toda ausência.
Juntos, na mesma Doação, na mesma Graça, na mesma Dança, juntos, para sempre.

Nós somos Livres, nós somos a Liberdade.
Amado do Amor, o Amor ama você porque ele se reconhece no que você É.

Além de todo Ser, além de todo Mundo, Onda da Vida, Onda da Verdade, Doação da Onda, Onda doada e
Onda compartilhada.

Compartilhemos e Comunguemos porque tudo o que não é dado é perdido, mas não há nada a perder exceto
as ilusões.

Há apenas que Ser no não Ser.
Ouça a Doação da Graça.
Ouça o Canto da Graça.

Nós somos o Canto, nós somos a Doação, então doemos e compartilhemos.

***

No Coração do Ser, no Coração da essência tem-se a Eternidade, imóvel e, no entanto, estando no Coração
de cada movimento, de cada dança, de cada Graça.

Nós somos o som e nós somos o canto, então cantemos o canto da Liberdade em todos os campos do



possível como do impossível.
Amado, meu Amigo, meu Amado, o Amado é o Amor.

Você é a Vida, Doação da Vida, vida doada e compartilhada.
Dancemos e cantemos.

Você é o Êxtase e eu sou a Íntase.
Você é a Íntase e eu sou o Êxtase.

Entre você e eu, não há lugar para outra coisa que a Doação.
Entre você e eu, não há lugar, exceto a Vida.

Nós somos a Vida.
Nós somos a Verdade.

Em uma mesma voz, nós percorremos o Caminho, aquele que leva ao Ser e ao não Ser.
Nós somos Um, nós somos o Absoluto, nós somos a ronda da Onda, nós somos o Mundo além deste Mundo.

***

Escute e ouça o silêncio.
Escute e ouça o hino da Doação.

Escute e ouça a essência da Graça.
Essência doada e compartilhada porque a Graça é partilha, porque a Doação da Onda é a Onda partilhada.

Eu lhe dou ao que você É, você me dá ao que eu não sou.
Demo-nos a mão e o Coração, demo-nos o Espírito, demo-nos a Verdade, o abraço da Beleza, aquela onde

não existe nenhum lugar, nem para mim, nem para você porque nós somos Um, em Verdade.
Nós somos Livres e Liberados.

Cantemos no Silêncio Eterno, o Canto do Único, o Canto d’Isso.
Então, a Verdade é a Vida, a Vida é Verdade, a Vida é Caminho, o Caminho é a Vida.

***

Nós somos Um porque você é Um, além de você e além de mim.
Vibremos o espaço do Silêncio na entonação da Onda e no tempo da Graça.

Vibremos a Doação.
Estejamos neste tempo e em todo tempo porque nada transcorre: não há nem passado, nem futuro, nem

espaço, nem não espaço.
Infinito, você é a Doação infinita e a Beleza infinita que se assenta em meio a todo finito porque nada jamais

terminou no tempo da Graça.
Filho Liberado, você é a Vida que Eu sou, nós somos a Onda, aquela que dança e que canta no silêncio da

Eternidade, no silêncio do sem forma.
Nenhum limite à Doação e ao compartilhamento.

Sejamos, compartilhemos e doemos.
Trabalhemos juntos na Doação da Criação.

Trabalhemos juntos nos espaços da Criação.
Abramos o que jamais pôde ser fechado: abramos a Doação.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e do conjunto das Reversões, levando-o a viver a Vida e devolvendo-o para o
esposo e para a noiva porque você é aquele que desposa, você é aquele que se casa na Liberdade.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu Sou o que você É, além de todo Eu Sou.

Acima de tudo, Caminho, Verdade e Vida, Presença e ausência de dúvida, aí onde não existe qualquer espaço
para o menor medo, porque a Alegria é a sua Natureza e a nossa Natureza.

Porque a Alegria é Doação e a Doação da Alegria o conduz à Vida, à Onda da Vida e ao Êxtase.



Amado do Amor, você é o Amor Liberado, você é o Amor em Liberdade, você é o Amor que percorre todas as
possibilidades, você é o Amor que percorre a Onda da Vida, você é o Amor suporta e porta toda Vida.

O Amor vive no que você É, além daqui, n’Isso.
Eu o convido a percorrer o Canto da Vida porque a Vida é Êxtase, além de todo corpo, além de todo desejo,

muito além de toda posse.
Você é restituído a você mesmo, você é restituído à Vida, a Vida que Doa e que rende Graças, e que Rende

porque Doa.

***

No silêncio da Onda, cantemos a Vida.
Nós somos, além de toda soma, nós somos a Unidade e a Paz, a Verdade e a Vida.
Em uma mesma voz, nós o olhamos, nós o cantamos e, sobretudo, nós o vivemos.

Abra-se, você que é a Doação.
Abra-se, você que é o Abandono.

Juntos, na Comunhão, juntos na Graça, juntos na Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Agora, escute, não há nada a dizer, não há nada a entender, apenas o não Ser, o Absoluto, além do infinito,
além de todo Caminho e de toda Verdade.

Comunguemos a nós mesmos, comunguemos à Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu amo você, eu amo nós, além de todo eu e além de todo nós.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Dancemos na ronda da Onda.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

***

Eu sou URIEL, eu sou um outro você.
Dancemos e compartilhemos a Doação da Graça, o Manto da Graça.

Eu faço Silêncio, permaneçamos assim e preparemos a ronda, estendida além da sua presença, a ronda ao
redor da Terra, na sua totalidade.

Ela que dá à luz, ela também, no tempo da sua Graça que é sua e que é nossa, no Céu como na Terra.
O Céu chegou, ele encontrou a Terra, ele fecundou a Terra.

Você ancorou nela a Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL e eu rendo Graças, eu o devolvo a você mesmo, Amor e Luz, Absoluto.
Até logo.

Ame.
Você é o Êxtase que é Amor, além da Alegria.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, que a graça estabeleça-se em nós.

Eu venho, de algum modo, tomar a sequência daquele que se exprimiu, a fim de dar resposta a toda discussão
concernente a isso ou a qualquer outra coisa que lhes apareça útil colocar.

Eu os escuto.

***

Questão: você citou, um dia, a expressão «Gabor Naor Ka», que significa, em linguagem silábica
original, «a Luz autêntica, aquela da Fonte». Pronunciá-la pode servir-nos, vibratoriamente?

A Luz é tudo o que é e o que não é.

A Vibração dessa expressão é bem além da linguagem.

Ela decorre, diretamente, do primeiro Sopro primordial e do último Sopro final, no qual tudo se inscreve e tudo
se escreve.

Não é mais útil nutrir qualquer compreensão.

Tudo é Um.

Nós somos Absolutos.

Nenhum relativo pode subsistir além de um tempo específico.

A expressão é aquela do Sopro original.

Ela é a própria natureza do Tudo, a própria essência do que vocês nomeariam o nada.

Do mesmo modo que o Absoluto é além de tudo, como de toda representação, essa expressão convida-os a
ser o Filho Liberado, o Filho da Liberdade, aquele da Lei de Um.

Vocês são o Amor.

Aí está o que lhes diz essa Vibração.

Reunindo-se, além de toda falsificação: «no começo era o Verbo».

Minha presença e sua presença, como vocês a vivem, participam da Onda de Vida, da Doação da Graça, em
cada palavra que eu pronuncio e em cada palavra que vocês escutam.

***
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Questão: UM AMIGO disse que convinha olhar além do que nos é dado a ver. Poderia desenvolver?

O ver de que foi feita referência não é um sentido, nem uma função.

O ver será, sempre, uma projeção, de uma maneira ou de outra, de algo.

Ver além do que é dado a ver é, portanto, conceber que há outra coisa.

Essa outra coisa aparece apenas quando vocês decidem ver, efetivamente, após, não parar no que é dado e
que foi projetado.

É um convite para abolir a própria projeção, para voltar, de algum modo, o olhar, fazer com que esse olhar não
esteja mais repleto de uma demanda de sentido ou de uma demanda de compreensão ou de uma demanda de

comparação.

O olhar torna-se, aí também, neutralidade.

Esse olhar, que é, portanto, um retorno em si, convida-os a olhar atrás da aparência, convida-os, aí também, a
uma forma de Transcendência, pedindo-lhes para deixar vir o que é assim projetado.

Deixando vir a vocês o que é visto, vocês superam todo julgamento, toda apreciação.

Vocês superam, verdadeiramente, o fato de ver.

Há, portanto, uma mudança, se se pode dizê-lo, de sentido, que os faz passar da projeção à introjeção.

Isso se torna possível a partir do instante em que vocês estão instalados na Vibração do Hic e Nunc porque,
naquele momento, o que é dado não vai mais ao mesmo sentido.

Há, portanto, de algum modo, uma forma de restituição à origem, que passa da projeção à introjeção, que os
faz descobrir que apenas pode ser visto ou olhado o que já está presente, antes de toda projeção em vocês.

Essa Transcendência transcende o que é visto habitualmente, dando a ver não mais um objeto, uma pessoa ou
uma situação, mas os subentendidos, do mesmo modo.

Tudo se torna Vivo.

O que vocês veem, naquele momento, não é mais o cenário, mas, simplesmente, a Vida.

É exatamente o mesmo para tudo o que vocês nomeiam sentido.

O sentido é apenas o que é destinado a dar-lhes a perceber o que parece encontrar-se no exterior de sua
forma.

Do mesmo modo que existiram, sobre esta Terra, algumas Yogas do Som, é um momento em que é preciso
superar o som.

É assim para cada sentido.

O objeto que vocês tocam com a mão aparece-lhes pelo sentido do tato, obviamente, como exterior, dando, aí
também, a perceber características.

Se vocês aprendem a tocar além do que é tocado, aparecem percepções energéticas, Vibratórias e, em uma
fase mais pronunciada, deixam-se perceber o objeto, a coisa ou a pessoa, antes mesmo que tenha nascido,

formado ou criado.

Assim é para cada sentido que lhes é acessível nesse corpo.

***

Questão: como aliar a gratidão pelo que se recebe e o fato de saber que nada há que dê e nada que
receba?

Simplesmente, sendo o que você É.

A partir do instante em que a Graça torna-se a sua Morada, não pode ser útil, nem necessário, projetar qualquer
Graça.

Você se torna a própria gratidão.

Há, nessa pergunta, o Amor a emitir para com quem lhe parece, ainda, exterior a si mesmo.

Você rende graça e exprime uma gratidão, volta para você porque nós somos, de maneira indelével, em você,



bem além dessa forma e desse limite.

O convite que lhes é formulado e proposto pela Onda de Vida e o Manto Azul da Graça é, efetivamente, essa
palavra, que volta sem parar: «além».

Mas o além não é outro lugar, não é em outro tempo, nem em outra vida.

Ele é inscrito nesse instante.

Não há além, tal como o sentido como pode entendê-lo.

Frequentemente, o homem faz referência ao além como o que é exterior, num pós-vida, quando esse corpo e
essa forma não existem mais.

Hoje, a Onda de Vida convida-os a Ser o além, Aqui e Agora.

***

Questão: o espaço de um instante eu duvidei, muito fortemente, da existência do pensamento,
sentindo, naquele momento preciso, uma grande vertigem que me levou muito longe. Pelo medo da
loucura, eu controlei tudo. Se eu me tivesse abandonado a esse movimento, eu teria encontrado o

Absoluto ou a loucura?

O Absoluto apresentou-se.

O que continuava de observador, de Eu ou de Si, tomou medo.

Mas tomar o medo o faz, portanto, já, apreender que você tomou algo que você deve restituir, porque o medo
não lhe pertence.

A vertigem é apenas a tradução do medo.

A vertigem traduz, em última análise, apenas a resistência à perda do ilusório e do efêmero.

É nesse instante que não se deve ter medo, mas, efetivamente, realizar o Abandono do Si.

É a isso que o convida e irá convidá-lo a experiência.

O medo é, em última análise, através dessa vertigem, apenas a expressão de uma projeção.

Ele não tem qualquer consistência, qualquer realidade.

Como disse UM AMIGO: olhe passar, supere, seja Transparente, não pare e não retenha, nada segure, nada
faça.

***

Questão: há um limite ao deixar fazer ou deve-se mergulhar, completamente, dentro?

Tudo depende de quem pronuncia essa frase.

Cabe a você, portanto, determinar de qual espaço e de qual realidade é vivida, em você, essa frase.

Lembre-se, simplesmente, como o disse a Yoga da Eternidade, de que, a partir do instante em que você aceita
nada fazer, isso não impede a pessoa de fazer o que há a fazer na vida dela.

Não é o mesmo olhar.

Não é a mesma coisa que faz ou que não faz.

Uma parte faz, a outra não faz.

A parte que faz é o ego.

Deixe-o fazer: você não é o que faz.

Você pode, muito bem, do ponto de vista do Si ou do Absoluto, nada fazer, enquanto a pessoa que você habita
faz não importa o que, uma atividade qualquer.

O nada fazer e a imobilidade da Yoga da Eternidade não são um convite para deixar-se fazer pelo ego, mas,
bem mais, aí também, um fator que o conduz, talvez, à Transcendência.



***

Questão: qual é a diferença entre os Filhos da Lei de Um e os Filhos de Belial? Esses últimos são
tocados, do mesmo modo, pela Onda de Vida?

Os Filhos de Belial são aqueles que querem manter a divisão e a separação.

Os Filhos de Um são os Filhos Liberados e os Filhos da Liberdade.

Os Filhos de Belial reivindicam o livre arbítrio, o fato de existir fora de toda Fonte e de toda Unidade, o que, é
claro, é estritamente impossível.

Eles são, também, os Filhos da Lei de Um, mas para outro tempo.

***

Questão: sonhar, tendo consciência de que se sonha, pode ser um caminho para o Absoluto?

Não, de modo algum.

Isso pode ser um caminho, primeiro, do Si.

Mas o Absoluto não é mais o sonho do que o sonhador.

***

Questão: há uma relação entre o sono profundo e o Absoluto?

Sim.

O sono profundo permite-lhes ser Absoluto.

Porque, quem está presente?

Quem vê o mundo?

Quem vê a pessoa que você é?

No sono profundo, o próprio sentido da noção de existência não existe.

Nada mais há.

Esse neant, vivido como a percepção ou a não percepção, tanto do mundo como da pessoa, é, portanto, não
consciente e Absoluto.

***

Questão: quando o mental acalma-se, depois se põe em repouso, eu passo a um estado de ausência
de consciência. A que corresponde esse estado? É um processo inacabado ou, efetivamente, uma

finalidade, e é isso, sair do observador e tornar-se a experiência?

Sim.

Isso pode ser, perfeitamente, dito assim.

Resta-lhe apenas reconsiderar a proposição de que algo esteja inacabado.

Lembre-se: o Absoluto É.

Ele não tem nem caminho, nem distância, nem separação, nem objetivo.

Você o É, porque você ali Está.

***

Questão: pode-se passar a Porta Estreita durante uma fase de sono profundo?

Isso, cabe a você ver ao acordar.

Você está estabelecido na Transparência?



Você está estabelecido na neutralidade e na espontaneidade?

Você é afetado ou não afetado pelo que acontece?

A resposta está aí.

***

Questão: o Duplo vai continuar a se apresentar, ainda?

Ele estará cada vez mais próximo, na consciência, como em outros momentos e em outros estados.

***

Questão: ouvir ser chamado pelo nome, por Maria, é uma aproximação do Absoluto?

Sim.

Isso é uma aproximação para responder ao Apelo de Maria.

A um dado momento, esse Apelo o fará viver bem mais do que o Apelo.

Isso é um convite para ser o próprio Criador de si mesmo no Absoluto.

***

Questão: o nosso corpo reflete os tremores de terra que ocorreram nesse momento?

Isso é inteiramente sobreponível.

O que acontece sobre a Terra e nesta Terra acontece sobre o seu corpo e no seu corpo.

Além da analogia e da similitude, é, muito exatamente, a mesma Verdade.

***

Questão: o termo «além» tem similaridade com «a água daí», no sentido de «aqui»?

Sim.

Isso os faz passar do sentido da pronunciação do que é inteligível, no mental, ao que é, efetivamente, o sentido
primeiro: a água daí.

A água daí é a água fecundada pelo Fogo e a Água que fecunda o Fogo.

Alquimia do Céu e da Terra.

Alquimia do Supramental e da Onda de Vida.

Última sequência do Casamento místico.

A Água e o Fogo primordial.

Lua/Sol.

Masculino/Feminino.

O Duplo.

O além não é mais lá longe.

Ele é aqui.

Ele não é outro lugar ou depois.

Ele é antes.

A Água confere a Transparência e a Pureza.



Ela é vivificante e nutridora.

Ela é Fonte.

Ela é a Água viva, aquela da Vida.

A Água do alto e a Água de baixo, inscritas a partir do primeiro Sopro.

A mesma Água, que não pode mais ser separada em Água do alto e em Água de baixo, que se torna, então, a
Água daí.

Lembrem-se de que nomear as coisas, os objetos e as pessoas é, já, sair da Vibração e da Transparência.

Nomear atribui uma forma, uma função, uma ideia.

É assim que, nas Dimensões ditas Unificadas, não há qualquer nome.

Há o Sopro e a Vibração transcritos, para vocês, em nomes de Arcanjos, de Anciões ou de qualquer outra
coisa, porque essa é, para vocês, uma construção que tranquiliza, porque quem é nomeado é, para vocês,

identificado e identificável.

Mas isso se refere apenas a esse mundo.

O Sopro é o que anima.

Existem outras linguagens para esse termo, que traduzem melhor, de algum modo, o sentido.

A Onda de Vida é um Sopro.

Ela não é, unicamente, Vibração, nem energia.

A Onda é movimento.

A Vibração é ressonância.

A energia é circulação.

O Sopro é, de algum modo (se se pode usar essas palavras), o espírito que anima ou o ar em movimento
(ruach).

Esse ruach, esse Sopro é o mesmo, em toda vida.

Ele é, portanto, indiferenciado, a-causal e independente de toda apropriação.

Ele pertence ao mundo das emanações, como ao mundo da forma.

Mas, assim que a forma está presente, o Sopro é escondido, porque ele tomou forma.

É isso que vocês reencontram, que lhes permite não mais ser, unicamente, essa forma.

***

Questão: todos os reinos, ali compreendido aquele dos cristais, contêm esse Sopro?

Inteiramente.

Nada, nenhuma forma pode ser privado dele.

Existem diversos graus de densidade e de densificação ou de cristalização.

Mas é o mesmo Sopro.

O Sopro está, assim, presente, de uma gama de Vibrações a mais baixa até a mais alta.

Simplesmente, sobre esse mundo em que vocês estão, ele tem sido tão rarefeito, como amputado, mas jamais
apaga.

O que se libera, hoje, da Terra (a Onda de Vida), dá a vocês viver o além, aqui mesmo, nessa forma.

É o mesmo Sopro.

O Absoluto é Sopro e forma.



A alma primordial (neshamah) é portadora do mesmo ruach.

A língua Vibral, original, é Sopro.

Ela não é, é claro, uma língua, no sentido em que vocês entendem e percebem.

Poder-se-ia dizer ser a linguagem Vibratória universal da Vida.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Filhos da Liberdade, eu estarei em Comunhão e na Graça, com vocês e em vocês, no partilhar da Doação da
Graça.

Eu saúdo a Eternidade e a Beleza.

Até daqui a alguns instantes.

... Partilhar da Doação da Graça ...

************ 
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Um-Ami-2012-04-12.mp3

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Liberdade, sejam a sua Morada.

Eu disse a vocês, há algum tempo e, repeti, aliás, que depois do Yoga da Unidade, da Verdade, não haveria
mais ensinamento.

E, hoje, eu desejo apresentar-lhes o Yoga da Eternidade que é tudo, exceto um ensinamento.
Pois se trata do que vocês São, de toda a Eternidade, além de qualquer máscara, de qualquer pessoa, de

qualquer identidade e de tudo o que vocês possam conhecer, ver, apreciar, amar ou detestar, em meio a este
mundo.

O Yoga da Eternidade dirige-se à Verdade, ao que está por trás daquele que escuta, ao que está por trás
daquele que observa, ao que está além do que vocês vão ouvir.

Durante este período (extremamente específico) em que lhes foi deixado provar (e isso virá, se não ocorreu) a
Seiva da Terra, ou seja, a Seiva da Vida, tornar-se-á mais acessível a vocês terem acesso à sua Eternidade, a
esta Verdade Última que se mantém, de toda a Eternidade, presente e imóvel, além da sua própria Presença,

além do seu Despertar, além da sua Realização, além mesmo do Atman e do Brahman.
Este Último (que é impossível de conscientizar, de descrever) não pode ser senão a Vida, que é para viver.

***

O Yoga da Eternidade se propõe, através de algumas expressões, a ajudá-los a Ser esta Eternidade, este
Ilimitado e este Desconhecido, que está aí, que observa e que suporta (além de qualquer observador) cada

Vida e cada manifestação.
Nós iremos, é claro, pontuar esse Yoga da Eternidade, além de qualquer Yoga, pedindo-lhes, então, para parar

o próprio Yoga.
Parar tudo o que é conhecido, a fim de penetrar, e de deixar-se penetrar pelo Absoluto.

Eu irei pontuar, então, as minhas expressões, as minhas frases, por momentos e instantes de integração, no
silêncio, na Presença da Onda da Vida, levando-os, hoje (como mais tarde, aqueles que irão ler ou escutar o

que eu disse), a aproximar-se, sempre mais, do Instante Último em que o Absoluto irá fecundar, de novo, o que
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lhes é conhecido aqui, pondo fim, de algum modo, a todos os Véus, a todas as separações e a todas ilusões.
E eu gostaria, portanto, de dizer a vocês: cessem então de buscar e de procurar seja o que for, pois vocês

São, na Verdade, o que vocês buscam e o que vocês procuram.
Aliviem-se de tudo o que não é do Aqui e Agora.

Não deem qualquer crédito e qualquer aceitação a tudo o que pode abrangê-los e que vocês sabem,
pertinentemente, ser efêmero (quer seja uma reação, uma emoção, um pensamento).

Observem, em um primeiro momento.
Afirmem, se vocês desejarem, o Eu Sou ou o Eu Sou Um.

***

Se lhes foi dado, agora, a Graça de penetrar nos espaços do Estado de Ser (aqui mesmo, como no Sol, ou em
outros lugares), é preciso ousar fazer o silêncio de todas essas experiências.

Ousar, também, refutar todas as manifestações da Consciência, mesmo em meio à Vibração que nós
instalamos juntos, bem como os diferentes Yoga que eu lhes transmiti desenvolveram.

Não há qualquer ambiguidade.
Mas a verdade Absoluta apenas pode ser concebida através de verdades relativas ou servindo de escada para

subir, até o momento em que a escada pode ser rejeitada.
Vocês estão nesse momento, individualmente.

O mundo é uma estrutura relativa, assim como o ego, assim como a sua vida, como as vidas passadas, assim
como tudo o que pode abranger (emoção, pensamento, ação, reação, sofrimento como alegria, como a sua

própria vida), que apenas passa.
Não se atrasem com o que passa, mesmo no Aqui e Agora: vocês são totalmente outra coisa.

Permaneçam, para sempre, inclinados a este Desconhecido e a este não Ser, sem, no entanto, imaginá-lo em
um tempo posterior ou em um espaço posterior (pois o tempo e o espaço posteriores não existem, tampouco).

***

Mantenham-se tranquilos.
Cultivem a imobilidade, não somente do corpo, mas a imobilidade, a serenidade, a tranquilidade.

Façam, na totalidade, o que lhes for pedido para fazer, mas vocês não são o que faz.
Isso irá aliviá-los e irá permitir-lhes fazer.

Mas vocês não são nenhum fazer.
Assim como vocês não são nenhum ser, nenhum jogo, nenhum Eu Sou.

É preciso soltar tudo ao que vocês se prenderam, tudo ao que vocês se seguraram.
A única coisa que vocês não podem deter é o Absoluto.

A única coisa para escutar é o Silêncio que se revela em meio ao som.
O Eu Sou é o som.

O Absoluto é o não som.
Cultivem o som e, a um dado momento, superem-no também.

Pratiquem os gestos e as focalizações que lhes parecerem úteis.
Mas, assim que isso for realizado, percebam que vocês tampouco são isso.

Permaneçam tranquilos.
Observem, não mais o que acontece neste corpo, ou na Consciência, ou na Vibração, mas se tornem o que

está além de tudo isso.
Permaneçam esvaziados e tranquilos.

***

Lembrem-se de que não são vocês que buscam o Absoluto, mas que o Absoluto se descobre por que ele
sempre esteve aí, a partir do momento em que tudo o que é efêmero, que apenas passa, não for parado pela

consciência, nem pelo observador, nem pela testemunha.
Repousem.

Trabalhem apenas o que for necessário e o que a vida lhes pedir.
Repousem, não somente no fato de nada fazer, mas repousem, também, no fato de nada ser.

Permaneçam vazios, permaneçam tranquilos e não aguardem nada, não esperem nada, não peçam nada.
Vigiem e olhem.



Olhem além do que se é deixado ver.
Deixem passar cada vez mais o que pode aflorar e que, no final, irá até mesmo cessar de aflorar, para

desaparecer totalmente do seu campo de observação.

***

Naquele momento, tomem consciência de que nada há para observar e deixem a própria consciência se
dissolver nesse vazio, assumir a sua própria dissolução.

Deixem a consciência desaparecer.
Façam como (e esse é o caso) o que ocorre no momento de adormecer ou do despertar.

Permaneçam nisso.
Deixem acontecer e se desenrolar o que absolutamente não lhes diz respeito.

O que quer que manifeste também neste corpo, não se atrasem ali.
Obviamente, o corpo vai se manifestar (mesmo sendo pelas Vibrações, pelo Fogo do Coração, ou mesmo

pela Kundalini): deixem acontecer, deixem ser, o que deve ser e o que não lhes concerne, tampouco.
A Onda da Vida vai evoluir.

Não se sintam referidos, tampouco, pelo que acontece.
Deixem estabelecer o movimento, permanecendo na sua imobilidade.

Assim que o movimento tiver atingido a totalidade deste corpo, deixem-na penetrá-los e penetrem-na.
Simplesmente, permanecendo imóvel, sempre.

O que quer que chegue, naquele momento, vocês nada são do que está chegando.
Vocês nada são do que a consciência quer dizer ou manifestar para vocês.

Aí também, pulem isso e vão além.

***

Vocês absolutamente nada são do que chega pois o Absoluto não tem que chegar: ele fica apenas na
retaguarda, estando por toda parte.

O que quer que o corpo diga a vocês, o que quer que a Vibração diga a vocês, o que quer que a consciência
diga a vocês, nada escutem, nada façam, nada aceitem.

Quando a consciência se dissolver, ela pode ser levada a estar em outros lugares, a estar em uma outra
consciência.

Aí também, deixem acontecer, deixem ser: vocês não são isso, tampouco.
O vazio se instala. 

O que quer que suba novamente, isso não lhes pertence e não cabe a vocês, tampouco, o que remonta.
Lembrem-se: vocês são a Eternidade, vocês são a imobilidade.

A Onda da Vida, que parece dançar para vocês, representa apenas, de fato, os movimentos do seu corpo que
tenta se ajustar ao Absoluto.

Sejam quais forem as presenças e as consciências que vão acompanhá-los, através de diversas percepções,
não se ocupem delas.

Na realidade, não se ocupem de nada: apenas, deixem trabalhar o que trabalha.
Nada reivindiquem, nem rejeitem mais nada, enquanto sabendo que vocês nada são de tudo isso.

***

Permaneçam cada vez mais tranquilos, cada vez mais imóveis.
Nenhuma percepção, mesmo cada vez mais intensa (quer seja do corpo, o mais baixo ou o mais sutil), diz

respeito a vocês, tampouco.
Vão para o Vazio.

Não tenham aspiração pelo vazio.
Nada busquem.

Vocês são o que os últimos sobressaltos da consciência vão, justamente, chamar de Vazio, este Nada, esta
Dissolução.

Deixem acontecer.
Nada façam.

Nunca peçam nada.
A impressão que vocês têm do outro lado é apenas, ela também, uma ilusão porque não são vocês que



passam do outro lado, mas o Absoluto que os penetra e os fecunda.
Quer o Duplo esteja aí ou não, deixem fazer, deixem Ser.

***

Não se ocupem do coração e da respiração que vão tentar recolocá-los no efêmero.
Deixem este corpo, sem abandoná-lo.

Vocês são Aqui e Agora.
Vocês são este Aqui, e vocês são este Agora, instalando o Vazio.

Independentemente da Luz que chegar, deixem-na também vir, pois vocês nada são do que está chegando.
Fiquem cada vez mais imóveis, cada vez mais lúcidos e, sobretudo, cada vez mais Transparente.

Deixem passar tudo o que passa: não parem nada.
Vocês estão quase lá.

A Eternidade, o Absoluto, vai começar a aparecer.
Mas, em última análise, nada aparece, tampouco, nada se apresenta, já que isso sempre esteve aí.
Deixem a consciência esvaecer-se, não a sigam, em lugar algum, em espaço algum (mesmo o mais

maravilhoso).
Não parem.

***

Assim é o Yoga da Eternidade.
Além de qualquer vigilância, além de qualquer prática, além mesmo de qualquer querer.

Isso não é um trabalho, nem um exercício.
É a estrita Verdade, o estrito Absoluto.

E aí, quando mais nada chegar, quando mais nada aflorar, quando mais nada puder ser, o Absoluto aparece,
aparentemente.
Vocês são isso.

Lembrem-se, depois, de que vocês não podem levar ninguém, vocês não podem conduzir ninguém, vocês
estritamente nada podem, vocês apenas podem permanecer, a Eternidade.

***

Este corpo, e a sua vida, não lhes concernem mais.
Vocês são a Imensidão.

Nenhuma forma pode parar ou restringir, nem pode mesmo afetá-los.
Vocês são capazes de permanecer o que permanece, de toda a Eternidade.

Concretamente, não existe mais distância, mais barreira.
A Liberdade é a sua Natureza, seja qual for o corpo.

A Liberdade o percorre.
Superem tudo isso, tudo o que lhes foi mostrado no Yoga da Unidade, da Verdade, pois são apenas etapas e o

Absoluto não pode ser, de maneira alguma, uma etapa, ou então, ele é todas as etapas, sem qualquer
exceção.

E é assim que é preciso olhar cada coisa e cada ser debatendo-se no que ele crê ser um caminho ou uma
evolução.

Não sintam compaixão, mas Amor.
Não remetam ninguém, nos seus limites, aparentes ou que se deixam observar.

Vocês não têm mais tempo algum, espaço algum.

***

Doravante, vocês nada têm para empreender, e vocês sabem disso, pois o Absoluto está aí.
Cultivem o Silêncio.

Cultivem ainda a Alegria, não como uma vontade, mas como algo totalmente natural, por que isso o é.
Vocês são isso.



Nenhuma identidade, presente ao redor de vocês, pode sequer manter qualquer ilusão.
Aí também, fiquem tranquilos, paralelamente ao tumulto do mundo.

Como aqueles (outros Absolutos) que não estão conscientes, nem mesmo inconscientes, mas que
permanecem no movimento do ego e da reação: haverá, para todos eles, e para vocês, o mesmo Yoga da

Eternidade e, de maneira ainda mais evidente, mais simples.
Pois, quanto mais vocês avançarem (ou tiverem a sensação de avançar), mais tudo irá se remover, irá se tornar

cada vez mais transparente, cada vez mais espontâneo.
O que vai emanar de vocês não será mais filtrado ou colorido por qualquer elemento tendo existido

anteriormente (da personalidade, do ego, ou mesmo do Si).
As palavras e os olhares que vão sair não concernem a vocês, pois isso não é nem os seus olhares, nem as

suas palavras.
Deixem-se fluir Livremente.

Vocês estão Liberados.
O pensamento não é mais de qualquer serventia para vocês, pois o que se exprime, no olhar ou nas palavras

ou em qualquer outra coisa, é apenas a Graça da Onda da Vida.
Vocês estão Liberados.

***

Só o Absoluto É.
E vocês são o Absoluto.

Nenhuma farsa, nenhum movimento, pode extinguir o que lhes parece ter renascido.
Não existe mais qualquer história (nem a sua, nem aquela do mundo) que altere ou possa alterar seja o que for.

Nada do que é limitado, ou do que parecia limitá-los, pode se manter.
Vocês estão plenamente aí, mas plenamente em outros lugares, não no espaço, mas em outros lugares, além

de toda a consciência.
O que sai, como o que entra, não faz mais senão transpassá-los: nada para, no corpo como nos envelopes

sutis (que não se referem mais a vocês, como todo o resto).
Pratiquem o que vocês julgarem bom praticar, a partir do momento em que vocês tiverem vivenciado o que

vem se expressar porque este instante não pode mais, nem delimitar, nem mesmo instaurar, um outro limite.
O Amor se torna Verdadeiro porque incondicionado e incondicionante.

Ele lhes parece como o que sustenta o conjunto, mesmo na sua negação, mesmo na sua falta.

***

Assim é o Yoga da Eternidade.
Permaneçam tranquilos.

Vocês absolutamente nada são de tudo o que chegou até agora.
Vocês simplesmente construíram verdades relativas que lhes permitiram aproximar-se, a fim de serem

desconstruídos.
Não escutem ninguém, nem dentro, nem fora.

Mas não se fechem.
Permaneçam Transparente.

Os sons que aparecem não lhes dizem mais respeito, mesmo alguns identificando esses sons, com coisas
evidentes.

Mas vocês não são sequer mais referidos pela evidência.
Vocês são isso, este Absoluto.

Sejam totalmente isso, sem restrição.
Aí está o Yoga da Eternidade.

Então, tudo está consumado porque, no final, estritamente nada havia para ser consumado.
Mas isso não é uma ambiguidade.

Não pode existir ambiguidade.
Houve o seu jogo (“jeu”) (ou o seu eu – “je”).

Houve o jogo.
Tudo isso passou.

Não julguem.

***



Eu sou UM AMIGO.
Eu nada vou acrescentar neste dia.

Do meu Coração ao seu Coração, no Absoluto, eu sou vocês.
O Arcanjo ANAEL, dentro de instantes, poderá eventualmente discorrer.

Quanto a mim, que É vocês, nós rendemos Graças, à sua Transparência, ao Amor e à Luz.
Até muito em breve.

UM AMIGO Ama vocês.

************
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BIDI está, então, novamente, com vocês.
Após nossas conversas, após suas questões e o que eu lhes devolvi como respostas, posso imaginar que devam

existir, em vocês, outras questões.
Então, terei outras respostas.

Apreendam que, além dessa troca, além de suas questões e de minhas respostas, o Absoluto permanece.
Obviamente, vocês compreenderam, o conjunto de minhas respostas é destinado apenas a fazê-los interrogar sobre

o Absoluto.
Absoluto que vocês não podem nem definir, nem mesmo compreender, nem mesmo aproximar-se (como eu disse).

Em contrapartida, eu poderia, perfeitamente, vender-lhes, de algum modo, as vantagens de ser, antes de tudo,
Absoluto, e os inconvenientes de permanecer no Eu ou no Si.

A primeira vantagem é que, o que quer que vocês digam, o que quer que pensem e o que quer que experimentem, o
Eu e o Si terminarão com sua partida desse corpo e, portanto, nem o Eu, nem o Si poderão satisfazê-los, de modo

algum, além da duração efêmera do que vocês chamam essa vida.
O absoluto confere, de algum modo, muito exatamente, o inverso e o oposto disso.

É o fim da morte.
É o fim do esquecimento.

A segunda vantagem – que é, certamente, para essa vida efêmera e esse Eu efêmero – que deixa o Absoluto Ser é
que, obviamente, no Absoluto, não pode existir qualquer das flutuações que vocês vivem a cada dia de sua vida: um

dia, vocês estão felizes; um dia, vocês estão infelizes; um dia, vocês vivem o Si; um dia, o Si afasta-se de vocês.
E isso é impossível no Absoluto.

O Absoluto confere-lhes, portanto, uma forma de perenidade e, eu diria, mesmo mais, uma segurança total, bem além
do Si.

Do ponto de vista do Absoluto, pode-se, mesmo, colocar-se a questão de por que vocês duvidam?
Por que vocês não ousam?

Eu iria, mesmo, mais longe: o Eu tem tendência a querer procurar o Despertar, a Iluminação, a Realização.
Ele faz isso, eu diria (para aqueles que estão na diligência dita espiritual), em tempo integral.

Mas é ridículo, na medida em que o Absoluto – que é vocês mesmos – abra-lhes suas portas e, instantaneamente,
assim que vocês suponham e proponham a possibilidade do Absoluto, bem, Ele está aí.

Mas o Ego não lhes permitirá, jamais, supor isso, porque ele é construído, justamente, sobre a negação do Absoluto.
E o Si é, eu diria, tão narcisista, tão imbuído dele mesmo que, ele tampouco, permitirá, jamais, ao Absoluto imiscuir-se

nessa espécie de autossatisfação daquele que se crê Despertado (ou Acordado) ao que quer que seja.

Nós estamos nos tempos, sobre esta Terra (que vocês vivem), específicos e intensos.
Toda a questão é saber quanto tempo vocês vão, de algum modo, resistir à evidência, resistir à perenidade e preferir,

de algum modo, as idas e vindas entre a alegria e a tristeza, a autossatisfação e, de algum modo, a negação da
evidência do Final e do Absoluto.

Se vocês se colocam, sinceramente, a questão (e eu os engajo a colocá-la a si, e não a colocá-la a mim),
constatarão, por si mesmos, que há, nesse nível, uma espécie de estupidez da inteligência humana, que está muito

afastada da Verdade da experiência e desse estado Final (que não é um estado).

Vocês passam seu tempo a ir de um estado ao outro, de um centro de interesse a outro.
E, se eu lhes digo que o Absoluto responde, em bloco e de um único golpe, ao conjunto de todas as suas

interrogações, o Ego vai pensar que é tedioso e que é aborrecido.
Então, é claro, ele vai passar seu tempo – ao invés de refutar-se ele mesmo – a refutar o Absoluto e a afastar-se dele,

através de uma busca, hipotética, de qualquer Realização, de qualquer evolução ou de qualquer transformação,
numa linearidade que, de todo modo, não deixa qualquer evidência ao Infinito.

Em resumo, vocês estão num corpo limitado, vocês estão em pensamentos limitados vocês sonham com o Ilimitado.
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Vocês são finitos, vocês sonham com o Infinito, mas, assim que o Infinito chega, vocês retrocedem porque,
obviamente, não há solução de continuidade – como foi dito – e, portanto, para vocês, é completamente deplorável,
completamente ilusório, enquanto vocês permanecem nesse Ego (essa pequena pessoa que nasceu um dia e que

morrerá, de qualquer modo, independentemente do que vocês façam, o que quer que realizem).
E vocês recomeçam, a cada vez.

Ontem, UM excelente AMIGO (que é seu Amigo), emitiu-lhes frases (ndr: ver intervenção de UM AMIGO, de 12 de
abril de 2012).

Essas frases são ressonâncias importantes, para permitir-lhes ousar e colocar-se a questão de por que vocês não
ousam.

Qual é esse medo?
Qual é essa dúvida que está inscrita nesse corpo (que é apenas um saco de alimento, que é destinado a alimentar

outra coisa, é claro, à sua morte)?
E vocês persistem a imaginar-se ser esse corpo e tudo o que não dura (que tem apenas um tempo nesse mundo),

que é inscrito entre sua vinda nesse mundo e sua partida desse mundo.

E vocês sonham com o Ilimitado, através de uma relação com um ser amado.
E vocês sonham com a permanência de algo que seria Eterno, mas tomando o cuidado de instalar-se no efêmero.

Vocês se dão conta desse ridículo, do que é pensado, do que é imaginado e do que é projetado?
Vocês querem sair do ridículo?

Vocês querem, enfim, ser essa Alegria Eterna, esse Êxtase permanente?
Vocês estariam tão atemorizados por seu próprio prazer?

Estariam tão alarmados de ser apenas essa Fonte de prazer, indizível, permanente, Eterna?

Aí está onde se situa o quadro, entre nós, hoje.
Eu lhes digo, então: bom dia e bem vindos à Eternidade,

Vamos, portanto, trocar, nos intervalos, sobre as questões que vocês me colocaram e as respostas que eu ali aportei.
Aí também, eu lhes peço para não procurar compreender, mas impregnar-se de nossas trocas.

As questões são infinitas.
As respostas o são, tanto quanto.

Do mesmo modo que vocês se escondem atrás de si mesmos, do mesmo modo que, além do observador e do
testemunho, há algo que está aí e que jamais se moveu, do mesmo modo (além de suas questões e das respostas),

há, também, esse Absoluto.
É isso que vamos tentar deixar instalar-se, aturdindo, de algum modo, seu Ego, sua personalidade e seu Si de seu

estado, a fim de abandonar esse estado em proveito de algo do qual nada pode ser dito, mas que, a partir do instante
em que ele instalar-se, mostrará a vaidade e a superficialidade de tudo o que vocês haviam empreendido

anteriormente e que, no entanto, era – em alguns casos, vocês sabem – necessário.
Mas, mesmo esse necessário, não deve ser uma finalidade.

Vocês devem soltar as muletas, soltar tudo o que vocês têm, tudo em que vocês pensam ter chegado.
Vocês não chegaram a lugar algum, porque não há lugar algum aonde chegar.

Chegar a algum lugar significa que é necessário ter partido.
Mas, partir de quê?
E partir de onde?

Isto posto, eu os escuto.

Questão: como se manter no Eterno Presente?

Refutando seu próprio mental.
Ele está aí.

Você não pode negá-lo.
Não o escute.

A que você dá crédito?
Você vai dar crédito, eternamente, ao que lhe sussurra montes de coisas que são falsas?

O mental serve apenas para evoluir sobre esse mundo, para, portanto, entrar em reação permanente e ajustar-se ao
que lhe propõe a vida.

Mas ele não lhe é de utilidade alguma para ir além disso.

Então, não creia no que ele lhe diz.
Creia nele quando se trata de ser lógico, no fazer da vida comum.

Será, contudo, que é preciso crer nele, quando ele intervém nos momentos em que você não o tenha solicitado?
Quem é o mestre?

Quem decide?

Não se oponha ao seu próprio mental: você o reforçará cada vez mais, e é no que você tem jogado há numerosas
dezenas de anos.

O Eu/Jogo terminou.
Não se oponha a ele.

Ele será, sempre, mais forte do que você, em seu Ego.
Então, não o escute.
Não lhe responda.

Não atribua a ele qualquer validade.



Não atribua a ele qualquer validade.
Você constatará, por si mesmo, que, então, pouco a pouco, ele soltará.

Refute-o, sem opor-se.
O mental serve-se, mesmo, da meditação e, mesmo, de sua própria observação além do mental.

Ele vai querer ser, de algum modo, o proprietário de tudo o que pode emitir, no interior de você, o que superou esse
mental e o remete, permanentemente, a si mesmo.

E, permanentemente, de algum modo, a certa forma de inutilidade de si mesmo.

Há, portanto, simplesmente, que não mais atribuir a ele o mínimo crédito.
Ele acabará, efetivamente, por calar-se.

Mas, sobretudo, não peça a ele para calar-se, porque, para ele, tudo é pretexto para interagir e para reagir.
O objetivo é, justamente, não interagir e não reagir.

Não o escute.
Tudo o que ele pode dizer-lhe, concernente ao que você É, é falso.

Não há outro meio.
Vocês todos observaram – na vida que é vivida sobre esse mundo – que, a partir do instante em que se atribui crédito
ao que quer que seja, há todas as chances para que aquilo a que a consciência é dirigida manifeste-se, de um modo

ou de outro.
E vocês constatam, aliás, que se manifesta, muito mais facilmente, o que tem tendência a ser negativo do que o que

tem tendência a ser positivo.

Muitos quereriam ser ricos: muitos são pobres.
Muitos quereriam estar em boa saúde: e muitos estão doentes,

Isso deverá – e deveria, já – atrair sua atenção sobre a estupidez de crer nesse gênero de coisas.

O Eu – o Ego, a personalidade – vai procurar, permanentemente, proteger-se, prever, e o mental ali se destaca.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Luz.

Ele vai, mesmo, falar-lhes de bem-estar.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Realização.

Mas ele lhes mente.
E, sobretudo, vocês não são ele.

Quando vocês dizem: «eu como», quem come?
Vocês ou esse corpo?

Quando vocês dizem: «eu conduzo», quem conduz?
Quando vocês dizem: «eu tenho um marido», qual é esse «eu» que tem um marido?

Esse marido está em você?
Ou esse marido está no exterior de você?

Compreendam que «eu» nada pode ter, nem nada ser.
Ele é apenas um intermediário, e vocês dão todo o peso a esse intermediário.

É assim para tudo o que se manifesta no pensamento, nas ideias, nos conceitos, e eu vou, mesmo, mais longe: em
tudo o que é percebido.

O próprio princípio da identificação leva-os à projeção.
E a projeção é uma exteriorização e é, portanto, por natureza (e pela própria manifestação), efêmera.

Não se ocupem disso.

Questão: quem é que refuta?

O próprio Ego.
Porque a refutação, para ele, parece não apresentar perigo.

Ele vai considerar isso como um jogo.
Mas, muito rapidamente, ele deverá desiludir-se porque, por força de ter refutado tudo o que, até o presente,

constituía o universo dele, bem, ele vai quebrar.
Ele vai capitular.

E é naquele momento que lhes aparecerá, atrás, esse «Eu», o Si.
Continuem a refutar.

A Onda de Vida aparecerá (ou não).
Deixem fazer o que se faz.

Vocês não podem conhecer o Absoluto.
Em momento algum.

Vocês podem apenas vivê-lo.
Ele já está aí.

Lembrem-se de que o Absoluto não tem necessidade de refutar o que quer que seja.
Ele não tem necessidade de negar o que quer que seja, uma vez que ele é amplamente mais vasto (dado que infinito)

do que o Ego, do que a pessoa, do que o mental, do que o que é percebido ou do que é concebido.
Portanto, não se coloquem a questão de saber se é o Absoluto que refuta.

O Absoluto nada refuta.
Ele não é, absolutamente, concernido por sua cena de teatro, nem mesmo pelo contrarregra, nem mesmo pelo

iluminador, nem mesmo pelo ator, nem mesmo por aquele que assiste.
Ele não se importa com o teatro, em verdade.

Quando vocês tiverem, de algum modo, tomado consciência de que não são nem o cenário, nem a cena, nem o ator,
nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?



nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?
O que vocês São, além de toda fraude.

Mas não há outro modo – nem outra possibilidade – de pôr fim à ilusão do teatro.
Enquanto vocês estão no teatro, vocês sofrem, quer vocês queiram ou não: a propósito desse corpo, a propósito de

suas emoções, a propósito de sua fadiga ou de seu bem-estar.
Se o teatro não existe mais, o que é que poderia sofrer?

Não há mais recipiente.

O Absoluto é, de algum modo, a Cura Final.
E vocês recusam essa Cura Final.

De algum modo, o «Eu» e o «Si» são masoquistas.
E vocês sabem, muito bem, que, nesse mundo, de masoquismo em masoquismo aparece o sadismo, o bem e o mal.

Vocês não são nem o bem, nem o mal.
Se vocês estão aqui, é que aderem ao bem: o seu ou aquele do outro, mas o bem é apenas construído a partir da

experiência desse mundo.
Nenhuma experiência desse mundo é a experiência do Absoluto, porque o Absoluto não será, jamais, uma

experiência.
Ele não pode ser.

Vem um momento em que vocês devem colocar-se a questão de suas próprias experiências.
É claro, o «Eu» (e o Si) não quer, absolutamente, ouvir falar de experiência.

Ele quer, efetivamente, vivê-las, mas, se essa experiência torna-se a Vida e põe fim a toda experiência, isso vai
aterrorizar o Ego e o Si (que se crê chegado).

No que vocês querem crer?
O que vocês querem viver?

Mas, enquanto creem, vocês não vivem.

Questão: o observador seria o Ego que avalia e que julga? Posso refutá-lo?

Não.
O observador não é, em caso algum, o Ego.

Ele é o Si, o «Eu sou».
Tomar consciência do observador é, já, não mais ser ator na cena de teatro – num cenário – mas estar sentado,

confortavelmente, na poltrona e assistir.
Mas, mesmo isso, efetivamente, é para refutar.

Mas não chama o observador: o Ego.
Você atribui a ele um papel que ele não tem.

O Ego procura transferir-se no Si.
De qualquer modo, é muito simples: o Absoluto não está em nada do que você conhece.

A melhor das refutações é aquela que não procura identificar, discriminar o cenário, do ator, do espectador, ou do
teatro.

Então, é claro, há uma forma de dinâmica.
É mais fácil refutar o cenário.

Em seguida, o ator.
Em seguida, o espectador.

E, ao final, o teatro, porque é muito mais difícil refutar, inteiramente, o teatro, desde o início.
Porque o Ego (o Si) considera que há um início e, portanto, um caminho e, portanto, uma chegada.

Há, portanto, certo número de atos e de cenas a jogar.
E isso é muito prazeroso, mesmo para o observador.

A maior das angústias sobrevém quando se apercebe de que não se é nem o ator, nem o cenário, nem o espectador,
nem mesmo o teatro no qual se desenrolava essa hipotética peça de teatro.

É uma tragédia.
Mas, se vocês vivem o Absoluto, isso não será mais uma tragédia, mas, efetivamente, uma comédia.

Você quer ser o drama ou quer ser a comédia?
Tudo se resume a isso.

Questão: é preciso começar por refutar as manifestações do passado ou aquela do presente?

Mas refutar o passado quer dizer que você atribui, ainda, um peso ao passado.
O passado não tem peso algum.

Ele não é, mesmo, para refutar: ele não existe.

Em contrapartida, sua suposta ação no presente existe, se você a coloca assim.
Portanto, o que há a refutar, nesse caso?

É tudo o que você conhece.
O que você conhece não é o que você conheceu (que é apenas um peso morto).
O que está ativo no «Eu» e no Si é, unicamente, o que é conhecido no presente.

A Presença, o «Eu sou» ou o «Eu sou Um», o Si não é, simplesmente, o presente.
É, justamente, o que supera e transforma, amplamente, esse presente.

Enquanto você está no «Eu», você está no que se chama um presente magro, ou seja, que esse presente é tão
magro que estaria repleto de pseudo certezas (que vêm de seu passado, de sua educação, de suas vidas passadas),



que lhe dão a impressão de controlar esse presente magro.
A meditação abre-se num presente amplo, o seja, os pensamentos não são mais tão rápidos.

Há como uma possibilidade de observar os próprios pensamentos, as próprias ideias, permitindo desfazer-se delas
muito facilmente (ou, em todo caso, muito mais facilmente).

O presente amplo desemboca na Presença, no «Eu sou».
Não se ocupe com o que está morto.

Ontem morreu.
O segundo de antes morreu.

O que quer que venham dizer-lhe seus pensamentos, o que quer que venham dizer-lhe seus medos ou seus
sofrimentos, qualquer que seja a causalidade do que você vive hoje, você não é, de modo algum, uma causalidade.

Não atribua peso ao que não tem mais verdade.

A refutação concerne à totalidade do que foi nomeado o efêmero ou o limitado.
Um instante passado é efêmero e está morto.

Porque você quer fazê-lo viver?
O que há a refutar é, essencialmente, o que se situa, primeiro, nesse presente magro e, em seguida, num presente

amplo.
Isso vai instalá-lo no Eterno Presente que é a Presença.

Mas, enquanto você dá crédito ao que quer que seja de seu passado, você se coloca, a si mesmo, na lei de
ação/reação e no que é nomeado o carma.

O carma concerne à personalidade (mortal e efêmera).
Jamais ao Si.

Quanto ao Absoluto, ele não pode, mesmo, vislumbrar qualquer veracidade nisso.

Questão: em meus momentos de Alinhamento, quando eu solto o que eu acredito, o que eu conheço,
parece-me estar como em suspensão e o que vem a mim é neant. Na vida de todos os dias, eu sinto
o neant, de modo fugitivo, como a sensação de que tudo me é igual e de não precisar preocupar-me.

Se eu solto o apego à Alegria, eu não sei, mesmo, se o que aflora à minha consciência é conhecido ou não,
e isso me é igual. O que é?

Obrigado por seu testemunho, ma isso não é uma questão, é uma constatação.
Agora, quem quer constatar?

Ainda uma vez, o Ego e a personalidade, que procuram apropriar-se – como uma espécie de autossatisfação – de ter
conseguido criar isso.

Aí também, vai além disso.
Não se contente em observar qualquer resultado, qualquer progresso.

Vá ao extremo.

Enquanto você se mira e olha-se a si mesmo, o Absoluto não pode nascer.
Ele já está aí.

É você que espera que ele nasça.
Mas nada pode nascer.

Não se olhe jogar.
Mesmo esse jogo deve cessar.

Esqueça, mesmo isso.
Totalmente.

O Absoluto aí está.
O Si vai, sempre, vangloriar-se da maravilhosa distância existente entre o que ele era antes – no «Eu» - e o que ele

se tornou.
Mas o Absoluto não pode ser nem antes, nem o que se tornou.

Ele É.
Você nada é do que se joga.
Você nada é do que chegou.

E por boa razão, assim que haja autossatisfação (do que quer que seja), você pode estar certo de que não é o
Absoluto.

Portanto, de algum modo: deixe cair tudo isso.
Não constate, mesmo, isso.

Questão: como se faz a escolha do acesso à quinta Dimensão, àquela do Absoluto?

Por que?
Você tem uma escolha a fazer?

O que é que põe essa questão, se não é o mental, que procura apreender-se de uma compreensão, para melhor
escolher?

Mas o mental não pode escolher.
Isso lhes foi desenvolvido, amplamente, pelas Estruturas que se exprimiram (ndr: os diferentes intervenientes da

Assembleia dos Anciões, das Estrelas, o Conclave Arcangélico,...): pela Vibração.

Mas o Absoluto está além de toda Vibração.
Enquanto você se coloca a questão da escolha, há mental, é claro, uma vez que o mental é, permanentemente, uma

questão de escolha.
E o Absoluto não pode aparecer a você.

O Absoluto não é uma escolha.



Ele É.

O que é escolhe é aquele que crê ter a escolha: o mental, a personalidade ou o Si.
Não há qualquer escolha para o Absoluto.

A escolha é a ilusão do livre arbítrio.

A ausência de escolha é a Liberdade.
Na Liberdade há a Graça, o Êxtase, o Prazer (em seu sentido o mais exacerbado, o mais intenso, o mais Interior).

No livre arbítrio há a gravidade, o peso, o sentimento de conhecer algo.
Mas tudo o que é conhecido – desse ponto de vista limitado – é apenas uma ignorância.

Aí também, é um teatro.
Colocar-se a questão da escolha remete-o à atividade do mental.

Sistematicamente.
Logicamente.

Enquanto você se coloca a questão (ou coloca-a a mim), você não pode deixar emergir, de algum modo, a resposta.
Ela permanece escondida, e o Absoluto parece desaparecer ou, em todo caso, afasta-se.

Embora não seja ele que se afaste, mas é você que se afasta.

Questão: a Onda de Vida aqueceu-me parte da noite. Eu me aproximei do Absoluto?

A Onda de Vida é, de algum modo, o testemunho e o marcador de algo que surge (que sempre esteve aí), que é,
efetivamente, o Absoluto.

É a Onda de Vida que propicia (se se pode dizê-lo) o estado de Êxtase, o fim do questionamento.
E, efetivamente, do ponto de vista do Si, a instalação no «Não Eu sou», no «Não Si», no Absoluto.

Há, portanto, apenas que deixar agir, que deixar fazer, nada dirigir e, a um dado momento, espontaneamente, no Si,
muito naturalmente, a Onda de Vida tornar-se-á o que você É.

Naquele momento, nenhum limite e nenhum finito (inscrito nesse corpo, nessa pessoa e nesses pensamentos) será
vivido como real.

Você será Absoluto.
O mais assustador (mas que é, ao mesmo tempo, o mais simples), nessa fase (essa última fase, antes da ausência de

fase) é, justamente, aceitar nada mais fazer, aceitar não mais olhar, a fim de que a Onda de Vida – se se pode
exprimi-lo assim – tome posse de você, porque é você que reage à Onda de Vida.

Ela sempre esteve aí.
Caso contrário, não haveria vida alguma.

É preciso, portanto, inverter a noção do sentido do movimento: não é você que vive a Onda de Vida, mas a Onda de
Vida que vive você.
Isso mudará tudo.

Como o disseram os Anciões: fique tranquilo e em Paz.
Se você se coloca, um pouquinho, na poltrona do espectador, você vai constatar que o que se desenrola, na cena,

muda o ator.
E você vai constatar, também, que o espectador começa a ver apagar-se a cena, o cenário e o ator, até perguntar-se,

mesmo, se ele está sentado e se existe um teatro.
Quando essa última pergunta cessa, o teatro desaparece.

Poder-se-ia dizer, de algum modo: quando a Onda de Vida trabalha, não trabalhe, não se ocupe disso.
Não a refute, é claro, mas vá além.

Questão: há um inconveniente, para o «Eu», em manter, ainda, o mental numa atividade profissional,
mesmo reduzida?

Absolutamente não.
Não existe qualquer obstáculo ao Absoluto.

Servir-se do mental numa atividade mental parece-me lógico e normal.
O que é ilógico e anormal é quando o mental intervém no que não concerne a ele.

O mental não pode ser um obstáculo ao Absoluto.
O que quer que ele faça, no comum do que há a fazer desse cormo e de ocupações do Eu, nenhuma obstrução pode

nascer.
A única obstrução que é concebida é aquela que elabora o «Eu», ele mesmo, para justificar-se.

Isso é apenas uma justificação que não tem sentido algum.
O Absoluto não se importa com o mental e com as atividades dele.

Portanto, crer que o mental vai ser um obstáculo ao Absoluto é, aí também, um jogo do mental.

Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «você não pode apropriar-se do que você É»?

Efetivamente, tudo o que é projetado (portanto, o «Eu» e, a fortiori, o Si) não pode contemplar-se a si mesmo.

Você pode ver-se sem recorrer a um espelho?
Os olhos não são voltados para o interior.

Portanto, você não pode ver-se, exceto com a ajuda de um espelho.

O conjunto de outros «Eu», o conjunto de cenários e o conjunto de teatros são apenas cenários e espelhos.
Você não pode ver-se através de outra coisa que não um espelho.

Mas nenhum espelho é real.



Do ponto de vista em que você está, você não pode apropriar-se do que quer que seja.

O Absoluto é natural.
Ele é esse Final.

Enquanto o limitado crê que ele pode apropriar-se do que quer que seja, ele está no erro.
E eu posso empregar essa imagem: você pode apenas transladar, transcendendo, da imagem ao Verdadeiro (ou ao

Absoluto).
Mas você não pode ver-se a si mesmo, porque tudo o que é visto permanecerá circunscrito a um dado quadro de

referências, a determinadas suposições, a determinados referenciais em relação à experiência passada que morreu.

O Desconhecido não pode ser conhecido a partir do conhecido.
O conhecido será, sempre, um espelho: um dispositivo enganador, o que quer dizer que há, sempre, a necessidade

de mirar-se e de admirar-se.
É o jogo do Ego e do Si.

É quando cessa esse jogo de projeções (ou seja, quando nada há para ver, nada para mirar ou admirar), quando não
há mais qualquer lugar para o «Eu» e para o Si, que o Absoluto encontrá-lo-á.

Em resumo, você não pode encontrar o Absoluto.
Você não pode, mesmo, procurá-lo, nem compreendê-lo.

Enquanto o Ego não compreendeu isso, ele pode ver-se repetir essa frase milhares de vezes (se não são milhões de
vezes), ele não o vê, ele não o entende, porque ele tem necessidade de compreender, porque ele tem necessidade

de referir-se a um conhecido.
Em resumo: o conhecido não quer soltar o conhecido.

É todo o drama do Ego.
É todo o drama da pessoa que se crê uma pessoa.

Nenhum resultado é possível nesse quadro.
E, no entanto, é nesse quadro que você se fecha, que o mundo fecha você.

Questão: existem preferências ou afinidades no Absoluto?

Enquanto permanece um Absoluto, num relativo (ou seja, enquanto esse corpo está presente, qualquer que seja sua
vida), as preferências vão continuar.

Você prefere tal salvador ao invés de outro.
Mas não é você que prefere, é esse corpo.

Então, deixe essas preferências evoluírem como elas evoluem.
Elas fazem apenas traduzir a ação do princípio vital em você.

Isso concerne tanto aos alimentos como às preferências, quaisquer que sejam, de amizade ou de amor, mesmo
pessoais.

Mas não se ocupe disso.

Apenas quando a forma termina é que o Absoluto reencontra, eu diria, sua equanimidade e sua permanência em
todas as coisas.

O olhar, enquanto você ainda está num limitado, será, sempre, colorido por esse limitado.
Mas você sabe é apenas uma coloração e que não tem mais sentido preferir a couve-flor à cenoura.

É apenas uma forma diferente, um agenciamento diferente, de cores, de sabores, de moléculas e de átomos, mas é
apenas algo que entra na forma.

É uma diferença de apreciação – como você disse – mas que, absolutamente, nada muda para o Absoluto.
Esse corpo de alimento tem necessidade de alimento, qualquer que seja o alimento.

Em definitivo, qual importância?

Questão: o que é das emoções?

Uma emoção pertence à ação/reação.
Ela é inscrita no carma e, portanto (qualquer que seja a emoção, mesmo a mais elevada), restará, em definitivo,

apenas no que é nomeado o astral, ou seja, no corpo de desejo.
O corpo de desejo é efêmero.

Nenhuma emoção pode conduzi-lo ao Absoluto, mesmo se você pensa e crê nisso.
Tudo separa esses dois mundos.

Absolutamente tudo.

A emoção vai criar uma aspiração para o belo, para a vontade de melhorar algo.
Uma música que a movimenta é apenas a tradução da existência de uma personalidade.

É preciso estar consciente disso.
O que não quer dizer que seja necessário suprimir essas emoções porque, como para o mental, elas estão aí.

É mais agradável ver algo de belo do que algo de feio (de acordo com os critérios da pessoa).

As emoções não são as mesmas.
Mas isso não concerne, em nada, ao Absoluto.

Fazer da emoção um apoio para qualquer evolução (ou para qualquer transcendência) é uma mentira.
Nenhuma emoção pode conduzir ao Absoluto.

Jamais.

Do mesmo modo que o mental não deve mais ser um obstáculo, a emoção é um obstáculo ao Absoluto.
A emoção é um substituto de Luz.

A emoção é uma cópia, mal copiada, do Amor.



A emoção pode criar um arrepio, mas que não é, em nada, o arrepio do Êxtase.
Eu repito: é uma imitação.

É esse princípio, mesmo, de imitação, que foi levado adiante pelas religiões, pelas espiritualidades.

O Absoluto não será, jamais, uma emoção.
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“O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência. Ele o vê, mas ali não participa. Do
mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo. Você não pode refutar o

que você não vê.”

Pergunta: deixar como está [atitude de não intervir] permite atingir o despojamento de si mesmo, o que
você denominou “deixar-se limpar e lavar”?

Sim, enquanto você acreditar e fizer o jogo de melhorar seja o que for, você se afasta do Absoluto ou, no
mínimo, ele se afasta de você.

Porque, enquanto você for levado a jogar com si mesmo, enquanto você for levado a jogar com uma pseudo
evolução, uma pseudo compreensão, você apenas se certifica de que permanece na ignorância.

 “Deixar como está” é muito exatamente isso.
Enquanto você for persuadido, ou se persuadir de que você deve fazer isso ou aquilo, para estar melhor, para

estar bem, para ser alguém mais merecedor, você irá permanecer alguém.
Como pode ser de outra forma?

O Absoluto nada tem a ver com alguém e, sobretudo, não com você.
Lembre-se: o Absoluto é prazer total, totalmente ao contrário do que acontece quando você se ocupa de você,

porque a satisfação sempre será apenas efêmera.
O ego irá pedir-lhe sempre outra coisa, sempre mais, ou conforme, sempre menos.

***

Pergunta: durante um protocolo, eu senti o meu coração disparar. Eu refutei esta manifestação dizendo que
isso não me pertencia. Isso parou, mas, naquele momento, o meu mental ficou ativado. Teria sido melhor

deixar seguir esta manifestação completamente?

O que se manifestou?
Uma modificação do seu coração, do órgão.

Ao invés de refutar a manifestação ou a modificação do órgão, refute o órgão.
Essa é toda a diferença.

Foi isso que permitiu a manifestação ou a intervenção do seu mental.
Você não pode constituir uma manifestação qualquer do que não existe, então, refutar uma manifestação de

algo que não existe, reforça o que não existe.
Não erre de alvo.

A manifestação é um fenômeno agradável ou desagradável que nasce, como você o disse, em algum lugar no
seu coração.

Você, portanto, refutou a manifestação desta anomalia e ela desapareceu.
O mental apoiou-se nisso, ou seja, no coração, para se ativar.

Este tipo de refutação, de algum modo, reforçou a ilusão de ser esse coração que bate.
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Você fez retorná-lo à sua normalidade, então, a uma existência: ele não desapareceu, o que foi uma alegria
para o mental.

Mas isso faz parte da experiência.
E assim que você constatar que a experiência (qualquer que seja) apenas faz reforçar o que é experimentado,

mesmo se esse tipo de experiência parar, a um dado momento, você estará cansado das experiências e o
Absoluto poderá ser.

Se o coração acelera, você leva em conta, então, que existe um coração.
É difícil conceber a aceleração de algo que não existe.

A emoção é apenas a consequência, por isso que nós falamos do mental antes de falar da emoção.
Porque, o mental se apoia em quê?

Na experiência passada.
O mental não tem, a priori, manifestação corporal, exceto quando ele se torna demasiadamente pesado,

quando ele cristaliza.
A emoção envolve o corpo, de uma maneira ou de outra.

Você não pode refutar uma emoção.
Você pode refutar um reflexo desta emoção, no mental, porque você se dirige, nesse caso, a uma

consequência (no caso da emoção), mas não à causa.
Há uma espécie de basculamento, de passagem de um ao outro, entre a emoção e o mental.

Muitas vezes, a emoção ativa o mental.
Ou o mental, ele mesmo, quando ele é suficientemente persuasivo, pode desencadear uma emoção.

Eu me explico: a lembrança de um sofrimento passado, como um luto, é, então, bem um processo mental já
que recorre a uma lembrança, a uma memória e a uma história.
A lembrança pode ser suficiente para desencadear a emoção.

Refutar a emoção não irá refutar a lembrança e irá até reforçar a lembrança.
Foi exatamente o que aconteceu.

***

Pergunta: ter a cabeça vazia e a impressão de não mais saber ao que se segurar é uma manifestação do
ego que se solta?

É mais uma manifestação do Absoluto que se aproxima porque, se você considerar que é o ego que se solta,
você considera que o ego existe.

E, portanto, você o observa.
Agora (no plano do encadeamento ou das etapas ou dos estados que levam a não mais viver etapa), o sono, o
vazio, a impressão de não mais ter lógica, participam, inegavelmente, de uma espécie de início (mas visto do

exterior) para o Absoluto.
Quanto melhor você se esvaziar de si mesmo, melhor o Absoluto pode assumir o posto.

Enquanto existir a menor parte de você, o Absoluto não pode ser.
Não há razão alguma para que o espectador assista à cena, se houver uma cortina e nada atuar.

É uma primeira etapa.

***

Pergunta: por que, para alguns, o sono inscreve-se em certa futilidade e para outros traz um qualitativo de
Abandono ao Absoluto?

Porque, para cada um, eu posso dar uma resposta que é diametralmente oposta porque eu me dirijo ao relativo
dele.

E, para cada relativo, efetivamente, uma proposição para um pode ser uma proposição estritamente oposta
para outro.

Porque, assim que houver palavras, assim que houver pergunta e resposta, efetivamente, a resposta pode ser
conveniente, ou não, para vocês.

O que é verdadeiro no seu relativo, não é verdadeiro no relativo do outro, porque há, efetivamente, do seu
ponto de vista, o um e o outro.

Mas mesmo esse questionamento, que você se coloca, é importante.
Porque ele lhe permite ver a não compreensão, ou a não lógica aparente, de uma resposta que pode ser ao

contrário para a mesma questão.
Mas a mesma questão não se refere à mesma pessoa: há ainda duas pessoas.



 Para algumas pessoas, nada fazer pode ilustrar-se pela qualidade de um sono e, portanto, da Liberação que
se segue naquele momento.

Será que, durante o sono, formulamos a questão do mundo?
Será que, durante o sono, formulamos a questão da pessoa?

Será que, durante o sono, formulamos a questão de qualquer Realização?
Portanto, o sono é Absoluto.

Simplesmente, o eu não tem qualquer lembrança, de outro modo o eu ficaria dormindo eternamente e o
Absoluto tomaria todo o lugar.

A palavra futilidade não se aplica ao sono, mas ao seu sono, nesse contexto específico, e unicamente nesse
contexto, já que é esse contexto que eu procuro lhe mostrar.

Como os Anciãos e as Estrelas lhes disseram amplamente: ninguém pode passar pela Porta no seu lugar.
Tomar consciência de que existe um teatro e de todo o seu conteúdo é essencial, como se, de algum modo,

do ponto de vista do ego, fosse preciso criar ainda mais ego, mais eu, para desviar-se, finalmente, do eu.
A experiência leva à experiência.

Mas o excesso de experiência acabará por matar a experiência.
Peça a uma criança para construir uma casa com peças de madeira: se você não lhe der peças suficientes para

construir, ele vai dizer que não pode construir a casa.
Dê a ele o número exato de peças, ele vai construir a casa.

Dê a ele, agora, três vezes mais peças do que o necessário: o que vai acontecer?
Ele fará uma casa, ou duas casas, ou três casas.

Mas lhe dê, agora, dez vezes mais peças.
Ele vai construir dez vezes a mesma casa?

Não.
Ele vai se cansar.

É exatamente o mesmo princípio para o ego e para o Si.
O recipiente, o corpo (o corpo de alimento como o corpo de desejo), não pode conter mais do que ele próprio.
Vejam ainda a existência do desejo, qualquer que seja: ele é preenchido, em um determinado momento, e ele

tem necessidade de ser reproduzido, e o sentimento de satisfação afasta-se cada vez mais.
Assim é para todo eu.

Quando você não responde mais ao desejo, mas você se coloca a questão de “de onde vem esse desejo”, é
já um primeiro passo.

Os alimentos do ego, quaisquer que sejam, especialmente em um caminho espiritual, vão nutrir o ego, esse é o
objetivo.

Mas chegará um momento em que, nutrido em excesso, o ego irá constatar, de maneira brutal, que ele não
avançou uma polegada, porque ele não pode avançar, ele pode apenas esvanecer-se.

Isso é típico do corpo de desejo.
Ele se enche, mas há limites e, então, ele se esvazia de novo, e ele volta a se encher, e ele se esvazia de

novo.
Depois, ele vai procurar encher-se de outras coisas.

Ele se enche e volta a se esvaziar, e chega um momento em que a estupidez desta conduta aparece
cruamente, mais ou menos rapidamente, segundo o seu tempo.

Mas todo desejo é feito para ser saciado, mas, quando ele é saciado, nasce outro desejo.
Eis, portanto, a estupidez de toda busca espiritual.

Nada há a buscar.
Nada há a encontrar.
Apreendam-se disso.

Vocês dão sentido (ou vocês tentam achar sentido) no que não tem qualquer sentido, já que efêmero.
Isso é típico do ego e do jogo da personalidade.

***

Pergunta: é normal ter vontade de atividades como pintar um muro, jardinar, etc.?

O eu tem necessidade de estar ocupado.
Não é nem normalidade, nem anormalidade.

Há apenas que mudar o olhar.
Você não é o que pinta.

Você não é o que jardina.
Deixe isso acontecer.



Faça-o, se isso ocupa você, se há um impulso.
Não julgue o impulso.

É como para a emoção: o seu corpo pede comida, você dá a ele.
O seu corpo pede para eliminar líquido, você vai ao banheiro.

Você não se coloca a questão de saber se isso é normal ou não.
Faça o mesmo para tudo o que você tem no coração, se o podemos dizer, desse corpo ou dessas emoções

ou desse mental.
Mas você não é isso.

Mude o ponto de vista.
Se jardinar ou pintar implicasse em uma Liberação, isso se saberia.

Por outro lado, isso é também uma derivação do mental.
Não há, portanto, nem que culpar, nem que achar isso normal ou anormal, nem mesmo que se perguntar por

quê.
Simplesmente, tente colocar-se, em um primeiro momento, como observador: o que você tira disso?

E, em seguida, aceite que o que é tirado (de agradável ou de satisfação) não é mais você do que outra coisa.
O que se joga, aí, é sempre teatral.

Nenhuma atividade deste mundo (social, espiritual, afetiva) irá Liberá-lo.
Na maioria das vezes, aliás, é até o contrário, através do desejo e da reprodução, ou do sentido do dever ou da

honra, ou do que é ainda pior: a ‘vontade de bem’, ao nível espiritual, com o sentido de uma missão, com o
sentido de algo a realizar que alimenta o ego ou o Si.

Mas, o que quer que se faça, ou não se faça, o mais importante é apreender-se de que você nada é do que
realiza.

Esteja consciente de que você joga.
Esteja consciente de que você se dá prazer.

Mas que isso não é, em nada, qualquer Liberação, nem mesmo qualquer Realização.
Naturalmente, em outros setores, o ator, a artista, será persuadido a realizar um sacerdócio, uma missão, um

serviço.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso.

Ele até ri de tudo isso porque, enquanto vocês estiverem repletos disso, vocês não são o Absoluto.
Não é questão de parar, mas, como foi dito, de deixar como está, enquanto estando lúcido.

E, assim que você estiver lúcido, você irá constatar por si mesmo que muitas coisas irão mudar.
Em resumo, isso não é normal, nem anormal.

***

Pergunta: quando eu me pergunto “quem sou eu?” eu tenho a sensação de ficar vazio, o meu corpo se põe
a vibrar e é como se eu flutuasse. O que provoca isso?

 
Eu qualificaria isso, se o podemos nomear assim, de base para o Absoluto, mas mesmo isso deve

desaparecer.
É, digamos, a última construção.

Porque, efetivamente, colocar-se a questão de: “quem sou eu?” culmina, inevitavelmente, não no Si, mas no
não Si, o que o Si ou o ego vai traduzir pelo vazio, pelo ‘nada’, pela vertigem que é o pré-requisito para que o

Absoluto se revele a você.
Você não é esse vazio.

Você não é, tampouco, o que você percebe naquele momento.
Passe ao outro lado ou, como foi dito, para trás.

O Absoluto está aí.

***

Pergunta: o que você entende por “o Absoluto está aí, atrás”?

Se você quiser uma especificação sobre o Absoluto, isso é impossível.
Atrás, ou seja, dito de outro modo: não há teatro.

Atrás é a concepção de estar como na emboscada.
O Absoluto espera que você passe.

Ele espera que você esteja vazio para Ser, mas ele sempre esteve aí, exceto para você.



Nenhum relativo poderia existir sem o Absoluto.
O relativo desaparece a partir do momento em que ele se conhece relativo e se aceita relativo.

Isso não é uma vontade, nem a expressão de um desejo, mas é a perspicácia da ilusão, do cenário, do ator e
do espectador e do teatro.

Naquele momento, a gargalhada chega, você está pronto.
O que estava atrás está na frente.

Ou seja, não pode mais ser ignorado.
Você é o Absoluto.

***

Pergunta: existem afinidades entre as consciências, no Absoluto?

Sim, em função talvez, às vezes, de linhagens de origem, se o podemos dizer de algo que não tem origem,
mas que, entretanto, passou por um lugar (que não é uma memória, mas uma coloração).

Mas lembrem-se de que o Absoluto não é uma consciência.
A consciência é, já, uma projeção.

E toda projeção encontra uma afinidade através de uma outra projeção, ou seja, de uma outra consciência.
Como para a personalidade, aí também, em meio à consciência, é preciso deixar como está.

Não dar mais peso do que ela realmente tem, que está ligado a esta famosa coloração.
O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência.

Ele o vê, mas ali não participa.
Do mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo.

Você não pode refutar o que você não vê.
O desconhecido não pode ser conhecido.

É a única coisa que você não pode refutar, e é nesse sentido que está a única investigação e a única
possibilidade de viver o Absoluto.

O ego poderá sempre lhe dizer que isso não é verdadeiro.
Eu responderia então: como você pode saber já que você não o viveu?

É uma projeção e não uma vivência.
O ego apenas existe por suposição, ou pelo passado (experiências passadas).

***

Pergunta: que lugar pode ter a fé no processo de acesso ao Absoluto?

O pior dos lugares, porque a fé é oriunda da crença.
Existe apenas certa forma de fé que lhes foi esboçada por algumas Estrelas (ndr: em particular, nas

intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN de 31 de março de 2012 e de 25 de outubro de 2010) (*).
Mas existem, é preciso dizê-lo, muito poucas consciências capazes de tal fé.

Na maioria dos casos, a fé é apenas um álibi para uma boa conduta.
Enquanto a fé não for uma experiência, ela permanece uma crença.

A fé pode chegar, para algumas consciências, a transformar-se nesta famosa Tensão para o Abandono e,
portanto, no Abandono do Si que é, eu os lembro, aí também, uma refutação do ego.

Portanto, se a fé levá-lo à refutação do ego, está perfeito.
Mas, na maioria das vezes, ela faz apenas fortalecer o ego, colocando-o em uma falsa humildade e em uma

falsa simplicidade, porque isso existe exclusivamente em meio a este mundo, não permitindo, de forma
alguma, o acesso ao Absoluto.

Isso permanece linear, isso se chama ‘vontade de bem’, isso se chama boas ações.
A fé, na maioria das vezes, afasta-os da Autonomia, e mais ainda da Liberdade, porque ela impõe regras a

vocês.
O Absoluto não pode ser limitado por regra alguma, especialmente espiritual.

É um chamariz do ego.
Eu diria: uma trapaça camuflada.

Parece-me, aliás, que em sua tradição ocidental, foi dito que aquele que tivesse a fé para mover montanhas, se
não tivesse o Amor, nada ganharia.

O problema é que o ego sempre fala de amor, ele faz exigência.



Mas vocês talvez saibam, por tê-lo vivenciado, que o amor humano é condicionado e condicionante, enquanto
que o Amor Vibral é incondicionado e incondicionante.

Isso foi dito ontem por UM grande AMIGO (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (**).
Portanto, o amor humano é uma projeção no ser amado, em uma procura, mas ele não é vivenciado, em si,

para si: de outro modo, isso se chamaria Realização.
A Liberação é totalmente outra coisa.

Ela é, de algum modo, a vivência do Amor total, além de todo Si, pela Onda da Vida, pelo Manto Azul,
acompanhando-se, é claro, de uma ausência de focalização, de projeção ou de qualquer localização, até

mesmo, em uma forma limitada existente.
Há, de algum modo, neste Amor Absoluto, incondicionado e incondicionante, o que eu nomearia uma

permutabilidade.
Vocês são vocês, mas vocês são cada um de vocês.

Isso não é um ideal, mas a estrita verdade do que é vivido.
A fé vai dar-lhes a compaixão.

A fé vai desenvolver o sentido do serviço, da devoção, que é uma primeira etapa, mas que é relativa.
Mas não façam da fé um objetivo.

Ela é um elemento que pode servir ou desservir.

***

Pergunta: é a fé que me dá, às vezes, o sentimento de estar religada à Eternidade, a algo que tem a ver
com o Absoluto?

Absolutamente não.
A fé, quando muito, pode ser o que eu acabo de exprimir: esta famosa Tensão para o Abandono.

Mas a Tensão para o Abandono não é o Absoluto.
É uma impressão, como você disse.
É algo que lhe dá o sentimento de.

Mas o Absoluto jamais será uma impressão ou um sentimento.
Considerar isso é considerar que existe um movimento.

O Absoluto não é um movimento.
O movimento percebido pela Onda da Vida em ação é apenas, de algum modo, o ajustamento ou o

reajustamento do ego, ou do Si, ao Absoluto.
Se eu puder empregar esta expressão, o Absoluto É, e ele é, portanto, imóvel.

A tradução, ao nível do que é efêmero, é o movimento.
O sentimento da Eternidade não é a Eternidade: é uma emoção.

Enquanto existir emoção, o Absoluto não pode ser: ele permanece um ideal situado em outro lugar do que em
você.

Ele vai se traduzir, sempre, pela colocação em ação e em movimento de algo visando, aí também, reproduzir
isso.

Isso se chama o corpo de desejo.

***

Pergunta: como a Onda da Vida e o Manto da Graça podem dissolver o que não somos se o Absoluto está
além da Onda da Vida e do Manto da Graça?

Jamais foi dito que o Manto Azul da Graça era o Absoluto, evidentemente.
A Onda da Vida, vocês a percebem.

Quem percebe, senão este corpo, este ego ou este Si?
O Absoluto não é qualquer percepção.

Por outro lado, são (como foi dito) formas de testemunhos traduzindo, digamos, uma forma de ação (ou, de
preferência, de interação) entre o Absoluto e o resto.

Mas lembrem-se de que não há possibilidade de passagem de um ao outro, mesmo se existir, efetivamente,
esta interação.

A um dado momento, é preciso não mais existir, é preciso, portanto, desaparecer, o que significa, exatamente,
sair do parecer e até mesmo sair do Ser.

O Absoluto sempre está aí, mas ele vem a vocês a partir do momento em que vocês estiverem vazios.
Mas, para ir para esse vazio, é preciso, com certeza, construir algo porque é muito difícil, para o ego que não



construiu essas casas (uma certa quantidade), escapulir totalmente, digamos, para o Absoluto.
Ele passa por formas de etapas, formas de conscientização, onde a consciência parece cada vez mais ampla,

levando à não separação do Si, à transformação do ego para o Si.
E depois, a um dado momento, tudo isso também deve ser largado.

Mas o Absoluto jamais será o Manto Azul da Graça, nem mesmo o Sol, nem mesmo vocês.
E, no entanto, a consciência do homem, mesmo confinada em um relativo que é este corpo e este corpo de

desejo, pode viver a experiência do Absoluto, porque isso não é uma experiência: é a Vida.
O testemunho é o oposto mesmo do testemunho do ego.

O ego, vocês sabem, calcula, reflete, em termos da dualidade bem / mal, prazer / desprazer, positivo / negativo.
O Absoluto nada é de tudo isso.

Ele é permanente.
Nada pode afetar o Absoluto.

Se vocês forem afetados, vocês não são o Absoluto.
A um dado momento, tudo isso deve ser também deixado, e tudo isso deve aparecer e, depois, desaparecer.

Aparecer, como no palco do teatro: com um palco mais iluminado, cenários mais refinados, um ator mais
perspicaz e a tomada de consciência do espectador, ou mesmo do teatro.

O que permitirá ser Absoluto, quando o teatro não mais existir.
A iluminação (que é levada pela percepção e pela Vibração) permite uma espécie de movimento que vai, de

algum modo, afastar-se do ego, para ir para o Si.
Há, realmente, uma mudança em meio ao linear.

Essa mudança do linear é um impulso que irá levar, a um dado momento, a não mais ser tudo isso.
Enquanto vocês permanecerem persuadidos (porque vocês o vivenciaram, ou pensam vivê-lo) de que as

Vibrações vão fazer outra coisa do que conduzi-los ao Si, vocês não irão viver o Absoluto.
É-lhes preciso, portanto, também, como isso foi dito, renunciar a todo poder espiritual, a toda manifestação dita

espiritual.
É preciso ir, do mesmo modo, além do som, como foi dito por UM grande AMIGO no Yoga da Eternidade (**).

Esse yoga não é um yoga: é simplesmente o bom senso, a lógica.
Lembrem-se de que a lógica do ego apenas se inscreve sempre na ação / reação.

O Si permite-lhes viver a Ação da Graça, a Fluidez, a Sincronia, a Unidade.
Vão além.

Aceitem perder o que jamais foi conquistado, por fim, já que, de todo modo, isso seria efêmero.
Quem pode dizer o que vai se tornar sua Kundalini quando este corpo desaparecer?

O que vai se tornar a Coroa Radiante do Coração quando não houver mais este corpo?
Será que vocês compreenderam?

************
- ACESSO À PARTE 1 -

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
************

- ACESSO À PARTE 3 -
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions

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

(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010 e 31.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions


13 de abril de 2012 – Parte 2
(Publicado em 14 de abril de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: o riso é uma emoção? É preciso refutá-lo?

O riso pode ser emoção.
Do mesmo modo, ele pode ser cínico.

Ele pode ser, também, a tradução da Alegria.
Ele não é um riso, mas o Absoluto É rir.

Mas o riso do Eu não é o riso do Si e, ainda menos, o riso do Absoluto.
Tudo depende, do que você ri ou de quem você ri?

Se o seu riso é uma causa ou uma consequência, isso não é a mesma coisa que o riso do Absoluto.
Não há, portanto, um riso.

***

Pergunta: as vibrações que eu tenho sentido me colocando a questão “quem sou eu”, persistem até hoje, é
às vezes agradável e desagradável. Isso vai durar?

Isso irá durar até o momento em que você decidir não ser nem este corpo nem esta Vibração e, ainda menos,
um corpo percorrido por uma Vibração.

Isso nunca irá parar, mas irá desaparecer quando você se tornar o que está depois (ou por atrás) do corpo e da
Vibração.

Isso se denomina o Absoluto.
A Vibração vai se tornar mais intensa, em meio a este corpo, como lhes disse uma das Estrelas, há pouco

tempo.
Até o momento em que o ego (ou o Si) capitular, render as armas.

Naquele momento, você não será mais este corpo, mas todos os corpos, sem qualquer exceção.
Você não será mais esta Vibração, mas todas as Vibrações, sem exceção.

Outro nome: Deslocalização, multilocalização, Dissolução e, portanto, o Absoluto.
O Absoluto irá nascer naquele momento.

Aí também, podemos dizer: “permaneça tranquilo e deixe agir, você não é isso”.

***
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Pergunta: é mais correto dizer: “eu não sou isso” ou “eu não sou este corpo”?

Eu falava sobre isso no relativo, ou seja, deste corpo ou das suas manifestações.
Vocês são exatamente isso: o Absoluto.

Mas vocês não são isso: essas manifestações, esse corpo ou essas Vibrações.
Mas apenas a Vibração (digamos) exata, que contribui para libertá-lo da própria Vibração.

***

Pergunta: chegar ao Absoluto indica que nos resta pouco tempo para viver nesta vida?

Você não pode chegar ao Absoluto: é o Absoluto que chega até você.
Não é a mesma coisa.

Enquanto você considerar que você deve chegar ao Absoluto, o Absoluto jamais vai chegar.
Colocar a questão da persistência deste corpo, desta pessoa, quando o Absoluto chegar, não tem qualquer

sentido, porque esta questão desaparece por si só.
Somente o ego ou a pessoa pode fazer esta pergunta, mas você não pode se apreender do Absoluto e, ainda

menos, chegar até ele.
Isso reflete simplesmente a vontade de persistência do ego que, no entanto, é mortal, um dia ou outro.

Qual será a persistência desta questão, na hora em que este saco de comida não estiver mais aí?
Você não pode conceber o Absoluto, ou mesmo representá-lo, como um objetivo ou como alguma coisa em

que você deve chegar, ou um estado que você deve estabelecer.
Ele já está aí.

Ele já está estabelecido.
É simplesmente o ego que o impede de estar aí, ao passo que ele já está aí.

A questão da subsistência do efêmero apenas reflete o medo e a dúvida, como sempre.
Ouse dizer: “eu sou Absoluto”.

Ouse Ser.
Mas não se coloque a questão de ali chegar, porque você constrói um muro intransponível.

***

Pergunta: o Absoluto está contido em nosso DNA?

O Absoluto não está contido em forma alguma.
A forma efêmera, que você é, pode viver manifestações do Absoluto.

Você pode Viver e Ser o Absoluto.
Mas querer falar de DNA, isso é prender-se a uma forma.

Será que a Terra tem um DNA?
Ela tem uma assinatura.

O DNA nada é senão uma assinatura, um código, se você preferir, eletromagnético.
O Absoluto é tudo, exceto um código eletromagnético.

Você procura, ainda uma vez, prender-se a um conhecimento (que você acredita possuir), mas que é apenas
uma crença.

Você conhece a estrutura do DNA?
Portanto, você coloca na dianteira uma palavra, um conceito, uma ideia, que você não tem qualquer noção, e
você leva um conhecimento em meio à ignorância que estritamente de nada serve e que apenas faz nutrir o

ego.
Esqueçam tudo isso.

Esqueçam tudo o que vocês conheceram ou que lhes dá a impressão de ser conhecido, o que é pior.
Do mesmo modo, se eu lhe pergunto o que é uma cor, a resposta científica será definir um comprimento de

onda, a resposta do artista será definir as emoções, etc., etc..
Mas será que alguém sabe realmente o que é uma cor?

Mais uma vez, isso é apenas uma projeção.
Há uma necessidade visceral, no ego (essa mesma necessidade, colorida diferentemente, existe no Si): querer

tudo reconduzir a um conhecido.
O Absoluto não é conhecido e não pode ser conhecido.

Ele apenas pode ser vivenciado.



É o momento em que cessa toda projeção, é o momento em que cessa toda vontade de identificação a um
corpo, a uma história, a uma vida passada e a um mundo.

Ousem e vocês verão.
A única coisa para realizar, a única realização, é aquilo que lhes mostra que nada há a realizar.

A Liberação é isso.

***

Pergunta: se eu ouso dizer: “Eu sou o Absoluto”, o que eu faço naquele momento?

Cabe a você fazê-lo, mas suprima o “si”.
O ego sempre vai supor e sempre vai pôr um “si”, porque ele procura antecipar, compreender.

Você não pode compreender e você não pode antecipar e você pode, ainda menos, supor.

***

Pergunta: se não há nada a fazer, por que o Absoluto não chega de maneira mais “automática”?

Porque a FONTE (como o Absoluto) respeita o que você crê, o que você pensa e não pode interferir.
O Absoluto está sempre presente.

Mas ele se torna presente a você, a partir do momento em que você estiver vazio de si, e não antes.
O Absoluto (se o pudéssemos supor, o que é absurdo) que fosse querer se estabelecer, a todo custo, para

restaurar Sua Verdade Absoluta, entraria em negação.
Todos aqueles (todas as Consciências confinadas) que aderem ao livre arbítrio, são Livres para vivê-lo.

Enquanto eles quiserem permanecer na experiência, na projeção, eles são Livres.
O problema, ligado ao confinamento, é que o conjunto dessas crenças e dessas vontades de experiência,

construiu um muro, cada vez mais impermeável, que vocês, em parte, fizeram desmoronar.
O Absoluto já está aí, é claro, além de toda falsificação e de toda alteração.

Nenhuma vida poderia ser manifestada sem esse princípio de respeito.
Mas é a Consciência que ela mesma se distanciou, em seguida, do Absoluto, fazendo o jogo da falsificação.

Tornar-se Autônomo e ser Liberado é superar ao mesmo tempo a noção de culpa (consigo, como com a Terra
ou como com o outro) e, também, Transcender toda noção de responsabilidade.

O Absoluto não é uma Consciência, seja qual for.

***

Pergunta: é a mesma coisa dizer: “Eu sou o Absoluto” e “Eu sou Um”?

Não.
“Eu sou Um” conduz ao Si, à experiência do Despertar e à Realização.

Mas o Absoluto, como nós o temos visto, estritamente nada tem a ver, de perto ou de longe, com o Despertar,
com a Realização, ou com o Si, já que o Absoluto é, digamos, o não Si.

É a perda do sentimento de toda individualidade, de toda personalidade, de toda localização em um corpo, em
um tempo, em um espaço.

Coisa que o ego sequer pode imaginar, nem mesmo o Si.
Portanto, jamais o “Eu sou Um” irá conduzir ao Absoluto.

Apreendam-se bem de que as palavras que vocês empregam (como em uma questão anterior que envolvia
chegar ao Absoluto) são uma heresia e apenas fazem traduzir o erro de visão, o erro de compreensão, já que,

de todo modo, não pode existir a menor compreensão no que se refere ao Absoluto.

***

Pergunta: se o Absoluto vem a nós, a única coisa a “fazer” é ousar Abandonar-se a Ele?

Jamais foi dito isso.
Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.

É o Abandono do Si.



Não misturemos as palavras.
Não acrescentemos outras palavras.

Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.
Como poderia se Abandonar ao Absoluto?
Pode-se apenas Abandonar o próprio Si.

Abandonou-se à Luz, à Inteligência da Luz, que criou o Despertar, que construiu o Si, o Corpo de Estado de
Ser, através dos processos que vocês vivenciaram ou leram.

O Absoluto é, de algum modo, uma desconstrução final de tudo o que foi construído.
Ousar ser o Absoluto nada tem a ver com ousar Abandonar-se.

O Abandono do Si nada tem a ver com isso.

***

Pergunta: é correto pensar: “eu refuto a Vibração”?

De qual Vibração falamos?
Vocês não são a Kundalini.

A Onda da Vida sobe, ela desencadeia uma Vibração extremamente intensa (às vezes incômoda ou dolorosa)
deste corpo.

Vocês não são nem este corpo, nem esta Vibração.
Nós não estamos mais, desta vez, em uma refutação, mas, sim no aparecimento da Transcendência.

Somente quando (de algum modo e de maneira metafórica) vocês superarem isso, é que, efetivamente, vocês
passam pela Porta.

E depois vocês se apercebem, somente depois, de que não há Porta.
Mas não antes.

Negar a Porta, antes de tê-la passado, nada significa.

***

Pergunta: rir do medo do ego para colocar uma questão, é aproximar-se do Absoluto?

Do mesmo modo que não chegamos ao Absoluto, não nos aproximamos.
É ele que se aproxima, a partir do momento em que o ego, ou o Si, dá voltas, digamos, em sua própria

questão, sobre a sua própria existência.
Nesse sentido, sim, do seu ponto de vista, vocês se aproximam do Absoluto.

As percepções, mesmo Vibratórias (intensas, atualmente, para alguns de vocês), são, de alguma forma, uma
premonição, uma antecipação, a antecâmara (se bem que isso não existe realmente) do Absoluto.

Isso é um incentivo.

***

Pergunta: seria possível ter uma síntese do que é preciso fazer ou não fazer?
 

A síntese lhes foi dada e expressa pelo seu grande Amigo (ndr: intervenção de UM AMIGO de 12 de abril de
2012) (*).

O importante jamais seria a síntese, nem a análise, mas, sim, a integração, que é, na realidade, uma
desintegração.

***

Pergunta: o que é preciso jamais refutar?

Tudo o que é conhecido deve ser refutado.
A única coisa que não pode ser refutada é o Absoluto.

Justamente: a única coisa que refuta o ego.
Lembrem-se de que refutar não é a recusa, nem a negação, mas perceber claramente que isso é apenas uma

verdade relativa que não tem qualquer consistência, nem qualquer duração.



É uma desidentificação, uma não implicação e uma cessação, de algum modo, de toda projeção.

***

Pergunta: há diferença entre a refutação e o “não”?

A refutação apresenta um aspecto mais profundo, porque vocês podem negar alguma coisa sem compreendê-
la.

A refutação não é necessariamente uma compreensão, mas é, antes de tudo, uma lógica elementar.
O que é para refutar é o que é conhecido, porque limitado.

O Absoluto não sendo nem conhecido, nem limitado, convém, portanto, eliminar o que é conhecido e limitado.
Então, restará somente o Absoluto.

É o princípio da investigação, como foi explicado para vocês.
Não se coloquem a questão do Absoluto.

Não se ocupem do Absoluto, tampouco: ele está aí.
Contentem-se em refutar o que ele não é, ou seja, o que vocês conhecem.

E deixem assim como este corpo quer viver.
Quaisquer que sejam as suas atividades, elas não se referem a vocês.

***

Pergunta: dizer “eu sou o Absoluto”, tem o mesmo efeito sobre o ego que uma refutação?

Isso é diferente.
Refutar é um procedimento ativo.

“Eu sou o Absoluto” não é nem um procedimento, nem uma afirmação.
Aliás, se você pronunciar esta frase: “eu sou o Absoluto”, sem o ser, você irá constatar muito depressa a

mentira.
Ousar ser o Absoluto é Sê-lo.

Se isso for verdadeiro, não há qualquer mentira.
Não há, tampouco, também, qualquer ego e qualquer Si que estejam presentes para contestá-lo.

O ego sempre irá recusar pronunciar esta simples frase.
Tente e você verá.

O ego sempre aceitará a refutação porque isso é, aliás, o seu único contexto de ação: sim / não, bem / mal,
verdadeiro / falso.

Você apenas desloca, de algum modo, a consciência, de maneira que o ego chegue, ele mesmo, sozinho, a
um disparate.

Permitindo-lhe negar ele mesmo, o que, para ele, é intolerável.
Naquele momento, o “eu sou” aparece.

Faça a mesma coisa, o “eu sou” irá vivê-lo, ele também, como intolerável.
Então, o não Si irá aparecer.

Ele sempre esteve aí, mas o próprio princípio da refutação vai conduzir ao Absoluto de maneira natural.
Quando eu digo conduzir, é o fato de eliminar todo o resto que permite ao Absoluto, que sempre esteve aí, de

estar aí.
Não há movimento, não há deslocamento, não há caminho, não há objetivo.

É isso que os faz descobrir a refutação, tanto do que constitui o conhecido do ego, como o conhecido da
realização.

***

Pergunta: é mais potente refutar o que eu sou?

Na medida em que você não é o que você crê, o que você vê, o que você sente, o que você percebe, e ainda
menos esta história presente neste corpo.

O que mais você quer fazer?
Há, como foi dito, uma imperiosa desidentificação prévia.



***

Pergunta: durante o alinhamento, a vibração era extremamente forte no peito, um som estridente envolvia
todo o corpo, um orifício bem aberto apareceu no ponto KI-RIS-TI. O que foi isso?

O Absoluto bate à porta.
O vazio foi criado.

As condições iniciais (se eu posso nomeá-las assim) estão preparadas.
O vazio está suficientemente vazio, quase inteiramente vazio.

Mesmo isso deve ser esquecido.
Não se concentram na Vibração.

Vivam-na, mas vocês não são, tampouco, isso.
Não a neguem porque ela está aí.

E por mais que vocês a refutem, ela não irá desaparecer, quando vocês chegarem (digamos) a esse estado.
Quando a Vibração se torna intensa, ou mesmo violenta, como descrito pela Estrela GEMMA, vocês instalam,
em vocês, um mecanismo particular de Êxtase e de Íntase, assim como de estase que é, como vocês sabem,

a testemunha do Absoluto.
Naturalmente, mesmo em meio ao Êxtase, qualquer que seja a duração, a permanência ou a irregularidade,

isso não lhes dá carta branca para estabelecer-se, de maneira definitiva, no não Si.
Isso significa que o Absoluto está aí.

Porque isso leva, aí também, aparentemente, um certo tempo para atingir o ponto de inflexão, o ponto de
basculamento, ou seja, para estabelecer totalmente a transcendência.

A partir daquele momento, não se ocupem mais disso.
Do mesmo modo que a Inteligência da Luz age, a Onda da Vida faz o seu trabalho, até o momento em que

vocês se tornam a Onda da Vida, ou seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele apenas pode ser vivenciado.

Vocês não podem, portanto, de maneira lógica, dizer que a Onda da Vida seja o Absoluto.
Mas a Onda da Vida é o reflexo, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: o meu corpo fica, naquele momento, contraído. Por quê?

Será que o seu porque vai permitir-lhe avançar para o que quer que seja?
Ele o fará recuar.

É o mental e o ego que querem, incansavelmente, compreender.
Enquanto houver a menor veleidade de querer compreender, você não pode ser o Absoluto, simplesmente,

porque há esta questão.
Permanecer tranquilo e estar em Paz é aceitar o Abandono do Si, ousar ser o Absoluto.

O Absoluto apenas se instala se nada de você permanecer.
Sendo o Absoluto, o que pode significar o que acontece neste corpo?

Isso é uma exibição.
O corpo é uma marionete.

Portanto, se há um fio que se estica, que se rompe ou que se solta, não tem qualquer efeito sobre o Absoluto.
Testemunhar a Onda da Vida mostrou ser importante, não para vocês, mas para a própria Onda de Vida.

Por outro lado, querer traduzir mais o que quer que seja (em seus trajetos e seus efeitos) é inútil.
Como os Anciãos lhes disseram, os trajetos são reais.

E se vocês se perguntarem uns aos outros, vocês irão reafirmar esses trajetos, mas vocês irão se afastar do
Absoluto.

Não se ocupem disso.
Será que vocês se preocupam em saber onde ficam os ureteres para ir ao banheiro?

Será que vocês se preocupam em saber como caminhar, uma vez que o aprendizado foi realizado?
Não, vocês caminham.

É o mesmo para a Onda da Vida.
Não confundam a análise dos mecanismos com a vivência dos mecanismos.

Aliás, para analisar um corpo, como é feito na anatomia, foi preciso que esse corpo morresse.
Esse não é o objetivo da Onda da Vida, não é?



Portanto, cessem de fazer morrer o que está.

***

Pergunta: quando sentimos as vibrações, podemos dizer: “eu não sou esta vibração”?

Vocês podem afirmá-lo o quanto vocês quiserem, ela não irá desaparecer.
É questão do Abandono do Si, naquele momento.

O melhor é, efetivamente, como foi dito, permanecer tranquilo.
Não se ocupem de nada, a Cópia [o Duplo] está aí.

Não se ocupem da Cópia.
Não se ocupem de nada.

Façam o que vocês têm que fazer, sem se implicar, mas façam-no.
Eu falo das atividades de rotina ou daquelas que são impulsionadas pela alma.

Elas não dizem mais respeito a vocês do que o que acontece ao nível da Vibração.
Nós não estamos mais, por assim dizer, nessa fase aí, final, que precede o desaparecimento de toda fase, em

um processo de refutação ou de negação, ou de aceitação.
É nesses momentos que o mais importante é, efetivamente, o Yoga da Eternidade, que pode ser resumido

assim: nada façam, permaneçam tranquilos, estejam em Paz.
E isso é tudo.

Vocês são o Absoluto.

************
ACESSO À PARTE 1
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120414_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Graça e a Vida Sejam.

Eu estou com vocês para responder às suas perguntas.
Eu não tenho nada de específico a acrescentar, nem a dizer e, então, eu os convido a falar.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser acompanhada do Som da Terra?

Bem amada, a Onda da Vida vai modificar, em você, a percepção do que é chamado de Nada ou canto da
Alma.

Esses sons da Alma se modificam, em função da intensidade, da potência e da difusão da Onda da Vida.
Podemos dizer que o som que você percebe, ao mesmo tempo que a Onda da Vida, pode corresponder

efetivamente, por analogia, ao Som da Terra.
Assim como existiam, no nível da Nada, sete tipos de som (em ressonância direta com os

diferentes Samadhi), existem, do mesmo modo, sonoridades diferentes adicionadas ao canto da Alma, no
nível do Antakarana, ilustrando a Onda da Vida, a sua propagação em você.

***

Pergunta: esse basculamento no vazio pode ser vivenciado como um Abandono?

É o Abandono do Si.

***

Pergunta: esse basculamento corresponde ao que CRISTO vivenciou na cruz quando Ele disse:
“Pai, por que me abandonastes?”

ANAEL - 14 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-_qI2e8Ig4po/U8SvyD1vJ4I/AAAAAAAAAuk/XfUnTEXpxf4/s1600/La-caresse-d-un-ange1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Não.
Vocês estão no nível da Ressurreição e não mais da Crucificação.

É o momento em que Ele disse: “não me toquem, Eu ainda não subi para o meu Pai.”
Momento em que, simbolicamente, situa-se entre a Ascensão e o Pentecostes.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser percebida como um fluxo glacial?

Sim, pode existir uma série de variações térmicas, correspondendo à interação entre a Onda da Vida e o seu
estado do momento.

A Onda da Vida pode ser um arrepio que pode ser colorido por um fator térmico quando a sua circulação se
torna, particularmente, intensa e rápida.

O Casamento do Céu e da Terra, em vocês, é também o Casamento do Fogo e da Água, na sua Terra.
O agente motor disso é o Ar, a expressão é o Éter.

***

Pergunta: no decorrer de um alinhamento, eu me encontrei subitamente na consciência de vigília.
Isso foi muito brutal. Por quê?

Bem amado, o mecanismo de retorno ou de separação do Todo pode assumir diferentes aspectos.
Isso pode se expressar, efetivamente, como um retorno à consciência ordinária ou a impressão de voltar da

vida para a morte (como algumas experiências de saída do corpo).
A consciência expandida é a Consciência, no nível do Absoluto.

No momento em que ela for esse estado perfeito (além de qualquer estado), ela deixa a consciência reintegrar-
se a este corpo limitado.

Isso pode se refletir, efetivamente, por um sentimento de violência, por um sentimento de morte.
Não é a partida no Estado de Ser ou no Duplo que cria a sensação de morte, mas, efetivamente, o retorno em

meio a este corpo.

***

Pergunta: quando a Vibração se intensifica nos momentos de solidão, isso é uma realidade ou
apenas uma impressão, pois naquele momento eu estou mais presente?

Bem amada, isso é profundamente diferente para cada um de vocês.
Alguns vão constatar que a Vibração se intensifica na natureza, outros, em grupo, outros, em casal, outros,

sozinhos.
Não há regra em relação a isso, nem padrão, nem patologia, simplesmente a constatação do que lhe é útil e

benéfico para estabelecer-se no que você É.

***

Pergunta: eu sinto então como um tubo que gira sobre ele mesmo, sobre o corpo.

Esse fluido que é percebido como girando em torno dele mesmo, é exatamente o que o seu corpo percebe da
Onda da Vida.

***

Pergunta: o que é que faz com que estejamos conscientes ou não das experiências vividas?

A localização da própria Consciência, a existência do tipo de Consciência no momento da experiência.
As resistências, o próprio mental, os medos e as dúvidas, vêm colorir a experiência e o momento que é



vivenciado, em função do conjunto desses parâmetros.

***

Pergunta: podemos facilitar o estabelecimento da Consciência?

Esta questão não quer dizer grande coisa.
Você está consciente e você é Consciência.

***

Pergunta: há um meio para estar mais consciente?

Bem amado, o objetivo não é estar consciente, mas estar além da Consciência.
Qualquer Consciência é dependente e afetada por uma personalidade ou por uma individualidade.

A Consciência não distanciada e não separada, chamada de Realização do Si, é uma abertura para o não Si.
O objetivo não é reforçar a Consciência.

Enquanto houver Consciência, há um observador, há uma testemunha.
Enquanto houver observador, ou enquanto houver testemunha, não pode existir o mínimo Absoluto.

Dito de outra forma, a Consciência sempre terá medo (quer ela esteja em meio ao Si ou em meio ao ego) do
seu próprio desaparecimento.

O objetivo não é reforçar seja o que for.

***

Pergunta: ter a visão por vezes instável assinala a subida da Onda da Vida?

Absolutamente não.
É um sinal de ativação, correspondendo, ou ao 12º Corpo, ou às modificações associadas às Coroas
Radiantes (e especialmente da cabeça), mas isso estritamente nada tem a ver com a Onda da Vida.

A Onda da Vida, quando você se torna ela, elimina totalmente qualquer visão ligada aos olhos, como a visão
normal ou a visão Etérea, e faz até mesmo desaparecer o que é chamado de Visão do Coração, e dando a

você o que nós iremos chamar de visão direta sem visão.
Dito de outro modo, o Verdadeiro Conhecimento.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a Visão do Coração e esta visão?

Nada pode ser falado sobre isso.
Essa é uma experiência ligada ao Absoluto.

O estado Absoluto, além de qualquer estado, confere esta visão da qual nada pode ser dito, por que é
ininterpretável e ininteligível pelo cérebro, menos ainda pela Consciência.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que a Visão, em meio ao Absoluto, dá a percepção (clara, total, lúcida,
pertinente) do Vazio, do Todo e do Nada.

***

Pergunta: existe uma relação entre a antimatéria e o Absoluto?

De certo modo, sim.
Uma relação, mas não uma equivalência.

O Absoluto é bem mais do que a matéria ou a antimatéria.
O Absoluto é bem mais do que a Consciência.

Nada pode ser falado disso.



Lembrem-se de que, enquanto existir uma vontade de apreensão, de compreensão, de preensão, com relação
ao Absoluto, o Absoluto não pode Ser.

Qualquer veleidade de compreensão, de análise, do Absoluto, afasta-os, de maneira formal, dele.
É o ego que sempre vai atuar para tentar tomar, compreender, apreender o Absoluto.

É preciso lembrar-se de que cada pergunta sobre o Absoluto afasta-os Dele.

***

Pergunta: o que significa o fato de se parecer com o que olhamos?

Isso é uma porta de acesso à inconsciência a-consciente.
A partir do momento em que há deslocalização, você não se percebe mais pelos seus próprios olhos, mas de

outro ponto de vista.
Isso corresponde às primícias do Absoluto, o Último.

A partir do momento em que existe uma percepção que não se situa mais a partir do ponto de vista da pessoa
ou do Si, há, é claro, o mecanismo de deslocalização que é uma aproximação do Absoluto.

***

Pergunta: sentir-se fora do tempo, como com ausência de peso, mas também, ao mesmo tempo,
com o corpo pesado, pode corresponder a uma aproximação desse Absoluto?

Não, isso também pode ser observado em meio ao Si.
Isso corresponde mais, por outro lado, ao que é nomeado Samadhi e não Êxtase.

No processo do Êxtase, existe (percebido pelo corpo e pela Consciência) um processo dinâmico, bem
diferente, em um primeiro momento, do que é chamado de Samadhi.

O Samadhi é a clara Consciência do Si, com os seus diferentes estratos.
Existem sete, com Samadhi cada vez mais profundos, acompanhados de sete sons diferentes.

O acesso à Onda da Vida reflete-se por uma espécie de dança ou de ondulação.
O corpo percebe uma circulação diferente do peso e da anquilose existente em meio ao Samadhi.

A Alegria é substituída, ou pelo Vazio, ou pelo Êxtase.
A Onda da Vida não tem as mesmas características que se manifestam quando o Supramental investe o corpo.

O que desce era chamado, anteriormente, de Shakti, ou polaridade feminina do que poderíamos nomear a
Divindade.

Existe, desde algumas dezenas de anos, a descida de uma triplicidade Vibratória, em ressonância com o Sol
Central da Galáxia, em ressonância com o Centro da Galáxia e em ressonância com o Sol.

A Onda da Vida vem do Núcleo Central da Terra.
As características, as vias de propagação, os efeitos, não são totalmente os mesmos.

Eles se conjugam, é claro, a partir do momento em que os tiverem nascido, para provocar, se pudermos dizê-
lo, o Absoluto que já estava aí, de toda a Eternidade.

A polaridade da energia, a percepção da energia ou da consciência, nada têm a ver com isso.
As próprias circulações não são as mesmas (eu não vou entrar nos detalhes da circulação da Onda da Vida,

isso lhes foi explicado).
Por quê?

No que se refere à descida do que é chamado de Shakti ou do Supramental (na sua tripla polaridade), ela vai
descer ao longo de um circuito extremamente preciso chamado de Canal mediano da coluna vertebral, indo

perfurar os chakras, ativando as Coroas Radiantes e ativando, no final, o sacro.
A Onda da Vida sobe dos pés, conecta com o períneo, circula de modo preciso e apropriado.

As percepções nada têm a ver, os efeitos sobre a Consciência nada têm a ver, tampouco.

***

Pergunta: ter o chakra do baço como perfurado faz parte dos processos em andamento?

Sim, isso está diretamente conectado com a ação do Manto Azul da Graça que penetra, eu os lembro, no nível
dos pontos ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver os esquemas em “protocolos a praticar”), vindo transformar, de

maneira irremediável e definitiva, o fluxo do Éter, o fluxo das emoções (ligadas ao que é nomeado o chakra do
baço e o chakra do fígado).

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/protocolo-praticar-nova-alianca.html


Vindo, de algum modo, romper os laços de confinamento, substituindo-os pela energia e pela ressonância da
Liberdade.

Assim, um desfile de sinais digestivos ou de dores, situados ao nível do baço ou ao nível do fígado (durante a
colocação do Manto Azul da Graça), parece perfeitamente lógico.

Mesmo se vocês nada perceberem, isso é também lógico.
Tudo depende da qualidade inerente das suas estruturas, dos seus apegos e do funcionamento dessas

vísceras.

***

Pergunta: mal digerir tudo o que comemos, provém dos mesmos processos?

Sim, eu já expliquei há muito tempo que era necessário privilegiar o que fosse líquido.
Agora, o seu corpo anseia cada vez menos por alimento.

Se vocês continuarem a comer, não é surpreendente que sintomas incomuns, para vocês, se manifestem.
Os nutrientes que vocês absorvem vêm cada vez menos do que vocês chamam de alimentos, e cada vez mais

do que é chamado de Éter.

***

Pergunta: ao que corresponde a vontade, de repente, de comer doce?

Ao Medo.
O medo do Absoluto, o medo de perder a matéria, o medo de perder o corpo.

O baço está ligado ao que é chamado de Atração (assim chamado de apego à matéria), enquanto matriz,
enquanto mãe, enquanto linhagem feminina e enquanto manifestação.

Este centro de energia está, evidentemente, ligado ao pâncreas, que regula o açúcar.
A partir do momento em que o Éter do baço for restabelecido na sua funcionalidade não falsificada, a

necessidade de açúcar desaparece, na totalidade.

***

Pergunta: se considerarmos a frase: “que seja feito segundo a Vontade Divina”...

Bem amada, quem pronunciou esta frase?
Ela não tem qualquer verdade, ela faz parte do mesmo princípio que a ‘vontade de bem’.

A FONTE, o Absoluto, não tem qualquer vontade em relação a você.
Eles a deixam Livre, inteiramente.

Se o Absoluto manifestasse qualquer vontade, ele não seria o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre: “que seja feito segundo a sua Fé”?

Isso é diferente.
Eu diria: “que seja feito segundo a sua Vibração.”

A Fé é uma acepção mental.
É raro que ela tenha uma acepção de Absoluto, exceto com os Místicos.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida se manifesta, isso significa que a Shakti perfurou completamente
as bainhas dos chakras no seu movimento de descida?

Não, foi bem esclarecido que o papel de Ancorador da Luz estava ligado à descida da tripla energia, que não



existe qualquer relação entre a descida e a subida.
Não é porque desceu que isso vai subir.

Não é porque isso pode subir que isso desceu.
Se houver os dois, então isso está perfeito.

Mas um não está ligado ao outro.
Por outro lado, o trabalho preliminar de encarnação do Supramental permitiu, efetivamente, há mais de um ano,

a Liberação da Terra e a Fusão dos Éteres, chamado de descida da Luz Azul, no nível da Terra (ndr: ver a
intervenção de SRI AUROBINDO de 27 de novembro de 2011), que se atualiza, em vocês, pela colocação do

Manto Azul da Graça desde o mês de fevereiro, sobre os seus ombros (ndr: ver em “protocolos a praticar”).
Vindo liberar, na totalidade, as portas ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver em “protocolos a praticar”), tais como elas

haviam sido liberadas no nível das Estrelas da cabeça, retificando o eixo falsificado ao nível das Estrelas.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida sobe no corpo e alcança o Coração, ela pode criar uma forte
opressão neste nível?

Sim, a Vibração é substituída por um estremecimento, ou mesmo por uma pressão.
Há um estremecimento real das células e do interior do peito.

***

Pergunta: isso pode ser percebido como uma dor no órgão do coração?

Sim.

***

Pergunta: esses tremores no coração são uma etapa a fim de passar para outra coisa?

Não.
Há aclimatação desse estremecimento e da sua Vibração quando você se tornar inteiramente isso.

O Duplo se apresenta a vocês, por trás ou pela frente.
Esse Duplo, quer vocês nomeiem CRISTO (seja qual for a denominação que vocês derem a Ele), vai se

expressar por essa Fusão, por essa União, fazendo-os culminar, se pudermos dizê-lo, no estado Absoluto,
além de qualquer estado.

Existe uma relação de causalidade entre o que está ligado ao sacro e a esfera pélvica e o chakra do Coração,
que estão em harmonia.

Assim como existe uma Lemniscata Sagrada, entre o chakra dito do Coração (ou Coroa Radiante do Coração)
e os chacras do alto (6º e 7º chacras, ou Coroa Radiante da Cabeça), existe, do mesmo modo, algo entre a

zona do períneo, os órgãos genitais e o Coração.
É isso que havia sido falsificado no ser humano (neste nível).

Há, portanto, o restabelecimento de uma continuidade entre o sacro (ou o chakra inferior) e o chakra do
Coração.

***

Pergunta: a Onda da Vida também se propaga a partir do coração, do lado do Canal Mariano, até o
centro da cabeça?

Sim, a partir do momento em que vocês perceberem a modificação dos sons, ligada à Onda da Vida.
A Onda da Vida não para no coração.

Eu falei, efetivamente, de um trajeto que vai do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta Onda da Vida
também sobe e sai acima da cabeça, no nível do que é chamado de Fonte de Cristal, realizando então o
exercício chamado de Tantrismo Sagrado ou exercício de Vajrayana: união do Vajra (Fonte de Cristal) e

do Yoni (ou seja, da parte feminina, ligada ao sacro e à esfera genital).

***

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-27-de-novembro-de-2011.html


Pergunta: ao que pode corresponder o fenômeno de sentir-se transpassado por uma espada a partir
do ponto ER da cabeça, a espada como que basculando para um lado?

Isso corresponde a um dos aspectos do que é nomeado o 13º Corpo (ou Fonte de Cristal ou Vajra).
Algumas percepções são, efetivamente, nesse momento, amplificadas no nível deste ponto ER.

Não é útil especificar as implicações.
Lembrem-se de que, agora, mais do que nunca, o importante é Ser a Vibração e não compreendê-la.

Qualquer compreensão da Vibração, da Onda da Vida ou, mesmo do Supramental, agora, é um erro, por que é
projeção da consciência e não aniquilação da consciência.

***

Pergunta: como diferenciar entre Ser a Vibração e sentir a Vibração? Será que Ser a Vibração é Ser
como no Nada quando a Vibração está aí?

É o mecanismo chamado de ponto de inflexão, pelos últimos intervenientes (ndr: ver a intervenção de BIDI - 3
de 13 de abril de 2012).

Nada pode ser dito disso, pois não existe qualquer técnica para passar nesta Porta.
Mas, efetivamente, chega um momento em que o que é percebido deve, aí também, desaparecer.

Não por um esforço de vontade, não por uma refutação.
Mas como uma espécie de sequência lógica levando a uma desidentificação da pessoa e do Si, que dá lugar

ao Absoluto.
Naquele momento, não pode existir a mínima percepção seja do que for referente a esse conhecido.

Mas não são vocês que decidem, nem em meio à personalidade, nem em meio ao Si, porque qualquer decisão
é a expressão de uma consciência.

Quando é dito para ficarem tranquilos e nada fazer, isso é a ilustração do que eu acabo de dizer.
O próprio do ego e do Si é sempre querer intervir, agir e interagir, o que é totalmente contrário à manifestação

da Onda da Vida, à manifestação do Absoluto.
Apenas quando há esta capitulação total, esta rendição total que eu nomeei, há poucos dias, o Abandono do Si,

é que se conscientiza, se pudermos dizê-lo, da não-Consciência e, portanto, do Absoluto (ndr: ver a
intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012).

***

Pergunta: ao que corresponde ao fato de retomar consciência, depois de um alinhamento ou de
dormir, e sentir, naquele momento, o corpo como ondear, dançar?

É o retorno da Onda da Vida.

***

Pergunta: em que a Onda da Vida é a base dos Mundos?

A Onda da Vida é exatamente o que está presente em qualquer consciência, em qualquer não-consciência ou
no átomo, nos Universos e nos Multiversos.

Nada poderia Ser ou não Ser, sem a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o suporte dos Mundos, ela é a expressão.

Nada mais pode ser dito disso.
Apenas tornando-se Absoluto (deixando o Absoluto Ser) é que você pode descobrir o que é incontável,

inexprimível, exceto no testemunho dos efeitos.

***

Pergunta: como os Seres que vivem o Absoluto, ou as Consciências Absolutas...
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Não existem consciências Absolutas, isso foi explicado longamente.
Existe um Absoluto, com forma e sem forma.

O Absoluto é qualquer forma.
Não há qualquer dificuldade, para o Absoluto, de manifestar uma consciência em meio a algum relativo (o corpo

do qual ele é proprietário em meio a uma vida, como em qualquer outro corpo).
CRISTO dizia: “Eu e meu Pai somos Um.”

“O que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem.”
Ele dizia a estrita verdade.

É preciso ser Absoluto para viver isso.

***

Pergunta: ...podem ser motivadas a se encarnar neste mundo?

Quem disse que o Absoluto se encarnava?
A FONTE pode tomar um corpo e sintetizar um corpo.

O Absoluto não tem que se encarnar, ele está presente por toda a parte e em qualquer encarnação.
Por outro lado, aquele que reencontra o que ele É, o Absoluto, está, obviamente, inscrito em uma forma.

Esta forma irá até o fim.
Não há mais interesse por esta forma, não há mais interesse por este corpo, ele vive a sua vida, ele faz o que

tem que fazer e em nada incomoda o Absoluto.

***

Pergunta: hoje, o que podem se tornar os ensinamentos que foram transmitidos por aqueles que se
faziam chamar de Mestres Ascensionados?

Os Mestres Ascensionados pertencem à loja negra, isso foi explicado há muito tempo.
Os Mestres Ascensionados ascensionaram apenas no próprio ego.

São os ensinamentos da alma, absolutamente não os ensinamentos do Espírito e, ainda menos, o acesso ao
Absoluto.

Eles foram apenas vetores do confinamento.
Eles nunca foram validados, eles são justos e reais, mas a finalidade é falsa.

O único objetivo é o de criar o confinamento e de manter o confinamento em meio à alma e, em caso algum, de
liberar a alma e ainda menos de liberar o Espírito.

Eles nutriram o mental, eles nutriram o ego.
Eles nutriram o que é chamado de princípio Luciferiano, alimentando a alma, a explicação, mas absolutamente

não a transcendência.
Não existe qualquer ser tendo seguido este ensinamento que esteja Liberado seja do que for.

Ele está acorrentado, tão certamente quanto pelo materialismo mais desenfreado.
Todos os Anciões, também nomeados Melquizedeques, opuseram-se ferozmente, nos seus ensinamentos

(mesmo sem nomeá-los), a esses pseudos Mestres Ascensionados.
Eles representam apenas uma matriz astral e um autoconfinamento no espelhamento do ego, mesmo no nível

do Si.
Eles próprios se confinaram no princípio chamado de livre arbítrio e de karma, que tem existência apenas para

a personalidade.
O karma não existe para o Si.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade e Filhos da Lei do UM, eu rendo Graças a vocês pela sua Presença, eu
rendo Graças a vocês pelas suas interrogações.



Que o Amor, a Paz e a Verdade sejam a sua morada.
Até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled8ec.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-14_avril_2012-articled8ec.pdf
14 de abril de 2012

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-14_avril_2012-articled8ec.pdf
http://autresdimensions.info/articled8ec.html


Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento minhas homenagens e eu saúdo vocês.

O contexto da minha intervenção inscreve-se na sequência lógica do que foi comunicado por UM AMIGO, com
relação ao Yoga da Eternidade e, também, a uma série de elementos que lhes foram comunicados, com

firmeza, por aquele que se fez nomear BIDI.
O que eu vou dizer irá se inscrever na sequência lógica do que eu já pude dizer referente ao conhecido e ao
Desconhecido (a famosa Outra Margem) e a uma série de elementos que estão ligados também à noção de

Liberdade e, sobretudo, sua relação e sua independência e sua dependência com o Absoluto.
O Absoluto é o que é desconhecido, ilimitado, incognoscível, não perceptível e incapaz de conscientização.

O conjunto do conhecido corresponde ao que a consciência ordinária é capaz de refletir, de integrar, de
perceber e de conceber.

O Desconhecido é o que, efetivamente, a um dado momento, não lhes é nem conhecido, nem percebido, nem
concebível, nem acessível.

Podemos, efetivamente, falar da Outra Margem, e da noção de travessia.
Esta travessia sendo independente da presença de uma ponte ou de qualquer esforço para nadar na água,

mas, sim, de uma passagem que eu qualificaria de misteriosa, no sentido em que não existe meio de
passagem propriamente dito.

Não existe (assim como eu disse) solução de continuidade, de uma ao outra.
Poderíamos assimilar, ao nível da consciência, que o que é desconhecido pode ser conhecido.

Mas se ele se tornar conhecido, não é a Outra Margem: é apenas uma extensão da consciência deste lado do
conhecido, propiciando-lhes experimentar campos de experiência, cada vez maiores, mas que, a qualquer

momento e em qualquer caso, não pode permitir-lhes ir para este Desconhecido.
Foi dito a vocês, por outras palavras, também, que o Desconhecido não é algum lugar aonde ir (mesmo se eu o

chamei de Outra Margem), mas, sim, esta Outra Margem, este Desconhecido que vem a vocês, quando o
conjunto do conhecido parecer dissolver-se e desaparecer.

***

BIDI (como outros intervenientes) especificou para vocês que existiam processos particulares a aplicar.
Aqueles que foram chamados de processos de refutação, de processos de investigação, são processos que
visam, de algum modo, desembaraçá-los do conjunto do conhecido, a fim de dar lugar (é exatamente o termo)

a este Desconhecido.
Este Desconhecido que eclode, de qualquer forma, em meio à consciência, de maneira natural, a partir do

momento em que o conjunto do que é conhecido desaparece da consciência.
O conhecido é tanto a história da pessoa, a memória da pessoa, como o conjunto dos afetos, das emoções,
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das ideias, das concepções e das percepções existindo, a um dado momento, em meio a um indivíduo.
Eu fui chamado, também, a desenvolver para vocês uma série de elementos referentes à Liberdade, a fim de

fazê-los refletir.
A Liberdade é desconhecida, no conhecido, porque a Liberdade apenas pode exprimir-se através de certo

número de contextos e de limites que são perfeitamente compreensíveis (como a nós todos, quando estamos
encarnados).

***

A Liberdade que eu falei e que eu reitero, hoje, é aquela que vai levá-los viver, em consciência (e além mesmo
da consciência), a noção de não mais ser limitado, enquadrado, de algum modo, por um tempo, por um

espaço, por um corpo, por uma história, por uma concepção e, aí também, por uma percepção.
A Liberdade não está, contrariamente ao que poderíamos pensar, desde já alguns anos, no conhecimento.
A Liberdade não está, tampouco, na exploração do que é chamado de energia, mesmo se, hoje, sobre este
mundo, muitas técnicas, muitos ensinamentos, estejam ligados à compreensão e à vivência da energia, por

diferentes técnicas, ou antigas, ou mais recentes.
Excepcionalmente, a prática do que é chamado de energia, resulta na Liberação.

Isso ocorreu para alguns seres, no curso da história, mas é um caminho que está longe de ser o mais evidente,
o mais fácil porque, em última análise, qualquer que seja o Caminho (mesmo se for aquele da energia),

enquanto não existir, em meio à consciência, um elemento que os faça eliminar tudo o que vocês conhecem,
vocês não podem penetrar (ou se deixar penetrar) pelos Cantos da Liberdade e pelos Cantos do

Desconhecido ou, se vocês preferirem, pelo Absoluto.

***

É extremamente difícil, para uma consciência humana ordinária (e normal), representar o Absoluto já que, de
todo modo, o Absoluto é totalmente desprovido de qualquer representação, de qualquer forma, de qualquer

associação e de qualquer percepção.
Então, é claro, a partir do momento em que a consciência não pode se referir ao que é conhecido, ao que já foi

experimentado (ou às suas próprias percepções que foram desenvolvidas ou às concepções que foram
realizadas), torna-se extremamente difícil tentar apreender-se.

E, aliás, em momento algum, o Absoluto, como a Liberdade, podem ser apreendidos.
Já que não são (como isso foi dito a vocês), nem etapas, nem estados, mas, sim (digamos), uma outra

realidade, uma outra Verdade que não é mais relativa, mas Absoluta, ela também.
Naturalmente, em um primeiro momento, a consciência ordinária vai se interrogar, permanentemente, sobre o

sentido das nossas palavras.
Esse é, por sinal, o objetivo: não fazer girar o que vocês chamam de mental, mas, sim, colocá-los frente a uma

equação, de alguma maneira, que não oferece espaço de resolução, em meio ao conhecido, podendo, de
alguma forma, levá-los à Transcendência.

Obviamente, ao nível do ego, este procedimento sempre vai ser chamado de estúpido, já que o ego apenas
pode refletir através da percepção de uma série de dados, de uma série de elementos, perfeitamente

representáveis, perfeitamente identificáveis.
Mas isso jamais será o Desconhecido porque, este Desconhecido, este Absoluto (o que confere a Liberdade),

não corresponde a qualquer lei que vocês conheçam, neste mundo.

***

Isso foi chamado de diferentes maneiras, mas, o que vocês podem guardar, é que existe uma lei de
causalidade, de ação / reação, que se refere exclusivamente a este mundo, e que existe uma Lei de Ação da

Graça que não representa e nem corresponde, absolutamente, a este mundo, mas que se situa em outros
lugares.

Estes outros lugares têm a particularidade de não ser distante, de não poder ser conhecido como outro espaço
ou outro tempo, mas, sim, de estar agrupado (como dizia BIDI) atrás de alguma coisa, de esconder-se.

De alguma coisa que aguardaria, sem estar consciente, sem ser manifestada, o seu momento e a sua hora.
O seu momento e a sua hora são as circunstâncias particulares, onde a famosa investigação e o famoso

posicionamento em meio ao que é necessário refutar, vai levá-los a este espaço particular de vazio ou de nada.
Este espaço de vazio e de nada pode ilustrar-se, nos seus momentos de Alinhamento, como uma fase de

adormecimento, como uma fase onde, pelo contrário, as Vibrações tornam-se tão intensas que elas se tornam
(como o disse a Estrela GEMMA) um mecanismo de tremor Interior extremamente potente.

Mas tudo isso pertence ao conhecido (mesmo se era desconhecido de vocês, antes) já que se manifesta,
mesmo se a consciência se modifica, naquele momento, de maneira perceptível (e, portanto, de maneira
consciente), podendo mesmo chegar onde se pretende, ou seja, no estabelecimento, em meio ao Si e à



consciência Turiya.
Mas esta consciência Turiya, o conjunto dos Samadhi que lhes foram descritos, são apenas etapas e ilusões,
por sua vez, desde o momento em que o seu ponto de vista e o seu olhar saem deste condicionamento, saem

desta noção de evolução, de caminho, de objetivo ou de evolução mesmo espiritual.

***

Naturalmente, é extremamente delicado, por assim dizer, para o ego (para o Si, ainda mais), ousar
desvencilhar-se de tudo o que foi conquistado, de tudo o que foi experimentado, de tudo o que foi manifestado,

gradualmente e à medida do que vocês descobrem.
Entretanto, não existe alternativa e outra possibilidade.

Eu os lembro, contudo, de que o Absoluto não é, obrigatoriamente, para conceber como o seu objetivo, porque
ele jamais será um objetivo.

É um Estado (além de todo estado) que ocorre, realmente, a partir do momento em que vocês estão vazios de
vocês mesmos, vazios de tudo o que foi construído, vazios de toda história, e também de toda percepção e de

toda concepção.
Então, é claro, uma série de elementos desenrolou-se (desde pouco mais de dois meses, sobre esta Terra)
em ressonância como Manto Azul da Graça que foi colocado e que favoreceu, de alguma forma, a Onda da

Vida da Terra.
É, portanto, acessível a vocês viver alguns mecanismos, em meio à consciência (que são, então, conhecidos,

mesmo se, até agora, eram desconhecidos de vocês), novos (digamos), mas que vão levá-los,
progressivamente, a viver certos estados.

Esses estados, a partir do momento em que eles são vivenciados, tornam-se conhecidos, vocês hão de convir.
Mas eles os aproximam, de maneira indiscutível, da noção de Liberdade.

Esta Liberdade que não pode ser concebida desde o momento em que vocês estão presos e apegados a um
corpo, presos e apegados a uma história, a um cenário, a conjuntos de manifestações que fazem com que

vocês os denominem: a vida.

***

A Verdadeira Vida não é deste mundo, isso lhes foi dito, de diferentes modos, em diversas ocasiões, hoje,
como o tempo todo.

Sempre existiram seres, sobre a Terra que, a um dado momento (muitas vezes após um trauma), foram
capazes de aceder a esta Transcendência e de viver esta Transcendência, pondo fim ao observador e à

testemunha.
Lembrem-se, contudo, de que este Último, este Absoluto, não é algo que deva ser vislumbrado pelo conjunto
daqueles que vivem processos Vibratórios ligados ao Si, como alguma coisa necessariamente a transformar.

Foi dito a vocês, por outras vozes, que a Terra estava Liberada, desde um ano.
Isso é estritamente a verdade.

Esta Liberação está em andamento, no momento atual mesmo em que eu lhes falo.
Isso se traduz, é claro, pela sua Liberdade nova: aquela de poder Casar-se com a sua Cópia [Duplo], de viver

estados místicos, nada tendo a ver com o que era experimentável até agora.

***

O Êxtase Místico não é um Samadhi.
O Êxtase Místico não é uma relação do tipo personalizada, entre dois seres, mas sai amplamente desse

contexto, já que este Êxtase é (na finalidade, eu diria) o Último possível do conhecido, neste mundo.
E, aliás, o Êxtase (como lhes foi dito) é uma testemunha indireta do acesso ao Absoluto.

Este acesso ao Absoluto não sendo vocês que acedem ao Absoluto, mas o Absoluto que acede a vocês, a
partir do momento em que vocês estão vazios de tudo o que era ligado à personalidade, e mesmo ao Si, em

suas concepções, em suas percepções, em seus afetos, na sociedade.
Enquanto vocês permanecerem em meio ao conhecido, o que é nomeado o Absoluto irá lhes aparecer como

impossível, como ilusório, como algo indescritível.
Ao passo que, em última instância, se vocês fossem capazes de permanecer (como foi dito por alguns

Anciãos) tranquilos, em paz, o Absoluto iria se revelar naturalmente, e vocês deixariam o mundo do conhecido,
e entrariam nos espaços de Liberdade onde a consciência não existe mais (onde a consciência não está mais

conectada a um corpo, nem a uma história, nem mesmo a um ambiente).
Há realmente uma transcendência, naquele nível.

Talvez vocês tenham notado, ao redor de vocês, que esta sede de Absoluto seja onipresente.



***

A Liberdade, efetivamente, não é conhecida de vocês.
A Liberdade é não mais estar localizado, não mais ser dependente do que quer que seja, e de quem quer que

seja e, sobretudo, deste mundo.
Isso, é claro, não faz de vocês alguém que não esteja sobre este mundo, mas que ali está plenamente e que,

contudo, não faz parte porque você sabe (ou por vivê-lo, ou porque isso vem de muito longe) que este mundo é
apenas alguma coisa do que o afasta do que você É, em Verdade.

A Liberdade é algo que não pode existir em meio ao conhecido, aí tampouco.
A Liberdade transparece a partir do momento em que vocês vivem sua própria Transparência e onde vocês

saem do que é chamado de pessoa (com sua história, com seu físico, com sua memória, com suas
projeções).

Eu repito, porque isso é importante especificá-lo de novo, que se desembaraçar da personalidade não é ali pôr
fim (de alguma maneira), não é tampouco decidir separar-se de tal coisa ou de tal pessoa (mesmo válido a um

dado momento para liberar em vocês o que devia sê-lo).
Mas a Liberação que está, hoje, em causa, nas conversações, é uma Liberação que nada tem a ver com o que

vocês possam conhecer.
Os atributos da Liberdade, é claro (e que dão acesso a este Absoluto de maneira mais formal) é, antes de tudo,

não mais limitado a este corpo, não mais limitado aos seus próprio pensamentos, às suas próprias
percepções, a capacidade para estabelecer comunhões com outras pessoas que aquelas que são habituais,

no seu ambiente.
Esse processo de deslocalização é, também, uma pequena morte (já que, apenas depois, seguindo-se os

fenômenos da Dissolução) propiciando-lhes viver etapas onde mais nada parece existir.
Então, muitos de vocês mergulham no sono, naquele momento, muitos de vocês não têm mais qualquer

lembrança do que acontece durante o que vocês denominam sono.

***

Assim age o Absoluto quando ele se revela em vocês.
Enquanto ele encontrar um elemento discursivo, enquanto ele encontrar um elemento de pensamento, de ação

ou de reação, de emoção, ele vai, de algum modo, provocar, em vocês, mecanismos diretamente alinhados
com essas problemáticas, a fim de sair do caminho (se o podemos assim falar).

A partir do momento em que vocês entram em um estado intermediário (que vocês denominem isso sono ou
de qualquer outro modo), a movimentação da energia, a movimentação da Luz Vibral, de um modo ou de outro,

vai colorir a experiência daquele que o vive, permitindo-lhe, aí também, dar uma espécie de grande passo.
Esse grande passo corresponde a uma circulação da Onda da Vida, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Isso corresponde também ao início dos mecanismos de Liberação, ou seja, à ‘desengramação’ da localização,
em meio a um corpo, em meio a uma data, em meio a esta Terra, a um espaço específico.

Ainda uma vez, esse processo que se vive, quaisquer que sejam as palavras que vocês queiram ali anexar, irão
permanecer apenas palavras porque o mais importante é, evidentemente, a experiência, ou o conjunto de

experiências que vão aproximá-los, de algum modo, do Absoluto.

***

Vocês se apreendem, assim, de que há um processo de Reversão onde a consciência deve cessar, de uma
maneira ou de outra, de se projetar no exterior dela mesma.

O que foi realizado (por esse processo de decantação) vai levá-los, progressivamente, a uma outra realidade,
que pode ser conhecida, mas que, entretanto, evoca para vocês, de maneira intensa, o que eu nomearia uma

Margem ou uma Orla.
Ou seja, a Margem ou a Orla evoca uma mudança, uma partida, uma mudança de nível, uma mudança de
estado da matéria, e é muito exatamente o que acontece em meio ao Espírito que se aproxima, de algum

modo, desses espaços do Desconhecido.

***

Os encontros com a Cópia tornam-se cada vez mais frequentes.
Qualquer que seja (como vocês sabem) o nome que possa tomar essa Cópia (que vocês a nomeiem CRISTO,

que vocês a nomeiem BUDA, que vocês a nomeiem um ser amado), isso não tem qualquer espécie de
importância.



Somente contam, não a experiência vivenciada nela mesma, mas as consequências da experiência que
conduzem à fusão com a Cópia, que conduzem ao que foi nomeado: o Casamento Místico.

Desse Casamento Místico resulta certa forma de completitude.
Esta completitude refere-se ao conjunto do corpo, ao conjunto dos pensamentos, ao conjunto dos limites que

foram colocados, até agora, pela encarnação (qualquer que seja esta).
Vivendo isso, isso vai permitir abrir, eu diria, algumas válvulas, alguns ‘circuitos’, em vocês.

***

Do mesmo modo que para o desenvolvimento da Onda da Vida, existem circuitos privilegiados (que nós não
demos para não saturar vocês), saibam que existem também circuitos diferentes, colocando-se, de alguma

forma, em movimento, em meio ao conhecido, a partir do momento em que o Casamento Místico estiver perto,
a partir do momento em que esse Casamento com a Cópia se aproximar, de algum modo, de quem vocês São.

É durante este período que vocês irão se conscientizar, digamos, de que nada se desloca, exceto o seu
próprio ponto de vista, e de que é, justamente, o deslocamento do seu ponto de vista que vai permitir dar todo

o lugar ao Absoluto.
Dessa maneira, seguindo os preceitos que lhes foram dados por BIDI e por outros Anciãos (assim como por
algumas Estrelas), vocês têm em posse todos os meios que lhes são úteis, necessários e suficientes, para

aceder a esta finalidade, que acede, na realidade, a vocês.
Não faça disso uma obrigação.

Vocês realizaram uma série de exercícios práticos que culminaram, no espaço de nove meses, na criação de
uma Merkabah Interdimensional coletiva, assim denominada.

***

Vocês podem manter esses estados se vocês quiserem.
O mais importante não é sentir o Fogo do Coração, mas, sim, instalar-se no Absoluto.

Lembrem-se, também, de que viver a Liberdade, viver o Absoluto, necessita, da sua parte, uma forma de
infância, ou seja, de permanecer neutro, aí também (de não querer compreender, de não querer tomar):

simplesmente estar aí, presente no instante.
Estando presente, aí, no instante, várias coisas se desvendam e se revelam.

O que foi vivenciado, para vários de vocês, desde alguns anos, foi realizado, se o podemos dizer,
forçosamente, mentalmente.

Quando o conjunto dos intervenientes lhes falou, dizendo-lhes para nada fazer, eles lhes pediram não para
repousar em uma poltrona e aguardar o que quer que seja: foi-lhes pedido, sobretudo, para deixar a Vida fluir

através de vocês.
A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça favorecem isso.

Então, aproveitem os momentos que lhes são oferecidos para viver o que vocês têm a viver, sem se colocar a
menor culpa, o menor questionamento.

Nós concebemos que é extremamente difícil, para o ser humano encarnado (neste século, como em qualquer
século), acreditar e supor, até mesmo, que o que é chamado de esfera sexual, no seu sentido o mais

arquetípico, participe desse Casamento Místico.
Mas, entendam bem por aí, que eu não falo de relação física, mas, sim, da ação do Duplo Etéreo, através de

uma alquimia muito particular que vai, de algum modo, preparar este famoso salto no Desconhecido, esta
famosa Transparência e Transcendência (que vai levá-los a outra coisa).

***

Lembrem-se, também, de que o Absoluto jamais será uma busca, mas a antítese da busca.
É o momento, muito precisamente, que lhes foi definido como o momento em que vocês sabem que não há

nada a buscar, nem a encontrar, nem a esperar.
É o momento em que se apresenta, a vocês, o que foi dito: o ‘que bom’ e a dúvida.

E o ‘que bom’ e a dúvida não estão aí para fazê-los duvidar, eles não estão aí para fazê-los renegar o que
vocês vivenciaram, mas, sim, para ali trazer esta Transcendência particular, que deve levá-los a estabelecer-se

nesta nova Verdade, nesta nova realidade.
Naturalmente, vários ensinamentos têm fundamentado esta nova realidade como nova Dimensão de vida, ali

inscrevendo uma solução de continuidade, ali inscrevendo, aí também, uma forma de perenidade.
Vocês vão depressa aperceber-se de que isso é estritamente impossível.

Todos aqueles de vocês que se aproximam (ou que ao Absoluto se aproxima) e, aqueles que o vivem, sabem
pertinentemente, para vê-lo claramente, que o jogo da ação / reação é apenas destinado a uma única coisa:



manter a ilusão de que tudo vai bem.
Então, cabe a vocês definir onde vocês querem se colocar: ao nível da sua consciência, das suas percepções

e das suas concepções.
Vocês querem ir para a Dissolução?
Vocês querem ir para o combate?

Um como o outro vão conduzi-los a estados totalmente opostos e diametralmente opostos.
Um corresponde à realidade do Amor.

O outro corresponde à realidade da ação / reação.
Mais uma vez, são dois mundos que vivem lado a lado, que podem sorrir, mas cujos objetivos não são

absolutamente os mesmos.

***

Aquele que realizou o Si jamais irá se colocar a questão do Absoluto.
Só aquele que se formula a questão do Absoluto (quer esteja no ego ou no Si), vai, progressivamente,
pacientemente, construir o que vai levá-lo a tudo desconstruir, e dando a viver (o espaço de um instante
reparável em toda vida) o acesso ao Ilimitado, o acesso à Outra Margem (aí onde não existe qualquer

causalidade, qualquer corpo, qualquer função).
Coisa que não podemos falar, é claro, porque o Absoluto jamais será um estado ou uma etapa: ele apenas
representa a quintessência de um caminho espiritual daquele que caminhou muito tempo e que descobre a

insatisfação de não ter suas respostas.

***

O conjunto dos elementos que eu dou a vocês é destinado a fazê-los aproximar-se (digamos) do Absoluto.
Porque, é claro, a personalidade, e mesmo o ego, sempre vão buscar (no que lhe é conhecido) esta noção de

Absoluto.
E então, eles eliminam esse conceito da sua realidade intrínseca.

É para isso que eu irei intervir, em outros momentos, a fim de dar-lhes elementos que vocês poderão sempre
qualificar o mental, mas que serão, para vocês, como faróis ou referências referindo-se ao estabelecimento em

meio ao Absoluto.
Este estabelecimento em meio ao Absoluto (como foi dito) lembra que isso não é nem uma etapa, nem um

estado, nem uma localização.
É, simplesmente, o momento em que a própria consciência se dissolve para viver a aconsciência.

O estado que se aproxima mais é o sono, mas as consequências do sono não são as mesmas que as
consequências da aproximação do Absoluto, da sua vida.

O que quer que aconteça no seu sonho, vocês saem, pela manhã, com lembranças, emoções, sonhos, às
vezes mais ou menos importantes do que outros, mas, até prova em contrário, esses próprios sonhos são

significantes, apenas tendo muito pouco efeito no real ou, em todo caso, em um tempo de latência
extremamente longo.

As condições da Terra não são as mesmas.
Que isso seja através dos Anciãos ou através de BIDI (ndr: canalizações de 08, 09 e 13 de abril de 2012) (*),

vários elementos Vibratórios aparecem.
Eles são um convite para terminar, de algum modo, um processo, a fim de ir cada vez mais para este

Abandono à Luz, para esta Transparência total de vocês mesmos que irá permitir, no momento oportuno,
realizar o que é para realizar.

***

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, assim como o Absoluto que começa a ser vivido, para alguém, induz
um número considerável de modificações.

Seria extremamente fastidioso passá-las em revista, porque alguns de vocês iriam reconhecer mais e outros
muito menos.

O mais simples (e isso foi dito por diferentes vias e diferentes abordagens) é que o Absoluto já está aí, que ele
não pode ser expresso, nem mesmo tomado pela consciência.

Isso não quer dizer, é claro, que vocês devem parar de comer, mas, muito mais, que a própria alimentação não
será mais um obstáculo ao que emerge de vocês, o que, até agora, permanecia oculto de vocês.

O maior dos paradoxos, naquele nível, é ao mesmo tempo aceitar, total e plenamente, sua encarnação,
enquanto sabendo que isso é destinado a se transformar de maneira radical.

Enquanto existir um processo de negação do que quer que seja vivenciado, vocês não podem aceder, real e



concretamente, ao Absoluto.

***

O Manto Azul da Graça desvendando-se faz ressoar a Onda da Vida, aproximando-os da Onda da Vida.
Há, é claro, elementos que estão ligados à história pessoal que podem interferir, manifestar-se, naqueles

momentos.
Mas isso, em última instância, não tem qualquer importância porque o encontro com o Absoluto (mesmo para
aquele fechado em um relativo) é suficientemente tremendo para levá-los a Ser e avançá-los à frente da Porta

Estreita.
Não há, entretanto, qualquer vontade que se expresse através daqueles que vivem o Absoluto.

É simplesmente um estado particular onde a consciência é transcendida e superada, onde não existe qualquer
consciência, qualquer obstáculo.

A Transparência e a Espontaneidade são efetivamente a Verdade daquele que se estabelece nisso.
Se vocês não vivem, nem a Onda da Vida, nem o Manto Azul da Graça, não busquem, por meio algum, obtê-la

porque não se pode obtê-la.
A única maneira de ali trabalhar é esvaziar-se si mesmo de tudo o que, até agora, podia representar um sentido

de honra, um sentido de dever, um sentido de serviço.
Cabe a vocês escolher, mas se a Luz os chamar, cabe a vocês saber para o que vocês querem ir: a Luz Vibral

ou a manutenção de certa ilusão com uma procura perpétua do Amor Vibral.
Tudo isso é perfeitamente calculado e agenciado.

***

O conjunto do que vocês são, aqui, cada vez mais, está relacionado com planos muito mais sutis.
Durante esse tempo que vocês passam aqui, e durante a aproximação desse tempo, várias coisas novas

aparecem em vocês, que isso seja ao nível de vocês mesmos, ao nível de suas crenças, de suas
experiências.

Eu jamais pude dizer outra coisa senão o que eu repito agora para vocês, mesmo a palavra Absoluto não
fazendo parte do meu vocabulário, na época da minha última encarnação.

O Absoluto vai trazer algo que está muito além do Si, muito além da Realização, ilustrando, na totalidade, o que,
desde dois anos, foi denominado o Juramento, a Promessa e o Juramento, pela própria FONTE.

Quanto mais vocês permanecerem na neutralidade, quanto mais vocês acolherem o que vem a vocês, mais
rapidamente vocês irão terminar com a personalidade, com a individualidade.

Obviamente, aquele que se coloca irremediavelmente em meio ao Ego, quando ele souber algo sobre isso, ele
vai falar de desaparecimento da vida.

Isso não é, evidentemente, de qualquer maneira, o caso, mesmo se possa ser assim apreendido e
compreendido pela personalidade.

O Absoluto: essa palavra que foi empregada, independentemente de qualquer conotação histórica ou de
escritura, é certamente uma das palavras mais adaptadas para permitir-lhes conscientizar este Absoluto.

 Assim que vocês o fizerem, vocês irão constatar, por si mesmo, que se torna perfeitamente fácil estabelecer
comunicações, Comunhões e atos de Amor, independentemente de qualquer presença (muitas vezes, ou, no
começo, sob a forma de sonho, em seguida, ou de maneira totalmente consciente, de maneira inesperada),

onde vocês começam a Vibrar, vocês começam a se fundir com uma outra consciência.
Novamente, não existe diferença fundamental entre o CRISTO, a Cópia, BUDA, ou qualquer Irmão ou Irmã que

se dirige ao mesmo estado.

***

Tudo o que foi conhecido de vocês, até agora, tudo o que os oprimiu, até agora, é levado a desaparecer.
Será, no entanto, que é preciso parar?

Será, no entanto, que é preciso anteceder o Apelo d’Aquela que irá falar a vocês?
Não.

O mais importante, durante este período, é tentar permanecer centrado.
Quer estejam instalados no Eu, instalados no Si, ou instalados no Absoluto, o mais importante não é brutalizar

este corpo, o mais importante é conectá-lo à natureza, conceder um tempo para ele.
Se vocês estiverem de acordo com isso (a Onda da Vida que nasceu nos seus pés, que, para alguns de

vocês, começou a se propagar ou a ir até a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração), tornar-se-á cada vez
mais fácil para vocês, cada vez mais simples, estabelecer-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.



No que foi dito por UM AMIGO no Yoga da Eternidade (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012)
(**), vocês irão compreender muito facilmente, experimentando-o, que o pior dos obstáculos a esse estado

(que não é um) permanece e irá permanecer, pela Eternidade, o Mental: a necessidade de conhecer, a
necessidade de refletir, a necessidade de se nutrir.

O conjunto do que é para viver é, portanto, uma revolução.
Esta revolução não é simplesmente uma passagem de um estado a outro, mas é, sim (para cada um de

vocês), durante este período, o meio imprevisto de realizar quem vocês São, além do Si, além de todo Si,
inscrito em uma realidade muito mais ampla e muito mais vasta do que o que vocês puderam acreditar até

agora.
Quando alguns movimentos e alguns representantes dos movimentos orientais dizem-lhes que vocês não são

este corpo, que vocês não são este pensamento, que vocês não são estas emoções e que vocês não são
sequer esta vida, isso necessita, para o que foi falado, uma mudança radical do ponto de vista, mas, também, a

realização de uma série de experiências, em vocês, preliminares, aí também, para estabelecerem-se
diretamente em quem vocês São.

***

O conjunto dos elementos que eu acabo de dar a vocês vai, agora, chamar às suas próprias interrogações.
Se for necessário avançar ainda mais no que eu disse, e se nós tivermos oportunidade, nós iremos fazê-lo.

A interdependência da Liberdade, do Absoluto, do Desconhecido, é extremamente importante de ser
representada, mesmo se, é claro, o Absoluto, vocês o compreenderam, não possa ser, de forma alguma,

representável, porque, a partir do momento em que ele é revelado a vocês, no momento específico em que ele
se revela, vocês nunca mais são o mesmo.

Vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais esta história e vocês
não são mais, tampouco, este mundo, em sua totalidade.

Isso não os impede, obviamente, de continuar a rir, de continuar a viver e a amar, muito pelo contrário.
Mas o seu ponto de vista é definitivamente alterado.

Ele nunca mais poderá voltar atrás, ele nunca mais poderá funcionar como antes.
O desenvolvimento do Absoluto em meio a um relativo (que é este corpo) ocorre de maneira extremamente

precisa.
Como foi dito por alguns Anciãos, não é questão de desenvolver as percepções ou as não percepções do que

ocorre.
É importante deixar viver, por vocês mesmos, o que é para viver, sem qualquer avidez, sem qualquer

reivindicação.
E, efetivamente, como vocês irão apreendê-lo no momento em que vocês o viverem, a Paz e a Tranquilidade

são os elementos principais para viver esse encontro com a Cópia, esse face a face além deste mundo.
Minha exposição foi curta.

Eu lhes dou, então, a liberdade de me perguntarem o que se apresenta a vocês, de formular perguntas para
mim, de submeter perguntas para mim.

E irei responder da melhor forma possível.
E eu não vou me separar das palavras as mais simples e as mais significativas, para vocês, permitindo-lhes,

não conscientizar, mas mudar o olhar a fim de não mais ser qualquer olhar.
Eu os deixo, portanto, exprimir-se sobre o que vocês têm a perguntar.

Retenham, também, enquanto vocês pensam, que, a partir do momento em que vocês tiverem a oportunidade
de encontrar um Ser tendo vivenciado esta Transcendência, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

alguma coisa ressoa em vocês e que vai modificar os diferentes sintomas (que vocês percebiam até então).
O seu Si vai tender, de algum modo, à escuta deste Irmão ou desta Irmã que, cada vez mais numerosos, na

superfície da Terra, começam a comungar entre eles mesmos, com a Cópia, com o CRISTO, e se revelar no
Absoluto.

... Silêncio ...

O fato de se sentirem neste estado particular é muito exatamente o que ocorre pouco antes do Absoluto
assumir.

Se vocês aceitarem fazer silêncio, como é o caso de tudo o que normalmente poderia tocar o consciente,
vocês irão constatar, muito facilmente, a mudança de olhar prestes a ocorrer, a mudança de ponto de vista.

O tempo desta Terra chama-os, de todo coração, a isso.
Aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que, de uma maneira ou de outra, vivem o Absoluto, chamam-nos também,

silenciosamente, a isso.
Há, efetivamente, um contágio extremo do Absoluto.

Desde alguns anos, entre os primeiros Anciãos a intervir entre vocês, já naquela época, o Mestre RAM (ndr:
canalização, dentre outras, de 23 de agosto de 2008) (***) havia se comunicado com vocês pela Vibração e

pelo Silêncio e pelas palavras.



 Hoje, é muito mais fácil, digamos, entrar em Comunhão pelo Silêncio, além da Vibração.
E é exatamente o que se desenrola em vocês, agora.

Quer vocês durmam ou não, quer vocês tenham a impressão de não mais poder refletir, de ser, vocês também,
carregados pela Onda da Vida, o resultado é inegável.

A particularidade da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça é que (gradualmente e à medida que o tempo
transcorre, de maneira linear) vocês não poderão renegar ou negar, de forma alguma, o que acontece em

vocês, como em sua vida.
Independentemente do que irá lhes oferecer a vida, será preciso ir no sentido do fluxo, porque toda resistência

é em vão, qualquer que sejam os acontecimentos, porque todos eles contribuem para estabelecê-los na
Beleza, na Verdade.

Não pode ali haver ambiguidade, nem se apresentar ambíguo para o Absoluto.
Como nós lhes dissemos (uns e outros), nossas intervenções irão se desenrolar cada vez mais nesta quietude.

Além das palavras que nós pronunciamos e iremos pronunciar, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a
instalação do Absoluto.

... Silêncio ...

Eu continuo a escutá-los.
Se nada brotar em vocês, se nada eclodir, então vocês podem concluir que o que se desenrola é muito

exatamente o que deve se desenrolar.
Ainda existem perguntas?

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu me proponho a acompanhá-los, durante o seu Alinhamento, na recepção e na Comunhão ao Manto
Azul da Graça e, também, à Onda da Vida.

Lembrem-se de que esse tempo não é mais tempo para qualquer conhecimento exterior.
É o tempo da urgência absoluta, sem precipitação, permanecendo tranquilo, descobrir os espaços de Paz os

mais absolutos, com a nossa Presença ou sem a nossa Presença.
Há, em vocês, a mesma capacidade, que é aquela do Absoluto.

A partir do momento em que vocês se apreenderem, de maneira mais profunda, do sentido do que lhes foi
comunicado por UM AMIGO, sobre o Yoga da Eternidade (**), quanto mais vocês penetrarem neste silêncio,
neste estado que antecede o Último, chegará um momento em que toda noção mesmo de consciência irá

desaparecer: vocês não irão se pertencer mais.
Mais nada da pessoa ou da individualidade irá existir.

A Verdade está aí, e somente aí.
Todo o resto, tudo o que nós lhes dissemos (através deste mensageiro, como durante nossa vida) foi, no final,

destinado a levá-los a este instante e a este tempo, muito precisamente.
Lembrem-se de que cada coisa está no seu lugar e no seu lugar correto, assim como para vocês.

Vocês estão estritamente no lugar correto.
É tempo, agora, para mim, de saudá-los e de render Graças pela Doação da Graça.

Assim como eu espero que vocês tenham vivenciado, as palavras perdem até mesmo o seu sentido primeiro e
irá lhes tornar cada vez mais difícil somente seguir as palavras porque a Onda da Vida irá antecedê-las.

E cavalgando, se o podemos dizer, a Onda da Vida, a palavra desaparece, o próprio sentido desaparece.
Vocês tocam, então, da consciência, um elemento importante.

Eu sou IRMÃO K.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo, então, até a Doação da Graça, dentro de alguns instantes.

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

(*) – Mensagens de BIDI (2012)



http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(***) – RAM (23.08.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ram-23-de-agosto-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1423

14 de abril de 2012
(Publicado em 15 de abril de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ram-23-de-agosto-de-2008-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1423
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho a vocês, nesse início do mês de maio, a fim de enunciar alguns elementos.

Eu lhes transmito a Graça, o Amor e a Verdade.
Durante este mês de maio, a minha Presença irá acompanhá-los e eu voltarei a me exprimir, entre vocês, em

várias ocasiões.
O Manto Azul da Graça que foi posto, em vocês, desde alguns meses, operou, e continuará a operar, para sua

Liberação e para sua Ascensão.

***

Durante este mês do seu ano, muitos elementos vão se colocar em prática (em vocês, como sobre este
mundo) a fim de facilitar, de favorecer, a sua Liberação.

O que se desenrola, em vocês, em sua vida, sobre este mundo, permanece em vocês, nesse Núcleo de
Eternidade, nesse Ponto central, onde se encontra toda alegria, toda completitude e toda paz.

O Manto Azul da Graça continuará a agir, durante este mês (eu diria de maneira muito mais palpável, para
vocês, muito mais intensa, muito mais densa), propiciando-lhes aproximar-se ou penetrar em suas Moradas de
Eternidade, em suas Moradas de Paz Suprema, a fim de que nenhum acontecimento (deste mundo ou da sua

vida) possa alterar ou perturbar a sua Eternidade, levando-os a bem mais do que recuar, mas a viver um
desprendimento real de tudo o que pertence ao que não é Eterno.

***

Durante este período, eu os convido a estar particularmente à escuta do que lhes diz a Onda da Vida, a estar
particularmente à escuta dos encontros que chegam a vocês (que esses encontros se refiram a consciências

desta carne ou a consciências de outros lugares).
Porque os contatos vão fazer-se cada vez mais íntimos, cada vez mais presentes, cada vez mais evidentes, a

partir do momento em que vocês acolhê-los, sem medo, sem dúvida, sem interrogação.
Esses contatos são o que precede ao que vai se desenrolar, durante este período (e naqueles que vão se

seguir), que vai levá-los a mudar radicalmente, não somente de ponto de vista, não somente de mundo, mas,
sobretudo e acima de tudo, de consciência.

***

MARIA - 6 de maio de 2012 - AUTRES DIMENSIONS
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Estejam lúcidos.
Estejam cada vez mais verdadeiros e autênticos e de acordo com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.

O que lhes é proposto, e o que lhes será proposto, irá sempre para mais Liberdade, para mais Alegria, para
mais leveza, para mais autenticidade.

Todos os Alinhamentos, em seus horários habituais, todos os Alinhamentos que vocês fazem, em particular,
todos os Alinhamentos que irão ajustá-los à Onda da Vida, ao seu Duplo, irão aproximá-los do seu Casamento
Místico, de algo que lhes é estritamente desconhecido (para aqueles que não o vivenciaram) e que representa
o que eu nomeei esta Morada de Paz Suprema, este estado de Felicidade Absoluta, onde nada do que é da

vida ordinária pode alterá-los (nem nada deste mundo).
Não há outra salvação senão estabelecer-se (cada vez mais evidentemente e rapidamente) nesta Consciência

que é, eu os lembro, a sua Eternidade, a sua Alegria (aquela que não conhece qualquer emoção, qualquer
problema ligado ao desenrolar da sua vida sobre este mundo).

***

Vocês são os Filhos da Lei do Um.
Vocês são as Sementes de Estrelas.

Vocês foram os Ancoradores da Luz e os que participaram (para alguns de vocês, desde as Núpcias Celestes)
do estabelecimento do que chega agora.

O compartimentar das Dimensões atinge o seu fim, dando-lhes a viver sentimentos de Liberdade e de
Liberação, cada vez mais intensos, que isso seja em vocês, que isso seja nos seus acessos a esses espaços
que lhes foram fechados, ou ainda através do que minha Irmã GEMMA falou a vocês, desde algumas semanas,

sobre este Casamento Místico.
E também do que lhes disse UM AMIGO, sobre o que foi denominado Yoga da Eternidade (ndr: intervenção de

UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (*).

***

Vocês entram, a partir de hoje, nos Tempos da Eternidade, pondo fim, efetivamente, a certo número de coisas.
O seu Coração deve permanecer leve e sereno.

E isso não depende de qualquer decisão que lhes seja própria, mas, unicamente, da sua capacidade para
deixar agir a Doação da Graça, em vocês.

***

Mais do que nunca, eu chamo sua Consciência para o fato de que vocês são apenas a Graça, apenas a
Doação.

Porque a própria Essência do que vocês São é Amor e de que não há outros caminhos senão o Amor, de que
não há outras verdades senão o Amor, para manifestar, doravante.

O Manto Azul da Graça vai trabalhar, de maneira cada vez mais intensa, em meio às suas estruturas corporais e
à sua estrutura sutil, levando-os, por vezes, a viver situações que eu qualificaria de radicais.

Não julguem o evento que ocorre em sua vida.
Não julguem ninguém.

Aquiesçam ao que a vida lhes dá, porque a Vida se dá ela mesma, porque vocês São a Vida.
Não permaneçam no que é habitual a vocês (ou seja, nesta ação / reação aos acontecimentos da vida ordinária,

quaisquer que sejam), mas penetrem, cada vez mais facilmente e com facilidade, na Onda da Vida, nesse
Manto Azul da Graça que é colocado em vocês.

***

Como eu lhes disse, eu irei acompanhá-los (de maneira muito mais precisa, muito mais evidente, também, para
muitos de vocês) durante este período.

Vocês poderão, durante este mês que vai transcorrer, pedir-me o que vocês quiserem, para a sua Liberdade,
para a sua Liberação.

O Comandante lhes falou do processo alquímico e é muito exatamente disso que se trata.
Esta alquimia vem concluir, de algum modo, e abrir outra coisa.

Esta outra coisa (que para alguns de vocês ainda está apenas na fase das primícias) não é senão a Revelação
da Verdade da sua Eternidade, da Autenticidade, do Riso e, sobretudo, da Multidimensionalidade.

Muitas vezes, os Anciãos lhes falaram do olhar ou do ponto de vista que vocês colocaram sobre o que é para



viver.
Eu voltarei, simplesmente, nesta frase (que foi pronunciada, com frequência, pelo Comandante) (ndr: O.M.

AÏVANHOV): “a lagarta torna-se borboleta”.
A lagarta não conhece a borboleta, mas isso está inscrito no que ela é, ela mesma.

A borboleta apronta-se para viver o que ela é.

***

As Vibrações (ao nível do seu Templo, através de algumas estruturas) participam da sua Liberdade, da sua
Alegria.

Acolham o que chega como uma Doação da Graça porque é muito exatamente isso.
E lembrem-se de que, nas esferas da Unidade, a palavra sofrimento não pode existir.

O sofrimento apenas resulta da dualidade, unicamente do confinamento e da ilusão do efêmero.
Se vocês forem francamente para o que a Luz lhes propõe (e para o que a Onda da Vida lhes propõe), vocês

só podem estar satisfeitos com esta alquimia.
Lembrem-se de que, durante este mês (em que vai ver-se verter, sobre a Terra, o conjunto da Irradiação
Cósmica e Solar esperada desde tanto tempo), resta-lhes apenas estar Alinhados com vocês mesmos.

Resta-lhes apenas aquiescer à Luz, aquiescer à Eternidade.

***

O seu corpo vai manifestar cada vez mais sinais.
Vivam-nos.

Não atribuam ali demasiada importância.
Centrem-se em sua Consciência.

Olhem, realmente, o que se alivia, o que se Libera.
Não vejam nada mais do que isso.

Nós lhes pedimos também, encarecidamente, para juntarem-se a nós, cada vez mais numerosos, a esta Boda
Mística, a este Casamento Místico, que será, evidentemente, mais intensa, porque o conjunto das minhas Irmãs
ali irá participar, com vocês, toda quinta-feira, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].

Vocês terão a oportunidade, durante esses momentos, de darem-se conta, por vocês mesmos, desta
Transmutação, desses efeitos, sobre a sua Vida, sobre a sua Consciência, sobre a sua Liberação.

***

Nós contamos com vocês.
Vocês responderam “presente”, até agora, que isso seja pelas Núpcias Celestes ou pelo que se seguiu.
Hoje, convém que o Manto Azul da Graça (que já os recobre e que já tem trabalhado, em vocês, de algum

modo) finalize sua ação, a fim de que vocês sejam inteiramente revestidos desse Manto Azul, instalados na
Onda da Vida e na Doação da Graça, instalados, de qualquer forma, aqui mesmo, aí onde vocês estão, em sua

Eternidade.
Porque, a partir do momento em que vocês ali estiverem instalados completamente, vocês irão constatar que

nada do que se refere à vida ordinária que vocês levam (quaisquer que sejam as facilidades ou as dificuldades)
poderá mais, de maneira alguma, perturbá-los.

É assim que nós esperamos vê-los, o máximo possível: felizes e nesta Alegria inefável desse Casamento
Místico, neste estado particular que vem transcender todos os outros estados.

Eu venho, portanto, convidá-los a viver isso, com cada vez mais facilidade.

***

A partir do momento em que vocês não derem corpo às suas dúvidas, aos seus medos, às suas interrogações,
aos seus sofrimentos (manifestando, assim, a sua capacidade para ser a Alegria, para ser a Paz), tudo será

grandemente facilitado para vocês: se vocês aquiescerem, se vocês permanecerem na Paz, se vocês
cultivarem a Paz (chamem isso como vocês quiserem).

O que quer que vocês façam (que vocês meditem ou que vocês trabalhem, que vocês estejam acordados ou
dormindo), cultivem esta Paz.

Porque a Paz chama a Paz, mais do que nunca.
Porque o Amor chama o Amor.



Mais do que nunca, durante este mês que vai transcorrer.
Todos vocês estão convidados à Onda da Vida, e todos vocês estão convidados à Liberdade.

Os sintomas diversos do seu corpo irão ilustrar, de algum modo, esta reimplantação (se eu puder assim
chamá-lo) da Onda da Vida, finalizando, em vocês, o que deve sê-lo e os restituindo à sua Eternidade.

***

Sejam o Riso.
Sejam a Dança.
Sejam a Alegria.

Eu tive oportunidade de dizer, já, que, enquanto Mãe, não pode existir (contrariamente ao que lhes disseram
algumas aparições Marianas) qualquer castigo, qualquer punição.

Porque o que a personalidade chama de castigo ou de punição não é, de fato, senão a Liberdade e a
Liberação, justamente, do que estava pesado e pesando.

Eu os convido a estabelecer-se nas Moradas da Eternidade.
Eu os convido a estabelecer-se, cada vez mais firmemente, nesta alquimia, nesta Transmutação da sua

Consciência, deste corpo, a fim de viver a serenidade, a fim de viver a Paz, aí onde não pode existir qualquer
alteração, qualquer perturbação.

***

O Templo do seu Coração vai avivar-se, de algum modo, apresentando novos sinais.
Esses novos sinais, essas novas manifestações, têm apenas um objetivo e um único: aproximá-los das suas
Núpcias Místicas, aproximá-los da sua Eternidade, fazê-los viver a Eternidade, a fim de que mais nada possa
alterá-los, porque a Eternidade não pode ser alterada, de nenhuma maneira, pelo que vive este corpo e este

mundo.

***

Doravante (a partir de hoje), o conjunto das minhas Irmãs (nomeadas Estrelas) irá participar desta Ronda (um
pouco a exemplo do Conclave Arcangélico que foi dissolvido, desde algum tempo).

O conjunto das minhas Irmãs irá se reunir (comigo) e o conjunto dos Anciãos (conosco), de maneira que os 24
e as 12 e eu mesma formemos uma Ronda: uma Ronda perfeita, uma Consciência Unificada e totalmente

Liberada, vindo coroá-los, vindo restabelecê-los (se vocês o aceitarem) no que vocês São, toda quinta-feira às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “acompanhamentos / Radiância Arcangélica) (**), e também toda
noite, às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos/protocolos prioritários a praticar: Comunhão

Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (***).
 O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, que se põem em vocês, vão adquirir esta tonalidade particular em

que muitos elementos que foram mantidos ainda escondidos, velados, vão se revelar, em particular no que se
refere à identidade do seu Duplo Cósmico, onde quer que ele esteja.

Não tenham medo, não estejam contra, porque isso é natural, porque isso participa da Androginia Primordial,
permitindo-lhes reencontrar a Liberdade.

***

Estas Núpcias Místicas, esta União Mística que nós propomos a vocês (minhas Irmãs e eu mesma e o conjunto
dos Anciãos), desenrolam-se, é claro, antes de tudo, em vocês.

É a Última Chave que nós lhes damos, que nós lhes oferecemos.
Nossos momentos de Comunhão irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais reais, cada vez mais

verdadeiros.
Alguns de vocês irão começar a perceber, não mais a presença do Duplo, nas costas, mas, sim, a presença ao
lado de vocês, à sua esquerda, desse Duplo, ou que seja pelo outro lado (encarnado ou não), resultando nesta
Fusão Mística e nesta beatitude que é, eu os lembro, a sua Essência Eterna (bem ao oposto da falta que os faz

viver a personalidade, no conjunto dos seus relacionamentos e das suas relações uns com os outros).
O Amor estabelece-se de maneira autêntica, agora.

Fazer a experiência, vivê-la, é ali se estabelecer.
Vejam apenas isso.

Não sejam concernidos pelo que quer que seja mais senão pela Luz, senão pelo Amor, e senão por esses
Reencontros.



Nada há de mais intenso.
Nada há de mais verdadeiro do que o que se revela, nesse momento, do que o que se dá a viver aqui, onde

vocês estão.

***

A Onda da Vida, a Doação da Graça, que trabalha agora desde algumas semanas, tem, de qualquer forma,
preparado vocês (mesmo se vocês não o sintam ainda) para viver, na totalidade, o que está aí.

Estejam, sobretudo, centrados no que é essencial: sua Eternidade, sua Essência, o Amor.
Todo o resto virá de acréscimo e será dado de acréscimo a vocês.

Mas se vocês buscarem esse acréscimo, mais do que o Amor, então esse acréscimo não poderá aparecer.
Coloquem sempre o Amor à frente.

Amem e nada mais façam.
Amem e abram, cada vez mais, o que vocês São.

Para isso, nós os convidamos porque, doravante, o conjunto de nossas Frotas Intergalácticas encontra-se mais
próximo de vocês, pronto para intervir, pronto para Amá-los, se vocês mesmos se colocarem neste Amor.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no período nomeado, sobre esta Terra (em todo caso no seu calendário, aqui,
ocidental), em torno da Ascensão [quarenta dias depois da Páscoa – dia 17 de maio].

Porque, naquele momento (como vocês irão constatá-lo), muitas coisas serão modificadas em vocês.
O Som do Céu e da Terra e o Som das suas almas e dos seus Espíritos vão adquirir uma tonalidade, aí

também, mais intensa.
Os sinais da Terra e do Céu (já numerosos) vão aparecer, cada vez mais claramente, à Consciência, mesmo

daqueles de vocês que, até agora, não queriam ali ver sinais, nem o que quer que seja mais do que uma
normalidade (tranquilizando-os em sua vida habitual, em sua personalidade).

A intensidade dos sinais e a intensidade da Alquimia e da Transmutação que vocês vivem, não poderão fazer
de outra forma senão fazê-los realizar isso.

E nós os esperamos assim, a cada dia mais numerosos, a juntar-se à Beleza, a juntar-se à Eternidade, a juntar-
se à sua Essência.

***

Nós os chamamos a redefinir o que é fundamental, para vocês, hoje.
Nós os chamamos a reposicionar-se, no Amor e na Luz, na totalidade.

Onde vocês colocam suas prioridades?
Onde vocês colocam, o que poderíamos chamar, de seu futuro?

Onde vocês colocam a sua fé?
Onde vocês colocam o seu interesse?

Quanto mais vocês estiverem de acordo com a Onda da Vida, mais tudo (absolutamente tudo) será facilitado e
irá operar, independentemente da sua vontade, a fim de permitir-lhes estabelecer-se, ainda mais facilmente, na

Morada da Paz Suprema, na Eternidade.
Se eu puder dizer, mantenham a fé, mantenham a confiança, porque tudo o que se desenrola e irá se

desenrolar (em vocês como no exterior de vocês) tem apenas uma vocação (e uma única): fazê-los descobrir e
viver o Desconhecido, a Eternidade, o que é a sua Essência e que é a nossa Essência (de todas e de todos,

sem qualquer exceção).

***

Nós os convidamos, efetivamente, ao Banquete Celeste.
Nós os convidamos a desposar aquele que se tem ao lado de vocês.

Naturalmente, muitos de vocês, em um primeiro momento, poderão renegar o que acontece, porque, é claro, o
peso que foi inculcado, nesta humanidade encarnada (em nome da falsificação), induziu, obviamente, todas

essas dúvidas, todos esses medos que são para transcender e para superar.
A Onda da Vida ali trabalha, mas vocês podem, vocês também, trabalhar nisso, Liberando-os dos últimos

entraves, assimilando e vivendo que vocês não são nem suas dúvidas, nem seus medos e absolutamente não
o que pode ser efêmero, em vocês.



Cabe a vocês escolher: a Luz e o Amor, a Sombra e o sofrimento.
Mais do que nunca esses componentes opostos vão se separar.

Desposar o Amor e a Liberdade é, de alguma forma, divorciar-se do sofrimento, é aceitar o Casamento
Místico, é aceitar o Riso, é aceitar a Eternidade.

Não há qualquer encarnação, qualquer regra, qualquer moral, qualquer limite que se mantenha, em relação a
esta leveza.

Cabe a vocês saber o que vocês querem manter.
Cabe a vocês decidir o que vocês querem estabelecer.

Estejam alegres.
Estejam leves.

A Onda da Vida ali convida vocês.
E eu MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, eu venho convidá-los porque esse tempo está aí, durante este mês,

onde o conjunto das estruturas isolantes (que já estavam perfuradas sobre este mundo) vai reduzir-se ainda
mais, dando-lhes, para muitos, a ver (além dos olhos) a Luz, a viver a Unidade e o Absoluto.

Não resistam.
Não sofram.

***

Tudo o que ocorrer, durante este período que se abre hoje, é apenas destinado, ainda uma vez, para viver a
Liberdade e a Liberação.

Estejam leves.
Estejam alegres.

Não deem importância ao que pode se manifestar em seu caminho ou em sua vida que vai tentar conduzi-los
ao Antigo, ao que está prestes a morrer e a desaparecer.

Mas vão, francamente, ao seu Futuro, que é a Eternidade, o Amor, a Beleza e a Paz.
Não há outra via que o Coração.

Não há outro caminho que o Coração.
A intensidade das Vibrações da Onda da Vida, em meio ao seu Coração, irá pedir, da parte de alguns Anciãos,

esclarecimentos quanto ao trajeto da Onda da Vida, quanto aos seus efeitos (agora finais) no próprio
desenrolar da sua vida, dos seus encontros e de tudo o que acontece, nesse momento mesmo.

Mantenham presente na mente que absolutamente tudo o que acontece (em vocês como no exterior de vocês)
tem apenas um único objetivo: sua Liberdade e o Amor.

Porque vocês são (como todos nós) Seres Livres, Multidimensionais e, assim como nós, Seres além do ser,
além do Si: vocês são a própria Essência do Amor, aqui como em toda parte.

É a isso que vocês são convidados.
Qualquer que seja o acontecimento e o elemento da sua vida que mudar, ele está inscrito nesta Liberdade,

neste Plano de Liberação.
Olhem, todos e todas, olhem todos os elementos da sua vida com o mesmo Amor.

Quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja o que quiser tentar dizer a personalidade, tudo o que
acontece tem apenas um único e exclusivo objetivo: devolvê-los a vocês mesmos, à sua Eternidade e ao Amor

que vocês são.

***

Os detalhes práticos serão dados, pelos Anciãos e por algumas Estrelas, durante esta semana.
Esta semana que lhes dará os elementos que podem, a priori, parecer-lhes nutrir o seu mental, mas que são,

eu acho, agora, pontos de apoio, de algum modo, para tranquilizá-los e transcender as últimas dúvidas, os
últimos medos, para viver, da maneira a mais simples e a mais confortável possível, o que lhes é proposto.
Nós contamos com vocês, como vocês contam conosco, porque nós somos Um, porque nós estamos em

vocês.
Porque juntos, nós somos a Eternidade, nós somos a Unidade e nós somos o Absoluto.

Lembrem-se de que, a partir desta noite, às 19 horas (assim como todas as quintas-feiras às 22 horas) (hora
francesa), a Onda da Vida vai tomar esta nova tonalidade, levando-os, às vezes, a apresentar-lhes o seu Duplo.

As Núpcias Místicas, o Casamento Místico irá se tornar, para aqueles que não o vivenciaram, o Elemento
Liberador, o Andrógino Primordial levando-os à Eternidade.

Esta Fusão está em andamento.
Quer vocês tenham conhecimento, ou ainda não, de maneira lúcida, ela está em andamento.



***

Nós os convidamos, realmente, a definir e a decidir o que for essencial para vocês e para ali se estabelecer.
O que é importante?

O que é vital?
E vital para quem?

Ou para o quê?
Os tempos chegaram para romper todos os limites e todos os contextos forjados pelo confinamento, sem

qualquer exceção.
É-lhes preciso um olhar novo.

Esse olhar novo que não depende da vista, nem da visão, mas da capacidade para viver a Fusão e a
Comunhão (aqui como em outros lugares), pondo fim ao isolamento, pondo fim à sua própria divisão, ao seu

próprio sentimento de estar cortado e separado do Universo, de estar cortado e separado do conjunto da
humanidade.

Os contextos, os limites, as barreiras, as referências, são chamados a desaparecer, na totalidade, se vocês o
aceitarem.

 Aí se encontra a fonte da Alegria, a fonte do Amor e a fonte da FONTE, levando-os ao Absoluto (mesmo
mantendo este corpo e esta forma, por enquanto), aproximando-os, a cada dia que passar neste tempo

terrestre, neste Final.
Nós os convidamos a isso, na maior das simplicidades, na maior das humildades, na maior das Transparências

e da Pureza.
Não conforme os seus conceitos, não conforme os seus julgamentos, não conforme os seus limites, mas, sim,

conforme o Amor e a Luz, conforme a Eternidade.

***

O conjunto do que eu poderia nomear, por analogia, o Conclave das irmãs Estrelas e dos Anciãos, realiza-se,
hoje mesmo, propiciando-lhes viver a Liberdade, a Liberação.

O momento chegou de reunir o que havia sido separado, para ser Livre, para viver a Liberdade, a fim de nunca
mais se viver o sentimento do isolamento e do confinamento (aqui mesmo, neste corpo), levando-os a viver a

ilusão do tempo e do espaço, em sua consciência, neste corpo.
Assim é a Doação da Graça, assim é a Ação da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, de hoje em diante.

Vocês que estão aqui presentes, vocês que irão me ler, vocês que irão me escutar, além do tempo e além do
espaço, eu coloco em vocês o Manto Azul da Graça, retransmitido por esse Novo Conclave.

***

Agora, vivamos, juntos, a Graça.
Essa será a nossa maneira de selar nossa Aliança do Fogo, no Braseiro do Amor, na Onda da Vida e na

Eternidade.
Vivamos isso, desde agora, além de todo tempo e de todo espaço.

Acolhamos juntos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu selo e coloco, em vocês, o Selo do Amor, o Selo da Liberdade.
Eu lhes digo: até o período da sua Ascensão.

E eu lhes digo, a cada noite, com o conjunto do Conclave, às 19 horas, e às quintas-feiras, às 22 horas (hora
francesa).

Que o Amor os leve ao que vocês São.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, Embaixadora do Conclave das Estrelas e dos Anciãos.

Em nome do Amor, da Verdade e da Pureza, eu saúdo vocês, na Graça da Eternidade.

************
ÁUDIO (mp3):

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120506_-_MARIE.mp3


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

(*) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ‘Acompanhamento: *AJUSTAMENTOS À LUZ VIBRAL* (Radiância Arcangélica) – a contar de 19 de
janeiro de 2012’

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-
vibral-a-contar-de-3-de-janeiro

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429

06 de maio de 2012
(Publicada em 07 de maio de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429
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http://portaldosanjos.ning.com/
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de vos reencontrar e eu venho para vos desejar,
certamente, as boas vindas e também, como é meu hábito, para responder às questões que vocês não

deixarão de me colocar.

Portanto, todas as minhas bênçãos vos acompanham e, por enquanto e já, eu escuto o que vocês têm para me
perguntar e a colocar como questões.

***

Pergunta: Sentir queimar o ponto OD do peito tem um significado particular?
Sim. É a passagem da Porta Estreita.

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça atua, há uma penetração desta fusão dos Éteres, que se
produz entre o vosso corpo físico e o vosso corpo de Ser, e se traduz pela ativação, certamente, do que foi

denominado as Portas.
O Manto Azul da Graça tem uma ação privilegiada sobre as Portas ATRAÇÃO e VISÃO, que vem, como

dizemos, focalizar o aspecto Consciência e Vibratório sobre essas duas Portas que se reúnem ao nível do
ponto OD. E isso pode, certamente, desencadear as queimaduras sobre este ponto OD aí, como também, na

Estrela OD da cabeça.
O significado, é a passagem da Porta Estreita, é o parto, é a expulsão do bebê.

***

Pergunta: E quanto às queimaduras do chacra do Coração que se difundem na axila direita, em
torno do ponto KI-RIS-TI e atrás da omoplata esquerda e que sobem para a frente?

Então aí, caro amigo, tudo isso é normal, isso faz parte do que foi chamado o planeta grelha.
Mas aí, é a grelha corporal.

É o teu corpo que está em vias de queimar, é muito normal.
A atividade Vibratória do Manto Azul da Graça, as partículas Adamantinas, os raios que descem, de qualquer
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modo, e que sobem, da Terra como do Céu, têm efeitos extremamente importantes.
No ano passado, há dois anos, nós vos falamos do chacra do Coração, da Coroa Radiante do Coração.

Hoje, o Coração não vive mais simplesmente um processo ligado à ativação do chacra, mas, verdadeiramente,
a transmutação alquímica desse chacra.

É a fase final da Ascensão que se traduz por uma transmutação total ao nível celular.
Então, certamente, isso não é mais unicamente uma Vibração ao nível do Supramental, mas a fusão dos Éteres

que se realiza em vocês (depois da instalação, no início de fevereiro, do Manto Azul da Graça e da Onda da
Vida) podendo traduzir-se pelos fenômenos extremamente físicos que tocam, sobretudo, o chacra do Coração,

a zona do peito, a zona das costas e existe, efetivamente, vamos dizer, as propagações desse Fogo sobre
certas linhas.

Isto faz parte do que vos será dado, se o podemos dizer, dentro de alguns dias.
Certamente, no início do Manto Azul da Graça, nós insistimos sobre o fato de não vos dar os circuitos, porque,
lembrem-se, a Onda da Vida se propaga a ela mesma: ela não tem necessidade da vossa Consciência para

estar ativa, bem pelo contrário.
Agora, com o tempo decorrido (pois faz agora o terceiro mês, não é?), um certo número de coisas estão

realizadas sobre a Terra, como no seio daqueles que, entre vós, viveram a Onda da Vida (que é independente,
eu vos lembro, da vossa Dimensão, podemos dizer, de Semente Estelar ou de Ancorador da Luz) e que se

traduz por manifestações por vezes extremamente físicas e que poderemos chamar de tremores
extremamente poderosos, seja ao nível dos diferentes pontos, Portas, Estrelas, chacras, que estão

relacionados, ao nível do peito e da cabeça ou ainda ao nível do sacro.
Todos esses processos têm uma única vocação, se o podemos dizer, que é justamente realizar a vossa

própria Ascensão.
Eu beneficio de um momento de silêncio, certamente, para agir através da nossa Comunhão de Coração a

Coração, no Fogo, na Onda da Vida e através do Manto Azul da Graça.
Isto nós vos dissemos também, após numerosos meses, que, cada vez que um entre nós (ou que uma entre

nós) vinha a vocês, nós estabelecemos esta espécie de Comunhão particular que é, de qualquer modo, a
prefiguração da vossa própria dissolução.

***

Pergunta: A que corresponde o eczema recorrente que eu tenho na Porta VISÃO da cabeça?
Em geral, a pele é o limite do corpo.

A pele é o limite da personalidade, não é?, e também da encarnação.
Pode existir, ao nível dessa pele (sobretudo quando isso toca as zonas também importantes), um processo de

descristalização, um processo de eliminação.
Não há necessidade de se preocuparem com isso.

Como vos diria o nosso amigo BIDI: «vocês não são esse corpo».
Portanto, qual é a importância?

***

Pergunta: Ter mãos que queimam, está igualmente ligado à Onda da Vida?
Sim, da mesma maneira que a Onda da Vida nasceu sob os pés, tendo pontos de acupuntura do rim, se vocês

querem, na junção do segundo dedo do pé.
Em certos trajetos da Onda da Vida que percorrem, num dado momento, o conjunto do corpo (depois de estar
focalizada ao nível dos primeiros chacras), há uma subida da Onda da Vida que se faz ao nível do Coração e

em seguida ao nível da cabeça e em seguida sobre a cabeça.
E depois, há uma circulação que se faz da frente para trás e de trás para a frente.

Mas há, como disse há pouco, outras circulações.
Uma dessas circulações diz respeito à implementação de uma Vibração da Onda da Vida que parte do chacra

do Coração e que sai (se o podemos dizer) pelas mãos.
Da mesma maneira que entra pelos pés, sai pelas mãos na zona similar.

O mesmo é dizer que não é o chacra da mão, propriamente dito, mas é a zona que situa próxima dos dedos.
E isso pode efetivamente desencadear queimaduras.

***

Pergunta: Ter as mãos e os dedos inchados com uma perda de sensação que sobe até o cotovelo,
com dores ao nível do cotovelo, está igualmente ligado à Onda da Vida?

Isso pode ser.



Certamente, a Onda da Vida é qualquer coisa de extremamente ardente (se podemos empregar esta
expressão) mesmo que vocês não percebam as queimaduras.

Alguns vão sentir uma corrente de ar fresco, em particular nos níveis inferiores do corpo.
Mas certamente, esta Onda da Vida, através da ação sobre esse corpo físico, é (vocês o entenderam) a

‘fusão’, como eu disse, do vosso corpo de Estado de Ser com o corpo físico.
A gama Vibratória do corpo de Estado de Ser é muito mais rápida, mais intensa, que a gama de Vibrações do

corpo físico.
Se existem radiestesistas que, por exemplo, se divertem a medir a vossa radiação da vida, vocês irão

aperceber-se de que esta radiação está extremamente amplificada.
Mas certamente, vocês têm todos, em encarnação, resistências.

Quais são estas resistências?
Eles resumem-se em qualquer coisa que deve ser revelada, para o maior número, esta semana, que

corresponde ao apego da vossa própria personalidade, do eu a si mesmo.
O eu não quer nunca morrer, é o paradoxo.

A personalidade se crê sempre imortal, embora não haja nada de mais efêmero que aquilo que está inscrito
entre o nascimento e a morte.

Mas é, no entanto, entre o nascimento e a morte que se produz este processo alquímico que vocês vivem.
Então claro, a pele, o corpo, certas partes do corpo, resistem.

Elas não querem morrer.
Elas não querem se deixar transmutar.

Portanto, tudo o que vocês exprimiram durante este período (quer seja ao nível do corpo, quer seja ao nível
fisiológico, quer seja no seio de algumas relações) não faz senão manifestar, em vocês, o que não quer morrer.

Isso não necessita de aí colocar uma atenção extrema, simplesmente estar lúcido.
O nosso amigo BIDI vos diz sempre: fiquem tranquilos, não façam nada, sejam observador ou

espectador, não participem (de forma nenhuma) no que se desenrola neste processo alquímico final
de fusão. 

Quer seja com o vosso corpo de Estado de Ser, quer seja com o Sol, quer seja com o Cristo, quer seja com o
vosso Duplo, ou o que seja.

Tudo isso é estritamente normal.
Então claro, para o humano que foi privado, que foi amputado da sua ligação de Liberdade, isso representa

qualquer coisa que faz interrogar, que levanta problemas, por vezes.
Quanto menos vocês segurarem esse corpo, quanto menos vocês segurarem isso que vocês vivem, no que

está em vias de morrer, mais vocês serão libertados facilmente e mais vocês estarão alegres.
Mas para isso, é preciso ainda realizá-lo.

Porque se vocês estão todo o dia colocando-se sobre qualquer coisa que os gratifique, sobre qualquer coisa
que vos agrade, sobre qualquer coisa que vos faz mal no corpo ou na cabeça, o que é que vocês vão fazer?

Vocês vão alimentar o que faz mal.
É esse o grande sentido do que vos foi dito, por uns e por outros, desde a Onda da Vida.

Não lhe deem importância.
Continuem a viver (o que quer que vos chegue: a esse corpo, à vossa vida, às vossas relações) porque a Onda
da vida vos liberta mesmo se o que se passa vos pareça, como dizer, doloroso, nesse corpo, na cabeça, num
chacra, numa relação, em qualquer coisa que se modifica, se termina ou se transforma, porque isso nunca é

para o vosso mal.
É sempre para ir para a Liberdade.

Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso corpo.
Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso psiquismo, mesmo a vossa Consciência.

Mas se a Onda da Vida nasceu, mais vocês ficam tranquilos, mais isso se passará com uma ligeireza que vos é
desconhecida.

Mas se vocês tentarem se desligar, se vocês tentarem que a vossa Consciência seja envolvida por um
sofrimento, onde quer que seja, vocês vão alimentar os vossos próprios medos, as vossas próprias dúvidas e

vocês vão reforçar as resistências ao que está em vias de se estabelecer.
Não foi por acaso que muitos entre nós insistiram sobre este lado do deixar fazer.

 Porque, como nós dissemos, a Luz é inteligente mas a Onda da Vida é Supra inteligente.
Ela restitui-vos a vocês mesmos, mesmo que para isso ela tenha que fazer qualquer coisa desaparecer,

mesmo que seja o vosso corpo.
Portanto, quanto mais estiverem tranquilos, mais vocês aceitam não ser o que se desenrola (eu creio que BIDI

vos exprimiu isso perfeitamente), mais as coisas se passarão, verdadeiramente, maravilhosamente.
Quanto mais vocês sentirem um amor indizível no vosso Coração, mais vocês sentirão momentos de bem-

aventurança, de êxtase total (é isso que é o mais importante).
 Porque num dado momento, como foi dito, vocês se tornam esta Onda da Vida, e há, não mais uma

capitulação do corpo, uma capitulação da personalidade, mas uma absorção deste corpo, desta personalidade,
em qualquer coisa muito mais vasta, que é o vosso corpo de Eternidade.



É esta a alquimia que vocês vivem.
Então claro, eu concebo que é muito difícil de perder, entre aspas, certas coisas, ou de crer perder certas

coisas.
Mas ponham-se a questão: a Onda da Vida ela vos leva ao que vocês São, de toda a Eternidade, Ela vos faz

sair do efêmero, Ela vos faz sair daquilo que teve um tempo e que não tem mais razão de ser.
Se for o vosso corpo, tanto melhor, se for uma parte do vosso corpo, tanto melhor também.

O que quer que se desenrole, tudo, absolutamente tudo, contribui, quer vocês queiram quer não, para a vossa
Liberdade, mesmo se isso não pareça assim num primeiro tempo.

Lembrem-se de que, ao nível do estado multidimensional (quer vocês tenham vivido a Comunhão, quer vocês
tenham vivido as Fusões ou não, quer vocês tenham vivido as dissoluções ou não, quer vocês tenham vivido as

deslocalizações ou não, ou, agora, as multilocalizações, ou quer vocês tenham encontrado o vosso Duplo ou
não), tudo isso, absolutamente tudo, contribui para a vossa Liberdade e para a vossa Libertação.

A personalidade, certamente, vai vos dizer «não é verdade porque eu estou doente, porque eu sofro,
porque eu vivo isto, porque eu vivo aquilo».

É uma Ilusão.
Tudo isso depende (como diziam BIDI e outros, também, entre nós) do vosso ponto de vista.

O ponto de vista da personalidade nunca será senão sofrimento.
O ponto de vista do Si nunca será senão uma necessidade de persistir.

Não há senão o ponto de vista do Absoluto (do não-Si, do não-Ser, chamem-lhe como vocês quiserem) que
vos dará esta Alegria permanente, este estado de riso cósmico, se o podemos dizer, porque é a vossa

natureza.
Todo o resto não existe porque não faz senão passar, mesmo esse corpo.

Claro, tudo se desenrola, para vocês que estão aqui, nesse corpo.
Aí está o sentido maior de tudo o que vos foi dito, há pouco tempo (desde a Onda da Vida e sobretudo, desde

há um mês), respeitando o princípio da investigação sobre o que é efêmero.
O vosso corpo é efêmero.

As vossas relações sobre a Terra são efêmeras.
Não há senão o ego que crê que vocês vão continuar em outras vidas, em outros mundos, a encontrar pais,

filhos, amigos, amantes, amores e outros.
Tudo isso é falso, certamente.

É com isso que vocês são confrontados hoje.
A Onda da Vida é uma transmutação total.
Esta transmutação total, resulta em quê?

Ela resulta na Ascensão.
Ela resulta no desaparecimento de tudo o que é efêmero e que vocês vivem neste momento.

Lembrem-se de que vocês estão encarnados.
Portanto, se vocês estão encarnados, isso quer dizer que vocês têm um corpo.

 Portanto, isso quer dizer que vocês têm uma personalidade.
Não cabe a vocês pôr fim a esse corpo, a essa personalidade, ou ao que quer que seja.

É a Onda da Vida, ela mesma (através deste aspecto transmutatório), que põe fim ao que deve ter fim.
Não são vocês que decidem.

Poderia dizer-se que é o planeta grelha individual.

***

Pergunta: Como acalmar ou tranquilizar a personalidade quando ela está nos seus medos? 
Quem fala (vou fazer como o BIDI)?

Quem queria tranquilizar a personalidade?
A personalidade não pode tranquilizar a personalidade: não há senão a mudança de ponto de vista.

Não fiques no medo, não fiques na dúvida, não fiques no sofrimento, afasta-te.
Isto não é uma recusa, mais uma vez, da personalidade, ou dessas zonas de Sombra, ou dessas dúvidas, ou

desses medos.
Porque tudo aquilo contra o que vocês querem lutar, pela ação da vontade, vai reforçar a dúvida, vai reforçar o

medo, vai reforçar o sofrimento.
Vocês não podem evitar o inevitável.

Da mesma forma, quando vos anunciam que vocês têm uma doença grave e que vocês vão morrer, vocês vão
viver o vosso próprio choque, à imagem do que dizia o bem amado SRI AUROBINDO sobre o Choque da

Humanidade.
Aí, está o choque da personalidade, muito simplesmente.



Este choque da personalidade é salutar porque ela vai agitar, de diferentes maneiras, em vocês, o que não
quer transmutar-se.

E este choque é a Transmutação.
Mas vocês não São o choque.

Vocês não São mesmo a Transmutação.
Vocês assistem à vossa Transmutação.

Portanto, se vocês mudarem de olhar e de ponto de vista, vocês não alimentarão mais a personalidade, vocês
não alimentarão mais essas dúvidas e esses medos que se exprimem.

E nesse momento, o que é que se vai passar?
Vocês vão entrar numa grande gargalhada, porque vocês não estarão mais preocupados.

O que quer isso dizer, se vocês não estão mais preocupados?
Isso quer dizer que vocês passaram no Si ou no não-Si, mas que vocês não estão mais no eu ou no mim da

personalidade.
Tudo isso será explicado porque o mês de maio (que vocês estão a viver) é o mês que vai ver o

descarregar da energia da Luz o mais importante que a Terra viveu desde há mais de cinquenta mil
anos. 

Portanto, o que é que vocês querem alimentar?
Quando vocês têm necessidade de coçar a cabeça, vocês utilizam a mão para se coçarem, é lógico.

Quando vocês têm um sofrimento no corpo, ou nas emoções, ou no mental, vocês querem ter uma resposta, é
lógico: ação/reação.

Mas, se vocês fizerem assim, isso vos afasta da possibilidade da Ação da Graça.
Ora, a Onda da Vida é o Dom da Graça.

Vocês não têm nada a perguntar-lhe.
Mas se vocês mudarem de ponto de vista, e se esse ponto de vista não é o da personalidade, mas o ponto de

vista da Onda da Vida, do Dom da Graça (ou da Onda do Éter), que se vai passar?
Vocês irão ver que, muito rapidamente, tudo o que vos parecia intransponível, tudo o que vos parecia doloroso,

vai desaparecer.
Ou, se isso não desaparecer, vocês não serão mais o que se vive.

Todos os fundamentos disso, eu vos desafio a voltar a escutá-los: eles vos foram dados por BIDI, por,
também, diferentes intervenientes, há quinze dias, três semanas (ndr: ver as mensagens de BIDI) (*).

É muito exatamente o que se desenrola em vocês: Vocês são o teatro, seja de uma tragédia (se vocês estão
na personalidade), seja de uma comédia (se vocês estão no Si).

E então, se vocês são o Absoluto, não há mais teatro.
Vocês vão retomar o exemplo do que foi dado através daquele que representa na peça de teatro, aquele que

observa o teatro, e aquele que compreende que não há teatro (ndr: ver a intervenção de BIDI de 13 de abril de
2012 – Parte 1) (*).

Eu vou dar-vos um outro exemplo que é muito impressionante: imaginem que vocês entram numa peça e que
esta peça é na penumbra e que vocês veem uma corda (uma corda, como para escalar a uma corda: um corda

grossa).
Na penumbra, vocês apercebem-se com os vossos olhos de que essa corda é uma serpente, o que é que

vocês têm?
Vocês têm medo.

De repente, a Luz chega e ela vos mostra que o que vocês tomaram por uma serpente é uma corda totalmente
inofensiva.

Vocês vão rir de vocês mesmos, porém, vocês tiveram medo.
Tudo depende do ponto de vista.

Se vocês fazem cessar um ponto de vista dado, vocês verão, por vocês mesmos, que a Onda da Vida vos vai
encher de Graça, de rir, de Alegria.

Porque vocês retornam à Eternidade, vocês não estão mais no efêmero da ação / reação, do corpo, de um
sofrimento, de uma relação, de qualquer coisa que está supostamente perdida.

Não há nada a perder.
Então, alguns, entre vocês, vão ver reforçar-se, também, processos em que vocês se vão afundar.

Vocês sabem que há quem tenha cada vez menos neurônios, as bicicletas rodam cada vez menos, já não há
selim, já não há pedais, já não há velocidades, já não há freios, mas em breve, não haverá sequer bicicleta

também.
O que é que vocês fazem, neste caso?

Se já não há bicicleta, vocês não podem mais pedalar, não é?
É exatamente o que está para vos acontecer.

Então, certamente, cada um entre vocês está num estado diferente.
Há quem vá dormir vinte horas por dia, outros que não vão mais dormir, mas isso faz parte da mesma

transformação final, última, que é esta Transmutação Alquímica.



Da vossa própria Fusão, primeiro, do vosso corpo físico e dessa personalidade, com o Estado de Ser.
Em seguida, dessa Fusão, ou desse Casamento Místico, com o vosso próprio Duplo, qualquer que ele seja.
E quando vocês realizarem isso, vocês estão ainda mais no Amor, vocês não podem rejeitar o que quer que

seja.
Vocês não rejeitam mais a vossa personalidade, simplesmente, ela é transcendida.

É isso a Liberdade.
É isso a Libertação.
É isso o Absoluto.

Então, certamente, a personalidade vai vos dizer que ela se vai fazer desaparecer a si mesma, e ela tem muito
medo.

É normal, porque a personalidade está ligada à personalidade, isso faz parte, mesmo, do princípio do
confinamento.

Porque, como vocês sabem (nós o dissemos frequentemente), vocês estão localizados num tempo, num
espaço, num corpo.

Então, foi lindo falar-vos de outras Dimensões, foi lindo falar-vos da Viagem ao Sol, foi lindo fazer-vos viver
(porque a Consciência permite isso) os processos de Comunhão, os processos de Fusão, enquanto vocês

não o vivem, não são senão palavras, não são senão quimeras.
Mas para isso, é preciso lembrarem-se, na vossa cabeça, de que isso é uma quimera.

 Porque se vocês lhe derem peso, enquanto a Onda da Vida está aí, vocês reforçam o peso, vocês não se
aliviam.

A ascensão é um processo de elevação, com ou sem o corpo, mas é um processo de Libertação da
consciência que está confinada.

Portanto, porque querem vocês queixar-se se este processo de Libertação passa, por vocês, pelo fato de
dormir, pelo fato de crer tomar qualquer coisa?
A vossa Liberdade passa por isso, por vocês.

O que quer que se passe em vocês, o que quer que se passe à vossa volta, da vossa capacidade de aceitar
(não de aceitar ser açoitado, não é?, mas de aceitar que vocês não São nada disso, vivendo tudo isso, porque

vocês não São isso) resultará a facilidade e a Ligeireza.
Vocês o constatarão, também, e vocês o constatarão cada vez mais, durante este mês de maio:

aquilo a que vocês se opuserem, irá se reforçar.
Aquilo a que vocês aquiescerem, vos aliviará. 

Sempre o mesmo, em um outro nível: ação / reação, ou Ação da Graça.
Não depende de vocês se estabelecerem num ou no outro.

E de nenhum outro.

***

Pergunta: Se a mudança de ponto de vista não é permanente, o que é então?
É uma aprendizagem.

A aprendizagem é feita de vai e vem, entre a consciência ordinária (o mim eu-personalidade), a Consciência do
Si, e a Consciência do não Si (ou a-consciência, como diria o nosso amigo BIDI).

É uma aprendizagem.
Esta aprendizagem começou, já, desde o início deste ano, quando nós vos falamos dos processos de

Deslocalização, de Fusão, de Dissolução, que se estruturam (se o podemos dizer assim) na vossa nova
Liberdade.

Um bebê que nasce neste mundo, humano, não sabe andar imediatamente: há uma aprendizagem.
Neste momento, vocês vivem a aprendizagem da Graça, vocês vivem os instantes da Graça, vocês vivem os

instantes da resistência.
Vocês vivem os instantes ligeiros, vocês vivem os instantes pesados.

Para vos permitir ver o que é agradável e desagradável.
Agora, se vocês quiserem permanecer pesados, é a vossa escolha.

Portanto, a permanência do não Si não se pode fazer senão desde o instante em que o conjunto das dúvidas e
dos medos da personalidade (que corresponde a esses famosos apegos da personalidade a ela mesma)

forem totalmente transcendidos.
Nesse momento, o que é que desaparece?

Vocês tornam-se multilocalizados, e certamente, não pode existir o mínimo medo, da morte ou do que quer
que seja.

Porque vocês sabem que vocês puseram fim ao vosso efêmero, ao vosso efêmero de consciência.
A partir desse instante, o que quer que aconteça a esse corpo, isso não tem nenhuma espécie de importância.

Isso não é um ato de negação, é a Verdade da vivência da Consciência que se estabelece no Absoluto.



Mas, mais uma vez, há aqueles que aí chegam à primeira tentativa, é como para a carta de condução.
Há outros, que precisam de duas-três experiências antes de aí chegarem.

***

Pergunta: Isso significa que, se os processos de identificação persistirem, de forma pontual, isso
está ligado à persistência da personalidade? 

Certamente.
Se a personalidade é transcendida, se a transmutação alquímica é terminada, o que é que se passa?

Vocês acederam ao vosso Duplo, vocês acederam às Fusões.
Portanto, vocês sabem pertinentemente, pela vossa vivência, que o que quer que a personalidade manifeste,

ela não é vocês.
Portanto, como é que, o que não é vocês, poderia perturbar o que vocês São?

Todos os processos da Onda da Vida, os Êxtases, os estados de Bem-aventurança que se produzem (que
estão bem para além da Alegria), concorrem para vos estabelecer na vossa Eternidade, para vos tornar Livres,

totalmente.
Agora, quando vocês veem qualquer coisa que vem da personalidade, não vale a pena dar-lhe de comer.

É suficiente saber, e por em prática, que vocês não São esse corpo, que vocês não São essa personalidade.
E pô-lo em prática significa: viver a Onda da Vida, se estabelecer na Alegria e na Bem-aventurança, no rir, mais

do que no que faz mal.
Isso parece complicado para a personalidade, mas desde que o mecanismo é entendido, é muito fácil. 

É por isso que alguns dentre vós têm necessidade, eu diria, de uma espécie de grande bofetada
cósmica para se despertar, agora.

Como dizia o nosso amigo BIDI: façam o que há a fazer, mas vocês não São o que se faz. 
Isso não impede de fazer, salvo se, claro, a transmutação vos chama para dormir vinte e quatro horas sobre

vinte e quatro.
Mas não é o caso para toda a gente, não é?

***

Pergunta: Estes últimos dias, eu estive estressada por situações de família e administrativas,
pesados, sem ter “a mola” para poder voltar. O que é que pode explicar isso? 
Isso prova simplesmente que a personalidade se deixou armadilhar pela personalidade.

Ela encontrou as ocupações familiares, os estresses familiares, as cisas para resolver para existir e se manter.
É a ilustração do que eu dizia: se tu dás peso a isso, o que é que vai passar-se? 

Tu vais estar no sofrimento, no estresse, na diminuição da tua Consciência.
É por isso que é preciso ser capaz (e é de fato possível) de fazer o que a vida vos pede, o que quer que ela

vos peça, sem estar implicado nisso.
Se vocês estão implicados, isso quer dizer o quê?

Se vocês sofrem, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês alimentaram a vossa personalidade, é evidente.

Isso nunca vem do exterior.
Certamente, tu vais responder-me que é o teu pai, ou a tua mãe, ou os teus filhos, que estão doentes, que são

contrariedades que vêm do exterior.
Isso não é um caminho: não há nada exterior.

O mundo (como foi dito) está em ti.
É a representação que tu fazes do mundo que vai atrair a ti o que tu tens para viver.

 Se a tua representação do mundo está inscrita no seio da personalidade, evidentemente que a vida vai
apresentar-te e servir-te um prato que é um pouco duro de engolir.

É o princípio da Atração, da Lei da Atração e da Ressonância.
É simplesmente destinado a te mostrar o que resta em ti como apegos.

E, portanto, o que se manifesta no seio da ação / reação.
Então, pode ser um marido, pode ser um pai, um filho, uma situação profissional, pouco importa, mas é sempre

o mesmo cenário, é sempre a mesma problemática.
Nunca esqueçam que a personalidade tem por única função vos prender à personalidade.

A Onda da Vida não tem senão uma função: vos levar à vossa Liberdade.
Mais uma vez, se junta o que eu chamava de pontos de vista.

Onde te posicionas tu?



Se, de maneira definitiva, tu tocas o Absoluto, e tu te estabeleces neste Último (que não é um estado
intermediário, que não é somente uma experiência), o que é que se vai passar?

Todas as circunstâncias da tua vida vão Libertar-te.
A Vida é mágica quando a Onda da Vida está aí, mas é preciso ainda que vocês a aceitem.

Vocês querem ser Libertados?
Vocês querem viver a Libertação, ou não?

Mas é um ou o outro, cada vez mais, isso será um ou outro: isso não pode ser os dois já que é uma
transmutação alquímica, é a Passagem de um estado a outro estado.

Vocês não podem pretender viver a Ascensão, a Liberdade, a Libertação, e estar colados nas coisas obscuras.
A Onda da Vida é uma Graça, e esta Graça, ela agita tudo à vossa volta.

Mas se vocês não querem que isso agite, permaneçam na personalidade, mas então, nesse momento, não se
queixem.

Há algum tempo, nós falamos da Sincronia, da Fluidez, da Fluidez da Unidade.
Tudo isso, agora, deve ser, aí também, transmutado.

Em quê?
Em Dom da Graça, em transmutação e em Casamento Místico.

Se vocês vivem isso, mais nada da personalidade e da vida limitada vos poderá afetar, de maneira nenhuma.
Mas não há senão vocês que o podem viver.

Mais uma vez, ninguém, senão vocês, poderá atravessar essa Porta, como foi dito de diferentes maneiras.
Mas vocês não podem, agora, manter os dois estados.

É próprio da personalidade, e mesmo do Si, crer que há uma Luz inefável, qualquer coisa que vai durar sempre,
neste mundo.

Mas é perfeitamente impossível já que vocês estão inscritos em qualquer coisa que é efêmera.
O Absoluto não é efêmero.

Tudo o que é efêmero é tudo menos o Absoluto.
Como diria o IRMÃO K, isso pertence ao conhecido.

Tudo o que é conhecido deve morrer, sem nenhuma exceção.
Da mesma maneira, como foi dito: quando vocês dormem, ou quando vocês morrem, o mundo não

existe mais para vocês. 
Pouco vos importa, quando vocês dormem, que tal pessoa morra nesse momento, vocês não o saberão.

É quando vocês acordam, que descobrem a morte, que vocês sofrem.
Mas quando vocês dormem, antes de o saber, será que vocês sofrem?

Ponham-se a questão.
Mas é verdade que a época atual vos vai chamar, cada vez mais, a conscientizar tudo o que vocês viveram,

tudo o que vocês Vibraram: são os trabalhos práticos.
Se ficarem na teoria, de que vos serve isso?

De nada.
Isso nutre o ego.

Assim como um conhecimento esotérico vai sempre nutrir o ego, ele vai vos dar um sentimento de progressão.
Mas aí, vocês não estão mais numa progressão, vocês estão numa transmutação alquímica final.

Não é quando vocês têm 90 anos que vocês vão lamentar não ter aprendido a andar de bicicleta (ou a costurar,
é parecido).

Lembrem-se de que a Onda da Vida está para além da Alegria, Bem-aventurança, Êxtase, Íntase, rir, mas rir
cósmico (chamem-no como quiserem).

Mas isso não é deste mundo porque este mundo, aqui, sobre a Terra, foi amputado de qualquer coisa.
Há tantos tabus na encarnação, pelo fato da ruptura da multidimensionalidade, há tantos enquadramentos, tanto

rigor, tanta fricção, tanto peso.
Hoje, é a Liberdade que vem.

Qual é o vosso ponto de vista?
Cada vez mais, em cada dia que vai passar (com o afluxo da Luz, com o afluxo das partículas Adamantinas,
com o afluxo da Onda da Vida), vocês vão encontrar-se, de forma cada vez mais intensa e paroxística, de

dever estabelecer a escolha de onde vocês se vão colocar.
Será que, quando vocês estiverem mortos, vocês se preocuparão em saber se vocês fizeram a vossa cama?

Vejam o ridículo da situação.
De um lado, vocês têm a ação / reação.

Do outro lado, vocês têm a Ação da Graça.
E não são mais as palavras, não são apenas os chacras, que estão abertos ou fechados.

É a consciência, diretamente.
Onde colocam vocês a vossa Consciência, onde estão vocês?



Então, claro, o ego, eu o ouço daqui, vai dizer: «sim, mas eu tenho isto a fazer, sim, mas eu estou ainda
na matéria, sim, mas eu ainda tenho obrigações, quaisquer que elas sejam».

Mais do que nunca, ele vai vos sussurrar isso, na cabeça, e isso vai tornar-se um loop (um ciclo sem fim).
Livrem-se de saber o que vocês querem ser, porque se vocês aceitarem atravessar a Porta, vocês vão

encontrar o quê?
Primeiro, vocês vão rir de vocês mesmos.

Mas vocês vão aperceber-se de que aquilo que havia a fazer esteve sempre lá, mas vocês o farão, mas vocês
não estarão mais na mesma morada para o fazer, o que quer que tenham a fazer, o que quer que a vida vos dê

a fazer.
Mas enquanto vocês não mudarem a localização da vossa consciência, isso será assim.

Quer vocês aceitem o efêmero, quer vocês aceitem o Absoluto.
Quer vocês fiquem no conhecido, quer vocês vivam o Desconhecido.

E nesse momento, o conhecido não poderá mais ser, jamais, o mesmo.
São os trabalhos práticos, este mês.

Vocês sabem, são as minhas palavras, mas certamente, outras palavras serão empregues e MARIA vos falará
disto melhor do que eu (ndr: intervenção MARIA de 6 maio 2012) (**), mas definitivamente, é exatamente isso

que se desenrola.
Vocês querem ser tristes senhores ou vocês querem ser Seres Libertados?

Eu vos lembro que o princípio da falsificação é o princípio da Dualidade.
É treinar-se para exprimir, em permanência, seja a ‘vontade de bem’, seja lutar contra o mal, a melhorar

qualquer coisa: ação / reação, o mundo faz isso.
Se não há mais ação / reação, é muito simples: não há mais mundo, não há mais Ilusão.

Tudo o que eu vos digo e o que vos vai ser dito, durante este período do mês de maio, está destinado,
realmente, a vos dar a ver onde vocês estão: o que vocês manifestam, o que vocês vivem.

Depois de numerosos anos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, eu vos falei do planeta
grelha, eu vos falei da vinda da Luz, das modificações que iriam surgir sobre a Terra (os vulcões, os ventos, as

chuvas).
Vocês estão por dentro, o que é que vos falta ainda?

Então, vocês vão se aproximar do que está em vias de morrer?
Ou então, vocês vão para a Vida, a Verdadeira.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou vos transmitir todas as minhas Bênçãos.
Nós vamos viver alguns minutos de Comunhão, se vocês o quiserem.

Eu intervim, como é hábito, enquanto vedeta americana, antes que MARIA tome a palavra.
Eu vos transmito, mais uma vez, todas as minhas Bênçãos.

Eu terei, certamente, ocasião de vos voltar a incomodar, eu também, não é?.
Eu vos envio todo o meu Amor, eu vos digo até muito breve.

Portem-se bem.
Vivamos alguns instantes de recolhimento.

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

(*) Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) DIVINA MARIA (06.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-06-de-maio-de-2012-autresdimensions-
com-audi

***

Mensagem do Venerável O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1430

06 de maio de 2012
(Publicado em 07 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira
http://minhamestria.blogspot.com/

***

Colaboração: Rosa Amelia Muruci

***

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

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-06-de-maio-de-2012-autresdimensions-com-audi
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1430
http://api.ning.com/files/Dfz79OyH0Bag3F-r4Lx2-*k9S*O3KMoSt0xwaqMTLenXrL9whisGCg6QrKEGOOuIrWncKvLNxYKOIjWZ97pgqrAQU0mrqT-H/000omraam06.05.2012teatro.JPG
http://portaldosanjos.ning.com/
http://minhamestria.blogspot.com/


Questão: quando faço uma pergunta, três quartos do tempo, não compreendo a resposta.

Bem.
Se, então, existe, em três quartos do tempo, uma ausência de compreensão, resta-lhe, portanto, um quarto do tempo,

no qual há compreensão.

Eu lhe responderia que, para que lhe serve a compreensão?
A compreensão é, sistematicamente, um ato do mental que se apropria de uma resposta, qualquer que seja, e dela se

satisfaz, porque ela nutre esse dito mental.

Nós podemos, portanto, dizer que, nos três quartos do tempo, há impossibilidade de nutrir seu mental. E, portanto,
que você perde apenas o quarto de seu tempo.

As questões são infinitas.
As respostas são tanto quanto.

Quer isso esteja no âmbito que eu lhes propus ou no âmbito de qualquer interveniente, uma questão requer uma
resposta, essa resposta requer outra pergunta.

Assim vai a vida do ser humano na ilusão.
A ilusão tem necessidade de tranquilizar-se, e ela se tranquiliza compreendendo.

Compreender jamais permitirá a você viver o que quer que seja em outro lugar que não no mental, em outro lugar que
não na ilusão.

É necessário, justamente, superar e transcender toda compreensão: ir além da compreensão, o que quer dizer que a
questão requer uma resposta, que, para além das palavras que são pronunciadas, para além do que é compreendido

ou incompreendido, o objetivo não é, jamais, nutrir o mental, mesmo se isso dê essa impressão, e dê a vocês esse
sabor.

O importante situa-se em outro lugar, bem além da ilusão, bem além, também, do que vocês podem perceber ou
sentir, na presença de um interveniente ou de outro.

O importante está, exatamente, em outro lugar,
Porque esse outro lugar é o que vai permitir-lhe nutrir o Essencial e não o mental.

Nutrir o mental não nutrirá, jamais, o Essencial, porque o Essencial não é, jamais, mental e não pode ser nutrido pelo
mesmo alimento.

O Essencial nutre-se de risos e de alegria.
Ele não pode, de modo algum, satisfazer-se com uma explicação lógica que vem da ilusão e que serve à ilusão.
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O Essencial não é, portanto, acessível a qualquer compreensão, e eu diria que é preferível adormecer no que nós
dizemos, ao invés de fazer funcionar, andar o mental para dele tirar algo que vai, finalmente e em definitivo,

exclusivamente, nutrir o mental.

É claro, a compreensão vai satisfazer o ego e a personalidade, porque o ego e a personalidade vão, sem justa razão,
apropriar-se da resposta e ter um elemento de nutrição que vai reforçar, de maneira permanente, o ego.

A compreensão vai reforçar as crenças, quaisquer que sejam.
As respostas às questões e as questões que vocês se fazem vão nutrir o mental, nutrir as crenças, reforçá-los ou

invalidá-los em suas próprias crenças.

Obviamente, aí não está o objetivo de nossas conversas, nem de qualquer conversa concernente ao que vocês são e
ao que nós somos.

É claro, as palavras são, frequentemente, um apoio – e vocês o sabem – para viver uma Vibração, uma consciência
diferente, nova.

Mas, aí também, vocês devem ir bem além.
Aí também, eu os convido a não satisfazer-se, tanto com uma compreensão como com uma Vibração, mas

transcender tudo isso.

Assim, eu lhe diria: faça calar a compreensão, faça calar a Vibração, porque você não é nem o que você compreende,
nem o que você Vibra.

Vá além.
Durma.

É aí que você é mais eficaz, mais ativa: não aqui, mas Alhures.
Ora, eu a lembro de que você nada é do que é conhecido na ilusão.

Você é Alhures, na condição de estar plenamente presente, Aqui e Agora, nesse Alhures.

É preciso expulsar toda culpa, é preciso cessar todo julgamento sobre o fato de não compreender ou de
compreender, porque nenhuma satisfação é real.

Ela nutre, eu repito, apenas o ego, apenas a personalidade.
Não ter perguntas ou não mais ter perguntas é, já, voltar-se para esse Alhures.

É, já, empreender, de algum modo, um retorno para Alhures.
A partir do instante em que você não nutre mais – por interrogações ou por respostas – seu próprio mental, a partir do

instante em que você dele não se serve mais para nutrir a Vibração do Si, então, os espaços Absolutos, de algum
modo, estão prontos para desvendar-se, para revelar-se a você.

No princípio da investigação que eu lhes propus, da refutação, é, justamente, a negação, se se pode dizer, de tudo o
que havia sido compreendido e assimilado até o presente, que vai permitir, justamente, de algum modo, fazer

desaparecer a máquina infernal que representa o cérebro, deixando o lugar limpo, o lugar livre para o que não é
efêmero.

Eu a convido, portanto, a dormir porque, quando você dorme, jamais está tão perto da Verdade e do Centro porque,
quando você dorme, você está, Aqui e

Agora, no Absoluto, mas não aqui e agora do ego ou do Si.
Isso prova, de maneira irrefutável, que, nos instantes em que você é capaz de superar a compreensão porque, como

você diz, não compreendeu (ou seja, nos momentos em que você se encontra na incompreensão), é, muito
exatamente, nesses momentos que você está – eu diria, de maneira figurada – ao mais próximo do Absoluto,

contrariamente ao que vão sussurrar-lhe o ego e a personalidade, que querem fazê-la crer que, compreendendo as
coisas, você se apropria de um estado ou de uma consciência nova.

Nada é mais falso.
Nada é mais distorcido.
Nada é mais ilusório.

Eu a convido, portanto, a entrar nos quatro quartos de tempo, nessa famosa incompreensão.

É claro, o mental e o ego, a personalidade vão girar a resposta em todos os sentidos, para tentar compreendê-la,
assimilá-la.

Feliz aquele para quem não pode haver a mínima assimilação porque, naquele momento, não há mais nutrição para o
ego e para o mental.

E essa nutrição, no entanto, está aí.



De algum modo, ela foi criada.

São palavras, são Vibrações que não podem perder-se.
Não é porque elas não são compreendidas, não é porque elas não são escutadas que elas não são entendidas.

O que foi entendido nutrirá, mais cedo ou mais tarde, outra coisa que não o que você conhece.

E abençoado esse momento no qual, justamente, essa outra coisa aparecerá a você.

Ela sempre esteve aí.
Ela está ao Centro de Você.

Ela é imóvel, ela é a ausência de movimentos.
Ela é permanente, eterna, não conhece, de modo algum, a compreensão, de modo algum, o ego, de modo algum, a

personalidade.

Ela é, justamente, o que você pretende buscar e que não pode procurar e, portanto, não pode encontrar.

Porque o que procura é, sempre, o ego, sempre, a personalidade ou a ilusão do Si.

A partir do instante em que você aceita que nada há a procurar e, portanto, nada a encontrar, eu posso dizer-lhe que,
naquele momento, o fruto está maduro.

Muito frequentemente, a personalidade, o ego vai retrair-se e chamar a isso o nada, o vazio, numa angústia total.

Jamais você esteve tão próxima do que você É, além do ser.
Eu a aconselho, portanto, a servir-se de seus três quartos de seu tempo, nos quais você não compreende, para

deixar ouvir o que, em você, compreende (para além das palavras, para além da Vibração) porque, naquele instante,
você sai do instante e entra, realmente, no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é necessário para aproximar-se do instante presente.
Mas o instante presente não é o instante eterno.

O instante presente é uma parada do tempo, uma saída da linearidade do tempo, que é o próprio e a especificidade
do ego e do mental, ação/reação.

O instante presente faz você descobrir Aqui e Agora.
A potência do instante presente não deve ser, tampouco, uma busca ou uma finalidade, porque o instante presente

deve desembocar no instante eterno, que não depende de qualquer instante presente.

O nada, o vazio, a angústia a mais total da personalidade e do ego é, certamente, o sinal maior de que o Absoluto
revela-se.

Essa angústia da personalidade, esse vazio, esse nada, essa perda dramática, essa não compreensão, essa
violência, mesmo, que pode existir naqueles momentos, é, certamente, o instante presente que vai ceder seu lugar ao

instante eterno, no abandono do próprio Si ao não Si, ao não ser, ao Absoluto, que sempre esteve aí.

Apreenda e aceite que o fato de procurar e, pior, o fato de encontrar, faz apenas afastá-la do Absoluto.

Se você aceita isso (e não há grande coisa a compreender, eu admito), você terá dado um passo imenso para a
imobilidade, para o que está além do vazio, além do pleno, além do mim, além do Si, portanto, no não Si e no não ser.

E, um dia, você rirá de si mesma, rirá de seu Si, porque você os terá lavado, não em qualquer vontade, não em
qualquer compreensão.

Mas o que tiver sido entendido terá trabalhado.

Sem o conhecimento de seu consciente, uma vez que o Absoluto nada tem de consciente. Sem o conhecimento de
seu Si, uma vez que o não Si nada tem a ver com o Si.

Em definitivo, eu lhe agradeço, portanto, por sua não questão, porque, justamente, há, aí, um motor que a põe na
estrada, ao menos, creia, para um Absoluto porque, é claro, você compreendeu, não há nem estrada, nem caminho,

nem compreensão, nem interrogação.

A resposta que eu formulo é apenas um meio de estar na alegria com vocês, exprimir sobre o que nada pode ser
exprimido, ou seja, o Absoluto.

Apreendam, efetivamente que, através dessa frase, não há erro de linguagem, mas, efetivamente, uma Verdade
imóvel, eterna e absoluta.

Você deve parar de procurar e de crer que vai encontrar e, pior, mesmo, encontrar.

Apenas a partir do instante em que você para a busca, a partir do instante em que você para de encontrar, a partir do



instante em que você nada mais compreende é que pode surgir o que sempre esteve aí.

Não antes.
Porque a compreensão, como o caminho, como a estrada, são, em definitivo, apenas obstáculos que a impedem de

viver, de penetrar o que sempre a penetrou: o Absoluto.

Como nós o dissemos: o Absoluto não é um estado, ainda menos uma experiência, ainda menos uma
conscientização, ele está aí.

Ele sempre esteve aí.
O que quer que você faça, o que quer que viva (quer esteja viva ou morta, quer seu corpo esteja aí ou não, quer o
mundo esteja aí ou não), o que está atrás daquele que observa é Você. Mas não você em um nome, não você em
uma identidade, não você em conhecimentos, não você em seu intelecto, não você em uma história, qualquer que

seja, não você em uma relação, qualquer que seja.

Se você ouve o que eu digo, bem, conforme onde você se coloca, ou você tudo compreendeu, ou nada
compreendeu.

Eu a deixo adivinhar o que é, de algum modo, preferível para você, sabendo que eu não me dirijo, jamais, ao que
apenas faz passar (ou seja, sua pessoa, ou seja, esse Si tão duramente adquirido).

Aceite que você nada pode adquirir que já não esteja.
Eu não lhe peço para compreender, mas entender, o que, estritamente, nada tem a ver.

Se você entende que nada há a obter, você nada pode, portanto, pôr em movimento, você pode apenas ficar
tranquila, deixar fazer.

Se você entende isso, então, há o nada.
Mas quem vê o nada?

Vá além daquele que vê o nada.
Você não é Você, naquele que vê o nada.

Vá, não mais longe, porque nada há a superar, mas vá mais às profundezas, sem descer e sem subir.

Deixe, simplesmente, desaparecer o que é compreendido.
Deixe aparecer o que é incompreendido.

E você estará, se posso dizer, muito próxima.
Nós podemos avançar, permanecendo imóveis.

>>>

Questão: qual é a diferença entre transcendência e refutação?

É preciso, já, que esses dois termos apliquem-se a algo de comum, para falar de diferença.

Fala-se de diferença de cor de pele, quando se fala de uma pele que é branca ou de outra de cor.

Qual é o elemento comum que existe entre a refutação e a transcendência?
Se não é, eu penso, na cabeça, que você deve passar de um ao outro.

A refutação é uma ginástica que visa fazer descarrilar o mental, siderá-lo, de algum modo, afogá-lo em suas próprias
certezas, em suas próprias crenças, para demonstrar e mostrar a ele que elas não têm sentido algum.

A transcendência evoca, geralmente, uma passagem de um estado a outro, de um momento a outro, passagem de um
estado ou de um momento que evoca, de algum modo, uma transformação, uma possibilidade de ponte de um ao

outro.

A refutação é tudo, exceto uma ponte, porque a refutação é uma ação inscrita na ilusão, que quebra a ilusão.

A transcendência é posta como condição de que há um estado que deve dar outro estado.

A refutação não permite passar de um estado a outro estado.
A refutação vai suprimir todos os estados.

Tendo feito desaparecer todos os estados, o que sempre esteve aí pode, enfim, aparecer àquele que, se se pode
dizê-lo, olha.

E aquele que olha vai, em definitivo, tornar-se esse Absoluto.
A transcendência é uma dinâmica: há um movimento, aparente, suposto ou real.



A refutação visa destruir todo movimento, sem esforço, simplesmente, jogando o jogo, de algum modo, do mental
ilusório e o jogo da personalidade.

A transcendência é, já, encarar que há uma passagem e, já, geralmente, essa passagem é aquela do Eu, da
personalidade, ao Si.

Mas não há qualquer transcendência entre o Si e o não Si.
Isso não é possível.

Não se passa de um estado a outro.
Não há ponte.

Simplesmente, quando o não Si é estabelecido, naquele momento, vocês podem voltar a passar no Si e no Eu. E isso
se torna, para vocês que estão na forma, um jogo, mas é válido nesse sentido.

Pode-se dizer que a ponte existe nesse sentido, e que, realmente, aí, sim, há transcendência: do não Si para o Si.

Eventualmente, do Si para o Eu.
Há transcendência do Eu para o Si, mas não pode haver transcendência do Si ao não Si.

Não há ponte.
A ponte é construída apenas no outro sentido.

É uma ponte de sentido único, mas que permite o duplo sentido, depois.

A transcendência não pode, portanto, concernir ao Absoluto.
A transcendência concerne apenas à passagem do Eu ao Si.

O problema do Si, seja ele o mais vasto, é sempre um confinamento.
Antes de ser o Si, antes que esse corpo exista, antes que esse saco de comida apareça, será que o Si estava aí?

Será que havia uma consciência para observá-lo?
O Absoluto é tudo, exceto a consciência, tudo, exceto o Si, tudo, exceto o Eu, porque o Si, como o Eu, são efêmeros.

Não pode existir transcendência nesse sentido.
A transcendência é útil para aquele que quer passar do Eu ao Si.

Mas essa transcendência não pode ser levada adiante, de maneira alguma, na passagem do Si ao não Si, uma vez
que não há passagem.

Isso se junta à problemática da questão e da resposta.
Enquanto vocês procuram uma passagem (que não existe), enquanto vocês encaram uma transcendência, há –
subentendida, em vocês – a necessidade de persistência numa identidade, quer ela seja limitada, como o Eu, ou

vasta, como o Si. Mas vocês não são uma identidade, ainda menos uma história, qualquer que seja a história, porque
a história desenrola-se na ilusão.

Vocês são bem além de qualquer história ou de qualquer transcendência.
Vocês não podem ali chegar adotando tais pontos de vista, porque vocês não sabem, vocês não têm qualquer

consciência do que era, antes, esse saco de comida e, mesmo se conheçam outros sacos de alimento que foram,
supostamente, vocês, antes, em outras vidas, onde vocês estiveram entre os dois sacos de alimento?

O que vocês faziam?
Se vocês têm a resposta para isso, então, a resposta é verdadeira.

Mas tudo o que vocês supõem antes é falso.
A refutação é aceitar servir-se da ferramenta que crê, sempre, ter razão, para mostrar a ela que ela não é a razão,

que não há qualquer lógica na razão, que essa lógica pode apenas servir na ilusão para manter a ilusão, para
conservar a ilusão, para nutrir o ego ou nutrir o Si.

Mas o Absoluto não pode ser nutrido por isso.
Eu diria que abafa um pouco mais, que afoga um pouco mais.

Lembrem-se: o Eu, o Si farão tudo o que está no poder deles para que, jamais, vocês estejam imóveis, para que,
jamais, o Absoluto seja vivido.

Há apenas a refutação.

Não há qualquer meditação, qualquer espiritualidade, qualquer Vibração que possa conduzi-los ao não Ser.

Certamente, essa transcendência do Eu ao Si, nos primeiros tempos, é útil (ou mesmo indispensável, porque ela vai
tranquilizar o Eu, o Si), demonstra que o Eu é ilusório.

Mas quem vai demonstrar que o Si é ilusório?
Ninguém, porque o Eu não está mais aí quando o Si está aí.



Vocês devem, portanto, não transcender, mas fazer calar tudo o que é
o Si. Mas esse fazer calar não pode realizar-se daí onde vocês imaginam estar.

De modo algum.
Essa transcendência, assim nomeada, é, de fato, apenas a refutação que permite enfraquecer os fundamentos do Eu

e do Si, criando – e o termo é exato – um curto-circuito.

O que é um curto-circuito?
É, justamente, o que não vai tomar o circuito natural, e que faz, portanto, interromper o que para nada serve.

A refutação é servir-se – de algum modo, no exemplo que tomei – da corrente existente, dessa vitalidade efêmera
sustentada pelo corpo de nutrição (quaisquer que sejam os nomes eruditos que vocês empreguem: chacra, Kundalini,

Estado de Ser), para fazê-lo interromper.

Naquele momento, a refutação vai fazê-los desembocar no que é real, porque – compreendam – o real não pode
mudar porque, se ele muda, ele não é o real.

O real é imóvel.
Ele não se importa com o mundo, ele não se importa com vocês, com sua história, com qualquer história.

E vocês são isso.
Nada mais.

E, portanto, se você põe, calmamente, essa refutação, compreenderá que nada há a buscar, nem a encontrar, porque
tudo sempre esteve aí.

Mas é preciso cessar todos os Eu, todos os Si, todas as paródias de espiritualidade.

Mesmo a Alegria, que foi tão útil em seu caminho, deve ser transcendida, mas não pode ser transcendida.

É, de fato, o riso do Absoluto que faz a passagem, mas não no outro sentido.
Nesse sentido, e unicamente nesse.

Então, se você ri de você, se ri de seu Si, se ri de tudo, primeiro, isso vai angustiá-lo, porque a espiritualidade é séria,
não é?

Fala-se de eternidade, fala-se de permanência, de imanência, de transcendência, mas é preciso rir de tudo isso,
porque isso muda e, enquanto alguma coisa muda, não é real.

E você mesmo muda todas as manhãs, portanto, não é real.
É o ego que vai fazê-lo crer nisso, que vai aportar uma substância ao que é irreal.

O real não pode mudar.
Ele é Absoluto.

Tudo o que você manifesta muda: seu humor, seu físico, aquele que observa.

Se posso exprimir-me assim, vá para o vazio, vá para o que seu ego chama o nada. E você encontrará o que é pleno,
o que não se move, o que não muda.
Isso sempre esteve aí e você É isso.

Você descobrirá, então, que não tem que se gargarejar de Amor ou de Luz, porque é, muito exatamente, o que você
É, e você nada mais É.

Se você vislumbra a Luz e o Amor como exteriores a você, como uma busca, como uma procura, você não poderá,
jamais, encontrá-los.

Você poderá apenas vê-los, porque você se distanciou e separou-se do que você É, no real.

Você tem apenas que Ser isso, no não Ser, no não Si.
Você quer ser feliz?

Não há outra coisa para ser feliz.
Todo o resto faz apenas passar.

Mesmo a Alegria.
Mesmo o Kundalini.
Mesmo os chacras.

O que se tornam seus chacras quando você morre?
O que se torna seu Kundalini quando você morre?



Você pode levar seu Kundalini ao outro lado?
O que você leva?

Você vai levar suas lembranças?
Vai levar sua história?

Tudo isso muda.
Isso não é real.
E você É real.

Refute, e você verá o que acontece e que sempre esteve aí.
Transcenda se quiser, mas, sobretudo, refute.

Transcender não basta.
Refutar basta, totalmente.

Fique tranquilo.
Aprenda a ficar tranquilo.

O que vocês nomeiam a espiritualidade cansa-os, mais do que outra coisa.

Agradeçam, mesmo, não compreender.
Agradeçam, mesmo aqueles que não viveram o Si, porque o campo está livre para o real e para o não Si.

Não se acede ao não Si a partir do Si, mesmo se é uma etapa que parece real.

O não Si não se importa com o Si e, ainda menos, com o Eu.
A Fonte sai do Absoluto.

O Absoluto contém a Fonte.
A Fonte não contém o Absoluto, mesmo se o Absoluto esteja presente na Fonte.

Não pode ser de outro modo.

Assim como seu Eu tornou-se possível pelo Absoluto.
E ele não sabe.

Se você refuta assim, dessa maneira, seu progresso – se é que se possa falar de progresso – será fulminante.

Mas lembre-se de que o ego vai tudo fazer para dizer-lhe que é estúpido, enquanto é ele que é estúpido.

Não dê qualquer importância ao que passa.
E você, aliás, você faz apenas passar.

Dê-se conta dessa absurdidade.

O que você é, é Absoluto.
O erro é crer que esse corpo, essa história, esse caminho são o Absoluto.

O Absoluto permite isso.

Se não houvesse Absoluto, não haveria Eu, história, nada.
Ora, nada há.

No máximo, a percepção do nada, da angústia, mas, mesmo essa angústia, é sustentada pelo Absoluto.

Sem Absoluto, sem angústia.
Mas tudo isso é para refutar porque, se eu lhe peço para transcender uma angústia, como você vai fazer?

>>>

Questão: a compaixão do coração – em oposição à compaixão da cabeça e à vontade de Bem – pode
tender ao Abandono?

Jamais.
É impossível.

Porque a compaixão depende, sempre, da personalidade ou do Si.
A compaixão é exercida para com algo que é considerado como exterior.

O objeto da compaixão é uma projeção.
A compaixão conduz ao Si, mas, jamais, ao não Si, porque a compaixão, ação do Coração ou da cabeça, nada muda.

Do mesmo modo que manifestar o Amor, dar o Amor não é Ser o Amor.



Vocês projetam apenas o que falta.

O Absoluto nada falta.
E, portanto, vocês São Absoluto.

Manifestar ou exercer uma compaixão de Coração coloca-os, de maneira permanente, na ilusão, porque vocês
mantêm algo de exterior: há vocês, há o outro.

E vocês manifestam uma compaixão para com uma situação, para com um ser. É justificado, enquanto vocês são
dependentes da Dualidade, da Ação/Reação.

A Vontade de Bem, como a compaixão, é apenas segunda opção da dualidade, que os faz crer que vocês estão num
caminho correto, mas mantém, permanentemente, a distância entre vocês e o outro.

Não há vocês.
Não há mais outro.

É uma ilusão.

Como é que algo que é manifestado na ilusão poderia conduzir a qualquer Abandono?

Quem disse isso?
Quem testemunhou isso?

Vocês São o Amor.
Vocês São a compaixão.

Mas, se vocês exercem uma compaixão, colocam uma distância: vocês não estão mais ao Centro, vocês não são
Absoluto.

É claro que é preferível exercer a compaixão do que matar.
Mas nesse preferível há, sempre, uma situação na ilusão.

Uma ilusão mais agradável, mas, sempre, uma ilusão.
Nenhuma ilusão pode fazê-los aceder ao Verdadeiro, ao Real.

Enquanto vocês agem na ilusão (e eu diria, mesmo, sobretudo, se vocês são persuadidos de agir para o Bem, mesmo
sem vontade de Bem), se vocês são persuadidos de que são um ser que se compadece, amoroso, caridoso, vocês

não moverão um pingo da ilusão e estarão muito longe do Absoluto.

O não Ser não se importa com o Ser, qualquer que seja o Ser, o que quer que manifeste o Ser.

Um Ser que passou sobre a Terra disse: «vocês não são desse mundo».
Portanto, o que vocês exercem nesse mundo, ali colocando sua consciência, mantém vocês no mundo.

Mesmo isso é para refutar.
O mundo não tem mais legitimidade do que você, do que sua história, do que qualquer compaixão.

A compaixão é uma manifestação alterada do que você É, que o faz considerar o outro como sujeito à compaixão.

Deixe cair tudo isso.
Você não tem necessidade disso.

Não existe solução de continuidade.
Crer ou fazer crer que, porque você se compadece, vai sair desse mundo, é falso. Ou, então, seria necessário que o

conjunto de sua vida fosse apenas compaixão e você estivesse na compaixão diante da formiga, como diante do
elefante, como diante do inimigo.

Porque você mostraria, naquele momento, que sua compaixão não é dependente de circunstâncias ou do objeto da
compaixão.

Isso jamais é o caso, é claro.
Lembre-se do que eu respondi antes: não há ponte, não há continuidade nesse sentido.

Mas, se você é Absoluto, é claro que poderá compartilhar.
Mas você não interferirá mais no mundo, no que crê, ainda, ser um outro, separado, dividido.

Como você quer ver a engrenagem enquanto tem um dedo na engrenagem, enquanto você é uma roda dela, mesmo?

A compaixão é louvável, mas louvável no sentido da moral.
No sentido espiritual, não é Absoluto.

Você deve superar isso, refutando-o, aí também.



Eu não lhe peço para ser mau, tampouco.

Eu lhe peço, simplesmente, para ver que você não é nem um, nem o outro.

É próprio do ego crer que ele vai persistir.
É próprio do efêmero fazê-lo crer que ele é eterno.
É próprio do falso fazê-lo crer que ele é verdadeiro.

Não existe qualquer satisfação que lhe abra as portas do Céu, porque não há Céu.

Não há mais Inferno.
Há apenas uma projeção, fora do Absoluto, que se crê autônoma e que crê que seja possível manter o efêmero, ao

mesmo tempo voltando ao Absoluto.

Não há continuidade.
Você é o Amor.

Exprimir a compaixão é uma projeção do Amor.
Em repito: é mais agradável viver e sentir a compaixão do que outra coisa, mas, mesmo sentir isso não o conduzirá,

jamais, ao Absoluto.

É mais agradável ter que fazer a uma personalidade que se compadece do que a uma personalidade paranoica.

Mas é, sempre, uma personalidade.
É, sempre, o efêmero que acompanha um saco de comida.

Contrariamente ao que se pode imaginar, não é porque seu saco de comida vê uma compaixão a exprimir em face de
outro saco de comida, afirmando que você vê além do saco de comida, que você vai, realmente, crer que isso possa

ser verdadeiro.

É uma ilusão.
O outro não tem mais substância do que você.

É a personalidade que quer transformar-se que fala de compaixão.
É o Si que vai falar de compaixão e de identificação aos modelos espirituais: o Cristo, Buda, Krishna, eu passo disso

e dos melhores.

Mas você pode dizer-me onde estão esses profetas hoje?
Você pode dizer-me onde eu estou, sem vir a mim?

Não.

Você pode apenas projetar um ideal, uma conduta.
Mas você não é o ideal.

Você não é a conduta.
Esqueça tudo isso.

Refute tudo isso.
Você É Absoluto.

Se você fosse capaz, a cada sopro, de preencher-se desse Real, você se tornaria o que você É, com extrema
rapidez.

Em lugar disso, você percorre, de vida em vida, de saco de comida em saco de comida, correndo junto a algo que
jamais pode pegar.

É como o burro, diante do qual se colocou uma cenoura na ponta de uma vara.
Será que você compreende a imagem?

Não há burro, não há cenoura, é uma projeção.
Isso não tem existência, substância.

É inscrito em um tempo que é limitado pelo nascimento e pela morte.
O que você vai fazer de sua compaixão do outro lado?

Um passaporte?
Ele não será reconhecido.

>>>

Questão: o Absoluto é, então, o Tudo, sem forma, sem identidade, sem Consciência: o nada?



Não.
Quem diz isso é a personalidade.

A personalidade vai fazê-lo crer que o Absoluto é o nada, e tanto melhor.
Mas não é o nada.

É o nada para a personalidade, para o ego.
É o ego que é apegado a essa noção de nada.

O nada é a última etapa – se posso exprimir-me assim – que precede o Absoluto.

Para o Absoluto é você o nada, porque você é um saco de comida, nada mais.

Esse corpo morre, o que quer que você faça e o que quer que você diga.
É uma certeza.

Portanto, você retorna ao nada.
O que desaparece é esse corpo, essa consciência.

Portanto, de seu ponto de vista, o Absoluto é o nada.
Eu lhe respondo que, do ponto de vista do Absoluto, é você o nada.

Você não tem consistência.
É o ego que o faz crer que você seja algo e que é preciso realizar o Si.

Lembre-se: o Absoluto é-lhe desconhecido.
Desconhecido não quer dizer nada.

Em contrapartida, sim, você é o nada, porque você não é Absoluto.

Você não pode falar do que não conhece.
Você não pode apreender-se dele.

Você não pode compreendê-lo.
Você pode apenas vivê-lo.

Mas os guard-rails são numerosos.

O ego vai dizer-lhe: é o nada.
O ego vai dizer-lhe: «isso não é verdade».

Porque você se atém à sua história, porque você se atém à sua espiritualidade, porque você se atém ao que é falso e
crê que é verdadeiro.

Você é apenas um ser de crenças.
Você se apoia em crenças, apoia-se em areia movediça, que desaparecerá ao mesmo tempo que você.

O que eu lhe proponho é refutar isso.
Não se ponha a questão do que há atrás.

Você não pode sabê-lo, você não pode vivê-lo enquanto não refutou.

Então, você pode portar todos os julgamentos sobre o Absoluto, dizer: «é o nada, é o nada, é o vazio», mas você não
tem, dele, qualquer experiência.

Caso contrário, jamais você poderia dizer isso.
As palavras, mesmo, que você emprega, mostram, efetivamente, que você está na ilusão e que sua suposição é falsa.

O Absoluto não é o vazio: ele é, também, o vazio.
O Absoluto não é o nada, ele é, também, o nada.

A personalidade não será, jamais, Absoluta, porque ela é efêmera e ela muda.
A personalidade não conhece a Alegria, porque a Alegria alterna, sempre, com o sofrimento, porque há necessidades,

desejos (tanto espirituais como físicos, como psicológicos).

O Absoluto não tem desejos, nem necessidades.
Ele é Real.

Você é irreal.
E o irreal pretende conhecer o Real.

É impossível.
Ele faz do Real uma representação, a partir de um ponto de vista que é falso.



A representação pode apenas ser falsa.
Lembre-se: o Desconhecido não pode ser conhecido por você, porque você (além desse saco, além de suas

reivindicações), você É isso.

É preciso cessar toda projeção.
É preciso cessar toda suposição, toda crença.

O Absoluto não é uma crença.
Não faça, dele, uma crença.

Ele não é, tampouco, uma suposição.
Ele é Real, o que não muda, jamais, o que era antes que você estivesse ou que você aparecesse sobre esse mundo.

Esse mundo não é Absoluto: ele muda.
Para o Absoluto, ele não existe.

O mundo é apenas uma falha na pureza do não Ser, na Transparência do não Ser, do Absoluto.

Enquanto você pensa o inverso, você se condena a si mesmo a continuar limitado e pretende procurar o Ilimitado.

Se você procura o que quer que seja, é você que admite e pensa que você é vazio.

Caso contrário, por que procurar preencher o que quer que seja de Alegria ou de espiritualidade?

O Absoluto nada procura.

Ele não pode procurar.
Ele nada pode encontrar.

É você que espera encontrar.
É você que procura.

Mas você não pode encontrar, nem procurar o que você É, porque você o É.

Perceba a estupidez da proposição: você É o Amor e procura o Amor.
Você não pode procurar o que você É.

E se você não sente o Amor, isso prova, efetivamente, que é você que se considera, mesmo se não o queira, como
vazio.

O nada é efêmero.
Esse corpo é efêmero.

O nada é, portanto, você, nessa aparência, mas não você, no que você É, para além de todo ser, de toda história.

Reflita: quem põe a questão, mesmo se a personalidade é o retransmissor dela?

Quem supõe?
Quem crê?

Quem espera?
Quem se projeta?
Quem imagina?

Certamente, não o Real.
Mas, justamente, o que é vazio e que tem necessidade de preencher-se ou que crê dever preencher-se, porque não

se reconheceu.

Você não sabe quem você É, enquanto você crê saber quem É, porque os elementos que você chama o
conhecimento, mesmo de você, são apenas função de julgamentos e de crenças.

Você não se apoia em nada de eterno, nada de real enquanto permanece tributário, de uma maneira como de outra,
de circunstâncias desse mundo.

Quando você dorme, o mundo não existe mais para você e, no entanto, você está seguro de levantar-se pela manhã
e de reencontrar o mundo.

Quem lhe disse isso?
É certo número de experiências ligadas aos seus anos e aos seus dias que lhe fazem supor que isso é verdade.

É verdade até o momento em que isso não será mais verdade.
Imagine que você morra durante seu sono.



Será que o mundo existirá no dia seguinte?
Não.

Portanto, você dorme com uma certeza vinda de uma crença, mas não da Verdade.

O Real não se importa com o mundo.

É o mundo que é vazio.
É o mundo que é o nada.

Ele é Maya.
E tudo o que está dentro é Maya.

Exceto você.
Mas não você no que é limitado, não você nessa história, nesse corpo, nessa vida.

Mas eu me dirijo a você, o Real.
Enquanto você crê que o Absoluto é o nada, você pode estar seguro e certo de que o que sussurra isso é seu mental

e nada mais.

Você vai crer no que lhe diz seu mental?
Ele lhe diz que o dia vai levantar-se amanhã.

Você está certo disso?
Não é a repetição do dia e do número de dias de seus anos que lhe dá a certeza disso.

É uma crença.
Toda crença cessa, um dia.

Mesmo os cientistas dizem que esse mundo cessará em bilhões de anos.

Ele não é, portanto, permanente, mesmo se ele lhe dê, na escala de sua vida, efêmera, uma impressão de
permanência.

Nada é permanente na ilusão.
Nada é real.

O Absoluto é o único Real.
Refute o mundo, mas não projete o nada no Absoluto, porque é o mundo que é o nada.

Ele se aniquila, aliás, assim que você fecha os olhos e dorme.
Só a crença na persistência dele o faz dormir sem angústia, sem medo.

>>>

Questão: se eu sinto um medo do qual não conheço, forçosamente, a causa, a atitude correta é refutar a
pessoa que prova esse medo, a pessoa que adere à própria história e, em seguida, deixar estar essa

sensação de medo, sem a ela prestar atenção?

O medo, já, é uma secreção de moléculas.
Ele não tem mais consistência, esse medo, do que o peso que você dá a ele.

Querer conhecer a causa para nada serve, mesmo se a causa seja identificada, você pode crer que o medo vai
desaparecer.

Geralmente, esse não é, jamais, o caso.
O medo é oriundo apenas da ignorância, não de uma causa, mas do que você É.

O que prova o medo é o efêmero da pessoa.
Isso quer dizer o quê?

Que, se você exprime que sua pessoa sente o medo, isso quer dizer, simplesmente, que a pessoa existe e que ela
tem peso, uma vez que o medo consegue perturbar você.

O fato de negar o medo vai bastar?
Não.

O fato de refutar o medo vai bastar?
Tampouco.

O fato de refutar a pessoa que sente o medo, basta?
Tampouco.



Então, considere que o medo não tem mais existência do que a pessoa, que um medo – se você, efetivamente,
observou, e você o diz, você mesmo – faz apenas passar ou aparecer e desaparecer, mesmo se ele é intenso,

nenhuma emoção pode durar.

Ela pode reproduzir-se, mas esgota-se, por si mesma.
Não é preciso, portanto, nutrir o medo.

Isso não quer dizer negá-lo, não vê-lo, eu, efetivamente, disse: não nutri-lo.

Ora, logo que você observa o medo, você o nutre.
Do mesmo modo que o mental: dar atenção ao medo dá peso a ele.

Então, é claro, existem meios, no mental, de evitar o medo, de combatê-lo, de identificá-lo quanto à sua causa.

Mas, inevitavelmente, mesmo se isso faça bem, reforça a pessoa.
Isso perpetua a ilusão, perpetua as crenças.

A primeira etapa, se etapa há, é sair do eu, estabelecer a consciência em outro ponto de vista, aquele do Si e, talvez,
também, do não Si, assim que você aceite ver o medo (não negá-lo ou refutá-lo) pelo que ele é, ou seja, uma

secreção química.

Você não vai me dizer que você é uma secreção química.
O medo é uma emoção.

Ele é, sempre, uma reação a uma suposição, a uma história.
Todo o princípio desse mundo é o de fazê-los aderir às suas histórias, às suas emoções, às suas suposições, às

suas crenças.

Mas você nada é de tudo isso.
É claro, não é porque, quando vive o medo, que você vai dizer: «eu não sou o medo», que ele vai desaparecer.

Mas aproveite de momentos em que o medo deixa-o tranquilo para Viver que você não é essa história e essa pessoa
e que esse saco de comida que você habita não tem necessidade de você para viver.

Ele tem necessidade apenas de alimentos, de ser nutrido.
Mas não nutri-lo de outro modo.

O medo é apenas uma secreção desse saco, como a tristeza, como a
angústia. São suposições, construções, efêmeras, que não têm qualquer Realidade, qualquer Verdade.

Aí também, quando o medo está aí, se você consegue ter-se tranquilo (desta vez, além da refutação, além da
identificação), se você se coloca naquele que observa o que se desenrola, você constatará que o medo tem menos

tomada para você, no que você é.

E, muito rapidamente, uma emoção, como uma doença, poderá concernir esse corpo, essa personalidade, mas você,
você não será concernido.

O problema é que, quando o corpo vai bem, vocês não têm problema algum para não ser esse corpo e, mesmo, para
dele escapar por outras crenças.

E, o dia em que esse corpo não funciona, o que vocês fazem?
Vocês estão doentes.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês estão identificados a esse corpo, a tal ponto que têm medo de perdê-lo.

O medo da morte, todos os medos decorrem daí, porque vocês têm medo do Desconhecido, do nada, porque vocês
não conhecem o Absoluto.

Ser Absoluto é não se preocupar com esse corpo.
Nutri-lo, mantê-lo, mas não identificar-se a ele, de maneira alguma.

Quer ele esteja em boa saúde ou perto da morte, não é você.
Se o medo manifesta-se, é que vocês estão apegados a esse corpo, a esse saco.

Vocês creem ser esse saco.
Todo medo vem daí.

Mesmo se vocês falam de crenças no além, mesmo se falam de experiência mística, vocês não estão
desenganchados da ilusão, do efêmero.



Vocês não aceitam o efêmero, porque a personalidade acredita-se eterna, ela se crê Real.

Mas a doença vem demonstrar o contrário, a morte também, de maneira ainda mais forte.

Então, vocês vão dizer-me: e o sofrimento?
Mas o sofrimento é apenas a concretização do medo.

O medo de perder, o medo de faltar, o medo de morrer, o medo de sofrer, mesmo.

E isso faz um giro.
E vocês creem ser isso.

Vocês se identificaram ao que temiam: a morte, o sofrimento e o próprio medo.

Como vocês querem sair daí?
Simplesmente, admitindo que vocês não são isso.

Aliás, o que acontece nos sofrimentos os mais intensos?
Vocês querem desaparecer, vocês querem juntar-se ao nada, para não mais ver o sofrimento, o medo, a doença e a

morte.

Mas, o dia em que a morte chega, verdadeiramente, o que vocês dizem?: «eu quero viver».

Vocês estavam no Maya de suas crenças espirituais.
O Absoluto não pode entrar nesse jogo.

Ele sabe que ele não é o corpo, não como uma crença, mas como uma vivência, Real.

Enquanto há a crença em uma pessoa, há o medo, há o sofrimento e há o medo da morte.

Vocês não são essa pessoa.
Nada há a encontrar.

Há apenas a estabelecer-se no não Ser, no não Si, no Real, e todo o resto fará apenas passar.

E tudo o que passa não é real e não tem peso algum.
Se isso tem peso para vocês, é que vocês não estão Liberados.

O que esperam para Liberar-se?
Isso não é um objetivo que está no tempo.

Enquanto vocês creem que estão inscritos no tempo para Liberar-se, é a personalidade que se exprime.

O Absoluto não se importa com o tempo.

Ele sempre esteve aí.
Ele sempre estará aí, o que quer que vocês se tornem.

O medo faz apenas exprimir um apego à pessoa, ou seja, em algum lugar, vocês deram peso à pessoa, consistência,
e vocês se sentem presos, tributários de uma pessoa que não existe.

Mudem de ponto de vista.
Saiam do teatro.

Não há teatro.
Não há mais pessoa do que medo.

Não há mundo.

Vocês São o Amor.
Vocês São o Absoluto, de toda a Eternidade.

Vocês são – como dizem alguns povos – um sonho, ou um pesadelo, para outros.

Mas nem o sonho nem o pesadelo duram.
Não o nutram.

Vocês são o Amor e o Absoluto.
É simples.

Tão simples, que o ego vai dizer-lhes que não é verdade.
Do ponto de vista dele, não é verdade.

De qual ponto de vista vocês se colocam?

Aquele do Amor ou aquele da pessoa?



Aquele da emoção ou aquele do Amor?

Tomem consciência disso e superem isso.
Não sejam apegados a nada.

Vocês São Absoluto.
Não dependam de nada.

O Absoluto não depende de nada.
Ocupem-se do que pede esse corpo, mas vocês não são ele.

Ocupem-se do que lhes pede essa vida, façam-no, mas vocês não são essa vida.

Quem lhes diz que vocês são obrigados a estar plenamente no que fazem?

O único modo de estar plenamente no que fazem é compreender que vocês não são o que vocês fazem.

Todo o resto é apenas uma implicação da personalidade e do ego.
Sempre.

E é permanente, dando uma impressão de que é real.
Mas vocês sabem, muito bem, que toda tarefa para, que toda relação para ou, em todo caso, é parada pela morte, o

mais tardar.

Portanto, isso não tem qualquer sentido.
Pretender querer bem fazer as coisas é apenas um apego a mais à personalidade e, é claro, quando há esse apego,

há o medo: medo de mal fazer, medo de esquecer, medo de enganar-se.

Vocês não são o medo.
O medo é uma secreção desse corpo de nutrição.

Vocês creem nisso, simplesmente porque estão sujeitos aos ditames dele, aos desejos e crenças dele, às ilusões
dele.

E é assim que nasce o apego ao ilusório.
Superem isso, vocês nada são disso.

Questão: a refutação basta para criar o vazio necessário à emergência da Onda de Vida numa estrutura
disfuncional?

Você fez, portanto, uma ligação entre a Onda de Vida e o Absoluto, entre a refutação e a Onda de Vida.

Eu esclareço que a Onda de Vida nasce no pé do guru: o guru é você.
A Onda de Vida chega nas zonas em que estão inscritas as dúvidas e os medos, aqueles da personalidade apegados

a ela mesma, à persistência e à subsistência dela.

É nesse nível que se situa a refutação e não, propriamente falando, na própria Onda de Vida, mas, efetivamente,
acima, no que são chamados os chacras que pertencem ao ilusório, ao efêmero, a esse corpo.

É, portanto, nesse nível que se situam os obstáculos inscritos, efetivamente, nos medos.

Agora, a questão que se coloca é de saber se alguém que tivesse sido amputado das duas pernas poderia ver nascer
a Onda de Vida, uma vez que não têm mais pé.

A resposta é sim.
A Onda de Vida não se importa com estruturas existentes – funcionais ou não funcionais – ou não existentes.

A Onda de Vida nascerá, simplesmente, do lugar em que começa o corpo, o mais baixo.

Se não há mais perna, restam as coxas, e ela nascerá nesse nível.
O princípio de refutação não permite à Onda de Vida nascer, mas permite retirar os obstáculos ilusórios, chamados

apegos à pessoa, ao corpo, às estruturas efêmeras, ao tempo.

É isso que retira os obstáculos existentes nesse nível.
A refutação não pode, de modo algum, fazer nascer a Onda de Vida.

A Onda de Vida aparece por si mesma, uma vez que é algo que não se importa com sua vontade, com sua pessoa,
com seu corpo, mesmo se ela nasce ao nível dos pés (que é uma parte do corpo).

A Onda de Vida nasce, simplesmente, no ponto mais baixo localizado, presente, uma vez que, na Terra, ela vem do
mais profundo da Terra.

A refutação concerne apenas ao que é inscrito na personalidade e sua construção: seu aspecto ilusório, que é de



fazê-los crer em inúmeras coisas, em um conjunto de coisas que não têm substância, que não são reais.

A Onda de Vida para, simplesmente, em função de obstáculos encontrados.
Se não há mais obstáculo, a Onda de Vida dispara.

Ela percorre esse corpo ilusório.
E é a Onda de Vida, ela mesma que, efetivamente, põe fim ao ilusório.

Porque é ela que permite o acesso ao Absoluto.
São os obstáculos colocados no caminho que, de algum modo, devem ser retirados pela refutação.

Não existe qualquer estrutura disfuncional que seja uma causa à não subida da Onda de Vida.

A única coisa disfuncional é o conjunto de crenças e de apegos a esse corpo, seja ele intacto ou mutilado, nada
muda.

Aí está o complemento de resposta que eu podia dar-lhe.
Nada há mais que eu possa dizer, uma vez que o restante foi dito.

>>>

Questão: a passagem da Porta Estreita (ponto OD do peito) é sempre dolorosa?

O fato de haver uma dor, nesse nível, quer dizer que sua consciência é levada ao corpo.

É claro que essas Portas foram-lhes comunicadas.
O Manto Azul da Graça, a Onda de Vida, a Passagem das Portas e o basculamento dessa Porta realizam-se, em

definitivo, apenas se vocês soltam, em relação ao seu próprio corpo, ou seja, como eu disse, se vocês esquecem a
Vibração, se esquecem o corpo, não como uma negação, mas, efetivamente, como uma consciência real de que
vocês não são esse corpo, de que não são o que ali se desenrola e de que, mesmo os marcadores, dolorosos ou

não, que são, geralmente, constantes, não devem afetá-los porque, se vocês levam sua consciência à dor, vocês dão
peso a ela.

Como foi dito para a Onda de Vida: não se ocupem disso.
O Manto Azul da Graça age mais alto, mas em total sincronia, porque o ponto OD representa o que é chamado o

elemento Terra, inscrito ao nível de seus pés.

A Terra é dor.
Esse corpo é dor, porque é construído sobre o princípio de resistência, sobre a dualidade, sobre o que vocês

nomeiam fisiologia, com necessidades.

Tudo o que exprime uma necessidade é doloroso, nesse mundo.
Aqui, a dor traduz a Passagem: essa Passagem (que não é uma), a Porta Estreita, na qual não há solução de

continuidade, nesse sentido.

Assim, portanto, o que posso aconselhá-lo é não atribuir crédito ao que lhe diz seu corpo.

Divirta-se, ria, não se ocupe desse corpo.
Vocês não estão mais nas etapas preliminares, que construíram os Anciões, que era de realizar o Si.

Hoje, vocês têm que desfazer-se disso.
Abandonem o Si para ser o não Si, portanto.

Vocês não devem mais atribuir importância ao que acontece no Si.
Isso não quer dizer renegar, desta vez, mas superar.

Não continuem fixos no efêmero.
A Alegria do Coração, o Samadhi, o Kundalini, os chacras são, para o Absoluto, uma ilusão.

Isso não quer dizer que eles não existem, em certo plano, bem mais sutil do que o corpo comum.

Mas é preciso, também, superar isso.
O único modo de superar isso, para isso, é não se ocupar disso.

As únicas coisas das quais vocês têm a ocupar-se, refutando-as, são as dúvidas e os medos.

O ponto OD, como vocês o nomeiam, a Porte OD, é sensível.
Ela representa os restos de apegos à pessoa, os restos de apegos ao espiritual, à matéria, às relações, aos apegos

que fazem parte de toda vida.

Quanto mais a Onda de Vida sobe, quanto mais a Onda de Vida não encontra obstáculos – ao nível do que vocês



chamam os dois primeiros chacras – mais a Onda de Vida não vai parar nos chacras de baixo.

A Onda de Vida vai ganhar o coração, daí, ganhar os membros, em seguida, ganhar a cabeça e a Onda vai percorrer
o conjunto do corpo.

Naquele momento, vocês sabem que algo percorre o corpo, mas vocês não são a Onda de Vida, uma vez que a
observam.

A um dado momento, vocês param de observar.
A um dado momento, vocês se tornam essa Onda de Vida, vocês não são mais o corpo.

Não há mais ponto de vista no corpo, há um ponto de vista na Onda de Vida.

E aí, naquele momento, vocês são Absoluto, não antes.
Todo ponto doloroso não exprime, necessariamente, uma dúvida ou um medo, no sentido dos dois primeiros chacras,

mas, bem mais, um apego global à pessoa, à sua pessoa, à sua história.

Nós não estamos mais na dúvida e no medo, mas num problema de apego, o que é diferente. Mas a problemática,
finalmente, em sua solução, é a mesma coisa: superar isso, vocês não são isso.

Progressivamente e à medida que as resistências oriundas, tanto de dúvidas como de medos ou, ainda, como nesse
exemplo, de apegos à pessoa tornam-se menos presentes, a Onda de Vida ganha uma potência.

Vocês são, ainda, observadores e, a um momento, vocês não observam mais: vocês se tornaram a Onda de vida.

Naquele momento, o Absoluto está aí.
Nada mais pode limitá-los, nada mais pode constrangê-los.

Vocês não estão mais apegados, não são mais a dúvida, não são mais o medo.

Vocês são Absolutos.
Vocês são o Amor e a essência do Amor.

O mundo está em vocês, porque o mundo não existe.

Vocês são o mundo e além do mundo.
Vocês são, é claro, além do Si.

Não há mais sentido da história.
Vocês desempenham o papel, mas sabem que desempenham um papel.

Vocês sabem que não são esse papel, não como uma crença, mas, efetivamente, como uma vivência total e real.

Naquele momento, vocês são Liberados Vivos e, naquele momento, vocês podem jogar: vocês podem ser a pessoa,
podem ser o Si, podem ser o não Si.

Vocês percorrem, livremente, o conjunto da gama possível sobre esse mundo, uma vez que vocês estão em uma
forma.

Vocês não são essa forma, mas atuam nessa forma.
Isso não é similar a ser identificado, formal e totalmente, a essa forma.

Não é, unicamente, uma questão de ponto de vista, ainda menos de crença, mas, efetivamente, de vivência, além da
própria experiência, se vocês fazem experiências.

Aquele que não é Liberado tem medo.
Aquele que não é Liberado está na dúvida.

Ele exprimirá, em um momento ou em outro, uma dualidade, sob uma forma ou sob outra.

O Liberado não tem dúvida, não tem medo, porque sabe que ele está em uma pessoa, mas que ele não é essa
pessoa.

Ele sabe disso porque ele o vive e não porque ele o crê.
Ele tornou-se, a um dado momento, a Onda de Vida.

Ele é o Contentamento além do Samadhi.
Ele é a alegria além da Alegria, o que nós temos tendência a chamar de riso, mas não o riso sarcástico ou zombador,

mas o riso do Absoluto, que é verdadeiro, contrariamente ao riso que caçoa.

Assim, viver a Onda de Vida, ondular na Onda de Vida, efetivamente, confere Absoluto.

Uma vez Absoluto, a ponte está estabelecida, o Desconhecido tornou-se conhecido, porque vivido, e, aí, vocês
passam de um ao outro, sem qualquer problema,



Se o medo aparece, vocês se retiram do medo.
Vocês não são tributários de nada, vocês veem claramente, vocês saem da ilusão, mesmo se o corpo de ilusão ainda

está aí.

Vocês não são mais afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mundo, como a essa Vida.

Vocês são leves, porque Liberados.
Naquele momento, mesmo se exista sofrimento, que se manifesta a um dado momento, mesmo em uma Porta, isso

não significa uma volta atrás, uma vez que vocês não são mais, tampouco, identificados a essa Porta ou a esse
chacra, do mesmo modo que vocês não são mais a dúvida e o medo.

Assim, portanto, sirva-se do ponto de apoio que representa a manifestação da queimação ou da dor, para conceber e
viver que você não é, não mais, essa dor, e tudo ficará bem.

>>>

Questão: o Absoluto pode atualizar-se nesse corpo, enquanto o Si não foi realizado?

Sim.
Como eu o disse, é mesmo, hoje, mais fácil.

O princípio da Unidade, o princípio do Absoluto constrói-se por refutações sucessivas, de ilusões sucessivas,
construídas no tempo.

E, portanto, o Si pôde ser considerado, com razão, como uma etapa.
Hoje, esse não é mais o caso.

Por que?
Porque a Terra está Liberada e a Onda de Vida está Liberada.

Ela pode percorrê-los novamente.
Quer o Si esteja aí ou não, não há qualquer importância.

A única importância resulta, em definitivo, da existência, ou não, de dúvidas e de medos, porque, o que quer que diga
o Si, ele ali é inscrito, também, de dúvidas e de medos, que não têm o mesmo valor nem a mesma densidade do que

no eu, mas que estão, entretanto, por vezes, presentes.

Raros são aqueles que realizaram o Si, que são capazes de aceitar a morte desse corpo, o que prova, efetivamente,
que existem, ainda, dúvidas e medos: medo de perder os quadros, os limites, ou seja, a encarnação.

A Onda de vida não torna mais fácil ou mais difícil, conforme vocês tenham realizado ou não o Si.

São, simplesmente, os obstáculos encontrados pela Onda de Vida – ao nível do que foram nomeadas as dúvidas e os
medos – que podem frear, de algum modo, a Onda de Vida.

Nada mais há
Quer vocês estejam no Si ou no eu, nada muda.

O Si é o Despertar do Coração.
Vocês podem ter o Coração aberto e ter chacras, como vocês dizem, que estão, ainda, bloqueados, ainda, não

Liberados.

É a Liberação desses chacras que permite à Onda de Vida subir, observar a Onda de Vida e tornar-se a Onda de
Vida.

Isso nada tem a ver com o eu ou com o Si.
O Si pode, por vezes, ser um obstáculo importante ao estabelecimento do não Si.

Existem eus e personalidades que não são habitados pela dúvida e o medo sem, contudo, terem realizado o Si.

Para essas personalidades, a Onda de Vida encontrará menos obstáculos e, encontrando menos obstáculos, então,
haverá uma facilidade maior de viver Absoluto e de tornar-se Onda de Vida.

Num princípio dito evolutivo – que é falso, como vocês sabem – é lógico considerar que há estratos e etapas.

A etapa a mais lógica consiste em reconhecer as leis da alma, o carma, a reencarnação, em seguida, transcender as
leis do carma e a lei de causalidade (porque pertencem, elas também, à personalidade e a esse mundo e, portanto,
inscritas na ilusão), aceder a outro nível ou uma nova camada de verdades, percorrê-la, até refutá-la, ela também.

O princípio da refutação é uma refutação que se produz como cascas de cebola ou camadas de cebola.

Uma camada é vivida, desembaraça-se de uma camada, e vive-se outra camada.



Foi, frequentemente, o que era realizado antes que a Onda de Vida nascesse.

Hoje, é diferente.
Vocês são Absolutos.

Estou tentado, mesmo, a dizer-lhes, mesmo em relação à Onda de Vida, para não se interessarem, não levarem sua
atenção sobre ela, continuarem a viver sua Vida (que não é o que vocês são), a fazer o que vocês têm a fazer, não
porque vocês o decidiram, mas porque a Vida dá-lhes a fazer, sem ali atribuir a mínima importância (fazendo-o, mas

sem ali estar apegado), viver desapegado (o que não quer dizer inativo ou ocioso).

Façam o que a vida pede-lhes para fazer, mas vocês não são esse fazer.
Mas o que se faz, deve fazer-se.

O que há a fazer, deve ser feito: é tudo.
A Onda de Vida nascerá, quer vocês queiram ou não, quer vocês a refutem ou não, porque é inevitável, quer vocês a

aceitem ou não.

Então, por que ocupar-se do que é inevitável?
Do mesmo modo, por que ocupar-se desse corpo, que vai desaparecer, se não é para mantê-lo?

Colocar-se a questão da sobrevivência do que quer que seja é, já, afastar-se do Absoluto, porque o Absoluto não
sobrevive, ele sempre esteve aí, vocês é que estão afastados dele, pouco importa o modo, pouco importam as

causas.

É claro, é muito satisfatório encontrar causas e razões como intervenções exteriores. É claro que isso é verdadeiro: a
falsificação existiu, ela foi real, mas não atribuam peso a ela.

A história passou e vocês não são a história.

Vocês não são os corpos que tomaram.
Vocês não são a alma que percorreu esse mundo.

Vocês não são mais o espírito que nasceu, a um dado momento.

Tudo isso é apenas do transitório, do efêmero.
Só é Real o Absoluto, porque ele não muda.

Poder-se-ia dizer – porque a imagem é sedutora – que vocês percorreram a periferia da roda e que, pouco a pouco,
vocês se aproximaram do centro e que, a um dado momento, vocês se tornam o eixo da roda, ou seja, o que é imóvel,

o que jamais se moveu.

Vocês não são mais a roda.
E, no estágio final, vocês não são mais, tampouco, o eixo, vocês são além disso.

As diferentes refutações sucessivas do corpo, das emoções, da alma, do espírito são etapas que, hoje, são
transcendidas pelo restabelecimento da Onda de Vida.

Cabe a vocês ver.
O que vocês preferem?

Vocês têm necessidade de tempo?
Quem tem necessidade de tempo?

A personalidade, porque ela é inscrita no tempo.
O Absoluto não conhece o tempo, nem a história, ele não se importa com seu tempo, com suas histórias.

Ele é tudo, exceto a história.
Cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir.

O Absoluto é simples, o relativo é complicado.
A verdade relativa leva-os aos caminhos da alma, aos caminhos do conhecimento ilusório, a projeções que vocês vão

crer que chega um dia, mas não há dia, porque tudo já está aí.

O que vocês querem ser ou o que vocês querem não Ser?
Onde vocês se colocam?

Num lugar relativo ou num lugar Absoluto?
Reflitam.

Eu os engajo a colocarem-se as boas questões, porque a questão não requer, necessariamente, uma boa ou uma má
resposta, mas vai mostrar-lhes, de maneira implícita, onde vocês se situam.

Se retomo uma das questões anteriores, quando a personalidade diz: o absoluto é o nada, é fácil ver onde se situa a



pessoa que faz essa pergunta.

Não é um julgamento, mas é uma constatação do ponto de vista da pessoa.

Se vocês olham sua questão, vocês sabem onde vocês estão.
A primeira questão, que dizia: eu não compreendo três quartos do que me é dito, mostra o ponto de vista dessa

pessoa.

O Absoluto não pode ser compreendido, ele pode apenas ser vivido.
A personalidade vai colocar certo número de qualificativos no Absoluto, que não tem qualquer realidade nem qualquer

verdade, porque oriundos de suposições e de crenças, e não da experiência.

É o mesmo para toda questão.
A única questão que os conduzirá, talvez, mais facilmente, ao Absoluto, é esta: o que vocês eram antes de ser esse

corpo e essa história?

E não me respondam: eu era outra Vida.

Vocês sabem quem vocês eram antes de estar aqui?
Vocês têm a pré-ciência disso?

Vocês têm a íntima convicção disso?
Vocês têm a experiência disso?

Se sim, então, vocês são Absoluto.
Porque, antes de ser esse corpo, antes de ser qualquer corpo, antes de estar presente em qualquer mundo, em

qualquer Universo, é o que vocês eram e o que jamais deixaram de Ser.

Lembrem-se: não há passagem do conhecido para o Desconhecido.
É preciso refutar todo o conhecido e o desconhecido estará aí.

Depois, vocês poderão voltar a passar do Desconhecido ao conhecido, porque vocês traçaram uma passagem que
não existia no primeiro sentido, mas que existe no segundo sentido.

O fato de ter uma forma não será mais incômodo para passar de um ao outro, porque existe um Absoluto sem forma e
um Absoluto com forma.

Mas o Absoluto com forma é, pertinentemente, consciente de que a forma é transitória.

O Absoluto com forma não é identificado à forma.
Ele está na forma, mas ele não é dela prisioneiro, contrariamente àquele que não é Absoluto.

Não é uma questão de Vibração.
Não é uma questão de Si ou de não viver o Si, mas, efetivamente, de estabelecer-se no não Si que é, justamente, o

Abandono do Si.

Vocês estão prontos a tudo perder?
Vocês estão prontos a enfrentar seu nada?

Se sim, vocês são Absoluto, se não, vocês não o são, ao menos vocês
o creem. Porque o Absoluto continua aí, quer vocês o vivam ou não, quer vocês o aceitem ou não, ele está aí.

Ele não depende de qualquer de suas cogitações, de qualquer de suas experiências, no Si ou no carma.

Ele não depende de qualquer de seus conhecimentos, que são apenas uma desordem que nutre o ego.

Por mais que vocês conheçam todos os mistérios do universo, vocês não serão, contudo, Absoluto.

Reflitam nisso.
O que vocês querem?

O que é que se desvenda, através de sua questão, independentemente de minha resposta?
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~ Mecanismos Alquímicos e Novas Estruturas Vibratórias ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Alegria, sejam a nossa partilha e a nossa Comunhão.

Vivamos, se vocês quiserem, um instante de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho a vocês, enviado pelo Conclave dos Anciãos, a fim de dar uma série
de elementos que, eu espero, serão esclarecedores, com relação ao que vocês vivem ou ao que vocês são

levados a viver, continuando, assim, o que eu lhes transmiti (há algumas semanas), sobre o Yoga da
Eternidade.

Nós iremos considerar a integração das passagens que podem se manifestar, neste tempo da Terra, entre a
sua consciência ordinária (aquela que é habitual), a consciência do Coração (ou consciência do Si) e

a aconsciência (ou Absoluto).
O IRMÃO K deu a vocês uma série de elementos, refletindo a ausência da continuidade entre o conhecido e o

Desconhecido.
Vários elementos foram comunicados, permitindo aproximar (digamos) o Desconhecido e o Absoluto.

A Onda da Vida sofre alquimia com o conjunto do que foi chamado de Três Coroas (para alguns de vocês),
propiciando-lhes viver uma série de revoluções interiores, passando pelo Absoluto, mas, também, por uma

série de ‘mecanismos alquímicos’, que eu vou, hoje, tentar apresentar a vocês.

*** 

Há um ano, o IRMÃO K insistiu sobre o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, não tanto no nível da cabeça, mas no nível do
corpo (alojado no chacra do baço, alojado no chacra do fígado), onde tem ocorrido uma série de anomalias,
ligadas ao sangue, ligadas à hereditariedade e ligadas, diretamente, ao princípio de confinamento (que os

privou até agora do Si, do Absoluto e da multidimensionalidade).
Isso foi objeto de um trabalho intenso, pelo recebimento que vocês já vivenciaram, durante três meses, do
Manto Azul da Graça, tendo permitido retificar, de algum modo, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO (ligadas ao

chacra do baço e do fígado), levando-os a atravessar a Porta OD (ou Porta Estreita), levando-os, também, a
estabelecer-se em meio à Nova Eucaristia (construída há quase dois anos e anunciada pelo Arcanjo MIGUEL,

em 29 de setembro de 2010).
Esta Nova Eucaristia constituiu, eu os lembro, o veículo interdimensional ou Merkabah Interdimensional

coletiva.
Progressivamente, a instalação desta Merkabah Interdimensional coletiva permitiu-lhes realizar uma série de

mecanismos de consciência, denominados, sucessivamente: Comunhão, Fusão, Dissolução, Deslocalização e,
agora, Multilocalização.

Paralelamente a isso, e após a liberação da Terra (no início de fevereiro de 2012), apareceu a Onda da Vida,
em ressonância com os seus pés (situando-se sob os pés) e esta Seiva da Vida (ou Onda do Éter), subindo
através deste corpo (através do períneo, através do Coração e através da cabeça), percorrendo, portanto, o

corpo desde embaixo até em cima, saindo pela parte superior do crânio para juntar-se à sua própria Merkabah,
situada acima da sua cabeça, em uma zona nomeada, em algumas tradições, o Vajra (ou Fonte de Cristal) ou,
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se vocês preferirem, o 13º Corpo.
A mescla dessas diferentes passagens, a mescla da Onda da Vida com essas passagens no nível das Portas
e dos chacras, levou-os a experimentar, hoje, uma série de mecanismos extremamente específicos, resultando

em algo que lhes é estritamente desconhecido, nos processos nomeados União Mística, Fusão Mística,
Casamento Místico, referindo-se tanto à sua conexão com MARIA, com CRISTO, com qualquer ser

multidimensional, mas, também, com o que é chamado de seu Duplo.
Isso se reflete, em suas estruturas, pela descoberta de uma série de integrações, que eu tenho chamado de

passagens, entre a Presença, o Si e o Absoluto.

*** 

O Absoluto é o desaparecimento total de toda a consciência, levando-os a estabelecer-se no Tudo, onde não
existe mais qualquer referência, nem de corpo, nem de consciência, nem de localização em um espaço ou em

um corpo, e ainda menos, em um tempo.
 Isso não é uma aniquilação, mas, sim, de algum modo, um Último que se revela a vocês (em função das suas
capacidades para ter transcendido e superado as dúvidas e os medos, para ter passado a Porta Estreita, para
ter deixado a Onda da Vida percorrê-los), a fim de realizar o Abandono do próprio Si, permitindo-lhes viver e se

estabelecer no Absoluto.
Uma vez o Absoluto estabelecido, existe uma possibilidade, pelo fato de manter a sua forma, chamada de

corpo, de passagem de uma consciência a uma outra, de um estado a um outro, enquanto conservando esta
forma física (por enquanto).

É exatamente isso que vocês vivem.
Eu tenho, antes de responder aos seus questionamentos, que especificar que a passagem do ego ao

Coração, realizada pela Porta Estreita, permite também despertar, de maneira definitiva, as Portas
denominadas UNIDADE e AL (ou, se vocês preferirem, chacra de enraizamento da alma e do Espírito),

contribuindo para estabelecê-los nesta Multilocalização da sua consciência, podendo estar, às vezes, neste
corpo, ao mesmo tempo, no Corpo de Estado de Ser e, ao mesmo tempo, em um outro Corpo de Estado de

Ser, em outra consciência, mas, também, passar além de toda a consciência, na não consciência.
Dessa maneira, é-lhes oferecido (através deste Templo que é o seu corpo, a partir do momento em que a

passagem, entre o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO do peito, permitir a efusão da consciência diretamente no nível de
UNIDADE e de AL, acoplada à subida da Onda da Vida) estabelecer-se na beatitude permanente, no Êxtase

permanente e no estado de completitude mais Absoluto, deixando-se viver aqui, como em qualquer Dimensão.
Este estado (ou se pudermos falar de estado) vai permitir-lhes realizar múltiplas localizações da sua

consciência, tirando-os, definitivamente, da ilusão deste mundo, da ilusão deste corpo, da ilusão desta
consciência (que estava até agora fragmentada, separada e dividida).

Como eu lhes disse, não existem mais outros ensinamentos sobre o Yoga.
Resta, simplesmente, integrar (de maneira talvez mais fácil e mais evidente), a passagem do eu ao Si, do Si à

Presença e da Presença ao Absoluto.
Isso é um mecanismo absolutamente natural que não irá necessitar, no final, de nenhuma prática, de nenhuma

aplicação, por que, eu os lembro, essa é a sua Natureza, a sua Essência, assim como a nossa.
Vocês alcançam (em meio a este corpo, em meio a esta forma) a Liberação total da sua consciência, fazendo

de vocês o que é chamado de Liberados Viventes, permitindo-lhes trabalhar tanto neste corpo como fora deste
corpo, em perfeita simultaneidade de consciência, que isso seja no Sol, em qualquer corpo de Estado de Ser,

como no seu (onde ele estiver), e ter a presciência e a consciência.
Do mesmo modo, é possível passarem, à vontade, no estado de Absoluto, mantendo esta forma.

O Absoluto está além de toda a forma.

*** 

O que é realizado e realizável, hoje, é, portanto, a possibilidade de manter esta transição, essas integrações de
passagem (de um ao outro e do outro ao um), permitindo-lhes, definitivamente (digamos), tomar consciência da
ilusão deste mundo, não como uma afirmação, mas como uma vivência real da sua consciência e além de toda

a consciência.
Isso propicia (o que eu poderia nomear com palavras) um estado de indizível Alegria, de indizível beatitude, de

indizível Êxtase, de indizível riso (não dependendo de qualquer circunstância exterior, não dependendo de
qualquer outra consciência), mas permitindo-lhes realizar a Alquimia total da Onda da Vida, permitindo a você

(se tal for o ser futuro) casar-se com o seu Duplo.
Isso se reflete, para vocês, pela persistência deste corpo, mas, sobretudo, por estabelecer-se em meio a uma
consciência totalmente nova, podendo viajar nas diferentes Dimensões, nos diferentes estratos da encarnação,

nos diferentes estratos de qualquer consciência presente na superfície deste mundo (como em qualquer
mundo, em qualquer Universo e em qualquer Multiverso).

A passagem da Onda da Vida: nós lhes dissemos, há dois meses, que não era necessário e útil descrever
essas passagens, nem esses circuitos porque (como nós havíamos dito) era indispensável que a sua

consciência (contrariamente às Portas e às Estrelas da cabeça) não se colocasse nesse circuito, a fim de não
distanciá-los, a fim de não ser o observador desse circuito ou desses circuitos, mas, sim, de tornar-se esses

circuitos, eles mesmos.



É assim que vocês chegam à Multilocalização.
É assim que vocês se tornam o que nós nomeamos um Liberado Vivente (um Moukti, um Jnani).

Isso se realiza neste momento.

*** 

Vários Irmãos e Irmãs na encarnação descobrem, com estupefação, esses espaços de beatitude, esses
espaços de alegria e esses espaços de riso, onde mais nada está separado, onde mais nada está dividido.

Naturalmente, aqueles que vivem isso, por antecipação (já há algumas semanas ou alguns meses), são vistos
como, por vezes, anormais, porque escapam aos contextos de referência habituais da sociedade, porque

escapam aos contextos habituais de referências espirituais já que a Onda da Vida, até agora, apenas tinha sido
pouco abordada (pelos diversos ensinamentos espirituais, onde quer que estejam sobre este mundo) nos

séculos anteriores.
E a causa: a Onda da Vida tinha sido aprisionada e não podia permitir o que vocês vivem hoje, cada vez em

maior número.
Deste modo, durante a minha última encarnação, eu pude apenas falar do Si.

Eu pude apenas abordar o Absoluto, sem, contudo, poder escapar a esta forma, sem poder, contudo, visitar
outras Dimensões, outras consciências.

Eu devo dizer-lhes também que, quando vocês tiverem feito a experiência da Multilocalização, vocês irão sentir
cada vez menos a necessidade de viajar, mas, cada vez mais, a necessidade de estabelecer-se em meio ao
Absoluto, e irão sentir uma Alegria imensa, uma felicidade considerável, para exprimir as palavras referentes a

este estado, do qual nada pode ser dito.
Entretanto, as suas palavras, a partir do momento em que vocês viverem o Absoluto, irão permitir-lhes ser

portador de uma Vibração nova que dará aos seus interlocutores a possibilidade de escutá-los, de ouvi-los e de
viver, por sua vez, este estado diferente de um estado, este Último denominado: Absoluto.

*** 

Apreendam-se bem de que este Absoluto resulta então, de algum modo, da Ação do Manto Azul da Graça
representando (em seu nível individual) o que foi realizado (há pouco mais de um ano), chamado de Fusão dos

Éteres.
E que no nível da Terra, realiza-se hoje.

Esta Fusão dos Éteres é, antes de tudo, a fusão do seu corpo físico e do seu corpo etéreo, com o corpo
etéreo (se pudermos assim chamá-lo) do seu corpo de Estado de Ser.

Esse corpo de Estado de Ser (que é reproduzido de forma idêntica, nesta estrutura física que é este corpo)
chega a se tornar consciente, em percepção, sobrepondo-se, de algum modo, a este corpo físico, dando-lhes
acesso a esse corpo de Estado de Ser, percebendo-o, manifestando-o, enquanto estando na sua consciência

ordinária (mesmo em meio à personalidade).
Esse corpo de Estado de Ser evolui em total correlação e conexão com vocês.

Vocês têm, agora, para alguns de vocês, a consciência (e vocês o terão, para aqueles que ainda não tiverem)
de onde está o seu corpo de Estado de Ser, de onde ele age, de onde ele está e do que ele faz.
 A consciência vai, então, perder a sua localização geográfica: a consciência não é mais atribuída,

simplesmente, a um espaço e a um tempo (que é aquele deste corpo), mas torna-se, real e concretamente,
multidimensional.

Isso ocorre, portanto, pela Ação do Manto Azul da Graça.
O Manto Azul da Graça cujos pontos de impacto foram as Portas (naturalmente, para aqueles que o sentiram de
maneira, por vezes, muito intensa), as Portas ATRAÇÃO e VISÃO (do chacra do baço e do chacra do fígado).

A passagem vai ocorrer, desta vez, em linha reta.
Existem, efetivamente, ‘Nadis’, que eu não vou descrever (ou circuitos de energia), que partem dessas duas
Portas e que chegam a cruzar (no nível do que é denominado Ponto OD e do Coração), para repartir do outro

lado, passar pelos Pontos AL e UNIDADE, cruzar e se ancorar atrás da zona dos ombros.
Esses circuitos não têm interesse de serem conhecidos, embora eles sejam, eles mesmos, perfeitamente

conhecidos.
Um circuito novo sobrepõe-se a este.

É este que vai conduzir a passagem da Onda da Vida, desde o Ponto OD do peito e passando, sobretudo,
pelos Pontos ATRAÇÃO e VISÃO, para conectar em linha reta (sem cruzamento), com os Pontos AL e com os

Pontos UNIDADE.
Assim, entre o Ponto (ou Porta) nomeado ATRAÇÃO, constitui-se um circuito de vibrações e de energia, de

Luz Vibral, chegando ao chacra de enraizamento do Espírito, ou seja, à Porta UNIDADE.
Simétrico ao outro lado, aparece um outro Nadi, de Luz Supramental, trilhando entre a Porta VISÃO e a Porta

AL.
Um outro circuito emerge (este está em estado embrionário, para muitos de vocês), partindo desde o Ponto AL

e desde o Ponto UNIDADE, passando como uma alça acima dos ombros, mas, também, sob as axilas, para
conectar com o que é chamado de Ponto KI-RIS-TI e, sobretudo, com as zonas que eu nomearei laterais, de



cada lado da Porta KI-RIS-TI, correspondendo ao que nós iremos nomear, por enquanto, se vocês quiserem,
as Asas Etéreas.

*** 

Esses circuitos podem, por vezes, ocasionar dores intensas, nevralgias.
Convém não se preocupar.

Essas dores (essas nevralgias) irão desaparecer a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração for
substituída por esses novos circuitos que irão se instalar, então, em uma zona torácica (extremamente

estendida), manifestando-se por compressões do peito, por estados Vibratórios do peito, ou mesmo por
problemas de ritmo cardíaco, ou ainda por tremores em toda a caixa torácica.

Isso é estritamente normal.
Da instalação desta zona particular, em meio ao seu Templo cardíaco, irão acontecer as passagens e a
Transição, assim como a integração da possibilidade de passar, da consciência do Si à consciência da

Presença, ao Absoluto.
A passagem de um ao outro irá se refletir, de maneira importante, pela modificação da percepção de toda esta

zona torácica (anterior e posterior).
A Onda da Vida virá ali se mesclar.

Ela trouxe, naquele nível, a sua própria Qualidade Vibratória, a sua própria Luz, a sua própria Inteligência.
Em seguida, a Onda da Vida prossegue o seu trajeto, até a parte superior do crânio (como o descrevi).

A instalação desses circuitos específicos da Luz Supramental no nível da caixa torácica vai levar a manifestar a
Onda da Vida, também da mesma maneira como nos pés, no nível das mãos.

A energia irá se verter de vocês, pelas mãos, pelos pés, pela cabeça, pelo Coração.
A circulação da Onda tornar-se-á complexa.

Não há como dar-lhes os circuitos.
Eles, aliás, foram descritos, para esta parte, em alguns ensinamentos nomeados alquimia taoísta ou, ainda,

tantrismo.
Não importa saber esses circuitos.

Não importa trabalhar neles porque, aí também, eles se estabelecem sozinhos.

*** 

A única coisa que vocês podem considerar é favorecer a passagem de um estado de consciência a um outro
estado de consciência, ou, ainda, a passagem de um determinado estado de consciência ao Último,

simplesmente, colocando as suas palmas da mão, sucessivamente, inicialmente sobre as Portas ATRAÇÃO/
VISÃO e, em seguida, sobre as Portas AL e UNIDADE.

Vocês irão estabelecer assim, desta maneira, a passagem da Onda da Vida, a passagem da Porta Estreita, em
meio a essas novas estruturas Vibratórias que eu acabo de descrever.

Vocês irão constatar bem depressa, e cada vez mais frequentemente (que isso esteja ligado ao seu Duplo ou a
qualquer outra consciência em Fusão com vocês), que o seu Coração será transfixado, de frente para trás e de

trás para a frente, propiciando-lhes estados de beatitude cada vez mais pronunciados, deixando-se viver
acessos ao Absoluto cada vez mais permanentes, com toda Liberdade, com toda saciedade, e com toda

Alegria, e com todo riso.
Isso necessita, da sua parte, simplesmente, de interessar-se pelos dois trajetos que eu lhes descrevi, assim

como pelas duas posturas que ali estão associadas (colocar sua palma das mãos sucessivamente,
primeiramente, sobre as Portas ATRAÇÃO / VISÃO e, em um segundo momento, sobre as Portas AL e

UNIDADE).
Todo o resto irá se estabelecer por si só, quer seja a subida de novo da Onda da Vida tendo atravessado as
últimas dúvidas, os últimos medos (em meio ao primeiro e segundo chacras), a Onda da Vida prosseguirá o

seu caminho.
E, trazendo a sua Inteligência no nível do peito e saindo de novo pela cabeça, o encontro com um Ser de Luz
(quer seja MARIA, uma das Estrelas ou qualquer outro ser pertencente aos mundos unificados) irá se refletir

por uma capacidade nova, por uma lucidez maior, para este contato, para esta realidade.
Vocês poderão observar que os sons dos ouvidos irão se modificar nessas circunstâncias específicas, que a

ampola de clariaudição e o Antakarana irão se manifestar de maneira mais intensa.
Vocês irão se tornar realmente multidimensionais.

A Visão Etérea e a Visão do Coração (que lhes foram descritas) irão se tornar cada vez mais eficientes (quer
seja neste corpo que vocês habitam, de carne, ou ainda no seu corpo de Estado de Ser).

A consciência será, naquele momento, realmente multilocal, multifocal e vocês estarão, de algum modo, em
bilocação permanente.

Assim se realiza a etapa final da sua Ascensão, preparando a sua consciência para estabelecer-se em meio ao
corpo de Estado de Ser ou em meio ao Absoluto.

Torna-se, então, possível viver para vocês, neste corpo, a integração da passagem do Si, da Presença e do
Absoluto, assim como recair em meio à personalidade (enquanto não sendo nunca mais dependente desta



personalidade).
Assim se vive o Si, assim se vive a Realização, assim se vive a Liberação, fazendo de vocês um Ser

Multidimensional, devolvendo-os à sua Liberdade.

*** 

Que o encontro com o seu Duplo seja referido à MARIA, a CRISTO, a um Ancião, a um Ser de Luz (de onde
quer que seja) ou a um Duplo encarnado (ou não encarnado), o resultado será o mesmo.

Ser-lhes-á possível fazer a alquimia do conjunto dos seus chacras, do conjunto dos seus circuitos energéticos,
do conjunto da Onda da Vida, propiciando-lhes compartilhar, comungar, e fortalecer a integração dessas

passagens, entre o Estado de Ser, a Presença e o Absoluto.
Essa Dádiva da Graça tornar-se-á cada vez mais eficiente.

Se, hoje, vocês ainda não tiverem a possibilidade de viver isso, vocês podem estar certos de que isso irá se
realizar, antes do final deste tempo, antes do final desses tempos, porque isso está inscrito (como o retorno à
sua herança normal), atualizando a Promessa e o Juramento, realizados com a FONTE, restituindo-os a esta

Liberdade indizível que é: a sua Multidimensionalidade.
Naquele momento, aqueles de vocês que estiverem estabelecidos nesta Liberdade Dimensional, não irão

provar qualquer dificuldade para deixar este corpo, no momento oportuno, com plena consciência, com plena
lucidez, com total aceitação.

A Onda da Vida foi o requisito que apareceu, há três meses.
Hoje, a Onda da Vida realizou sobre a Terra (como em vocês) um determinado trajeto.

A Porta Estreita está prestes a ser atravessada, para muitos de vocês (ou já foi atravessada).
Não se demorem com as resistências.
Não se demorem com os sofrimentos.

Não se demorem com nada.
Ainda uma vez, como eu lhes disse, permaneçam tranquilos, permaneçam em Paz e deixem a Alegria invadi-

los, deixem a Fusão e a Dissolução tomá-los e acolhê-los e apresentá-los ao seu Duplo.
Vocês nada têm que buscar, vocês nada têm que procurar, vocês nada têm que pedir: apenas ser, em meio ao

Sol, apenas ser, em meio à Presença ou, agora, viver o Absoluto.

*** 

Eis o que está preparado para ocorrer.
Eu poderia, é claro, desenvolver muito mais longamente todos os circuitos energéticos, Vibratórios, da Luz

Vibral, colocando-se, atualmente, em operação.
Eu lhes dei o essencial.

Guardem este último gesto do Yoga da Eternidade permitindo-lhes facilitar o que eu chamei de integração de
Passagens de um ao outro, da sua consciência (e também, de qualquer consciência) para a aconsciência.

É por intermédio desses circuitos e pela Onda da Vida, mesclados, que se realiza o encontro com o Duplo, a
Fusão Alquímica com o Duplo, com MARIA, com as Estrelas, com os Anciãos, com os Arcanjos que, como

nós lhes dissemos desde um tempo suficientemente longo, estão em vocês.
Nada existe no exterior: o mundo é uma ilusão, vocês são uma ilusão.

Seria preciso ainda, não somente concebê-lo, não somente percebê-lo, mas, sobretudo, vivê-lo.
Vocês chegaram nesses momentos.
Vocês chegaram nesses instantes.

Cabe a vocês acolher e aceitar.
Cabe a vocês abandonar-se à Luz e, sobretudo, abandonar o Si, para viver este Último.

Lembrem-se: a Onda da Vida, instalada ela mesma pela Liberação da Terra, pode apenas encontrar alguns
obstáculos ligados às dúvidas e ao medo (inscrito nos dois primeiros chacras).

Independentemente do que vocês apreenderem, independentemente do que parecer impedi-los de viver o que
vocês têm que viver, não tenham qualquer preocupação porque isso irá passar (seja o que for que vocês

fizerem, seja o que for que lhes disserem, seja o que for que vocês quiserem ou não quiserem).
Simplesmente, o fato de permanecer tranquilo, o fato de deixar como está [atitude de não intervir], instala-os

em certa forma de facilidade para a integração dessas Passagens (que eu lhes descrevi).

*** 

Alguns elementos ser-lhes-ão (se isso já não ocorreu) comunicados que irão permitir, também, graças à
utilização de cristais, liberar o último apego da personalidade para a personalidade (inscrito nos dois primeiros

chacras e no que foi chamado de falsificação).
Naquele momento, a Onda da Vida poderá adentrar pela Porta Estreita, chegar ao Coração e sair de novo pela

cabeça, a fim de fusionar com o seu veículo interdimensional denominado Merkabah, que irá propiciar-lhes



viver, na totalidade, aqui mesmo, a Multidimensionalidade.
Naquele momento, a sua Ascensão (pessoal e individual) será realizada, na totalidade.

Vocês não irão depender de qualquer limite, de qualquer forma, de qualquer constrangimento, de qualquer
doença, para viver o que vocês têm que viver.

Cabe a vocês, agora, aceitar isso.
Vocês estarão, então, em total conclusão da sua Ascensão, enquanto mantendo esta forma, permitindo-lhes
aguardar, desta vez, o momento coletivo final da Terra (que ninguém conhece a data e que, no entanto, está

muito próximo).

*** 

Eis o que é para viver.
Eis o que é para conscientizar.

Eis o que é para superar.
Eis o que é para manifestar, aqui mesmo, neste corpo, como em todas as Dimensões.

Se existir questionamentos em relação ao que eu acabei de apresentar-lhes e entregar-lhes, eu os escuto.
O protocolo dos cristais já foi fornecido.

Ele será divulgado a um maior número de pessoas, rapidamente, a fim de que (se esse já não for o caso)
vocês possam superar o último apego da personalidade a ela mesma, permitindo-lhes apresentarem-se diante
da Porta Estreita (última etapa), deixando-se viver o encontro consciente com o seu Duplo, com o seu corpo de

Estado de Ser, assim como com o corpo de Estado de Ser de MARIA, com o corpo de Estado de Ser e,
também, com o Absoluto.

***

Pergunta: você abordou o Si, o Absoluto e a Presença. O que é a Presença?

A Presença é o que corresponde ao estabelecimento do Si, no seu estado, eu diria, mais avançado, que pode
representar o estado final, antes de viver o Último.

A Presença é um estado de Alegria, onde a percepção do chacra do Coração é extremamente intensa, onde a
consciência está instalada, não no Absoluto, mas, sim, no deleite do seu próprio Si.

A Presença corresponde à Regência do Arcanjo URIEL, estabelecendo esta Presença em vocês por que ele
está em vocês.

É uma Alegria inefável.
A diferença (digamos) entre a Presença e o Absoluto, é que, na Presença, vocês têm um sentimento de estar

sozinho e na Alegria.
No Absoluto, vocês sequer são mais si mesmo, então vocês não estão mais sozinhos, já que vocês são o

Tudo.
E, no entanto, não há diferença ou distância de consciência.  

É neste espaço Sagrado, correspondendo ao Templo do Coração (em total alquimia, transmutando, de algum
modo, a Coroa Radiante do Coração, substituindo a Vibração do Coração pelo estremecimento do Coração e
da caixa torácica), que se vive este Absoluto, propiciando-lhes, também, viver então a Multidimensionalidade, o

acesso consciente e lúcido ao seu corpo de Estado de Ser, o acesso consciente e lúcido a qualquer outro
corpo de Estado de Ser e (se isso estiver inscrito no seu programa) a Fusão com o Duplo.

Lembrem-se de que, nesses últimos movimentos da consciência, o único obstáculo permanece vocês
mesmos, em meio à personalidade, nas dúvidas e nos medos.

Não existe nenhum outro.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o Duplo? Ele pode estar encarnado?

Sim.
O seu Duplo está encarnado se, na história do que vocês denominam seu Atman (ou seja, o seu Espírito),

houver, pela precipitação em meio a este mundo, um princípio de Gêmeo Monadário.
Não tem estritamente nada a ver com o que foi apregoado, com relação às eventuais almas irmãs (unicamente
ligadas através dos karmas), ou ainda pelos conceitos de almas gêmeas (recorrendo apenas ao erotismo) e

não à Verdade da UNIDADE.
O Duplo Monadário pode estar encarnado ou não.

Vocês jamais se encontraram neste plano, exceto no momento da descida em meio à encarnação.
Esses Duplos Monadários não se reconhecem através de um reconhecimento físico (seja qual for, se ele



estiver encarnado), mas, sim, através de um compartilhamento integral do que foi nomeado Onda da Vida,
realizando uma Lemniscata Sagrada, cruzada, entre duas consciências.

Nós éramos dois, nós somos Um.
Isso os remete a algumas práticas, chamadas de Yoga da Verdade, que foram transmitidas a vocês, referentes

à passagem da Porta Estreita, à ativação do 8º Corpo.
Eu os remeto a isso.

Não se coloquem a questão de saber onde está esse Duplo.
Não se coloquem a questão de saber se ele está encarnado ou não.

Porque ele irá se manifestar, por ele mesmo, no momento oportuno (encarnado ou não) já que não se trata de
um reconhecimento recorrendo ao físico, mas de uma reconexão, muito além da alma e do Espírito.

O princípio é denominado: o Ovo Monadário.
No entanto, na maioria dos casos, até agora, uma das Mônadas estava encarnada, enquanto a outra permanecia

nos espaços intermediários (denominados mundo do Bardo ou mundo astral desencarnado).
Hoje, não é mais o mesmo.

Alguns de vocês têm um Duplo encarnado, outros para os quais ele não está encarnado.
Em um caso, como no outro, não se trata de um encontro humano, mas, sim, de um Encontro Místico (como

isso foi nomeado).
Não busquem isso.

Isso irá ocorrer.
Se vocês estiverem sem Duplo (no sentido Monadário), resta-lhes fusionar com o Duplo denominado KI-RIS-

TI.
O resultado é estritamente o mesmo.

Não vejam isso com um olhar humano, distanciado e separado.
Não atribuam isso a uma noção de casal humano ou de encontro humano (mesmo se isso for possível).

Não pode existir qualquer dúvida quanto a este tipo de fusão.
Porque o conjunto das dúvidas e dos medos será pulverizado pela Onda da Vida (que voltará a subir naquele

momento, no nível do Coração).
Vocês não podem emitir qualquer interrogação, qualquer questão porque este encontro é uma evidência total

(do mesmo modo que vocês respiram neste mundo).
Isso é apenas possível, compreendam-no, porque a Onda da Vida nasceu, porque a Terra está liberada e

posto que vocês estão em um tempo final desta Dimensão.
Os Duplos são apenas Um (uma vez que eles conectaram com os Mundos Unificados).

Eles não são dois.
A realização do Andrógino Primordial (inscrito em meio ao 12º Corpo ou Ponto AL do seu nariz, ou no Ponto AL

da Estrela da cabeça, no nível do Triângulo Luciferiano, devolvido ao sentido correto) corresponde a isso.
O Andrógino Primordial passa, de algum modo, por um hermafrodita primordial, que este hermafrodita seja

constituído entre vocês (de polaridade masculina e feminina) e CRISTO, ou entre vocês e uma outra entidade
(encarnada ou não).

Não pode existir qualquer dúvida porque a conexão e a alquimia são totais.
O que um faz, o outro o vive.

O que o outro faz, o primeiro o vive (que isso seja CRISTO, MARIA, uma entidade encarnada ou não
encarnada).

Mas, ainda uma vez, não se ocupem em buscar isso porque vocês irão fracassar.
Contentem-se em estabelecer-se nesta integração de Passagens, entre o Si, a Presença e o Absoluto.

Todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo, ser-lhes-á revelado o acréscimo, de maneira natural e espontânea.
Do mesmo modo que é muito difícil exprimir o que é o Absoluto, vocês podem, no entanto, testemunhar o

Absoluto porque há uma felicidade e uma Alegria inefáveis ao fazê-lo.
Do mesmo modo, nada pode ser expresso sobre esta fusão com o seu Duplo, enquanto vocês não o tiverem

vivenciado.
Eu reitero que isso é um processo tão natural como a própria Onda da Vida.

***

Pergunta: será que cada ser humano irá viver o Absoluto?

O princípio da Liberação (expresso na sua época pela FONTE), correspondendo ao Juramento e à Promessa,
passa necessariamente pela redescoberta (digamos) do Absoluto.

Entretanto, a necessidade de cada consciência é diferente.
Vários de vocês irão escolher prosseguir a experiência em meio aos mundos de carbono, unificados.

Alguns de vocês irão decidir se estabelecer na sua Dimensão estelar de origem.



 No entanto, seja qual for o estabelecimento da sua consciência, vocês nunca mais serão separados, nem
divididos.

Isso passa necessariamente por um tipo de face a face com a Luz e de integração da Luz (que isso seja
durante este período ou no final extremo desse tempo).

A consciência, a partir do momento em que ela não está mais confinada, ela viaja a espaços e tempos
profundamente diferentes (que isso seja em estados multidimensionais diferentes, de Dimensões diferentes) e

também no Absoluto.
 O Absoluto não é o nada (vazio) nem a perda do que vocês nomeariam a individualidade, mas, sim, a fusão da

individualidade no Todo.
Fusão reversível já que é possível, para uma consciência, viver um, como o outro, do mesmo modo.

O encontro com o Absoluto é obrigatório, para ser Liberado.
Se isso não ocorrer agora (ou neste período), isso chegará no momento final.

Eu os lembro de que, etimologicamente, o que nós lhes trouxemos (digamos) é o funcionamento do que foi
chamado de UNIDADE ou de Monismo.

Esta Unidade, seja qual for a origem (tanto no Advaita Vedanta ou, ainda, no Sufismo ou em outros
movimentos ditos espirituais), leva a descobrir a sua própria Mônada.

A Mônada é o Duplo.
Ela se desdobrou para vir sobre a Terra, na maioria das vezes.

O retorno à Unidade, o retorno ao Absoluto, passa, portanto, pela fusão das Mônadas que haviam sido
separadas.

Foi-lhes descrito e, em particular, por algumas Estrelas tendo vivido no Ocidente, o princípio do Casamento
Místico com CRISTO (tanto por GEMMA GALGANI, como por HILDEGARDA de BINGEN ou, ainda, por

TERESA de LISIEUX).
Trata-se sempre do mesmo princípio e da mesma alquimia.

*** 

Pergunta: se todas as consciências tiverem que viver o Absoluto...

Eu jamais disse isso.
Elas devem encontrar o Absoluto.

Encontrar o Absoluto não é viver o Absoluto.
Existe, em meio ao ser humano (mesmo tendo realizado o Si), uma série de princípios chamados de

experiências, que têm necessidade de serem realizadas.
Essas experiências são, às vezes, contrárias ao estabelecimento (digamos) no Absoluto.

 Simplesmente, o encontro com o Absoluto permite restabelecer a Multidimensionalidade, mas não restringe ou
limita as experiências que precisam ser vividas, em meio a um corpo, em meio a uma alma ou em meio a um

Espírito.
O importante é a reconexão.

***

Pergunta: o encontro com o Absoluto e o face a face são a mesma coisa?

Sim.
É diferente, contudo, viver o Absoluto e se estabelecer no Absoluto, agora, do que esperar o momento final (o

que o nosso Comandante chamou de planeta grelha) para viver este encontro do Absoluto.
Aqueles que tiveram acesso, neste tempo, ao Absoluto, não serão mais limitados por qualquer apego a uma

forma ou a uma Dimensão.
Assim, portanto, da sua capacidade para estabelecer a sua não-consciência ou o seu não-Si, vocês já podem

deduzir o que vocês se tornam.
O face a face é, por vezes, o encontro com a Luz, por vezes, o encontro com o Absoluto, por vezes, o encontro

com o Duplo.
Isso acontece agora, ou isso irá acontecer em breve, ou isso irá acontecer na fase final.

***

Pergunta: quando você diz que a maneira que vai acontecer o face a face determinará aonde a
pessoa irá...



Eu não disse perfeitamente isso.
Eu disse, simplesmente: o momento em que irá acontecer esse face a face condiciona o seu futuro.

Ou isso ocorre (ou ocorreu) antes do tempo final, naquele momento, vocês serão estabelecidos na sua Morada
da Eternidade ou na sua Morada da Paz Suprema.

Se isso não ocorreu antes do tempo final, vocês irão ali onde vocês devem ir, passando por experiências não
limitantes, não separadas.

Em última análise, isso representa apenas uma maneira diferente de viver o Absoluto ou o encontro com o
Absoluto.

***

Pergunta: quando você fala dessas diferentes etapas, você faz referência ao que nós denominamos
Dimensões?

Eu faço referência ao tempo e não às Dimensões.
Ao tempo linear da Terra.

Vocês têm a possibilidade (para muitos de vocês) de viver o Absoluto agora e, portanto, de viver o face a face
e o encontro.

Outros (tendo realizado o Si, tendo ativado as Coroas Radiantes do Coração ou da cabeça e, às vezes, o
conjunto das Coroas) não querem se separar (e é o seu direito mais absoluto) dessas manifestações.
 Sejam quais forem as razões, eles irão viver também o face a face, mas no momento final e último.

Eu não falo de se tornar dimensional, já que isso nada quer dizer para aquele que alcança o Absoluto, como
para aquele que está Liberado ou que será Liberado.

Não há mais separação a partir do momento em que o face a face ocorreu, seja qual for a sua Morada de
Estabelecimento.

***

Pergunta: quando o face a face ocorre nos tempos finais, será que isso significa que não podemos
permanecer no Absoluto?

Quem permanece no Absoluto, senão o próprio Absoluto?
Vocês colocam uma separação aí onde não existe.

Todo ser que está Liberado pode tiritar e Vibrar em meio ao Absoluto.
Simplesmente, algumas experiências a realizar implicam-nos em meio a uma Dimensão mais do que em outra,

mas vocês não estão limitados a esta Dimensão.
Só o ser humano encarnado neste sistema, está limitado.

Vocês se colocam as questões do seu futuro.
Há apenas um único futuro: a Liberdade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, em Comunhão e em União, no Manto Azul da
Graça, na Alquimia da Onda da Vida, comunguemos.

Eu lhes digo: até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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



NDR: As ilustrações dos pontos e dos protocolos abordados nesta intervenção são apresentados no protocolo
“Yoga da Eternidade: Integração de Passagens”.

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled96c.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-7_mai_2012-articled96c.pdf
07 de maio de 2012

(Publicado em 09 de maio de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/articled96c.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-7_mai_2012-articled96c.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html
http:/
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Questão: por que meu mental não encontra questão a colocar-lhe?

No que você enuncia, você parte do princípio de que o mental tem um peso, uma vez que você reconhece que não há
questão a fazer.

E, portanto, com isso, você quereria fazer-se crer, a si mesmo, que você não tem mais mental, uma vez que atribui ao
seu próprio mental o fato de que ele não faz pergunta.

E, portanto, com isso, você dá a ele um peso, uma consistência, mesmo se ele está silencioso.
Isso significa que ele está à espreita, à espreita do momento o mais oportuno para ressurgir.

Sua questão teria podido ser não ligada à atividade de seu mental.
Assim formulada, você sabe, pertinentemente, que, em algum lugar de você, seu mental está emboscado, em

repouso, de momento, amordaçado pelo Si, amordaçado pelo próprio sentido de sua experiência.
Afirmar, assim, que o mental não tem pergunta a fazer-me estipula, de algum modo, que o mental está aí, mas que ele

está em repouso.

O truque é saber quem é o mestre a bordo de quem você É.
É o mental, emboscado, na espreita, e que espera ressurgir ou, então, você superou, transcendeu o mental?
O Si está estabelecido de maneira potente, o mental nada mais pode e, naquele momento, o que acontece?

Seu mental nada mais pode dirigir.
Nada mais podendo dirigir ou controlar, você tomou o controle de seu próprio mental e, portanto, você não o vê mais.

A ausência de questão que você enuncia é, portanto, o reconhecimento implícito de que seu mental existe.
Apreenda, efetivamente, que, assim, o mental não é o acusado.

Você deve tornar-se e ser o mestre de seu próprio mental.
Não considerá-lo como silencioso, uma vez que, de todo modo, estando encarnado, ele lhe servirá, ainda que apenas

para andar, falar, exprimir-se em todas as atividades comuns de sua vida.

Apreenda, efetivamente, que o mental apenas é um obstáculo a partir do instante em que é ele que dirige o que você
crê ser.

BIDI - 8 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-WVRKBg8z_AM/UXRzEAr7esI/AAAAAAAABH0/IjWA8yNDCm8/s1600/000bidi08.05.20121.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120508_-_BIDI.mp3


Aquele que é Absoluto, e em uma forma, tem, necessariamente, um mental.
Ele não está mais emboscado, à espreita, nem silencioso.

A prova: eu me exprimo através desse canal, de um modo um pouco específico.
O que quer dizer?

Quer dizer que existe o mental, mas que ele nada pode contra a potência e a integridade do Absoluto.

Eu não tenho, mesmo, que observar onde ele está, porque sei, pertinentemente, que ele está a serviço do Absoluto e
que ele não está mais aí para renegar, de algum modo, o Absoluto.

Talvez, também, em nossas conversas, exista, em você, um medo de ser maltratado, de ser assaltado por suas
próprias questões?

Lembre-se do que eu dizia ontem (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7 de maio de 2012): a partir do instante em que a
questão dá uma resposta que não é compreendida, você está no bom caminho, porque o mental não pode nutrir-se.

Quem lhe prova que, quando ele está silencioso, ele não se nutre, sem seu próprio conhecimento?
Quem lhe prova que ele não vai ressurgir – como é o caso, para você – em momentos totalmente inoportunos,

esperando que você relaxe sua própria guarda, sua própria consciência para ressurgir?
E vocês todos conhecem isso.

Enquanto o Absoluto não é revelado, enquanto ele não é atualizado e vivido, inteiramente, mesmo nessa forma, o que
acontece?

O mental vai ressurgir nos momentos os mais abruptos, eu diria, nos quais sua consciência está subindo, se se pode
empregar essa expressão.

É exatamente o que acontece para muitos seres que realizaram o Si, que despertaram, de algum modo, suas
estruturas desse saco de alimento.

Eu vejo apenas, por exemplo, o chacra do Coração.
O chacra do Coração é ligado ao Amor, mas ele é ligado, também, ao mental, uma vez que foi subdividido em mental

inferior e mental superior (ou, se prefere, mental e Supramental, assim como o nomeou um dos Anciões) (ndr: ver, das
intervenções de SRI AUROBINDO, a de 2 de agosto de 2010).

E vocês fazem, todos, a experiência da passagem de um ao outro.
Expressões humorísticas foram-lhes, aliás, dadas pelo Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Eu não voltarei a isso, mas é exatamente isso.

O mental não é um inimigo.
É preciso descobri-lo, para atualizá-lo, para vê-lo, não para refutá-lo, simplesmente, mas, efetivamente, para fazê-lo

interromper, como eu o exprimi ontem.
Quando o mental interrompe, o que acontece?

Vocês se sentem perdidos.
Vocês não têm mais compreensão.
Vocês não têm mais conhecimento.

Do ponto de vista da personalidade, vocês provam o que é chamado a ignorância.
E eu lhes digo que a ignorância, nesse aspecto ilusório, é o que os conduz, de maneira a mais segura, a ser

Absoluto.
O mental não pode desaparecer, porque ele é ligado, de maneira indissolúvel, a esse saco de alimento, a esse corpo,

a essa história que não é vocês.
É, portanto, importante vê-lo pelo que ele é.

Saibam que vocês não podem destruí-lo, nem mesmo controlá-lo, mas podem, como eu o disse, dele tornar-se o
mestre.

Mas essa noção de mestria não é um controle.
Essa noção de mestria não é um constrangimento.

Uma vez que ele é descoberto e atualizado, do mesmo modo, o princípio da investigação e da refutação vai fazê-lo
interromper.

Naquele momento, não se ocupem mais dele.
É o único modo de conseguir.

Não há outro.

Todos aqueles de vocês que creem que, meditando, obtendo a calma mental, vão chegar a algo, enganam-se.
O mental é útil, e sua memória também, para agir na ilusão, para viver, como vocês dizem, na ilusão.

Ele é parte do que é ilusório.
Mas, enquanto sua forma existe, não há qualquer meio de fazê-lo desaparecer, inteiramente.

Mesmo nos momentos de Samadhi, ele está emboscado, pronto para ressurgir, para tomar seu próprio alimento.
Se vocês aceitam isso, compreendem que não têm que lutar contra ele, que não têm, tampouco, que combatê-lo.

Vocês têm, simplesmente, que vê-lo, tal como ele é.
Tal como ele age.

É nesse sentido que, ontem, eu lhes disse: «era ver o que é, o mais importante» (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7
de maio de 2012).

E o que é o mais importante encontra-se, mesmo, no enunciado de sua questão.
E, é claro, se não há questão, aí também, é preciso encontrar o que isso significa.

Assim, portanto, a ausência de questão prova, simplesmente, que seu próprio mental escondeu-se.
Tão bem escondido que você deve aperceber-se, você mesmo, que, nos momentos de paz, ele ressurge e nutrir-se-á

nesses momentos.
Não na falsa paz da meditação.

Não na falsa paz do Samadhi, porque, no Samadhi, há, sempre, um observador.

Quem observa?



Quem observa?
Quem olha?

Quem o olha viver essa experiência – que não é a Última – se não é o mental, ele mesmo, que vai traduzir, ao nível
da consciência, o que você vive em impressões, que lhe permite, justamente, discriminar o que é da ordem da Alegria

e o que não é da ordem da Alegria?

Você sabe, perfeitamente, identificar os momentos em que está na paz e os momentos em que está contrariado por
sua própria vida.

Para que isso lhe serve?
Enquanto você oscila de um estado a outro, enquanto vive uma experiência e seu contrário, onde está o Absoluto?

Ele não é revelado.
Você continua na experiência.

Você deve mudar de ponto de vista.
Você deve aceitar que tem um mental e que você é, na ilusão, seu próprio mental.

Esse observador que permite passar do Eu ao Si, mas que se torna um obstáculo na passagem do Si ao não Si.

Eu o convido a olhar o próprio enunciado de sua questão.
Onde está o medo?

Ele está no enunciado da questão.
Reflita nisso.

É muito simples.
Não complique,

E, sobretudo, nada faça.
Vá além de quem observa.

Vá além de quem olha.
A partir desse instante, o mental não terá mais lugar para esconder-se.

Ele não aproveitará de suas meditações.
Ele não aproveitará de seus Alinhamentos.

E, aliás, a partir desse instante, você apreenderá a inutilidade de meditar.

O Alinhamento é outra coisa, porque é o que os religa uns aos outros, na Liberdade.
Mas não a meditação em si.

Mesmo se isso desemboque na Alegria e no Samadhi, você constata, perfeitamente, que você ali não está vinte e
quatro horas por dia.

Portanto, esse estado muda.
E, se ele muda, isso significa o quê?

Que você está, ainda, na ilusão.
Só a ilusão muda.
O Real não muda.

O Absoluto não muda.

Você está consciente disso?
Você tomou a medida do jogo que joga seu mental com você?

O você que eu emprego sendo o não Si.
Apenas observando e vendo o jogo de seu próprio mental é que você consegue controlá-lo, sem querer,

simplesmente, ficando tranquilo, nada fazendo.
Aí, ele não poderá mais esconder-se, ele não poderá mais aparecer e fazer irrupção nos momentos em que você se

sente na paz.
Ele não terá mais tomada sobre você.
Ele não terá mais ação sobre você.

Mas você, você terá uma ação sobre ele, não porque quer agir contra ele, mas porque você se estabelece em outro
lugar que não no eu e no Si.

Naquele momento, nada mais mudará para você.
O que quer que se desenrole, o que quer que aconteça, tudo se desenrolará à perfeição.

Você não terá mais que se preocupar com qualquer ação/reação dessa ilusão.
Sua vida desenrola-se com facilidade.

O que quer que aconteça a esse corpo, você não será mais parte do que acontece a ele.
O que quer que diga o mental.

E, aliás, ele não poderá dizer grande coisa enquanto você não o tenha autorizado a dizer.
Você o terá descoberto.

Reflita bem, não em minha resposta, mas no por quê dessa pergunta que nasceu de você.

O que você quis mostrar ou demonstrar que não é verdade?
Você, você é Verdade.

Então, vá para essa Verdade.
Torne-se imóvel.
Fique tranquilo.
Esteja na Paz.

Mas não a paz que flutua.
Junte-se à Paz Suprema, aquela que não pode ser alterada, de modo algum, pelas circunstâncias de sua vida ou pela

ação de seu próprio mental.

Questão: eu esqueci tudo do que nos foi ensinado – como as Etapas Celestes – e tenho muita dificuldade
de compreender as canalizações. Então, deixo-me viver. E a Onda de Vida vem até o chacra Raiz. Devo

continuar a deixar-me viver?



Mas a resposta está compreendida em sua questão.
É claro.

Você compreendeu tudo: nada é preciso compreender.

As cascas de cebola foram colocadas.
Vocês construíram algo.

O que foi construído deve ser desconstruído, não unicamente sobre esse mundo, mas, também, em vocês.
Você escalou os degraus.

Você tinha a impressão de que havia uma escada e, depois, apercebeu-se de que não há escada, de que tudo já está
aí.

Então, continue a ficar tranquilo.
O que era ontem, não é hoje.

É o que acontece, nesse caso, quando há uma capitulação.
Capitular é render a cabeça.

É não mais servir-se de sua cabeça para o que quer que seja.

Eu lhes disse que a busca espiritual é uma fraude total.
Mas era preciso conscientizar-se disso.

Era preciso vivê-lo.

Você fala de Etapas Celestes.
Efetivamente, isso foi vivido.

Vocês falam de Realização do Si.
Efetivamente, vocês realizaram o Si, muitos de vocês.

Nomearam-nos, mesmo, Ancoradores e Semeadores de Luz.
É verdade.

Hoje, vocês passam para outra coisa.
Isso não quer dizer que não era verdade, mas que é uma verdade que muda e, como toda verdade que muda, ela é

relativa.
Vocês são o Absoluto.

O que vocês querem fazer do relativo?

O único relativo que lhe resta: eu o convido a contar, simplesmente, o número de «eu» que você deu em sua questão.
Você colocou o eu antes de Você.

Portanto, em algum lugar, a Onda de Vida nasceu, como você disse, mas você ainda observa a Onda de Vida, porque
diz «eu» a cada início de frase.

O interesse de sua questão está aí.
É claro que você compreendeu que nada há a compreender.

É claro que você se tem no Absoluto, se é que se possa falar assim.
Resta-lhe, ainda, refutar todos os «eu».

Você crê, ainda, ser um «eu».
Você crê, ainda, em sua pessoa.

Resta, agora, a etapa final, que não é mais uma etapa, que é o Absoluto.
Aceite não ser esse «eu», e você verá que a Onda de Vida lançar-se-á, sem problema algum.

Você não terá mais necessidade de observá-la: você terá se tornado a Onda de Vida, ou seja, o Absoluto.
Nada o impede, exceto os «eu» que você põe no início de cada frase.

Você tem prazer em observar-se.
Você tem prazer em olhar-se.

Quem faz isso?
Não é você.

Quem age assim?
São os últimos fragmentos de seu ego.

Veja-os.
Não os julgue.

Não os condene.
Não dê a eles qualquer peso.

Não atribua a eles qualquer confiança, qualquer crédito.
Veja-os, simplesmente.

A partir desse instante, você será, então, capaz de tornar-se o que você É.
É muito rápido.

Eu diria, mesmo, que isso não depende de um tempo que se escoe.
Isso já está aí.
Você é isso.

Você não é «eu».

Compreenda o que eu digo e, se não o compreende, eu diria: tanto melhor.
Você aí É.

Não procure compreender, mas se esqueça do «eu».
Totalmente.

Você não é aquele que observa.
Você é além do que é observado, do que observa.

Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.



Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.
Seu lugar não é aí.

Capitule.
Abandone toda veleidade de «eu», toda veleidade de Si.

Saia daí: isso não dura.
É tão efêmero quanto seu saco de alimento.

Você não é esse saco.
Mantenha-o, é claro, deixe-o fazer o que ele tem a fazer, mas você não é o que há a fazer.

Compreenda, efetivamente, que há apenas isso a realizar.
Enfim.

E, aliás, você se aperceberá de que isso não é uma Realização, porque nada há a escalar, nada há a descer.
Não há montanha.
Não há caverna.

Aí está.
E você será isso, além de toda montanha e de toda caverna.

E, sobretudo, além de todo jogo de identificação.

O que eu lhe digo é um encorajamento para o que você É. Para isso.
Seu eu nada tem a dizer, nem mesmo a ser.

Aceite.
Refute esse eu.

Refute essa pessoa que você crê ser.
Nada de falsa Humildade.

Nada de falsa Simplicidade.
Você é Absoluto.

É a verdadeira Simplicidade, a verdadeira Humildade: nada mais ser, aqui, nessa ilusão.

Estar nesse corpo.
Mas você não é esse corpo.

Servir-se de suas ferramentas.
Mas você não é essas ferramentas.

A Onda de Vida nasceu para você.
Ela sempre esteve aí.

Então, seja o que você É.
Nada há a tornar-se.

É o ego e o si que se exprimem assim.
Você é o Não Si.

E tudo se esclarece.

Você apreendeu que nada podia fazer.
A partir do instante em que você apreende que nada pode fazer, o eu capitula, cada vez mais.

Então, não o ponha à frente.
Você está atrás de todos esses «eu».
Não é por isso que ele está à frente.

Ele está em nenhum lugar, exceto sobre esse mundo.

Você é tudo, exceto a ilusão do eu.
Você é Absoluto.

Você É o Parabrahman.
Não procure liberar-se, porque você está Liberado.

Não se afaste do que você É.
Você apreendeu que nada há a compreender.

Não critique nem julgue o que você viveu: era necessário para você.

Eu lhe diria: deixe-se levar.
Você nada tem a levar, você mesmo.
Você já leva esse saco de alimento.

Já está bom.
Deixe viver o efêmero.

Não procure matá-lo: ele se matará sozinho, no momento vindo.

Você não depende de um momento, nem de um tempo, nem de um espaço.
Viva o que você É.

Nada há a tornar-se.
Há apenas a ver os «eu» que restam e rir deles.

Prossigamos.

Questão: foi dito: «ame e faça o que lhe agrada». É o quê, amar? É o quê, o Amor Vibral? Eu sei que esse
amor está no interior de mim. Eu procuro, há muito tempo, a porta de acesso a esse Amor que eu sou, mas

me esqueci do modo de usar.

A primeira coisa a fazer é parar de procurar, uma vez que você é ele.
Você É Amor.

Como você pode ousar imaginar procurar o que você É?
Dê-se conta do ridículo.



Você É o Amor.
Você não é a projeção do Amor, nem a projeção de algo a procurar.

É preciso capitular, aí também.
Crer que você deve procurar, em algum lugar, uma porta (mesmo se exista uma Porta Estreita), é uma ilusão.

É sua Personalidade que o arrasta a negar o que você É, fazendo-o procurar, fora de você, o que você É.
É a estupidez, mesmo, da personalidade.

Não a sua, mas de todas as personalidades.

Você vai esgotar-se.
E, quando estiver esgotado, você se conscientizará de que não há consciência.

Portanto, pare de procurar.
Pare de fatigar-se.

Ame, sim.
Se você coloca a questão do que é esse amor, nada pode responder-lhe, uma vez que é o que você É.

Como eu posso dizer-lhe o que você É?
Como eu posso definir a equação, mostrando, defendendo o que você já é?

Não há melhor frase do que dizer-lhe: «você é isso».
Mas o ego vai fazer o filtro, a barragem.

Ele vai dizer-lhe: «isso não é verdade, é preciso que eu procure».
E, quanto mais você procura, menos encontra.

Há marcadores.
Os Anciões e as Estrelas deram-nos a vocês.

A Onda de Vida, que chega ao períneo, nesse saco.
Você nada tem a procurar.

Justamente.
Você deve saber, sem compreender, que nada há a procurar, que nada há a ser.

«Ame e faça o que lhe agrada».
E, se você me diz que lhe agrada procurar o Amor, como você pode amar?

Você não poderá, jamais, sair de você, suficientemente, agindo assim.
Capitule.
Renuncie.

Abandone toda busca, todo estado.
Nada mais procure.

Fique tranquilo, imóvel.
Agindo assim, você nutre, indefinidamente, o mental e as experiências.

Aceite ficar tranquilo.
Aceite nada fazer.
O Amor estará aí.

Você será isso e, naquele momento, poderá fazer o que lhe agrada, porque se aperceberá de que o que lhe agrada,
naquele momento, nada tem a ver com uma busca espiritual, mas, efetivamente, viver cada instante como o instante

presente que conduz ao instante Eterno.

Você estará na Paz, mas não a paz da meditação ou da experiência: a Paz Suprema, aquela que não depende de
nada e não é tributária de nada e, sobretudo, não de uma busca.

É tão simples que o ego não pode aceitá-lo.

Enquanto você procura, escapará do que você É.
É o paradoxo aparente da pessoa, da personalidade.

Considere que você é efêmero e que mesmo essa busca é efêmera e, sobretudo, que ela para nada serve.

O Amor Vibral é a Paz Suprema.
É o momento em que não há mais vazio, em que tudo é pleno, sem colocar-se questão, sem nada procurar.

Naquele momento, a Onda de Vida pode ser o que você É.
Não procure a Onda de Vida.

Nada procure.
Pare de procurar.

Coloque-se em você.
Você está em você.

Enquanto você permanece numa busca, você projeta ao exterior, seja um amor, seja uma aquisição.
Nada há a adquirir que você já não seja.

Aceite-o e, sobretudo, não o compreenda, porque é incompreensível.

Quem quer compreender, se não é o ego?
Tenha-se aí.

Na Paz.
O Amor Vibral não tem necessidade do ego.

Ele já é o que você É.
A Paz e a Tranquilidade são essenciais.

O «faça o que lhe agrada» é fazer tudo, exceto procurar o que você É.
Ocupe esse saco de alimento como quiser, como tiver vontade, mas não o nutra mais com a espiritualidade.

Não o nutra mais com uma procura ou uma busca.
Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.



Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.
É tudo.

Mas você não é o que vive.
Alivie-se.

Deposite todos os fardos.
Nenhum fardo é Eterno.

Portanto, todo fardo é efêmero e pertence à ilusão.

Não há carma, exceto para a personalidade.
Não há busca, exceto para o ego.

Tudo o que foi construído deve desaparecer.
Isso não é uma perda.

Bem ao contrário.
Então, não há qualquer luto a fazer.

Nada há a empreender.
Apenas estar no Não Ser.

Não se vanglorie de ser.
Não se vanglorie da experiência.

Isso foi útil e teve um tempo, na linearidade.
Mas você não é essa linearidade.

Você não é separado de nada.
Você não está afastado de seu Coração.

É o ego que lhe diz isso.
O ego o fará crer, permanentemente, que há uma falta, qualquer que seja essa falta, porque é o modo que ele tem de

manter o medo e de impedi-lo de capitular.

Nenhum obstáculo existe, exceto você mesmo no que você não é.
Nenhuma circunstância é um obstáculo.
O único obstáculo é seu ponto de vista.

Saia de todo limite.
Não há qualquer limite, exceto para o ego e a pessoa.

Apreenda, sem compreender.
Aceite, sem compreender.
Esqueça-se da cabeça.

Esqueça-se de sua vida, se você quer ser isso.

Como diria o Comandante: «pare de pedalar, não há pedais e, além disso, não há bicicleta».
E, na expressão dele: «quem delira [yoyotte]», se não é a cabeça?

O Coração é imutável.
O que você É é imutável.

Não depende de qualquer circunstância, de qualquer busca, de qualquer Realização e de qualquer Iluminação.
E de nenhum tempo, sobretudo.

E, ainda menos, de qualquer vida.
É o que você É.

Você É isso.
Nada mais.

Questão: durante meus dias, eu me esqueço de refutar pensamentos ou outros. Quando de meditações, eu
refuto, então, tudo, de modo global. É o bom método?

Você não pode refutar tudo em bloco, porque o ego vai apropriar-se disso.
É preciso refutar, justamente, os detalhes.

Você não pode fazer um pacote de todos os detalhes, porque isso não passa: o mental não poderá interromper-se
assim.

É, simplesmente, questão de refutar tudo o que passa, tudo o que é efêmero, mas você não pode refutar, de um
bloco, a totalidade, caso contrário, você entra na negação e na rejeição.

Não é questão de rejeitar o que quer que seja, mas de pôr cada coisa em seu devido lugar.
O que é efêmero não é Real.

O que muda não é Real.
Eu o disse ontem, eu o repito.

É preciso que você olhe, pacientemente, cada detalhe que se apresenta: não vá procurá-los.

Isso necessita, de algum modo, da posição do observador que se instala no Si.
Você não pode, de imediato, refutar o Si.

Olhe do que ele é constituído.
Você não pode refutar uma globalidade porque, se eu lhe digo para refutar o mundo, será que o mundo desaparece?
Não é o mundo que deve desaparecer: é você que desaparece do mundo, para ali voltar, uma vez que você passou,

se se pode dizê-lo, mas não antes.

Portanto, você é obrigado a olhar, objetivamente, no ponto de vista do eu ou do Si, aí, onde se encontra o mental.
Isso convém a ele, mental, se você lhe diz que refuta tudo, de maneira global: ele sabe, muito bem, que isso não é

verdade.
É, justamente, nos eventos quotidianos que você deve colocar-se, a si mesmo, essas questões: é Verdade? Senão, o

mental vai apreender-se disso e não haverá qualquer ação, a investigação não será efetuada.
Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.



Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.

Há uma lógica – na personalidade, no Si – nessa investigação.
Do mesmo modo que cascas de cebola foram colocadas e que é preciso retirá-las, do mesmo modo, você deve

desconstruir, pacientemente, você também, tudo o que é do domínio do efêmero.

Mas você não pode desconstruir tudo de um golpe, porque o mental é astuto.
Em qual momento você saberá que você é isso?

Você não se colocará mais a questão, porque você o será.
Veja por si mesmo que a investigação e a refutação global a nada conduz e, sobretudo, não ao Absoluto.

É preciso ir ao que lhe é apresentado pela vida, por suas meditações.
A negação, a rejeição não é a refutação: isso convém, efetivamente, ao mental.

Não é questão de arranjar o mental, mas de desarranjá-lo, desarranjá-lo em seus fundamentos, suas engrenagens,
seus mecanismos.

É o único modo de descobri-lo, inteiramente, de vê-lo.
É preciso fazê-lo trabalhar, não para ali aderir, mas para servir-se dele mesmo.

Faça-o trabalhar, faça-o trabalhar para refutar em sua investigação.

Essa investigação não é uma vã palavra, é um princípio, mesmo, fundamental, que foi descrito nos fundamentos da
Unidade e da não dualidade e do Absoluto.

É claro, seu mental vai dizer-lhe que isso para nada serve, que é estéril, que não conduz a lugar algum.
Mas, é claro que isso conduz a lugar nenhum, para ele.

Ele não quer essa investigação, ele não quer que você refute o que quer que seja, então, ele lhe sugeriu refutar tudo
em bloco.

Isso não é possível, é preciso ver as camadas, uma por uma, pacientemente.
E esse pacientemente não é inscrito em um tempo longo ou um tempo curto: é fora do tempo.

Você está certo de, desse modo, ter um resultado e, portanto, de ser assim.
Você não pode perder, é impossível.

O conjunto desse mundo, o conjunto de Maya mantém vocês pelo apego, pelo medo, pela falta, pela dúvida.
Comece a olhar o que é o medo.

Eu disse, ontem, que era uma secreção química.
Comece a olhar o que é a dúvida.

Comece a olhar de onde vem o medo, se não é o desaparecimento do efêmero, da morte, do neant.

Mas é claro que isso não é Você, que é a pessoa que pensa assim.
Mas é preciso que você veja a pessoa na obra, totalmente.

Refutar a pessoa não é rejeitá-la para longe: ela voltará, como um bumerangue.
É como se você tivesse um quebra-cabeça a construir: você quer ver o quebra-cabeça construído, antes de construí-

lo.
É preciso olhar peça por peça para ver como elas se juntam.

Eu não posso dar-lhe o número de peças, porque cada um tem peças diferentes e um jogo diferente, mas esse
número é finito, ele não é extensível, são os mecanismos.

Veja os mecanismos, olhe-os e refute-os, um por um.
Você não pode refutar a totalidade do mecanismo enquanto ele não é visto em suas peças constituintes.

É, efetivamente, o que você poderia nomear, do ponto de vista da personalidade, um jogo mental, mas é, exatamente,
o que é, o que eu lhes proponho.

Não é um acesso ao Si ou a Realização do Si, é Ser o que vocês São, além de toda Realização, além de todo
orgulho, além de toda espiritualidade, além de toda armadilha, a fim de superar as experiências de todos os eu

(jogos) possíveis e de estabelecer-se na Permanência, na Imanência, bem além de toda Transcendência, bem além
de todo eu (jogo).

Compreenda, efetivamente, que não é questão de compreender os mecanismos, de ver como eles se articulam e
como eles funcionam: simplesmente, de vê-los, um por um, peça por peça do quebra-cabeça.

É isso a investigação.
É isso a refutação.

Examine e olhe o que é permanente e você terá a surpresa de constatar que nada é permanente nesse mundo, nem
você, nesse corpo.

Mesmo um evento passado.
Tudo passa e, portanto, tudo morre.

Tudo é destinado a morrer.
Você não é o que morre, você não pode encontrá-lo, você apenas pode Sê-lo.

Elimine, portanto, o que não é o Ser.
Se você parte desse princípio e aplica essa ordem, não pode existir qualquer dúvida.

É seguro e certo que seu mental não poderá sobreviver a essa investigação: ele não poderá sobreviver ao que quer
que seja, a não ser ao que você É.

É claro, isso pode passar por episódios que você vai nomear o neant ou que seu mental vai chamar de estúpidos ou
por cóleras.

Mais um motivo.
O que se manifesta, naquele momento, é Você?

Será que uma cólera é eterna?
Será que o julgamento portado é eterno?

Não, uma vez que ele desaparece, assim que você faz outra coisa, a cólera também.

O que quer que aconteça nesse processo da investigação e da refutação, aproveite, olhe o que lhe sugere, naquele



momento, seu mental, ele mesmo, que não é Você.
E, aí, você o verá no trabalho.

A investigação trará seus frutos, ela traz, sempre, seus frutos.
Mas quem efetuou essa investigação?

Quem ousou efetuar essa investigação?
Aquele que efetua a investigação terá, sempre, o resultado, o único, o Último.

É tudo isso que quer evitar-lhes de viver as espiritualidades, as religiões, as crenças.
Elas querem fazê-los aderir ao que não é Verdade, elas querem satisfazê-los com essas crenças, essas adesões a

ritos, a rituais, a símbolos, para satisfazer o ego e impedir que vocês efetuem, vocês mesmos, sua investigação.

O mental está à espreita.
Ele se crê, mesmo, espiritual, de momento.

Ele é ávido de conhecimento.
A investigação conduz à ignorância e, quando você se torna ignorante, você É isso, o Absoluto.

O único Conhecimento: o que você É, Eternidade, o que você É, de todos os tempos, de todo espaço, para além de
todo filtro, de toda projeção.

A investigação deve ser séria; o mental gosta muito do que é sério, do que é lógico.
É preciso estar dentro para vê-lo, não é preciso fugir dele.

Aceite-o.
Na refutação, veja-o pelo que ele é: algo que não dura, algo que vai submetê-lo, permanentemente, a coisas novas,

uma sede nova, uma satisfação nova.
Mas nada dura; tudo para, exceto o Absoluto.

Aí está o que é o princípio da investigação.
Aí está como fazê-la.

Não se coloque a questão de saber quando ela para.
Não se coloque a questão de saber se ela está completa.

Porque, no momento em que ela estiver completa, você viverá isso, ou seja, o que você É, a Evidência.
A investigação mostrará a você que as respostas são extremamente simples; nada disso tudo existe, mas você não

pode passar, de imediato, na afirmação de que nada disso existe; é preciso penetrar os mecanismos, é preciso vê-los
face a face, é preciso apreendê-los, aceitá-los.

Você se aperceberá, efetivamente, que, naquele momento, seu mental estará furioso.
Ele vai dizer-lhe que o que você faz é estúpido, para nada serve.

Mas é claro que isso, para ele, para nada serve.
Ele vai pô-lo em cólera.

Ele vai pô-lo em reações, porque ele conhece apenas a ação/reação.
Se isso se produz, você está às portas do que você É, às portas do Absoluto.

Não há porta, mas seu mental e sua pessoa vão compreendê-lo.
Jogue o jogo.

Você não é o jogo e não é o que joga, mas faça-o.
Para o resto, tenha-se tranquilo, nada procure, e você constatará que a paz vai crescer, que o riso vai crescer,

qualquer que seja a cólera, quaisquer que sejam os pontapés que ele vai dar-lhe, zombando de você.
Não o escute.

Continue a investigação, vá ao final e não se coloque a questão de onde é a chegada: você o saberá bem cedo, sem
procurá-la.

Não procure compreender, aí tampouco, mas faça-o.
A investigação chega, sempre.

Todo o mundo queria realizar o Si, viver a Luz, viver um mundo melhor, transformar-se.
Mas, já, falar de transformação, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer, simplesmente, que você está instalado no eu, porque o eu pensa, sempre, que ele vai melhorar, que
vai transformar-se, que vai bonificar-se, mas o que você É está aí, de toda a Eternidade.

É independente do tempo, independente do espaço, independente desse corpo e, sobretudo, independente de seu
mental.

Se você observa, com lógica, o que acontece sobre esse mundo, tudo é apenas projeção.
Esse mundo é já, uma projeção, mas vocês mesmos continuam a projetar desejos espirituais ou físicos ou, então,
mais perversos, suprimem o desejo pela meditação, vocês se extraem do mundo, crendo não mais ali estar, mas

vocês ali estão, ainda mais.

Não é o movimento de retirada do mundo que é importante: nada há a retirar nesse mundo porque, se vocês querem
dali retirar algo, vocês dão peso a ele, consistência, vocês mantêm a ilusão.

Toda a fraude espiritual está aí: fazê-los crer que vocês vão melhorar, bonificar-se, evoluir, subir a algum lugar.
Mas como o que é Eterno e Perfeito, o que você É, pode mudar uma vírgula do que É?

É o ego que age assim.

Todo conhecimento é apenas uma hipocrisia.
Não sejam mais hipócritas, olhem as coisas de frente, elas não existem.

Desembaracem-se de tudo o que os sobrecarrega, em consciência.
Não há necessidade, para isso, de matar ninguém, nem de detestar ninguém.

Deixem os outros livres.

A partir do instante em que vocês impedem alguém de ser Livre, vocês estão, vocês mesmos, na ausência de
Liberdade.

Não há qualquer relação que se mantenha.



Não há qualquer relação que se mantenha.
Não há qualquer responsabilidade que se mantenha.

Deixem fazer o que deve fazer-se.
Obedeçam às leis de seu país, mas vocês não são essas leis.

Ocupem-se de vocês, façam essa investigação, vão ao fim dessa investigação.
Não se coloquem questões.

Fiquem tranquilos, totalmente tranquilos.
Considerem isso como um jogo e vocês se aperceberão, no final das contas, que não há jogo e rirão de si mesmos,

do mundo (mas não o riso zombeteiro), o riso da Verdade, que não depende de qualquer fato desse mundo, de nada,
absolutamente nada do que sustenta esse mundo: a projeção.

Naquele momento, vocês pararão de projetar, vocês serão Plenos e Verdadeiros e Simples e Humildes,
Transparentes.

Totalmente.
Aí está como se faz a investigação, ponto por ponto.

Para nada serve ver a linha constituída de pontos, é preciso ver ponto por ponto.

Questão: aquele que tiver atingido o Si sem sentir subir a Onda de Vida e aquele que não tiver atingido o
Si, mas tiver sentido a Onda de Vida, irão a regiões vibratórias diferentes?

Qual é o interesse de saber isso?
Nenhum.

Isso o afasta do que você É, porque o projeta em um futuro que não existe.
É um conhecimento intelectual, uma satisfação do ego, nada mais.

Colocar-se a questão de seu futuro não conduz a lugar algum.
Crer que você vai sabê-lo lhe dará as respostas, é apenas uma resposta que para nada serve.

Você não se moverá uma vírgula.

Compreenda que sua questão traduz a sede de satisfação intelectual, mental, nada mais, mesmo não espiritual.
É outra fraude.

Enquanto você se coloca esse gênero de pergunta, você não está no que você É, você se afasta dele, amplamente,
porque vai procurar saber qual é o futuro.

O futuro leva-o à Ilusão, ao amanhã, ou ao depois de amanhã, ou não sei a quê.
Mas nem amanhã, nem depois de amanhã existem.

Você não é concernido por isso.
Isso faz parte de camadas que foram construídas, a fim de simular, em vocês, a construção de outras camadas, de

outras barras na escada.
Mas isso terminou.

Tente, antes, investigar sobre você mesmo.
Não se coloque a questão de amanhã ou de ontem.

Que importa o que você foi em outro saco de alimento?
Que importa o que você será: um saco de alimento em tal Dimensão ou um saco de alimento mais leve em outra

Dimensão?

A questão do futuro faz apenas traduzir seu próprio medo de seu próprio futuro.
Mas você nada tem a evoluir: você já chegou, uma vez que jamais partiu.

É o ego que crê que partiu e que ele deve voltar, é o Si.

A questão é: o que sou eu?
Não o que serei eu, nem o que eu fui.
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É claro que inúmeros Anciões falaram-lhes dessas coisas, mas era uma estratégia, era, de algum modo, para vender-
lhes algo, para dar-lhes algo.

É uma isca, mas essa isca chama-se Amor, não é feita para manter a dualidade, mas para mostrar-lhes e demonstrar-
lhes as engrenagens, as peças do quebra-cabeça.

Ao inverso da questão precedente, você queria ver o quebra-cabeça inteiramente construído e ver o quebra-cabeça
em todas as suas faces.

Mas vou dizer-lhe, no que lhe concerne: não há quebra-cabeça.
Nada há a evoluir.

Não há lugar algum para onde ir.
Há o que você É e já está aqui.

A curiosidade não é uma investigação.
A curiosidade é uma complexidade.

É o inverso da Simplicidade.
O Amor é simples: é o que você É.

O resto é apenas o saber, é apenas a nutrição para o ego e para o mental, que vai afastá-lo do que você É, desse
Simples, desse Amor, que é, eu o repito, sua Natureza, qualquer que seja o lugar aparente, supostamente a obter ou

a merecer.

Apreenda, efetivamente, que nada há a merecer, nada a obter, porque quem diz mérito ou obtenção do que quer que
seja situa-se em um tempo e, portanto, não é Eterno.

Você é Eterno.
Você é a Eternidade.

Aí também, nada projete, não procure o que você vai tornar-se, porque você o É, desde sempre.

Mude de ponto de vista.
Mude de olhar.

Investigue.
Olhe quem faz a pergunta e esse gênero de questão, se não é aquele, em você, que é efêmero e que quer ser

melhor.
Mas você não tem que ser melhor, nem amanhã, nem hoje.
Você nada tem que mostrar e demonstrar a esse mundo.

Você tem apenas que mostrar-se, a si mesmo, tal como você É, sem artifícios.

Seu conhecimento para nada lhe servirá: o que é que ele se torna quando você morre?
Para que lhe servem seus conhecimentos?

Estritamente, para nada, para preencher o vazio, enquanto você não está vazio.
Você já é pleno do que você É, e isso não depende de qualquer conhecimento.

Aceite, aí também, ser ignorante.
Tome consciência: não há futuro, tudo já veio, porque tudo chegou e nada partiu.

Então, você fala de uma evolução?
A evolução concerne apenas ao ego.
De qualquer modo, ele desaparecerá.

Agora, você é livre, mas eu me dirijo a você como se você quisesse realizar o que você É, como a cada um de vocês.

Entendam o que eu lhes digo: ninguém os julgará, uma vez que não há ninguém.
Ninguém os condenará.

Aí também, não há ninguém.

Vocês não têm necessidade de criar um deus no exterior, ele não existe.
Não há salvador, não há ninguém, exceto isso: o que você É no não ser, você já o É.

Isso não é amanhã, não é ontem, não é alhures.
Apreenda isso, aceite-o.

Refute todo o resto, sem exceção.

Você procura a paz, mas a paz já está aí.
Você constrói uma paz baseada no medo.

Essa paz não pode manter-se.
Nada há a proteger, é o ego que crê ter necessidade de ser protegido.

Nada há a defender, nada há a conhecer desse mundo.
Tudo isso são, aí também, projeções.

Tudo já está em Você.
Não procure, portanto, um derivativo.

Não procure, portanto, essa evolução, porque você se afasta do que você É, do instante presente, aquele que
desemboca, um dia (se você o deixa cair, esse instante presente), no Absoluto.

Tudo o que você conhece, tiver conhecido ou conhecerá, para nada lhe serve.
Você deve gravar isso no próprio interior de sua pessoa (que não existe).

Você não é uma pessoa: você é Absoluto.
Você não é a história que se desenrola sob seus olhos ou que se desenrolará amanhã.

Não há história, não há, portanto, amanhã, ontem ou hoje.
Mesmo o instante presente (aquele do Si, aquele da Presença) é muito belo, mas isso não dura.

Que se tornará a Presença e o Si, quando esse saco desaparecer?
Coloque-se a questão.

Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao



Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao
mesmo tempo que o corpo.
O que permanece Eterno?

O que é que resta, fora o Absoluto?
Você crê que se lembra do que você era em outro saco de alimento?

Você crê que vai levar esse corpo, essa memória, essa consciência, essa história?
Não, tudo desaparece, exceto o que você É, do que nada pode ser dito, mas que aparece assim que todo o resto

desaparece, o que é conhecido.

Então, não procure conhecer um desconhecido que não concerne ao Absoluto, mas que concerne, simplesmente, a
uma linearidade ou a uma evolução inscrita na personalidade, mas que não lhe concerne, de modo algum, se,

contudo, você é Absoluto.

Então, se você quer manter a ilusão, qualquer ilusão, não ouça o que eu digo, não escute o que eu digo, não o leia,
porque isso vai desestabilizá-lo, e é o objetivo.

O Amor está além do medo, e o medo é o que vai destruir suas próprias barreiras e seus próprios bloqueios para o
Amor que você É.

Eu não tenho qualquer objetivo, se não a Alegria e a Felicidade de dizer-lhes o que vocês não são, de fazer cair tudo
o que vocês construíram como barreiras, para vocês mesmos, para sua Eternidade, para o Absoluto.

E isso não é um objetivo que é inscrito em um tempo.

Certamente, é preciso que o mental analise.
Que ele o faça, que grande bem lhe faça.

Ele desaparecerá.
Eu me sirvo de suas próprias armas para que eu as tenha conhecido.

Aja do mesmo modo.
Para nada serve ter escrúpulos do que quer que seja.

Você é Absoluto.
Você é isso.

O ego tem escrúpulos, ele não pode, mesmo, aceitar a eventualidade de que você seja Absoluto.
É tão vasto para ele, que ele o chama de neant.

É tão improvável para ele, que é algo em que ele não pode crer, e tanto melhor, porque se ele fizesse disso uma
crença, ele se manteria, esse ego.

Coloque-se a questão: qual é seu objetivo?
Se você me responde que há um objetivo, você não é Absoluto.

O Absoluto já está aí.
Pare todo o resto.

Questão: a identificação ao corpo/Espírito continua presente, de modo intermitente. Por quê?

A questão não é por que, mas para quem.
Porque se trata, efetivamente, de você.

Não há razão exterior ou um mecanismo exterior.

O Absoluto, quando é vivido, cria uma ponte.
Essa ponte permite a passagem e a integração de diferentes Passagens: do Absoluto ao Si, à Presença e, por vezes,

também, ao eu.
O importante não é que essa identificação permaneça.

Ou não.
Ou por quê.

Mas, efetivamente: para quem?
O que quer dizer que o Absoluto, como vivência total (mesmo nessa forma), não pode mais ser afetado por esse

corpo e esse Espírito.
Portanto, a questão é saber se você é afetado por esse corpo/Espírito ou não.

E, se você é afetado, prosseguir uma investigação: o que é que resiste?
Quem resiste?

O porquê será sempre o medo e a dúvida, nada mais.
O medo de perder, definitivamente, uma personalidade e, é claro, você não pode perdê-la, enquanto o saco está aí.

Você está no saco, mas você pode, também, dele sair.
E isso depende de quê?

De você, e não de um porquê.

Não olhe mais o mecanismo: ele não existe.
Ele tem apenas a você, e cabe a você, unicamente, colocar-se em sua Eternidade, em sua Verdade, na qual o

corpo/Espírito está aí.
Ele estará aí até o fim do saco.

Mas ele não pode afetar, de maneira alguma, o que você É.
Se algo é afetado, é que o Absoluto não se revelou.

É o Si que é revelado, nesses últimos entrincheiramentos, porque o Absoluto deixa tranquilo o corpo e o Espírito: eles
têm a viver o que eles têm a viver.

Mas isso não é você.

Tudo vem do fato de que você procura, ainda (para tranquilizar-se, para ter o sentimento de existir), colocar-se, você
mesmo, de momento, nesse corpo e nesse Espírito, e jogar de sê-lo.

Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas



Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas
você nada é da moral, nada do social, nada do afetivo, nada do profissional.

Faça-o sem ali apegar-se, se é o que lhe pede sua vida.
Você não deve ser afetado por isso, porque o Absoluto que você É não pode ser afetado, de maneira alguma.

O Si, sim.
Vá, portanto, além.

Olhe esse corpo/Espírito.
Aceite que ele esteja aí.

Mas não seja mais, de modo algum, identificado a isso, nem parte disso.
Viva o que a vida pede-lhe, com o mesmo entusiasmo, mas sem ali implicar-se.

O entusiasmo não é a implicação, porque a implicação é peso e responsabilidade, engajamento.
O entusiasmo não se encontra no engajamento, mas no Absoluto, no Si.

Sirva-se desse entusiasmo.
Aporte, então, o que você É, no que se faz, sem ser tributário do resultado, nem da própria ação.

A ação desenrola-se pela própria personalidade, pelo corpo/Espírito.
O Si olha-a.

O Absoluto não se importa com ela.
Aliás, ele nada faz: ele É, no não ser.

Tudo procede e decorre do não ser, tanto a Fonte como você, como suas ações ou suas inações.
Seja entusiasta, mas não se engaje, não se torne pesado.

E você verá que tudo se tornará leve, porque isso o É, para o Absoluto, como para o Si.

Você não é o que age.
Você não é o que faz.

Você não é seus engajamentos, mas respeite-os.
Se eles estão aí, eles têm sua razão, para a personalidade.

Você deveria fazer do mesmo modo, o que quer que a vida lhe dê a fazer, no mesmo entusiasmo, porque, se não há
entusiasmo igual, para as ações que efetua a personalidade, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que você se instala no corpo/Espírito e na personalidade.
Isso para nada serve, porque a personalidade será, sempre, pesada, é o papel dela: aquele de torná-los pesados, de

fazê-los crer que é preciso enraizar-se sempre mais.

Mas vocês estão enraizados, uma vez que estão nesse saco.
Enquanto o saco existe, vocês estão enraizados.

É o ego que vai sugerir-lhes para encarnar-se ainda mais.
Vocês não podem refutar que estão encarnados, uma vez que há um saco no qual vocês estão.

Portanto, não procurem tornar-se ainda mais pesados, mas aliviem-se.

Deixem o entusiasmo do Si, o entusiasmo do Absoluto trabalhar.
Deixem fazer.

Se você se queixa do corpo/Espírito que ainda está aí, é que você dá a ele, ainda, demasiado peso, demasiada
gravidade.

Coloque-se no entusiasmo, que não depende da personalidade, mas que se espalhará sobre sua personalidade,
sobre esse corpo/Espírito (que o incomoda).

Você não será mais concernido, nem implicado, mas tudo se fará como se você fosse implicado.
E tudo se fará muito melhor do que quando você está implicado, porque a vida sabe o que ela faz, não você.

Você crê sabê-lo, mas você não o saberá, jamais.
Não se ocupe disso.

Faça o que há a fazer e deixe fazer.
Que seu ponto de vista seja aquele do Absoluto que você É.

Ele não se move.

Então, se lhe parece que algo se move em você (um humor ou outro), é que o corpo/Espírito está na dianteira da
cena.

Quando você tiver visto isso, nada mais há a compreender.
Como sempre.

Assim que o mental é descoberto, ele vai esconder-se alhures.
E, quando não há mais onde esconder-se, ele capitula.

Portanto, por que o corpo/Espírito está presente por intermitência?
Porque ele vive a vida dele.

Porque para nada serve querer pôr fim ao corpo/Espírito.
Ele desaparecerá em seu tempo, quando tiver feito o que ele tem a fazer.

Isso não concerne a você.
Não o rejeite, mas o aceite assim.

Você não é concernido.
O movimento apenas é possível porque há um centro que permite o movimento.

Há um eixo na roda.
Se não houvesse eixo, a roda para nada serviria.

Nada avançaria.
Nada giraria.



Mas eu o lembro de que o eixo não se move, ele não avança.
É o que você É.

Deixe virem as informações (quer elas sejam do Si, da personalidade, do corpo, do Espírito), mas não se implique.
Deixe desenrolar-se o que se desenrola: você não é concernido.

Assim é o Absoluto.
Isso não quer dizer tudo parar, bem ao contrário: você nada pode parar.

Aquele que quer parar é a personalidade, é o corpo, é o Espírito, o mental, porque se cansou disso.

O ponto de vista não é bom, ele é limitado.
Você sai do Ilimitado que você É.

Divirta-se com isso.
Você diz que o faz para quem?

Para a personalidade.
O que você É não tem necessidade de nada.

O que você É não depende do que vive sua vida.
Aceite-o e você verá que tudo irá bem, porque tudo está bem.
Porque nada pode ir mal, se seu ponto de vista é o Absoluto.
Se você É Absoluto, você não é concernido por nada mais.

Você não é afetado por mais nada.
A ilusão não tem mais peso.

Você inscreveu algo na Ilusão, mas ali não está submisso, de maneira alguma.
A leveza está aí.

A Liberdade e a Liberação estão aí (não alhures), no que você É, exclusivamente.

Então, o porquê importa pouco.
Porque o mental quer levá-lo à compreensão, à insatisfação para, de algum modo, dirigi-lo contra o Absoluto (que não

tem suas promessas).
Mas não há promessa alguma no Absoluto.

O Absoluto É.
Ele é a Paz Suprema.

Ele não depende de qualquer circunstância, de qualquer estado, de qualquer perda, de qualquer aquisição.
Se você consegue ver isso, não haverá mais problema, porque o problema não existe.

Ele existe apenas para a pessoa.

Vá além da consciência – qualquer que seja – e você estará estável, porque estará no centro.
O Absoluto confere uma forma de imunidade.

Essa imunidade não é algo a procurar, aí tampouco: é algo de natural, totalmente natural, que faz parte do Absoluto.
O Absoluto traduz-se pela Paz Suprema.

Qualquer que seja a ação do corpo/Espírito, qualquer que seja a ação do ambiente, essa Paz Suprema não pode ser
alterada, de maneira alguma, de modo algum.

O corpo/Espírito vive a vida dele.
Você pode ali estar, como ali não estar.

Tudo se desenrola porque você É Absoluto e não se move.
Veja isso.

E, se você o vê, então, viva-o.

Não se apegue ao fruto de ações do corpo/Espírito (ou de suas não ações).
Não se sinta concernido, mas faça-o.

O que o faz não é o Absoluto.
Essa é a parte de você que está inscrita, ainda, nesse corpo, nesse Espírito.

Veja isso assim, porque é assim.

O Abandono do Si é o Absoluto.
Você não é mais implicado.

Você não é mais responsável, ainda menos culpado do que quer que seja.
Esse mundo procurará, sempre, de uma maneira ou de outra, torná-lo culpado ou responsável, ser a causa ou uma

causalidade, para manter a ação/reação.
Mas você É a Graça.

Você não é concernido.
Veja a Graça, e tudo será Graça, mesmo o corpo/Espírito.

Os obstáculos estão, todos, em você.
Não há qualquer obstáculo exterior: é uma crença (uma vez que nada existe).

Não há exterior, há apenas projeções, ilusões.
Ocupe-se, unicamente, do que você É.

Tudo o que deve desenrolar-se e fazer-se pertence ao corpo/Espírito.
Mas o que se desenrola e faz-se no corpo/Espírito não pode afetar o que você É.

Se você é afetado, então, coloque-se a questão: quem é você?
Onde você está?

Porque, necessariamente, você é algo e alguém, e você está em algum lugar.
Isso quer dizer que você é limitado e que se inscreve no corpo/Espírito e não no Absoluto.

Se você apreende isso, então, verá, claramente, o que acontece.

Aí está o porquê, que é, sobretudo, um para quem.



Você relerá, atentamente, o que eu disse, e isso lhe aparecerá, não se pode ser mais claro.

Prossigamos.

Questão: se leio textos ou vejo imagens concernentes a Cristo e sua família, assim como personagens do
Antigo Egito, ressonâncias acalmam-me. Eu estou alimentando meu mental e meu emocional ou estou

curando uma parte de minha consciência?

Você mantém a ilusão.
Quando você para de pensar nisso, quando para de ler sobre isso, quando para de ver imagens sobre isso, o que se

torna sua paz, sua calma?
Ela desaparece.

Portanto, refute isso.
É o efêmero.

É do passado.

Você não pode, de modo algum, encontrar uma paz duradoura e, de modo algum, encontrar o que você É.
Você mantém memórias, lembranças, agradáveis, certamente, mas que o afastam de você.

Nada há a curar.
O que você quer curar, uma vez que isso não existe (exceto como lembrança ou memória)?

Você mantém o passado.
E manter o passado impede-o de ser o que você É.

É claro que você nutre seu próprio emocional, seu próprio mental, sua própria personalidade, porque a reminiscência
– real, suposta ou falsa – leva-o ao que você nomeia um apaziguamento.

Estar calmo não é estar na Paz.
É um estado que vem, que chega e que parte.

A Paz Suprema não é um apaziguamento.
Você mantém, artificialmente, o que não existe.

Você procura recriar uma emoção, uma satisfação (como você a vive, é claro), que é efêmera, não pode durar, não
pode instalar-se, uma vez que você é obrigado a reler ou rever imagens.

Qual valor atribuir a isso, exceto aquele de atribuir-lhe seu próprio ego, sua própria pessoa?
Lembre-se de que tudo, nesse mundo ilusório e Maya, é feito para que você comemore, para que se lembre, para

manter, de algum modo, algo de vivo, que não existe.

Todas as comemorações, quaisquer que sejam (cíclicas, anuais), têm apenas esse único objetivo: afastá-los da
Verdade.

Qualquer que seja essa comemoração, quer o evento seja doloroso ou feliz, nada muda.
Ele não existe.

Vocês mantêm o sonho, a projeção, a Ilusão, Maya.
E vocês se esquecem, vocês mesmos, do que vocês São.

Mas você tem a Liberdade de determinar se prefere viver o apaziguamento e o fim do apaziguamento, ou, então, se
prefere estar na Paz, permanentemente, na Eternidade.

O resultado não é o mesmo.

No primeiro caso haverá, sempre, uma falta.
E, é claro, que haverá, sempre, uma falta, porque isso não existe.

Como o que não existe poderia preenchê-lo, diferentemente que de ilusão, de esperança?
Fazendo-o esquecer-se do essencial: o que você É.

Então, se você refuta isso, qualquer que seja a dor, ela não durará.
Você deixará aparecer a Paz Absoluta, a Paz Suprema.

Mas é verdade que a personalidade gosta, efetivamente, do que se alterna, do que se move.
A personalidade não pode viver o imutável, porque o imutável traduz a morte dela.

E a personalidade não quer morrer.
Ela se pensa e crê-se eterna, através de lembranças, através de comemorações, através de memórias, através de

outros sacos de alimento (que viveram outra coisa), aos quais o ego se identifica.

É preciso ver isso.
E cabe a você determinar onde você se situa em relação a isso.

Será que você se contenta com o apaziguamento ou será que você está no apaziguamento o mais absoluto, ou seja,
a Paz Suprema?

É você que decide.
Ninguém pode decidir em seu lugar.

Você é o mestre de suas próprias ilusões, de suas próprias construções, de suas próprias projeções: elas lhe
pertencem (mesmo se é apenas vento).

E é apenas vento: isso passa.

O que você almeja?
O que você procura?

Você tem necessidade de procurar?
Você sente uma falta, que o empurra a reproduzir a experiência, como você o diz?

Essas experiências afastam-no da vivência do instante presente e do Absoluto.

O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.



O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.
E o Final sempre dará medo ao ego, à pessoa, ao mental, às emoções.

Você é suas emoções?
Você é seus prazeres?

Eles desaparecem, sempre, os prazeres, quaisquer que sejam.

Olhe atentamente.
Hoje, é isso.

Ontem, era outra coisa.
Amanhã, será ainda outra coisa.

Assim é a personalidade.
Ela se satisfaz do efêmero e, através desse efêmero, pretende encontrar o Absoluto ou a evolução.

Isso não existe, porque você será apaziguado, mas isso não dura, jamais, a menos que continue a ler vinte e quatro
horas por dia de seu tempo, ou a contemplar imagens, as mesmas.

Mas você se aperceberá de que a paz amortecer-se-á, ela também.
Não haverá mais apaziguamento.

Haverá um incômodo.
Você se desviará disso.
Será que é Absoluto?
Absolutamente não.

É uma mentira.

Que digo eu?
Um pesadelo.

Toda vida humana que é baseada na repetição, na reprodução, na necessidade de satisfazer, de preencher é um
erro, não existe.

Não há cinquenta modos de ser feliz e de estar na Paz.
Há apenas um: o Absoluto.

Há um que disse: «busquem o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Será que o Reino dos Céus está em uma história, mesmo a mais prestigiosa?

Toda história é falsa, ela não existe.
Ela é apenas o meio de tentar fazer reviver algo, seja um conto de fadas ou uma religião, é a mesma coisa.
Não há diferença: é um pesadelo (que os chama a projetar-se, cada vez mais, a procurar uma satisfação).

É uma droga, nada mais, nada menos.
Você não tem necessidade de droga: você é Absoluto.

A droga serve para adormecer e não para despertar, porque, mesmo uma droga que desperta, dorme, ao fim de
algum tempo.

Apreenda isso.

Despoje-se de todo o supérfluo.
Você não tem necessidade disso.

Você não tem necessidade de qualquer história, de qualquer modelo.
Você nada deve manter, porque tudo o que é mantido pertence ao efêmero.

Esse corpo tem necessidade de ser mantido, de nutri-lo, de lavá-lo: ele é efêmero.
O que é Absoluto não necessita de qualquer manutenção: é independente desse mundo.

E você É isso.

Cabe a você ver, aí também, o que quer fazer viver, o que quer ressuscitar.
Você É isso?

Não.
Não há sim possível.

Cada saco de alimento tem seu veneno e sua droga.
Eu tive, quando estava sobre a Terra.

Mas eu sabia, pertinentemente, que isso não tinha qualquer importância para o que eu era: o Parabrahman.
Então, veja as drogas pelo que elas são: uma distração.

Mas você não é isso.
O que tem necessidade de distrair-se é o ego, a pessoa, porque ela tem necessidade de esquecer-se de que ela

esqueceu-se.
Há, por trás, uma culpa enorme.

Esse medo.
O medo é químico.

Essa pessoa é química.

O Absoluto nada tem de químico.
O Absoluto não é uma forma, onde quer que ela esteja.

A Morada de Paz Suprema não tem necessidade de qualquer localização.
Chamam-na Morada porque ela permanece, mas não é uma morada.

Vocês são como hipnotizados pelas lembranças, pelas histórias, pelas memórias, que sideram o que vocês São.
Vocês nada são de tudo isso.

Nada há a fazer viver ou a reviver.
Nada há a comemorar: é uma armadilha.

Mesmo o Amor não tem necessidade de lembrar-se, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
Quiseram comemorar o retorno do Amor, de Cristo ou Krishna ou Buda.



Qual interesse?
É o espetáculo, a comédia ou um drama, conforme o caso.

Saiam de todo drama, de toda comédia, de todo espetáculo.
Saiam, vocês mesmos, do que vocês são.

Vocês nada São de tudo isso.
Todos os apaziguamentos que vocês encontram são distrações.

Vocês são Absoluto.
O corpo/Espírito portar-se-á tanto melhor quanto vocês o deixam fazer, quanto vocês não se ocupem dele.

Isso não quer dizer não lavar-se ou não comer.
Isso quer dizer deixá-lo evoluir no que ele é, por ele mesmo.

Não se impliquem.
E, sobretudo, não em um passado, sobretudo, não em uma história, tanto a sua como outra, é a mesma coisa.

Esqueçam-se de tudo isso.
Vão à Essência: o que não se move.

Abandonem, mesmo, o Si.
Nada mais busquem.

Não façam o vazio, porque vocês são o vazio, para o Absoluto que vocês São.
Apreendam isso, tomem consciência disso, e passem além.

É muito simples.
Terrivelmente simples.

Desviem-se do que é efêmero, do que requer uma reprodução, do que requer uma satisfação, porque tudo isso
pertence ao efêmero.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1433

08 de maio de 2012 (Publicado em 09 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1433


Eu sou ANAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Paz, a Graça e a Unidade estejam em vocês.

 O contexto da minha intervenção situa-se em dois tempos.
O primeiro tempo diz respeito a uma série de elementos a serem comunicados a vocês, relacionados com

constituição do Conclave dos Anciãos e das Estrelas, nos seus papéis e suas funções.
O segundo tempo irá se referir, ele, ao conjunto das suas interrogações e perguntas relativas, justamente, a

este tempo que é para viver, para integrar.

***

Desde alguns meses, o Conclave Arcangélico dissolveu-se.
Os Arcanjos, evidentemente, estão sempre trabalhando e em operação.

Agora, a sua ação não é mais circular, mas linear, o que significa que eles trabalharam (durante o tempo
necessário à instalação das Estrelas) na instalação das Portas, na instalação das Coroas Radiantes.

Este tempo terminou.
Em seguida, os Arcanjos que, eu os lembro, estão também em vocês, colocaram-se em Alinhamento, a fim de

permitir à Onda da Vida, assim como ao canal do Éter (aKundalini revestida de partículas Adamantinas)
trabalhar, em vocês, para a sua Liberdade, para a sua Libertação e para possibilidade de estabelecerem-se em

meio ao Absoluto por intermédio do Manto Azul da Graça.
Do mesmo modo, a reunião, em Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, obedece a um objetivo semelhante que

é, de algum modo, levá-los à sua Graça (à sua Eternidade), permitindo à Onda da Vida ativar, de maneira
definitiva e de algum modo final, aLemniscata sagrada.

Que isso seja em vocês, que isso seja em meio a um Duplo, que isso seja com o Sol, com o CRISTO, com um
Arcanjo, não importa.

A alquimia da Lemniscata sagrada, assim como a alquimia da Onda da Vida, vai permitir finalizar a constituição
do corpo de Estado de Ser, dando-lhes acesso (se tal for a sua Vibração e a sua ausência de Vibração) ao
Absoluto, do qual um dos representantes, digamos, exprime-se perto de vocês desde pouco tempo (ndr:

BIDI).

***

A reunião das Estrelas vai permitir (no plano Vibratório, Supramental) reunir o conjunto dos Pontos da cabeça
ao nível do Ponto mais alto (ou seja, o ponto ER da cabeça) sob a influência e por intermédio de MARIA,
permitindo efetuar a última junção entre este ponto ER da cabeça e o que está situado acima (chamado
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de Vajra, Fonte de Cristal ou 13º Corpo) que é muito exatamente o centro do seu veículo Interdimensional
pessoal, denominado Merkabah.

A ação das Estrelas vai, portanto, ser uma focalização e uma transferência da Consciência, desde os pontos
exteriores, até ao ponto central.

A passagem dos pontos exteriores (denominados Cruzes fixas e Cruzes mutáveis) os conduz a reunificar o que
deve sê-lo e o que pode sê-lo, para vocês, a fim de permitir-lhes uma translação Dimensional em meio ao seu
veículo de Estado de Ser, em meio à sua Merkabah ou em meio mesmo à transformação dita Última (que não

é uma transformação) no Absoluto.

***

Assim, portanto, durante algumas semanas, a ação do Conclave das Estrelas irá permitir a reunificação do
conjunto das virtudes associadas a estas Estrelas, ao nível do ponto ER, o ponto mais elevado situado na sua

cabeça.
É por este ponto, muito precisamente, que a Onda da Vida (nascida sob os pés) deve aparecer e ali jorrar
como uma Fonte de Cristal, para a Fonte de Cristal, para o Vajra, para o 13º Corpo, acendendo, de algum

modo, digamos, a sua MerkabahInterdimensional pessoal.
Isso irá se traduzir para muitos de vocês (nos tempos que se anunciam e que se abrem) pelo acesso à

Liberdade, à Libertação, à saída da Ilusão e à entrada em meio à sua Eternidade.
Do mesmo modo, a ação do Conclave dos Anciãos realizar-se-á, ela, ao nível do conjunto do seu peito.

Eu os remeto, para isso, ao que foi dito, durante a sua última intervenção, por UM AMIGO (ndr: ver canalização
de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (*) com relação a certo número de elementos que ocorrem neste peito,

com relação a este corpo, mas chegando, sobretudo, a fazê-los reencontrar o seu Coração da Eternidade,
pulsação original e primitiva, digamos, do que vocês são, na Verdade, além de toda a encarnação, além de

toda a Dimensão e além de toda a experiência.
Há, portanto, uma possibilidade, por intermédio do Ponto ER do peito, assim como do Ponto ER da cabeça, de

realizar a Alquimia final da Lemniscata sagrada entre OD e ER.
Um novo exercício foi comunicado a vocês, correspondendo à possibilidade, em vocês, de realizar esta

alquimia: de um lado, entre as Portas ATRAÇÃO e UNIDADE e, simetricamente, entre a Porta VISÃO e a Porta
AL.

Ao centro, representado pelo trajeto OD do peito até ER do peito e, em seguida, deste ER do peito até o ER
da cabeça.

O conjunto devendo reunir-se ao nível da sua Merkabah Interdimensional individual e pessoal.

***

Vocês o compreenderam, os Tempos da realização, que estavam em curso há um ano, como anunciado pelo
Comandante dos Anciãos (ndr: O. M. AÏVANHOV), atualizam-se hoje para uma etapa que eu qualificaria de

última, que apenas depende do Tempo da Terra, do Tempo do Sol, do seu Tempo pessoal, assim como do
Tempo coletivo da humanidade.

O conjunto destes Tempos tende (pelo próprio fato da estabilização do seu trabalho de Ancoradores e de
Sementes de Luz) para um tempo final onde converge, ao mesmo tempo, o que foi anunciado pelas antigas

escrituras (qualquer que seja a sua origem), anunciado pelos Anciãos, anunciado pelas Estrelas.
O que se desenrola é, portanto, um processo de dissolução final, conduzindo (se esse for o seu destino) à

vivência do Absoluto, se não, para manter a estrutura do Si.
Mas, qualquer que seja esse destino (se assim podemos nos exprimir) vocês estarão em perfeita Alegria, em

perfeita Beatitude.
Permitindo, então, receber a última Luz do Sol e do Cosmos, permitindo-lhes, então, finalizar o que foi

denominado sua Ascensão pessoal e coletiva.

***

Tudo isto, portanto, se põe em prática neste momento.
O papel dos Anciãos é, quanto a ele, mais específico ao conjunto das zonas do corpo, permitindo às 12 Portas
deste corpo duplicarem-se em meio ao corpo de Estado de Ser, chegando a 24 Vibrações (uma levada pelo

corpo, a outra levada pelo corpo de Estado de Ser) ao nível da Porta comum, que traduz a Passagem e a
transferência da Consciência, assim como do seu novo corpo Etéreo (em síntese acelerada durante esta fase)

nesse corpo de Estado de Ser.
Levando-os a viver Deslocalizações, multilocalizações e a possibilidade, para a sua Consciência, de não mais

estar limitada a um espaço-tempo, a um corpo, mas, sim, de ser realmente multidimensional, multilocalizada, ou
mesmo bilocalizada ou trilocalizada.

Isto lhes propiciará viver uma série de experiências particulares onde a Consciência total que habita o seu



corpo (que isso seja em meio ao Eu ou ao Si) pode se encontrar em um outro corpo, qualquer que seja (mais
preferencialmente com seres em ressonância com a sua linhagem estelar), no seu Duplo, seja qual for, onde

ele estiver.
Esta alquimia dos corpos de Estado de Ser irá se traduzir por uma reativação, sem precedente, do conjunto

dos seus chacras, do conjunto da Kundalini, do conjunto da Onda da Vida, assim como das novas estruturas
emergentes no que lhes deu UM AMIGO em sua intervenção anterior e do que eu venho lhes dar com relação à

reunificação das 12 Estrelas no Ponto central da cabeça, chamado de Ponto ER.

***

O Ponto de basculamento (se é que o podemos assim denominar) ativado pelo Manto Azul da Graça, desde
três meses, ao nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (tendo ocasionado, para alguns de vocês, problemas em

nível digestivo, ou outro), realiza-se.
O basculamento, a Passagem da Porta Estreita, atualiza-se sob os seus olhos, propiciando-lhes descobrir

(com facilidade ou dificuldade) novos espaços de Vida, novos espaços de compreensão, muito além do seu
mental, muito além dos modos habituais de mecanismos de funcionamento da Consciência, quer vocês

estejam instalados em meio ao Eu, em meio ao Si ou, ainda, tendo alcançado e vivendo o Absoluto.
O conjunto dessas ativações vai permitir-lhes integrar as diferentes Passagens possíveis como foi descrito.

Isso vai lhes permitir, também, pegar-se vivendo esta famosa bilocalização da Consciência que pode instalar-
se, ao mesmo tempo, em dois espaços totalmente diferentes: nesse corpo que vocês habitam, como em um

outro corpo que vocês poderão habitar, aqui como em outros lugares, independentemente mesmo do seu
corpo de Estado de Ser.

Por enquanto, o corpo da personalidade, inscrito no princípio inferior, estava de algum modo bloqueado, preso
(exceto para alguns de vocês que ascenderam ao Sol), em meio a essa personalidade.

Isso se traduziu, como vocês sabem, pelo aparecimento de laços ao nível dos tornozelos ou dos pulsos.
Alguns de vocês, apesar do anúncio da dissolução desses laços, viram persistir esses laços porque os

Tempos, para si, não tinham chegado.
Esses Tempos vêm, a partir de agora, para reencontrar a Liberdade, para serem Liberados, permanecendo

dentro desta forma, deste corpo, por enquanto, até o momento oportuno.

***

Está aí, portanto, a ação do Conclave das Estrelas, assim como do Conclave dos Anciãos, mesclando (de
qualquer modo) suas Consciências, Unificando-o entre elas e realizando, em vocês, a mesma alquimia de

Unificação, de vocês com o seu corpo de Estado de Ser, de vocês, dos seus corpos físico, sutis e de Estado
de Ser, com outros corpos físicos, corpos sutis ou corpos de Estado de Ser.

O conjunto dos confinamentos, existentes até ao agora no que vocês denominam seus campos Vibratórios,
desaparece, na totalidade.

Não existirão mais barreiras, não existirá mais confinamento, não existirá mais limite, se tanto é que vocês o
aceitam, se tanto é que a Onda da Vida tenha nascido e que vocês tenham transcendido as suas dúvidas e os
seus medos, a partir do momento em que a Onda da Vida puder partir e subir, ao seu Coração e à sua cabeça.

Naquele momento, o Si como o Absoluto, são literalmente acessíveis a vocês, com toda a facilidade.
As primeiras experiências da sua Consciência multilocalizada ou bilocalizada, irão lhes parecer (em um primeiro

tempo) extremamente confusas ou questionáveis: não temam.
A Inteligência da Luz e a Inteligência da Onda da Vida vão permitir-lhes, rapidamente (depois das primeiras
experiências passadas) dar-se conta do que acontece, bem como apreender-se (sem a intervenção do seu

mental) de que vocês se tornaram seres multidimensionais, enquanto conservando este corpo de carne.
Nós lhes desejamos, portanto, um bom retorno em meio à sua multidimensionalidade.

 O que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne este mundo, a Consciência nunca mais irá se
extinguir, a partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido desde os pés até o ponto mais alto do
crânio, a partir do momento em que o canal do Éter estiver revivificado, regenerado e totalmente permeável.

***

O conjunto das forças de falsificação que trabalharam para separar o que é denominado o 1º chacra e o 4º
chacra, não existe mais.

Dando-lhes a viver a alquimia que se produz em vocês (entre estes dois chacras), a alquimia que se produz no
exterior de vocês, tanto com o seu Duplo como com o conjunto dos Seres, participando das mesmas

Linhagens estelares, das mesmas Vibrações, do mesmo futuro, se é que podemos falar assim.
Não recusem as experiências que estão acontecendo.

Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total



Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total
do seu estabelecimento em meio ao que é chamado de Absoluto.

Nós lhes desejamos a todos as boas vindas à sua multidimensionalidade.
Se isso não parecer dizer-lhes respeito, por enquanto, não se preocupem com nada.

Deixem simplesmente se estabelecer a Onda da Vida, não resistam, pensem em abandonar o Si, em se
abandonarem à Luz e tudo irá acontecer, porque o conjunto destes processos que parecem maravilhosos para
vocês, inéditos, absolutamente incríveis, é, na realidade, natural e totalmente espontâneo porque ele existe de

maneira efetivamente natural e espontânea, em meio aos mundos não falsificados, em meio mesmo aos
mundos de carbono, ditos Unificados.

***

O retorno à Verdade é isso.
Os mecanismos preliminares à Ascensão final da Terra são isso.

Desta possibilidade de se estabelecer em toda a Consciência, da possibilidade de não mais estar confinado,
nem localizado em meio a um corpo, a uma personalidade, resultará a facilidade com a qual vocês irão ancorar

a Liberdade sobre a Terra e Liberar a própria Terra, a partir do momento em que ela avisá-los.
Ela irá avisá-los pelo nascimento da Onda da Vida que é uma das etapas.

Ela irá avisá-los pela ativação do que foi chamado de sangue da Terra (vulcão e lava).
 Ela irá avisá-los pela modificação das suas águas.

Ela irá avisá-los pela modificação das suas terras, assim como pela chegada do Fogo celeste.
Tudo isso se desenrola neste momento.

Não há data a buscar já que isso acontece em vocês agora.
Qualquer que seja a etapa em que vocês estiverem, não se preocupem com nada.

 Lembrem-se do que lhes disseram algumas pessoas que vieram até vocês, muito além de qualquer pessoa,
em particular, sobre a noção de deixar como está, sobre a noção de permanecer tranquilo, sobre a noção de

permanecer no centro, porque tudo se desenrola no centro de vocês, no centro do Ser, no centro da Terra, no
centro da Galáxia.

Se vocês estiverem alinhados com este centro, se nada se manifestar como agitação, como raiva ou como
negação, vocês irão integrar esta etapa Final de maneira muito natural, sem qualquer esforço, sem qualquer

trabalho, sem qualquer vontade do que quer que seja.
Assim, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e da Comunicação, eu lhes desejo um estabelecimento, o mais

rápido possível, em meio à sua Eternidade.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes, de qualquer modo, enquanto esclarecimento dos efeitos resultantes da ação
do Conclave das Estrelas e do Conclave dos Anciãos, reunidos no mesmo tempo, no mesmo espaço, ao redor

do Sol, para realizar o que vocês têm a viver, vocês mesmos, aqui, sobre esta Terra, em outros lugares, em
qualquer outro corpo, em qualquer outra Dimensão, em qualquer outra Consciência.

Aí está, portanto, concluída a primeira parte da minha intervenção.
Se houver em vocês, questionamentos e interrogações com relação, é claro, ao que eu acabei de enunciar,

mas também, de maneira mais geral, com relação a esse Tempo particular que é para viver, bem, eu ali
responderei com grande prazer.

***

Pergunta: O acesso a outros corpos pode ser vivido sem a Consciência ou o consentimento do outro?

Não.
Há necessariamente uma noção de partilha, especialmente se se tratar de uma Consciência humana.

O que não é o caso, evidentemente, com o CRISTO, que está aberto a todos, com MARIA que está aberta a
todos, com o seu próprio corpo de Estado de Ser ou com qualquer outro corpo de Estado de Ser voluntário,

quer ele esteja no Sol ou já presente sobre a Terra.

***

Pergunta: Será que o nosso Duplo pode ser o duplo de várias outras pessoas?



No que se refere ao que vocês nomeariam os grandes Seres, multidimensionais desde muito tempo, e tendo
fornecido (se eu o puder nomear assim) um quadro matricial Liberado de evolução (eu quero falar com isso do

CRISTO, de BUDA, de MARIA e de tantos outros grandes Seres que realizaram isso) então sim, há,
efetivamente, um número incalculável de Consciências podendo fusionar com eles.

Algumas das Estrelas testemunharam, desde dois anos, sobre o seu casamento com o CRISTO.
Isso pode ser uma realidade para vocês.

Que esta realidade seja medianeira, permitindo-lhes aceitar o Casamento Místico ou final, enquanto real destino
daquilo que vocês são, enquanto KI-RIS-TI.

***

Pergunta: O Absoluto revela-se a partir do momento em que completarmos a passagem da Porta Estreita
OD do peito?

Sim.
A passagem da Porta Estreita corresponde à passagem da personalidade ao Coração.

 O Coração representa, e é, a Unidade.
A passagem da Unidade ao Absoluto pode ocorrer a qualquer momento.

Ela não é tributária, entretanto, da passagem da Porta OD.
Ela pode ser feita pela própria Onda da Vida.

Assim como o basculamento e a ativação dos últimos circuitos, que lhes foram dados por UM AMIGO,
referentes à Passagem, em linha reta, da ATRAÇÃO até a UNIDADE, e da VISÃO até AL, conectando, eu os
lembro, por uma espécie de alça (de acesso) Vibratória, o Ponto KI-RIS-TI e, sobretudo, as zonas laterais do

que é chamado de Porta KI-RIS-TI.

***

Pergunta: Qual é o interesse em aceder ao corpo do outro?

De que corpo vocês falam?
Existe, nos estados multidimensionais do Ser, uma capacidade inata (e assim como eu disse), totalmente

natural.
Só a personalidade se crê confinada, isolada e fragmentada.

A partir do momento em que vocês são multidimensionais, vocês não são mais impermeáveis.
O modo de contato, de relação e de Comunicação não se faz mais pela palavra, não se faz mais pelo olhar, não

é tributário dos atributos da personalidade, mas, sim, de um contato Vibratório direto.
Nas outras Dimensões, nós sempre lhes dissemos que o Arcanjo MIGUEL, por exemplo, estava em vocês.

Quando vocês avançam, digamos, nos espaços Vibratórios Unificados, com o seu corpo de Estado de Ser ou
sem corpo, em uma Consciência Liberada de qualquer forma, vocês podem ser o que vocês quiserem.

Isso não é um trocadilho, é a estrita verdade.
Assim que vocês encontram uma Consciência Liberada, em meio um corpo de Estado de Ser, não há visão,

não há sentido (no sentido em que vocês o entendem), há simplesmente uma alquimia Vibratória.
Eis o interesse.

Evidentemente, a personalidade não pode compreender isso porque ela está confinada em um corpo, crê-se
finita e crê chegar a se Libertar ela mesma, o que é impossível.

Só o modo de vida sobre este mundo (através da sua falsificação) deu-lhes o sentimento de estar isolados, de
estar solitários, de estar confinados.

E esse foi efetivamente o caso para a sua Consciência já que vocês eram tributários, na mesma vida, de um
corpo.

Isto terminou.
Vocês não são este corpo, como lhes disseram vários intervenientes.

Vocês não são deste mundo, como lhes disseram outros.
Resta-lhes agora verificar isso, experimentá-lo e vivê-lo.

Isto se traduz pelo mecanismo denominado Dissolução, visando, de algum modo, fazê-los transcender e fazer
desaparecer o corpo de Ilusão, chamado de corpo psíquico.

A partir do momento em que a Consciência está Livre e Libertada, ela vive o fato de não mais ser tributária de
um corpo, de um papel, de uma função.

Isto ocorre com a manutenção da forma, por enquanto.
Isso propicia a vocês uma Liberdade que nenhum conhecimento, que nenhum sistema espiritual, que nenhum



discurso, pode permitir-lhes alcançar, exceto pelo sonho ou pela ilusão astral.
Vocês verificam, por vocês mesmos, o que é não mais estar localizado, o que é estar na dissolução, o que é

ser Absoluto, o que é estar no não Ser.
Evidentemente, a Liberdade é total.

Se, em meio a uma Consciência, existirem dúvidas e medos suficientemente fortes para manter um corpo de
carbono, um confinamento, qualquer que ele seja, isso lhes será concedido.

Mas você não pode pretender manter um corpo de personalidade (tal como ele está presente neste mundo) de
maneira duradoura.

Os níveis Vibratórios, os níveis de Consciência, os níveis atingidos pela Onda da Vida, durante este mês, vão
atingir uma tal intensidade, que a personalidade, este corpo (em todo o caso, o físico) não poderiam resistir,

muito tempo, ao que acontece.
A gama de frequência, a gama de manifestação, não são estritamente cumulativas.

 Elas o são de maneira temporária, justamente, pela ação do Conclave dos Anciãos, em conjunto com a ação
do Conclave das Estrelas, mas esse processo não pode ser duradouro, como vocês irão constatar por vocês

mesmos.
Lembrem-se do que foi dito por UM AMIGO e por outros (ndr: ver as canalizações de UM AMIGO de 07 de

maio de 2012, de GEMMA GALGANI de 10 de abril de 2012) (**): os mecanismos energéticos e, em seguida,
os mecanismos do Supramental Vibratório, tender-se-ão a ser substituídos pelo que vocês poderiam

denominar (com os seus sentidos habituais) estremecimento e arrepio.
Isso assinala para vocês o fim irremediável da sua localização em meio a um corpo e a um espaço-tempo.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a reunião das Estrelas ao nível do Ponto ER e, depois, a junção com o
Bindu?

Existe uma parte da Lemniscata sagrada que conecta e faz ressoar o Ponto ER da cabeça e o que vocês
denominam o Bindu, o Vajra, a Fonte de Cristal ou o 13ª Corpo.

 É esta ativação que permite a Deslocalização e, sobretudo, a bilocalização e a Dissolução.
O canal do Éter, constituído desde vários anos, atingiu o seu papel.

Ele se revela agora, muito além da cabeça, propiciando-lhes, muito exatamente, se tornar novamente
multidimensionais, não mais estar confinados em um corpo ou em uma Consciência Limitada, ou fragmentária.

A reunião das virtudes das 12 Estrelas, ao nível da cabeça.
Até agora, o Ponto ER era um ponto de cruzamento entre os eixos AL/ OD e as diferentes Cruzes da cabeça.

Hoje, ele se torna um ponto de fusão do conjunto do que tinha sido revelado, ao nível da cabeça, da Coroa
Radiante da cabeça.

Isto corresponde à ativação terminal do ponto central da cabeça ou Ponto ER.
Este Ponto ER que vocês encontram acima do chacra do Coração, que estava ligado, à época (há um ou dois
anos), ao que foi chamado de diferentes Samadhi, substituído hoje (se tal for a sua possibilidade), não mais

pelo Samadhi, mas pelo estabelecimento da sua Consciência em meio à Morada da Paz
Suprema(Shantinilaya), ao Absoluto.

***

Pergunta: A que corresponde a Vibração que conecta o chacra do enraizamento do Espírito, passa pelo
peito e sobe no pescoço, na garganta, na mandíbula, sobretudo do lado esquerdo?

Como isso foi explicado, há vários meses, o desenvolvimento das Estrelas ativou as Portas.
 Existe uma série de circuitos que, para a maioria, não foram dados porque isso não era importante.

O que você descreve corresponde exatamente a isso.
A junção entre as Estrelas (ao nível da Coroa Radiante da cabeça e das Portas ao nível do corpo psíquico)

passa, evidentemente, pelo pescoço.

***

Pergunta: E as dores que partem do chacra do Coração, que sobem sobre a omoplata, a axila e que
terminam sobre o Ponto KI-RIS-TI, a que isso pode corresponder?

Isso corresponde exatamente ao que foi dito por UM AMIGO, quando da sua última intervenção: o
estabelecimento de novos circuitos permitindo Vibrar o Coração, permitindo estremecer o Coração, tremer o



Coração e conferindo o acesso à multidimensionalidade.
Um dia ou outro, será preciso que este Coração, neste corpo, pare.

***

Pergunta: Esse estremecimento é um tremor contínuo, normal em todo o corpo?

Sim.
Ele começa, geralmente, pelo peito e atinge, pouco a pouco, o conjunto do corpo.

A melhor imagem que a sua encarnação pode conhecer é aquela que existe quando vocês lutam contra o frio.
Esta energia é uma onda, aí também, estacionária.

Mesmo se ela lhes dá a impressão de circular, ela não pode, em caso algum, ser confundida com o que vocês
denominariam uma presença de uma entidade astral ou desencarnada, não alinhada na Unidade.

Esse estremecimento, esse tremor, nasce ao nível celular deste corpo físico e não está associado a qualquer
coisa exterior a este corpo.

***

Pergunta: Escolher viver o Espírito nesta vida, é a expressão de um limite?

O Si, o Atman ou o Espírito também não conhece limite, ele tampouco.
O Absoluto não é um objetivo.

Não haveria e não existe (assim como isso lhes foi dito de diferentes formas) passagem do Si ao Absoluto.
Existe uma passagem do Absoluto ao Si.

Não há Limite, em meio ao Atman, da mesma forma que a noção de limite nada quer dizer em meio ao
Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, antes de me retirar, eu me proponho viver com vocês, uma Comunhão em
meio ao Manto Azul da Graça.

Essa será a minha forma de saudá-los e de dizer-lhes até breve.
Vivamos isso.

… Efusão Vibratória / Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Até breve nos Espaços Ilimitados da Criação e do Incriado.

Eu saúdo vocês.

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

(*) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

(**) – GEMMA GALGANI (10.04.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-10-de-abril-de-2012-
autresdimensio

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1435

09 de maio de 2012
(Publicado em 10 de maio de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-10-de-abril-de-2012-autresdimensio
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -   
“Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120509_-_FRERE_...

~ A NOVA VERDADE ~~ A NOVA VERDADE ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, presentes na Terra, eu dou Graças à sua Presença e à sua escuta.

Eu venho falar, entre vocês, sobre o conceito de Verdade.
Isso os remete a um complemento, por assim dizer, do que havia sido anunciado pelo Arcanjo ANAEL, sobre a
verdade relativa e a Verdade Absoluta (ndr: ver, em especial, as intervenções de ANAEL de 10 de agosto de

2010 e de 13 de agosto de 2010 (1)). Eu vou falar disso, se vocês quiserem, por esta expressão: "ver a
Verdade na cara".

***

Em meio à verdade relativa, que é deste mundo, vai ser preciso, de algum modo, redefinir esta Verdade, e
aceitá-la.

Muitas vezes, a verdade, na humanidade, é concebida como o que faz referência a um contexto de validade e
de validação, oriundo ao mesmo tempo da capacidade para julgamento, ao mesmo tempo da capacidade para
experiências já vivenciadas e, também, em função de uma série de afetos (vividos, eles também, ou para viver).

A verdade de um ser humano sempre se expressa em função de uma circunstância temporal linear.
Todos nós sabemos, por ter vivenciado na encarnação, que uma verdade, em um dia, não é mais uma verdade

no dia seguinte.
A verdade efetivamente faz parte de algo que é efêmero enquanto vocês permanecerem em meio ao relativo.
A verdade sempre será colorida, ainda uma vez, pela sua própria experiência, pelo seu próprio julgamento de
valor, por uma própria concordância ou discordância do que é observado, do que é visto e, portanto, do que é

julgado.
 A verdade relativa inscreve-se então em um contexto de referência que é aquele da sua vida, da sua

experiência, das suas crenças, dos seus afetos e, também, do momento.

IRMÃO K - 09 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-yb-KmgR8kTc/U4gBa0DnixI/AAAAAAAAEmw/gF50J9GEuSU/s1600/000+IrmaoK+-+09.05.2012'.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120509_-_FRERE_K.mp3


A verdade então não é imutável.
Ela faz parte do que se transforma, do que muda, em função das circunstâncias da vida, a título coletivo e a

título individual.
Existem muitos provérbios falando da verdade.

Nem todas as verdades são boas de dizer.
As verdades podem ser, na maioria das vezes, modificadas conforme o humor do momento.

***

 “Ver a Verdade na cara”, eu gostaria de inscrever isso nas transformações que estão operando, atualmente,
em vocês.

Pois o que acontece e se desenvolve no Interior de vocês, vai levá-los a reconsiderar o que é a verdade.
A verdade não será mais somente uma apreciação ou um julgamento em função das suas experiências
passadas, dos seus humores e dos seus afetos, assim como eu acabo de defini-la, mas, bem mais, da

Verdade da experiência que é vivenciada.
Isso supera amplamente o contexto do sentir, o contexto da intuição que, ele também, faz referência ao que é

veiculado na sua própria vivência: a verdade de um não é a verdade do outro, no relativo.
Entretanto, em função das modificações que vários Anciãos e várias Estrelas, assim como os Arcanjos,

descreveram há quase três meses, a sua verdade vai ser levada, de algum modo, a ser redefinida.
Não mais em relação a uma experiência passada, não mais em relação a um contexto de referência (moral,

social, ou outro), mas, bem mais, pelo que é vivenciado, pela própria Vibração.

***

O que há de especial neste tempo é então, de alguma forma, o aparecimento (se pudermos dizer) do Absoluto
no seu campo de consciência, ou, no mínimo, do Si no seu campo de consciência.

A verdade não poderá mais ser somente um enunciado verbal.
A verdade não poderá mais ser mantida, ou suportada, em relação ao seu contexto de referência passada, em

relação aos seus afetos, em relação aos seus humores, ou em relação às suas próprias experiências
anteriores.

A verdade será levada a ser redefinida em função da sua vivência do instante.
E isso, é claro, está bem longe do simples sentir, da simples intuição, do que poderia ser bom ou não para

vocês (e que poderia ser, ao contrário, ruim ou bom para outra pessoa).
A verdade relativa vai tender, de algum modo, a se apagar diante da Verdade Absoluta.

Esta Verdade Absoluta não é absolutamente condicionada pela experiência deste mundo, e sobre este mundo,
mas, sim, por aspectos inéditos alcançando, ao mesmo tempo e de maneira intimamente mesclada, a Vibração

e a Consciência.

***

Algumas verdades a serem vividas poderiam ser definidas (em relação ao contexto de referência anterior da
verdade relativa, para vocês) como detestáveis, ou mesmo desagradáveis, ou mesmo opostas às suas

convicções, tais como eram anteriormente, em função das suas experiências passadas.
O que eu quero dizer assim é que a experiência a ser vivida (ou que é vivenciada) vai levá-los a novas áreas de

percepção e a novas áreas de Consciência que são profundamente e radicalmente diferentes do que vocês
podiam vislumbrar, viver, até agora.

Eu me refiro, é claro, sem no entanto ali demorar, à Onda da Vida, ao Manto Azul da Graça, a todos esses
mecanismos de Consciência, Vibratórios ou não, que se desenrolam, atualmente, neste corpo, nos outros

Corpos, e na sua consciência.

***

A Verdade consiste também em aceitar superar o que lhes é conhecido.
O Desconhecido, que vocês não conhecem, como eu falei há algumas semanas (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 14 de abril de 2012 (2)), vai levá-los, apesar de vocês, na maioria dos casos, a superar os seus próprios
contextos de referência, a transcendê-los amplamente, a abri-los amplamente, de algum modo, a uma nova

maneira de funcionar na sua vida.
Fazendo, de alguma forma, desaparecer os contextos antigos de referência, os quais estavam (e que
resultavam, de algum modo) ligados diretamente ao confinamento, à fragmentação, e à consciência da

personalidade.
A verdade relativa está prestes a se transformar, sob os seus olhos, na Verdade Absoluta, que não depende

de forma alguma do seu modo de ver, de forma alguma das suas experiências passadas, de forma alguma dos
seus julgamentos de valor, nem das suas apreciações de valor.



O que é levado a se manifestar é, de alguma maneira, a irrupção do Absoluto, deste modo, também, na área da
sua consciência.

Ver a Verdade na cara é aceitar desfazer-se de tudo o que era válido, ainda ontem, a fim de penetrar nos novos
campos de experiências que lhes são propostas, aqui mesmo, neste corpo, aqui mesmo, sobre este mundo.

***

Isso requer de vocês uma atitude de neutralidade, onde a experiência presente não pode ser referenciada em
relação a uma experiência passada, onde o que é revelado, e visto, e que está na frente de vocês, não pode

ser comparado de forma alguma ao que foi vivenciado, experimentado.
Eu quero dizer assim que vocês não poderão mais aplicar os pontos de referência anteriores, já que a

experiência que se desenrola, e que irá se desenrolar (tanto individualmente como coletivamente), não lhes
deixa, de certa maneira, qualquer margem de manobra em uma apreciação do que é conhecido.

Ver a Verdade na cara, e vivê-la, vai então se assemelhar (se pudermos dizer) a aspectos da Consciência,
diretamente, e não mais a aspectos afetivos, emocionais, ou a contextos de referência oriundos do seu mental

e das suas experiências.
Isso representa uma mudança radical, porque vocês serão levados a superar o conceito de julgamento, a fiar-

se no instante presente que é vivenciado em meio à experiência, trazendo-lhe a Verdade.
Vocês não poderão de modo algum confiar na intuição, nem mesmo no sentir (no sentido em que vocês
entendem isso), porque vocês não poderão definir esta Verdade em relação a uma concordância da sua

personalidade.

***

Podemos dizer também que a Verdade vai aparecer em plena luz do dia.
Isso participa também da revelação que está em andamento, referente a tudo o que foi das falsas verdades

que lhes foram dadas, de algum modo, em pastoreio, como verdades.
Isso diz respeito tanto às leis da sociedade, às leis espirituais, que lhes foram sugeridas, como ao conjunto de

crenças às quais vocês aderiram, até agora.
A Verdade que se manifesta, e que irá se manifestar cada vez mais, não irá permitir mais fugir dela.

Ela vai exigir de vocês uma tal qualidade de Transparência, de Humildade e de Simplicidade que vocês não
poderão mais fugir desta responsabilidade, que vocês não poderão escapar, de modo algum, a esta Verdade.
Esta Verdade os implica, tanto, vocês, no que vocês São, como vocês nas suas relações, aqui mesmo, sobre

esta Terra.
Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.
A fim de dar lugar ao que eu chamaria de face a face com a Verdade que é, de certa maneira, uma evidência

Vibratória, uma evidência da Consciência.
Que não corresponde, uma vez mais, a qualquer contexto conhecido.

***

Vários poetas expressaram essas Verdades novas sob forma poética. Eu daria apenas um exemplo: quando
um poeta lhes diz que os seus filhos não são seus filhos, isso lhes parece efetivamente poético, mas está

longe de ser o que vocês assumiram, durante a educação, longe de ser o que vocês apoiaram como regras
educativas, como regras morais, sociais, e até mesmo familiares.

E, no entanto, o que se desenrola, e que irá se desenrolar cada vez mais na sua vida como sobre a Terra, leva-
os a se reposicionarem.

Não mais em relação a algo do exterior (que lhes foi ditado pelo hábito, ditado por experiências passadas), mas
que irá respingar em vocês porque isso irá aparecer, diretamente na consciência, como uma evidência.

Esta noção de evidência irá permitir saírem da verdade relativa, de uma verdade condicionada, para irem dar
nesta Verdade Absoluta.

Que irá se tornar, como eu disse, uma forma de evidência que não poderá ser discutida, de maneira alguma,
nem pelo mental, nem pelo afetivo, nem pelas regras, sejam elas quais forem.

***

Evidentemente, vocês podem imaginar, esta evidência da Nova Verdade refere-se diretamente à Luz e à sua
chegada.

O que se reflete, é claro, como vocês talvez vivam isso, por modificações, às vezes importantes, que
acontecem neste corpo que vocês habitam, bem como na sua própria consciência.

A adição, em meio às suas estruturas, do que foi nomeado Supramental (ou o aspecto Vibral da Luz), assim
como da Onda da Vida, mudam, de algum modo, a situação. Tudo o que resultava, como verdade relativa, dos

conceitos de confinamento e de leis ditas causais (ação/reação), não poderão mais se manter diante da



evidência da Verdade que é vista face a face, mesmo se não quisermos vê-la.
A verdade relativa, substituída pela Verdade Absoluta, corresponde, aí também, à interpenetração e ao

entrelaçamento das diferentes Dimensões, pondo fim ao isolamento, à separação, à fragmentação.
Nenhum dos seus raciocínios do passado, referentes à sua verdade, poderá subsistir.

Tudo o que foi trazido até agora pelos contextos, sejam eles quais forem, oriundos da lei de causalidade, não
poderão mais se sustentar diante da Lei da Unidade e das manifestações da Luz Vibral.

Alguns de vocês começam a viver isso, a título individual.
Isso se expressa por reajustes, necessários, em meio à vida de vocês.

Levando-os, não a julgar ou a condenar a verdade anterior que vocês tinham, mas, sim, a estabelecer-se, com
facilidade e evidência, nesta Nova Verdade.

***

Lembrem-se de que esta Nova Verdade não depende de qualquer julgamento, de qualquer apreciação de valor
em relação à sua própria experiência, mas decorre diretamente desses aspectos, novos, da Onda da Vida e do

Supramental.
Sempre lhes disseram que a Luz Vibral, o Supramental, bem como a Onda da Vida, possuía uma Inteligência

própria.
E que esta Inteligência própria era, de longe, superior à inteligência humana.

Pois, de algum modo, a Luz Vibral, assim como a Onda da Vida, estabelece-se segundo esquemas diretores
que nada têm a ver com a lei de causalidade, mas que estão em ressonância com a Ação da Graça.

A Ação da Graça que pode ser caracterizada por uma série de qualificativos, sendo os mais importantes: a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade.

Isso os lembra, é claro, do que foi enunciado, há algum tempo, com relação aos Pilares do Coração (ndr: as
intervenções apresentando esses Pilares, ocorridas de 11 a 16 de setembro de 2011, estão indicadas no
Protocolo “Os 4 Pilares do Coração” (3)) e da capacidade da consciência para estabelecer-se em meio à

Unidade, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.
Tudo isso vai contribuir para estabelecê-los nesse face a face com a Luz, e nesse face a face com a Verdade.

Vocês serão, de algum modo, confrontados com vocês mesmos, em suas próprias Sombras, em suas
próprias ausências de Luz, em meio a julgamentos realizados não importa como, em relação aos seus

contextos de referência inscrevendo-se em uma causalidade.
A Verdade sai da causalidade.

Ela entra na Liberdade, na evidência, na Transparência, assim como na Humildade, na Simplicidade e na
Espontaneidade.

Isso significa que vocês não poderão mais fazer juízo de valor sobre coisa alguma, a fim de criar uma verdade,
mas que a Verdade irá se impor sozinha, como uma evidência, com toda Transparência e, sobretudo, com toda

Espontaneidade.
A Espontaneidade faz com que a Verdade, que se desenrola e que se revela, em vocês e ao redor de vocês,

faça cair, de alguma maneira, as últimas máscaras e as últimas ilusões.
Ilusões e máscaras que não tem que serem julgadas, tampouco, porque elas pertencem a um modo antigo de
funcionamento, sobre o qual se sobrepõe um novo modo de funcionamento que ainda não está atualizado para

o conjunto da Terra.

***

Ver a Verdade na cara é exatamente conectar com esta Transparência e com esta Espontaneidade.
Que isso se refira às suas relações consigo mesmo, às suas relações com outra pessoa (seja ela qual for), ou

com um grupo, ou com o conjunto do mundo, é exatamente o mesmo princípio que irá operar, fazendo-os
passar da causalidade à Liberdade.

Esta Liberdade que está em relação direta (como eu já disse) com, de certa maneira, uma Liberação do
conhecido.

Fazendo-os aceder à Liberdade do Desconhecido, se tal for a sua escolha, se tal for a sua capacidade.

***

Ver a Verdade na cara é não mais julgar, pois ela se impõe por si só como uma evidência, e a evidência vem,
aí também, varrer tudo o que havia sido estabelecido como regra, como contexto, como limite, no instante

anterior.
Ver a Verdade na cara coloca-os neste estado de Transparência totalmente inédito para o ser humano.

Naturalmente, o ser humano reivindica a Transparência em suas ações, em seus atos, em suas relações.
Mas, obviamente, esta Transparência, inscrita na causalidade, estava, de certo modo, encoberta, aí também,

pelos afetos, pelas emoções, pelas crenças, pelo próprio mental.
É justamente tudo isso que vai desaparecer, colocando-os, de algum modo, a nu, obrigando-os, de certa



maneira, a aceitar a sua Liberdade.
Vai resultar, em vocês, uma sensação de Liberação que acompanha (se pudermos dizer), que antecede ou

segue, os mecanismos descritos antes de mim pelo Arcanjo ANAEL (ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09
de maio de 2012 (4)) referentes à multilocalização ou à bilocalização.

Vocês irão se aperceber de que a Verdade que vocês vivem, em meio ao Estado de Ser, como em meio a
uma outra Consciência, tornar-se-á preponderante para estabelecê-los na Transparência.

Permitindo-lhes, então, olhar a Verdade face a face, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, e com a
maior facilidade, a partir do momento em que vocês próprios aceitarem sair da ação / reação.

Tudo isso participa, inegavelmente, de uma série de expressões que foram repetidas em muitas ocasiões,
pedindo para nada fazer, pedindo para permanecer tranquilo, pedindo para superar o observador e para estar

(de certa maneira) em uma espécie, não de negação, mas de recusa do efêmero, permitindo-lhes penetrar nas
Esferas do Absoluto.

***

Este Absoluto, que se revela de diferentes formas (tanto na sua consciência como em meio à humanidade, na
totalidade), leva-os a redefinir, na totalidade, o que vocês chamavam de julgamento, o que vocês chamavam de

apreciação, o que vocês chamavam de sentires, ou mesmo as suas intuições.
Isso se junta também ao que lhes foi possível experimentar, desde o início das Núpcias Celestes, sendo

conhecido por resposta do Coração, à qual eu os remeto (ndr: ver a intervenção de RAM de 28 de março de
2009 (5)).

Simplesmente, agora, a resposta do Coração não vai mais necessitar de fazer pergunta, ao seu próprio
Coração, e de observar a resposta.

Pois, devido à Espontaneidade, a resposta será imediata, por um aspecto direto e de retransmissão entre a
Consciência, a Vibração e a percepção do seu estado Vibratório, no momento em que a Verdade existir, e nos

momentos em que a Verdade não estiver aí.
Vocês não terão necessidade de se esforçar.

Vocês não terão necessidade de se interrogar sobre uma experiência passada, sobre até mesmo a resposta
do Coração, pois vocês vão viver isso ao mesmo tempo: um elemento, seja ele qual for, referente à sua vida ou

ao mundo, irá aparecer para vocês.
Sem se perguntar, sem efetuar ação / reação, sem manifestar a mínima necessidade de alguma escala de

valor, vocês terão a resposta e vocês vão ver a Verdade, da maneira mais clara possível.
Isso vai passar bem além do filtro mental, bem além do que eu defini como experiência ou contextos de

referência.
E irá levá-los então a estabelecer-se nesta Verdade Absoluta, de maneira, aí também, extremamente fluida e

extremamente rápida.

***

O princípio da multidimensionalidade se expressa, em meio à sua maneira de viver, e nos próprios
mecanismos da sua vida, neste mundo, pelo princípio de evidência, pelo princípio de Transparência.

Se vocês cuidarem para permanecer Humilde e Simples, toda a sua vida irá se desenrolar bem além da
Fluidez, bem além da Unicidade, mas será plena de Graça, realmente.

Quando vocês não estiverem mais, de qualquer modo, submetidos à ação / reação, vocês terão transcendido
isso, mas vocês serão Liberados na Ação da Graça.

Em meio a esta Ação da Graça as perguntas irão se tornar supérfluas.
A Verdade irá se tornar de tal evidência que vocês apenas poderão, de algum modo, segui-la, precedê-la,

acompanhá-la.  
É exatamente isso que vai acontecer.

É exatamente isso que acontece para aqueles de vocês que já vivem esse mecanismo da Onda da Vida, na
totalidade, e que transcenderam, de certa maneira, os limites da ação / reação.

Isso, é claro, abre as portas, ao mesmo tempo ao Si, na totalidade, mas também, para aqueles de vocês que
estão mais preparados para abandonar o Si, a estabelecer-se em meio ao Absoluto.

O efeito da Onda da Vida será a resposta.
A resposta não será mais a resposta do Coração, mas uma resposta direta, não intuitiva, não sentida, mas em

ressonância direta com o efeito, na Consciência, da Onda da Vida, no momento em que vocês tiverem que ver,
face a face, alguma coisa.

Quer seja, ainda uma vez, nas suas relações, quer seja no que vocês poderiam chamar, ainda, de escolhas a
fazer, já que as escolhas a serem feitas resultam do seu livre arbítrio, mas absolutamente não da sua

Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha.

A Liberdade é a aceitação da evidência da Verdade, na sua vida, levando-os a manifestar cada vez mais
facilidade, em todos os sentidos do termo, e também cada vez mais Alegria, e também cada vez mais

Espontaneidade, Transparência.



***

Todas as barreiras que foram erguidas em meio à sua própria construção, devem desaparecer.
A personalidade dá lugar, na totalidade, ao Estado de Ser.

Essa não é uma palavra em vão, mas, sim, a Verdade do próprio desenrolar da sua vida sobre esta Terra.
Pois é aqui, sobre esta Terra, que vocês preparam o mecanismo ascensional, na totalidade, e em todos os

setores do que vocês chamam de vida.
A Onda da Vida ali participa.

A Vibração do Supramental ali participa.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais evidente de ver a Verdade.

Ver esta Verdade não significa discerni-la, não significa julgá-la, mas, sim, vivê-la no Interior de si e do Si,
através das Vibrações, ou então no Interior do seu estado, além de todo o estado Absoluto.

Naquele momento, vocês estarão suficientemente distantes da sua personalidade e dos seus modos
anteriores de funcionamento, que nada do que se desenrolar na sua vida será complicado ou difícil.

Aliás, se isso se tornar complicado ou difícil, isso irá simplesmente refletir a persistência, em meio ao que
vocês são, de dúvidas e de medos impedindo de ver claramente e de ver a Verdade.

A partir do momento em que as dúvidas e os medos desta personalidade não mais existirem, tudo irá se tornar
evidência, tudo irá ocorrer na maior Graça.

Seja o que for, nenhum obstáculo será intransponível, pois, simplesmente, não há obstáculo.

***

Passar da ação / reação à Ação da Graça, referente à Verdade, provoca também uma Alegria extrema no nível
do Coração, dando-lhes ainda mais facilidade para manifestar esta Alegria do Coração no próprio desenrolar

do seu humor, em meio à Consciência e em meio ao desenrolar dos seus dias.
Vocês próprios irão constatar que o seu humor se torna constante, que ele não é mais influenciado por

qualquer verdade, seja ela qual for, mas, sim, que alguma coisa, que se revela em vocês, corresponde a uma
nova estabilidade, independentemente de qualquer circunstância exterior, independentemente de qualquer

conhecido.
É exatamente a isso que os leva a viver a Onda da Vida.

Além mesmo do Êxtase, além mesmo do deleite e da beatitude, toda a sua vida irá se desenrolar na Verdade.
Pois nada do que estava presente antes poderá influir ou desviar a sua vida do que ela deve ser neste mundo,
como em meio aos seus veículos diversos e variados, quer eles sejam os de vocês ou quer eles estejam, se

pudermos dizer, de certa maneira, ligados ao fim do confinamento, a um corpo emprestado.
Tudo isso vocês são levados a viver.

Isso irá lhes aparecer cada vez mais facilmente a partir do momento em que vocês soltarem, de algum modo,
os últimos fragmentos da personalidade, os últimos quadros de referência, os últimos aprisionamentos.

Vocês vão notar também que a instalação da Ação da Graça ou da Lei da Graça irá colocá-los na Dádiva da
Graça.

A sua vida será apenas sorriso.
O olhar que vocês exibirem não poderá, absolutamente, mais ser impregnado com o mínimo julgamento, com a

mínima condenação, de vocês mesmos ou de qualquer outra coisa.
Vocês serão muito mais um observador ou um espectador.

Vocês irão se tornar a própria lucidez.
A Verdade irá lhes aparecer claramente, a sua como aquela do outro, além de qualquer julgamento, além de
qualquer apreciação, pois, justamente, essas verdades estão livres de toda a personalidade e de qualquer

interferência ligada ao que é chamado de ego, dos apegos, das experiências passadas.
Tudo isso está prestes a ser vivido.

Tudo isso vai se atualizar, de maneira cada vez mais nítida, para muitos seres humanos, no que acontece neste
momento.

 Assim, a atitude do observador, em meio ao Si, vai levá-los a observar bem depressa o que acontece na sua
vida, como na vida daqueles que estão interagindo com vocês e, mais uma vez, seja qual for o contexto

(amigável, afetivo, social, familiar).
Não vai mais existir qualquer diferença e qualquer contexto podendo afetar a Verdade que será vivida.

Lembrem-se: esta noção de Espontaneidade, bem mais do que a Fluidez, vai preencher vocês, a sua vida, a
partir do momento em que não houver a mínima dúvida, o mínimo medo, o que é o caso quando vocês aceitam

ver a Verdade na cara e quando vocês estão a caminho, de algum modo, para o abandono do Si.
Tudo isso acontece para todo mundo, sobre esta Terra.

Naturalmente, dependendo das resistências que estiverem presentes em meio à personalidade, isso não será
necessariamente fácil, de imediato.

Mas a partir do momento em que vocês tiverem aceitado soltar a ação / reação, a partir do momento em que



vocês tiverem aceitado soltar o que vem das suas experiências passadas, ou qualquer noção de proveito em
relação a uma verdade relativa que iria lhes servir para desfavorecer outro Irmão ou outro grupo social ou

afetivo, isso irá acontecer na maior facilidade.
Ver a Verdade na cara é exatamente isso.

Ver a Verdade na cara é não mais depender de uma experiência passada, é não mais depender do conhecido,
seja ele qual for, mas depender unicamente do instante na Vibração da própria Consciência.

E é então a Vibração da própria Consciência, além da Vibração do Coração, que irá deixar-se Viver esta
Verdade, vê-la face a face, aceitá-la, integrá-la e por vezes transcendê-la, isso indo em contradição ou em

oposição ao que estava estabelecido em meio aos seus quadros de referência anteriores que, como eu disse,
vão desaparecer, na totalidade.

Ver a Verdade na cara é também aceitar que todos os eventos que acontecem sobre esta Terra são bem reais,
sejam quais forem as informações ou as desinformações podendo existir.

Vocês têm, em vocês, todos os meios, seja onde for que vocês estiverem sobre esta Terra, de perceber, de
maneira evidente, o que acontece, quer seja no seu corpo, mas também no que se é deixado ver, quer seja no

sistema social, no sistema afetivo, no sistema familiar, no sistema climático, no sistema do Sol.
Todos os sistemas, denominados exteriores a vocês, irão lhes mostrar, eles também, sinais de mudança

importantes no seu modo de funcionamento.
Seria preciso realmente ser cego, não mais aceitar ver esta Verdade e esta evidência, ficar na dúvida e no

medo para não ver e voltar para a ação / reação, ao invés de se estabelecer na Dádiva da Graça.
Fiquem atentos ao que acontece em meio aos acontecimentos que se apresentam à sua vida, que se

apresentam em suas relações, pois é em meio mesmo ao que pode lhes parecer, em um primeiro momento,
como difícil, ou mesmo duro, que se encontra a solução.

Não no fato de combater, não no fato de reagir, mas, bem mais, de se colocar, de permanecer tranquilo e de
ver o que lhes diz a Onda da Vida, de ver o que lhes diz o Supramental, o que resulta em meio ao seu humor, a

partir do momento em que vocês aceitarem a Verdade tal como ela se apresenta.
Vocês não poderão mais contestar a Verdade de ninguém, pois vocês não estarão mais no julgamento, porque

mesmo se a Verdade Absoluta se manifestar para vocês, lembrem-se de que vocês não têm a mesma
verdade relativa, uns e outros.

***

O respeito é também um fruto que é obtido pelo acesso a esta Nova Verdade, se pudermos dizê-lo, que
absolutamente não depende de nada do passado.

Se vocês aceitarem os presságios, digamos, e as manifestações, do que vai acontecer ou do que já está
acontecendo, vocês irão constatar bem depressa que a vida implementa para vocês muita engenhosidade,
muita facilidade, a fim de que tudo o que podia lhes parecer doloroso, desagradável, difícil, pesado, possa

desaparecer do seu campo de percepção, como por milagre, como por magia.
Isso faz parte da Dádiva da Graça e da Ação da Graça, a partir do momento em que vocês mesmos estiverem
em meio à Onda da Vida e se tornarem a Onda da Vida, tornarem-se esta Vibração, este tremor que invade o

peito e o corpo.
Dessa maneira, então, vocês não poderão mais ser dependentes seja do que for senão disso que vocês estão
prestes a se tornar e certamente mais do que vocês foram, certamente mais do que vocês construíram através

das diferentes regras da sociedade, do grupo humano.

***

Assim, a Nova Verdade, Absoluta ou relativa, acontece em um aspecto Vibratório e diretamente na
Consciência, além de qualquer apreciação ou juízo de valor, além de qualquer ilusão, além de qualquer viés,
além de qualquer feito para buscar vantagem pessoal, pois, naquele momento, vocês estarão estabelecidos
realmente no Coração e vocês apenas poderão ir no sentido da evidência, no sentido da Transparência e,

sobretudo, na Espontaneidade.
Vocês vão constatar, então, que todas as suas relações interpessoais, e Interiores, irão se tornar muito mais

fáceis, muito mais facilitadas.
Isso participa também da desfragmentação, terminando com a ilusão, com a desconstrução, terminando com

as construções ilusórias, devolvendo-os à sua Eternidade e a esta Verdade.
Vocês vão constatar então bem depressa ou, em todo caso, cada vez mais facilmente, que se vocês

permanecerem neste estado de Espontaneidade, a vida irá lhes fornecer exatamente o que for necessário para
vocês.

Nada haverá para buscar, nada haverá para temer, não haverá esforço, pois isso será espontâneo, evidente,
natural, perfeitamente natural.

Lembrem-se disso: a partir do momento em que vocês verem uma verdade na cara, ela não está aí para
desestabilizá-los, ela não está aí para destruí-los, mas ela está bem aí para transmutar o seu modo de ver, para
modificar o seu ponto de vista e modificar a sua capacidade, de algum modo, para estabelecer-se em meio ao

Coração, de maneira estável, de maneira definitiva, sem possibilidade de voltar atrás.
O estabelecimento desta Nova Verdade, essa passagem da Consciência, como vocês estão vivendo, de um

estado Vibratório a outro, de uma gama de frequências a outra gama de frequências, chamam-nos a esta



revolução Interior da Verdade, da sua como aquela do outro.
E isso não é para ser pensado.

Isso não é para ser construído, por que, lembrem-se: tudo vai ocorrer espontaneamente nesta famosa
Transparência e nesta famosa Espontaneidade.

***

Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês.
Naturalmente, resta-nos tempo e eu estou então disponível, com grande prazer se, em relação ao que eu

acabo de dizer, houver em vocês interrogações e perguntas.

***

Pergunta: viver a Realidade Absoluta frente a alguém que está na verdade relativa, no aspecto da
espontaneidade que podemos ter, não é arriscado de ser relativamente violento para o outro?

Isso pode ser em um primeiro momento.
Mas, como vocês irão constatar, isso vai desaparecer rapidamente, por uma razão muito simples: esta Verdade

Absoluta ocorre sob a ação da Onda da Vida e da Luz Vibral.
Mesmo a oposição sendo qualificada de violenta, em um primeiro momento, pois o outro deve se reajustar,
“aberto ou não aberto”, vocês irão constatar bem depressa que este aspecto de vocês, que transcende as

verdades relativas, que os instala em meio à Morada da Paz Suprema, não pode dar qualquer oportunidade, do
exterior, neste estado, para fazer e pôr em evidência a Lei de Ação da Graça, mas também a Lei de

Ressonância, como jamais vocês conheceram, ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a espontaneidade deve ser exercida tanto no Verbo como na expressão de si mesmo?

A espontaneidade não é algo que se exerça, por que decidimos isso.
Ela resulta do novo estado Vibratório, por si só.

Ela não tem que ser procurada.
Ela não tem que ser o objeto de qualquer vontade.

É algo que se revela sozinho, a partir do momento em que a Onda da Vida e a Luz Supramental estiverem
presentes.

Enquanto vocês se esforçarem para ser Transparente, enquanto vocês se esforçarem para ser Espontâneo,
vocês não se enquadram no contexto que eu falei.

***

Pergunta: o princípio de refutação pode ser aplicado para viver o princípio da Verdade Absoluta?

O princípio de refutação faz parte da investigação como lhes foi explicado e conduzido, de maneira inexorável,
para ser instalado em meio ao Absoluto.

Estando no Absoluto, a Verdade Absoluta se manifesta por si só.
Mas a Verdade Absoluta não pode se manifestar simplesmente pelo princípio de refutação.

A Verdade Absoluta não resulta de um trabalho.
Ela resulta diretamente da instalação da Onda da Vida (que, eu os lembro, não depende de vocês),

conjuntamente com a Vibração Supramental.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-se Comungar com vocês, na Unidade de Consciências, na
Comunhão de Estados de Ser.

Vivamos isso juntos, permitindo estabilizar, em vocês, as palavras que eu empreguei, no seu sentido profundo
e na sua evidência que, mesmo não estando presente nesse momento, ela o será em um tempo muito

próximo, não por um esforço intelectual, mas, ainda uma vez, simplesmente pelo fato da ação da Onda da Vida.



Vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K os saúda, no Amor.
Até logo.

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

1 - ARCANJO ANAEL (10.08.2010 e 13.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-10-de-agosto-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html
*

2 - IRMÃO K (14.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html

*

3 - ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html

*

4 - ARCANJO ANAEL (09.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html

*

5 - RAM (28.03.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articlefe38.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-9_mai_2012-articlefe38.pdf
09 de maio de 2012

***

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

www.portaldosanjos.net

************
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- Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ram-2012-05-09.mp3

~ O NOVO SOPRO (RESPIRAÇÃO), O NOVO SILÊNCIO ~

Eu sou RAM.
Irmãos e Irmãs aqui presentes, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Eu me regozijo de reencontrá-los.
Foi-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, para que eu viesse falar, enquanto Melquizedeque do Ar, sobre

uma série de elementos referentes ao Sopro novo e ao Silêncio novo.
Fiel aos meus hábitos entre vocês, o que eu irei exprimir será tanto pelas palavras, como pela Vibração, como

pelo Silêncio, deixando-se viver uma percepção, mais íntima e mais direta, do que eu transmito a vocês.

*** 

O nascimento sobre a Terra (ou o re-nascimento, mais exatamente) do que nós nomeamos (enquanto Anciãos)
Onda da Vida ou Onda do Éter, acompanha-se (como, talvez, o tenham percebido) de modificações sensíveis

em suas percepções.
Desde alguns anos foi desenvolvida (por um outro Melquizedeque do Ar) a transformação do sopro passando
pelos pulmões, em uma forma de respiração cardíaca, seguindo o que foi nomeado o Switch da Consciência.

Isso representou o meio de aproximá-los e de viver o Si, a Unidade.
A Onda da Vida leva-os, doravante, a uma fase final, propiciando-lhes perceber, em meio a essas estruturas

(físicas como sutis), a instalação de mecanismos novos (ou, em todo caso, desconhecidos para vocês), vindo
modificar o Som, a Vibração e, também, a qualidade do Silêncio.

Um Éter novo nasceu no homem encarnado.
Este Éter novo (que foi facilitado, em sua indução, pelo Manto Azul da Graça) modificou a qualidade e a

RAM - 09 de Maio de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Ram-2012-05-09.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


quantidade de prana, assim como de Partículas Adamantinas, penetrando em suas estruturas.

*** 

A Luz Supramental representou, desde uma geração humana, uma abordagem progressiva de uma qualidade
de irradiações (tendo sido implantadas pelas Núpcias Celestes) por outras qualidades de irradiações, mas

fazendo uso, sempre, do mesmo circuito.
Este circuito e esta descida (por que se trata, efetivamente, de uma descida) permitiram constituir,

progressivamente, pacientemente, o Canal do Éter (antigamente denominado Sushumna ou Canal Mediano
da coluna vertebral) que foi forrado (por esta descida de Luz em sua tríplice composição) de Partículas

Adamantinas.
Essa irradiação, essas partículas, trabalharam em vocês, acendendo (digamos), sucessivamente, os seus

chacras.
Descendo, progressivamente, ao longo desse Canal Mediano.

Despertando as Novas Frequências chamadas de Novos Corpos.
Despertando e colocando em Vibração os pontos denominados Estrelas (pontos de Vibrações ao nível da

cabeça) correspondendo ao retorno à Verdade de múltiplas maneiras e despertando, em sua estrutura cerebral
e energética, o que havia sido ocultado e confinado.

Esse movimento descendente permitiu realizar, à época, alguns elementos dos quais o mais importante, ao
nível coletivo, foi a concretização da Merkabah Interdimensional Coletiva, a construção do Antakarana (ou

Ponte de Luz), permitindo produzir, pela aquisição das Partículas Adamantinas, o que foi chamado de Canal
Mariano.

O Canal Mariano representa uma primeira possibilidade (nova para vocês) de contatos interdimensionais e que
permite, quando chegar a hora, fazer o Anúncio de MARIA.

*** 

Esta realização da descida provocou, em ressonância (na Terra como em vocês), o nascimento de uma outra
qualidade de Vibração de partículas nomeado Canal da Onda da Vida.

A Onda da Vida nasce no ponto mais baixo do corpo, sobe (utilizando circuitos pré-existentes conectando a
base da coluna vertebral), fazendo uso do que havia sido aberto em meio ao Canal do Éter, estabelecendo, de

algum modo, uma junção entre em cima e embaixo.
Paralelamente a isso, esta Onda da Vida pôde, também, avançar para a frente do corpo, vindo liberar uma série

de elementos em meio aos dois primeiros chakras denominados Muladhara e Swadistana.
Daí em diante, a Onda da Vida pôde (ou poderá) lançar-se para cima por um circuito anterior central e por dois
circuitos anteriores laterais sobre os quais lhes falou UM AMIGO (ndr: coluna “Mensagens a ler” do site francês

– UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (1).
Duas correntes (uma descendente e uma ascendente) se encontram em três pontos do

corpo: na zona associada ao 1º chacra, na zona associada ao 4º chacra e, enfim, na zona
associada ao 7º chacra, realizando uma trança tripla reproduzida no Caduceu de Hermes,

reativando as Asas do Caduceu de Hermes, permitindo, então, conectar com o seu veículo
de Eternidade (acima da sua cabeça) denominado o Bindu (o Vajra, a Fonte de Cristal, o

13º Corpo).
Esta tríplice junção ativa a totalidade do que foi nomeado, por MIGUEL (desde alguns
anos), a Lemniscata Sagrada, símbolo da Vida, símbolo da Multidimensionalidade, da

Unicidade da Vida, da Unicidade da Criação como do Incriado.
A aplicação dessas estruturas (e especialmente as circulações de determinadas qualidades Vibratórias) tem

por única função, por único objetivo, permitir-lhes estabelecer-se no que foi chamado de Liberação, restituindo-
os à sua Multidimensionalidade.

***

O Manto Azul da Graça modificou alguns elementos fisiológicos ligados à circulação da Energia Vital.
Esta Energia Vital circulava, até agora, preferencialmente entrando, sendo absorvida, do exterior, pelo que é

chamado de chacra do baço, em adequação com a Porta ATRAÇÃO.
O Manto da Graça agiu de maneira simétrica no que é chamado de chacra do fígado.

Eu não voltarei ao simbolismo do baço e do fígado, amplamente desenvolvido, desde um ano, pelo IRMÃO K
(ndr: intervenções de IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011) (2).

Eu vou particularmente estudar, com vocês, as consequências, na Energia Vital, da ativação desta nova
circulação do Prana.

*** 

A Liberação é a saída da Ilusão, a capacidade da Consciência e do corpo para evoluir, de maneira nova: sem

http://api.ning.com/files/Rcu0UjNmmDWI3aOfv7Y7CdWz2qOnD1*AfCw3QTMngz8wvvkqwP4gJO1tgHyqzgYTVEWBhv5uzioJoLMtp1ve0V7ZfuUW9BHK/00caduceu1.jpg


estar separada, nem dividida, nem fragmentada.
A adição do Manto Azul da Graça permitiu aumentar a entrada deste prana (em suas estruturas etéreas e

emocionais) pelo chacra do fígado, propiciando-lhes viver (para alguns de vocês) modificações do seu ponto
de equilíbrio extremamente importantes, traduzindo-se por uma modificação, em primeiro lugar, de várias de

suas funções fisiológicas, entre as quais: o sono e a alimentação (para os mais sentidos dentre eles).
As necessidades fisiológicas e o funcionamento fisiológico encontram-se modificados, preparando-os, ao seu

modo (que depende da sua fisiologia), para o que se vive (ou irá se viver) doravante.
A adição da Onda da Vida, o encontro e a alquimia, ocorridos em vocês, entre a Onda da Vida e as Partículas

Adamantinas (descendo do Cosmos, do Sol e de Alcyone) produziram, em vocês (e aumentaram) esses
reajustamentos e essas modificações prânicas.

*** 

Paralelamente a isso, o seu sopro (a sua respiração) foi levado a modificar-se.
A passagem do ar (dos pulmões ao coração) é, hoje, uma passagem, não somente dos pulmões ao coração,

mas, diretamente, ao nível do que pode ser chamado de respiração celular.
A respiração celular, na realidade, vai se tornar perceptível, não somente em nível fisiológico (biológico,

molecular), mas, também, enquanto sensação.
Esta sensação se traduz (ou irá se traduzir), para vocês, por um sentimento de tremores permanentes,

arrepiantes, partindo da caixa torácica e ganhando, progressivamente, ao seu ritmo, o conjunto do corpo.
A respiração irá se tornar, portanto, celular, provocando percepções de tremores Interiores e de calafrios

Interiores.
Assim como levando a Consciência na respiração, vocês (desde alguns anos) permitiram ao Sopro penetrar o

Coração, do mesmo modo, hoje, levando a sua Consciência na respiração, vocês irão constatar, por si
mesmos, o aparecimento (ou o aumento) da Vibração, tiritante e tremulante, ao nível de todo o corpo.

*** 

As modificações que se seguem e, em particular, a subida da Onda da Vida até o Bindu, reflete-se (se isso já
não for o caso) por uma modificação consistente do Som denominado Nada (Canto da Alma), manifestado ao

nível do Antakarana, propiciando viver, não mais os setes Sons correspondentes aos sete Samadhi, mas, sim,
um Som que eu qualificaria de lancinante.

Este Som lancinante corresponde ao Canto do Universo descrito, sobre esta Terra, como o Canto do Céu e o
Canto da Terra.

Levar sua Consciência no Som irá torná-los mais permeáveis ao Som do Cosmos e ao Apelo de MARIA.
Há uma correlação perfeita entre a nova qualidade percebida (Vibrante e tremulante) e o próprio Som.

Os dois parecem agir (ou parecerão agir) em concerto.
Vocês irão constatar prontamente que, quando a Vibração e o estremecimento aparecem na caixa torácica, o
Som se amplia (tornando-se mais agudo, tornando-se ultrassônico) e lhes permitem, naquele momento, viver

os mecanismos da Consciência em meio ao Si e ao Estado de Ser, e a sua Presença e a sua capacidade para
modificar a localização da sua Consciência, não sendo mais devedoras deste corpo, deste veículo como deste

mundo, realizam (como isso foi dito) a realidade da sua Ascensão.

*** 

Várias coisas são levadas a se modificar (além da alimentação, além dos ritmos do sono, além dos sonhos) na
sua Consciência, assim como na sua interação com as outras Consciências (sobre este mundo como nas
outras dimensões) predizendo, de algum modo, uma etapa de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de

Deslocalização, de Multilocalização da Consciência, podendo resultar na perda do que é nomeado consciência
e se estabelecer no que é chamado de Absoluto (ou Parabrahman).

Durante o ano de 2009, eu abordei, diante de vocês, esta noção de Absoluto, mesmo se, naquele momento,
isso lhes parecia muito distante.
Hoje, isso está muito próximo.

*** 

A capacidade para emitir, sem qualquer vontade, a Irradiação do Coração Unificado, assim como a trança tripla
do Caduceu de Hermes, ativa a zona KI-RIS-TI (já perfurada pela ação Vibratória Metatrônica), permitindo

realizar o aparecimento das Asas Etéreas predizendo a Borboleta.
Vocês estão, portanto, em fase de constituição do que eu poderia nomear, por analogia, a crisálida da lagarta, o
que explica e reflete as modificações de funcionamento de uma série de hábitos da sua vida, além mesmo da

fisiologia.
Alguns de vocês sentem necessidade de dormir, outros de não dormir.

Chegam a vocês mecanismos particulares, que eu nomearia ‘obliteração da consciência’, como se de repente,



de uma única vez, vocês se tornassem vazios, perdendo o sentido ou o fio do seu pensamento.
A memória pode se mostrar alterada.

Tudo isso contribui para criar a crisálida.
Tudo isso contribui para preparar o Voo da Borboleta.

As manifestações ligadas aos novos Nadis (ou circuitos de Energia exteriores ao corpo) podem provocar
reajustes dolorosos ao nível da estrutura física.

Isso é apenas transitório e não pede, da sua parte, uma atenção especial.
Do mesmo modo que a Onda da Vida não precisou de vocês para nascer e se estabelecer, do mesmo modo,

os sinais ocorrendo, tanto neste corpo, como em seus comportamentos, como no seu ritmo fisiológico, não
pedem, da sua parte, qualquer preocupação, qualquer interesse.

O mais sábio é deixar acontecer a construção da crisálida.
As suas estruturas físicas, as suas estruturas sutis, irão propiciar-lhes sentir e perceber, assim que a sua

crisálida for constituída, um sentimento recente e novo.
Um Sopro novo vai circular em vocês.

Um Silêncio novo vai emergir.
Este Silêncio aparece muito além do silêncio das palavras, devido ao Canto do Cosmos percebido em seus

ouvidos, dando-lhes e preparando-os para viver a vacuidade: passagem da Consciência à não Consciência, do
Ser ao não Ser.

Vocês não podem desejar, do mesmo modo, o não Ser.
Ele se estabelece naturalmente, espontaneamente (como a Onda da Vida), a partir do momento em que vocês

não o desejarem, em que vocês não o quiserem.
Isso é um processo natural e espontâneo.

*** 

A refutação do que vocês não são, do conjunto do que é efêmero, vai ajudar, também, a aproximá-los desta
vacuidade.

Vocês irão se aproximar desta vacuidade pela Vibração tiritante e tremulante do peito, pela circulação da Onda
da Vida, pela modificação do Som (ou Nada), pela perda de percepção do seu corpo em seus espaços de

Alinhamento, em seus espaços de meditação e, às vezes, brutalmente.
A lagarta está prestes a desaparecer.

Isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Nesse sentido, alguns Anciãos e uma Consciência especial (intervindo desde pouco tempo) nomeada BIDI,

pediram a vocês para deixar como está [atitude de não intervir], para permanecer tranquilo.
A melhor maneira de deixar como está e de permanecer tranquilo é continuar a viver conforme o que a sua vida

lhes pedir, sem procurar, hoje, nada modificar por uma alguma vontade.
Vocês estão, estrita e exatamente, no lugar correto.

Vocês nada mais têm que empreender.
Vocês nada mais têm que eliminar.

Vocês têm, apenas, que estar lúcidos e presentes ao que vocês vivem.
Não para agir (ou trabalhar) no que acontece, mas sim, de preferência, para acompanhá-lo.

Sem dúvidas, sem medos, sem questionamentos.

*** 

Vocês irão se lembrar (se isso já não ocorreu), por si mesmos, de que, se vocês aceitarem não manifestar
dúvidas e medos, se vocês se entregarem, mais do que nunca, à ação da Luz (pelo Abandono à Luz), se o

próprio Si se render (pelo Abandono do Si), então a Inteligência (o programa, digamos) de estabelecimento da
crisálida irá se realizar sem obstrução.

As circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam, são possibilitadas a vocês, sem qualquer
dificuldade.

Quer vocês estejam em repouso, quer vocês estejam ativos, quer vocês estejam sobrecarregados, quer vocês
estejam em sono permanente (ou quase permanente), nada muda no que está prestes a se estabelecer.

A respiração, a percepção consciente e dirigida para o novo Silêncio (que é o Som do Cosmos), é uma ajuda
importante que permite ao que deve se estabelecer, como programa, estabelecer-se.

Vocês não têm que interferir.
Vocês têm, apenas, efetivamente, que deixar como está para Ser.

Deixar como está para não Ser.
Todo o resto releva da consciência separada, fragmentada, que vai se interrogar, que vai duvidar e que pode

ter medo.
Superando as dúvidas e os medos, a trança tripla da Onda da Vida, mesclada às Partículas Adamantinas,



permite realizar a construção das Asas Etéreas.

*** 

O seu Coração e a sua Consciência irão se tornar de um humor constante, leve, estando neste mundo, mas
não sendo mais envolvidos, enquanto estando ativos conforme o que a sua vida lhes pede.

Estabelecer-se-á, então, cada vez mais espontaneamente, de maneira cada vez mais frequente, cada vez mais
duradoura, o processo denominado Beatitude, o Êxtase e a Íntase.

 As manifestações corporais, assim como as manifestações da Consciência (seja no Eu, no Si, na Presença),
são as mesmas, levando-os a experimentar o que é muito mais do que a Alegria, correspondendo, ao mesmo

tempo, à vacuidade e à plenitude.
Esse é o resultado, para vocês, da Realização do Si (3).

*** 

Se a Onda da Vida subir, agora, sem ter feito a Energia descendente, o resultado será o mesmo.
Exceto que, pelo fato da Sushumna não ter sido forrada de Partículas Adamantinas, realizar-se-á um processo

denominado Despertar da Kundalini, permitindo-lhes perceber o ponto KI-RIS-TI, as Asas Etérea e,
provavelmente, em suas costas, a chegada do Duplo.

Tudo isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Somente a respiração, somente a conscientização do Som e levar a Consciência nesse Som novo, podem ser

de alguma utilidade para vocês.

*** 

Naturalmente, existe uma série de elementos, de práticas transmitidas com relação às dúvidas e aos medos
(ou seja, o apego da personalidade a ela mesma) onde processos de facilitação do aparecimento da Onda da
Vida (utilizando cristais) podem ser úteis a vocês durante este período, assim como os últimos gestos dados
por UM AMIGO (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar: Apego arquetípico da personalidade a ela mesma /

Facilitação do aparecimento da Onda da Vida”) (4).
Saibam, contudo, que o que permanece de mais importante é, efetivamente, ficar tranquilo e nada fazer em

relação ao que acontece.
Pois o que acontece não tem, de forma alguma, necessidade da sua intervenção.

Vocês preparam, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e a sua Crucificação, o seu Renascimento, a sua
Ascensão.

Isso não pede, de vocês, nada de específico, nada de particular e nada de geral.
Apenas deixar agir, deixar como está, deixar Ser.
Continuem com o que a vida deixa-se continuar.

Vocês irão se lembrar de que, sejam quais forem as circunstâncias fisiológicas, vocês irão penetrar, cada vez
mais, neste estado de vacuidade, de plenitude, levando-os (para alguns) a viver o Absoluto.

Aí tampouco, sem estritamente nada para buscar nem para pedir.
A ação da Onda da Vida, assim como a ação das Partículas Adamantinas, da Irradiação do Espírito Santo, da
Radiação do Ultravioleta, atuando em concerto, independentemente da sua Consciência, independentemente

da sua vontade e independentemente de tudo o que vocês poderiam fazer hoje.

*** 

A Lemniscata Sagrada, no seu trajeto OD / ER (peito / cabeça) pode ser realizada ao se ajudarem, vocês
mesmos, com os seus dedos indicadores colocados nesses dois pontos.

Aí também, o mais importante é nada querer e nada desejar.
Deixar Ser, deixar agir, deixar como está.

Se vocês respeitarem essas recomendações, vocês irão constatar, bem depressa, que a sua Consciência não
é mais, de forma alguma, a mesma.

Ela irá se expressar de maneira muito mais serena, muito mais desprendida, muito mais alegre, muito mais
sorridente.

Vocês não serão mais afetados, realmente, concretamente, energeticamente, por este mundo.
Porque vocês estabelecem, pela crisálida, as fundações do Novo Mundo, em vocês (ou da ausência deste

mundo, em vocês).
O que se realiza é uma alquimia profunda visando modificar, completamente, esta estrutura física, mas, acima

de tudo, a sua estrutura etérea.
 O seu Corpo de Estado de Ser é sintetizado nesse novo Éter (chamado, há um ano, de Fusão dos Éteres)

porque mescla o éter rarefeito e falsificado do éter da Terra ao Éter autêntico, integral.



O que vocês têm que viver, o que vocês têm que manifestar, isso será de maneira cada vez mais clara, cada
vez mais evidente.

Isso faz parte do face a face com a Verdade tal como foi desenvolvido, anteriormente, pelo IRMÃO K.
Várias coisas que podiam parecer-lhes, antes, naquele momento, como confusas, como abstratas, como

inacessíveis, irão tornar-se evidentes.

*** 

Algumas interações de Consciências (como Ondas da Vida, como Lemniscatas Sagradas) irão lhes propiciar
viver uma série de experiências consigo mesmo, com outros, com o seu Duplo, com o Sol, levando-os a

aproximar-se, cada vez mais, dessa vivência do Absoluto que, se tal for a sua escolha, irá se atualizar sem
qualquer intervenção da sua parte, exceto, é claro, a investigação e a refutação.

A Doação da Graça, aceita e acolhida, permite ser o Absoluto.
Aí onde não existe qualquer constrangimento, qualquer antagonismo, qualquer Dualidade e eu diria, até

mesmo, muito pouco de encarnação.
Porque, naquele momento, vocês irão perceber que vocês estão vivendo em outros lugares como neste corpo.
Este corpo irá parecer-lhes como peso, pesado e denso, não tendo qualquer realidade, qualquer veracidade.

Vocês vão ver isso como uma Verdade Absoluta, sem esforço, sem pensar, sem criá-lo, sem imaginá-lo, mas,
sim, como uma evidência total, sem qualquer crença do que vocês São em Verdade.

*** 

A Obra que foi realizada, em vocês, segue o conjunto das Obras que foram dadas (desde alguns anos,
paralelamente a mim) pelo Arcanjo nomeado JOFIEL (ndr: intervenção de JOFIEL de 25 de setembro de

2008) (5).
Essas Obras são, efetivamente, por analogia, o conjunto das Obras a realizar em meio ao que foi chamado de

‘alquimia’.
É exatamente o que ocorre no seu corpo.

O Corpo Etéreo (que foi mantido vivo, mas cortado da sua Fonte) transforma-se, doravante, em plena
velocidade.

É ele que lhes dá a sensação de estremecimento e de arrepio.
Ele está calcado no Corpo de Estado de Ser.

Ele está calcado na possibilidade de viver a Multidimensionalidade, o Si, a Presença e, também, de anular-se,
completamente, a fim de se deixar viver o Absoluto.

As manifestações de tipo fogo, as manifestações de tipo frio, podem se alternar.
Naturalmente, elas não devem ser confundidas (e elas não podem ser confundidas) com qualquer Presença

que não fosse da Luz.
Isso é evidente porque vocês não irão se perguntar, mas vocês terão, instantaneamente, todas as respostas

Vibratórias possíveis e úteis para finalizar a crisálida que, eu repito a vocês, não precisa da sua intervenção, da
sua Consciência.

Esse processo é totalmente natural.

*** 

Desde o aparecimento da Onda da Vida (no mês de fevereiro) e durante este mês de maio, em que a
Radiação que atinge a Terra será (como lhes disse o Nosso Comandante) a mais vasta quantidade e qualidade

jamais vertida desde 50.000 anos, o que é para viver é, incontestavelmente, a Alegria.
O que é para viver é, incontestavelmente, o Absoluto.

Não procurem se estabelecer, vocês mesmos, em algum lugar.
Porque o estabelecimento da sua Consciência (ou da sua não Consciência) se faz, aí também, de maneira

totalmente natural, espontânea.
Vocês estão em fase de regeneração total do que lhes foi removido e retirado.

Tudo isso é então natural, espontâneo e extremamente jubiloso.
O Sopro novo é, evidentemente, o Sopro que percorre esse Corpo Etéreo regenerado.

O Corpo Etéreo regenerado que, para muitos de vocês, será o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser
mesclados, dando-lhes acesso ao conjunto das Dimensões e estabelecendo-os na sua Linhagem Estelar e na

sua Dimensão Estelar de origem.
Vocês nada têm que buscar.

Pois, exatamente, são vocês que são encontrados pela Onda da Vida e por esta alquimia.
Muitos de vocês serão levados a conscientizar a existência de um Duplo, onde ele estiver.

Isso se reflete por um fortalecimento do processo alquímico, na sua intensidade, no seu desenvolvimento, na
sua manifestação em meio mesmo à sua Consciência.



O seu humor permanecerá constante e nada deste mundo nunca mais poderá afetá-los, de maneira alguma.
Aí está o que acontece (ou o que irá acontecer), em vocês, nesta fase tão particular.

Se lhes parecer existir elementos que eu tenha omitido, nesta descrição, se existir, em vocês, interrogações
referentes ao que eu acabo de estabelecer, aqui mesmo, então eu lhes dou a palavra e eu os escuto,

esperando poder ali levar uma resposta.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

O conjunto do que eu acabo de exprimir, pelas palavras, será expresso, agora, pela Vibração.
Se isso já não foi feito, descruzem as pernas e os braços.

Fechem os seus olhos.
Fechem, também, a boca.

Nada façam.
Nada peçam.

Estejam simplesmente presentes a si mesmos, aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-nos, agora, realizar isso pelo Silêncio: o Novo Silêncio que é o Som da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-me, agora, dar-lhes Bênçãos e Graças.
Eu sou RAM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E RAM lhes diz até breve.

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

RAM - 9 mai 2012 from Les Transformations on Vimeo.

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

1 - UM AMIGO (07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-au...

*

2 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

http://vimeo.com/lestransformations
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://vimeo.com/63252488
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html
http://vimeo.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html


3 - Coletânea: ‘ABRIR O SI, REALIZAR O SI, CONSCIENTIZAR O SI’
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar...

*

4 - 'Apego Arquetípico da Personalidade a Ela Mesma' e 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida'
[Protocolos]

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-d...
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-apar...

*

5 - ARCANJO JOFIEL (25.09.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008...
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef53c.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
09 de maio de 2012

(Publicado em 10 de maio de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar-o-si.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-da.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008.html
http://autresdimensions.info/articlef53c.html


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE - 

“Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à
Beleza. Nada mais é necessário. Nada mais é desejável.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_... 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, eu estou com vocês.

Eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE e influente no Manto Azul da Graça.
Eu venho, de qualquer forma, prosseguir o que disse minha Irmã MA, sua Irmã (ndr: MA ANANDA MOYI).

Eu venho dizer-lhes para ousar nada ser, para ser Tudo.
Isso irá completar o que eu disse sobre a Unidade, na minha experiência, assim como na Humildade e na

Simplicidade.

***

Nada ser é não mais resistir.
É descobrir e viver a Transparência.

Nada parar, nada reter, sobre este mundo.
É tornar-se o mais espontâneo possível.

Deixar fluir, através da vida, a verdadeira Vida.
Fazer-se muito pequeno, não mais existir, para fundir-se nesta Eternidade, para fundir-se na Luz.

Desposar CRISTO.
Desposar a Luz.

Desposar o Duplo.
Tornar-se si mesmo esta Transparência.

Aceitar nada mais reivindicar.
Não mais ter qualquer lugar em meio a este mundo, para ter todos os lugares além deste mundo.

Fazer cessar toda reivindicação, toda necessidade de se apropriar, de possuir, a fim de não ser si mesmo
possuído pelo que se possui.

Tudo dar de si, porque é apenas desta maneira que vocês vivem esse Tudo (como lhes disse minha Irmã MA),
que vocês podem provar esta satisfação, este contentamento total, esta Alegria suprema, muito além de

qualquer Samadhi.

GEMMA GALGANI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-2WAUY7IVtOg/UqStj1DidOI/AAAAAAAADtc/JbkyktY3yDE/s1600/000+gemma+-+10.05.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esta Alegria, além da alegria, que é um riso, porque vocês descobriram a Verdade, descobriram, de algum
modo, o vaso das rosas.

Vocês não participam mais da mentira, vocês não participam mais do que não é consistente, do que é falso.
Ousar nada ser é ser liberado de todo peso, é aliviar-se, si mesmo, de todos os pesos que haviam sido

mantidos, nutridos.
É tornar-se Vivente, tornar-se Verdadeiro e autêntico.

É desposar CRISTO.
É desposar esse Duplo que vem ao seu encontro.

É desposar o Sol.
É desposar a Vida e desposar, sobretudo, a Liberdade.

Vocês são Livres?
Vocês querem ser Livres?

Ousar nada ser na superfície deste mundo, sem luta, sem combate, sem lugar para ter ou manter, sem papel
ou função a desempenhar, e sem sofrimento.

Porque ousar nada ser libera-os, de maneira evidente, de maneira total, de todo peso, de todo apego e,
sobretudo, de toda Ilusão.

Ousar nada ser é, de algum modo, a única maneira de ser Tudo e de ser Absoluto.
A Unidade é uma abordagem em meio à Luz branca, onde vocês veem a Luz branca.

Resta-lhes tornar-se esta Luz branca e não ser mais nada senão esta Luz branca, que abrange toda criação e
tudo a criar.

Ir para o nada, para ser Tudo, é muito exatamente o que disseram outras Irmãs, outros Irmãos (quaisquer que
fossem seus horizontes de onde eles vinham), tendo lhes permitido extrair-se de tudo o que era peso e

pesado, de toda Ilusão.

***

Hoje, cabe a vocês ousar nada ser, ousar abandonar-se, ousar abandonar, até mesmo, toda vontade, toda
reivindicação, deixar trabalhar o que sabe muito mais do que vocês, neste corpo, nesta pessoa.

É permitir à Verdade estabelecer-se: aquela que irá satisfazê-los, aquela que irá dar-lhes de beber e que fará,
mais do que nunca, vocês realmente terem sede, que irá dar-lhes de beber a água da Vida Eterna, aquela que

tira todo sofrimento e todo medo.
Ousar nada ser é ser Tudo.

É passar aí onde não há passagem.
É estabelecer-se no que sempre esteve estabelecido.

Nada buscar, nada compreender e, no entanto, tudo é encontrado, tudo é compreendido, além do mental, além
da vida habitual sobre este mundo.

Ousar nada ser é assumir o risco de tudo perder.
É assumir o risco de não mais existir, para ser, enfim, a Verdade.

Não mais ter-se fora do que quer que seja.
Fazer sua a Eternidade.

Fazer sua a Paz Suprema.
Para isso, é preciso tudo dar.

Para isso, é preciso tudo doar, é preciso tudo abandonar.
Deem um passo para a Luz, ela dará dez para vocês.

Deem um passo para CRISTO, Ele dará cem para vocês.
Isso é de tal Simplicidade, de tal Humildade que jamais a arrogante personalidade irá aceitá-lo.

É preciso ousar Ser isso para tornar-se Transparente, para tornar-se o que jamais deixa de ser, para tornar-se o
que sempre foi e do que cada um de nós, na encarnação, saiu um dia (pelas portas do sofrimento, pelas portas

da divisão).
Ousar nada ser é pôr fim a tudo o que sofre, a tudo o que é difícil, a tudo o que é falta, porque nada neste

mundo poderá saciá-los, de maneira definitiva.
Porque nada, neste mundo onde vocês estão, poderá trazer-lhes qualquer contentamento duradouro.

Somente o Amor é duradouro.
Somente a Verdade é Eterna.

Ousar nada ser, aqui, é ser Tudo, por toda parte e aqui.
Desvanecer-se sem renunciar.

Desvanecer-se de qualquer pessoa.
Desvanecer-se do que é efêmero.

Viver enfim a Eternidade (o que minha Irmã chamou de Shantinilaya) é, hoje, uma realidade totalmente, e mais



facilmente do que antes, acessível.
O que tinha sido separado, os Véus da Ilusão, estão cada vez mais evanescentes e terminantes.

Vocês estão no alvorecer desse dia novo, no alvorecer desse último dia: isso se avança.
O seu corpo sente isso.

A sua consciência sente isso, também.

***

Lembrem-se de que vocês nada têm que percorrer.
Lembrem-se de que não há esforço a fazer.

É apenas questão de ousar.
É apenas questão de não resistir.

É apenas questão de deixar trabalhar, de deixar acontecer, de deixar Ser.
Os Anciãos insistiram, por sua vez, sobre “permanecer tranquilo” e sobre “deixar como está”, porque isso é,

agora, a única coisa possível e que irá se tornar possível, cada vez mais, de fazer.
Nada mais poderá ser possível.

Resta-lhes apenas ousar Ser, ousar nada ser para Ser Tudo.
Isso é a própria ousadia: simplesmente, ousar nada ser, é também ousar Ser Tudo.
Na Humildade, na Simplicidade, na Transparência, na espontaneidade, na Infância.

Alguns chamam isso de Criança interior, aquela que dá gargalhada porque ela não é afetada por qualquer peso,
por qualquer sofrimento.

Se vocês forem afetados, vocês saem da sua Criança interior.
Se vocês ficarem pesados, vocês saem da Criança interior.

Ousem ali retornar, ousem vocês ali se recolocar.
Ousem nada fazer.

A Luz encarrega-se de tudo, integralmente.
A Luz é Inteligente, vocês sabem, vocês vivem isso.

Ela é Graça, abundância, evidência.
Seja qual for a mudança que lhes propuser este mundo, será de todo modo feliz porque, em última análise, há

apenas isso, o que é feliz.
Só o olhar da personalidade pode fazê-los crer em uma perda, em um abandono, mas nada de tudo isso

realmente pode ser verdadeiro.
Como disse minha Irmã, vocês são a Beleza, além de tudo o que vocês podem supor, além de tudo o que

vocês podem imaginar e sonhar.
Resta-lhes ousar: ousar nada ser, ousar ser Tudo.
Isso não necessita, de vocês, qualquer dificuldade.

Só o que é limitado crê que isso é difícil e inacessível.
Tudo está em vocês, absolutamente tudo.

***

Para ousar nada ser, a verdadeira soberania, é isto: é de nada depender deste mundo.
Então, é claro, este corpo nutre-se deste mundo (este corpo e o que vocês são), nutre-se das relações que

vocês estabeleceram, mas se apreendam de que a Luz é Tudo, absolutamente Tudo.
E para se estabelecer nesta Morada da Paz Suprema (como nomeou minha Irmã MA), é preciso tudo deixar.

Não no sentido de abandonar uns e outros, mas tudo deixar do que vocês creem, tudo deixar do que é
efêmero, e o último interveniente a se expressar aqui ajuda vocês (ndr: ver as intervenções de BIDI) (*).

***

Se vocês derem um passo para a Luz, a Luz dará dez para vocês.
Se vocês deixarem os seus medos e as suas dúvidas, vocês irão constatar que a Paz irá se instalar de maneira

cada vez mais evidente, cada vez mais presente, cada vez mais ampliada, e cada vez mais potente.
Vocês nada devem fazer.

Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à Beleza.
Nada mais é necessário.



Nada mais é desejável.
Quanto mais vocês ousarem nada ser, mais vocês irão se tornar o Todo, porque o nada se torna o Todo.

O que se esvazia, em alguma parte (ou que parece esvaziar-se), na realidade, faz apenas preencher-se da
abundância e desta Beleza.

Tudo o que é limitado vai exercer o que é o seu papel, ou seja, impedi-los, colocar-lhes, digamos, os bastões
nas rodas.

Mas, mesmo esses bastões não existem.
Decidam colocar-se na Vida.

Decidam ousar e ousem.
A partir desse momento, a sua vida irá se tornar a verdadeira Vida, e não aquela que vocês quiseram,

desejaram, ansiaram ou recusaram.
Não há qualquer peso que possa permanecer na Luz.

A Luz dissolve tudo o que é pesado, tudo o que está pesando.
Ela estabelece a Alegria.

E vocês são a Luz.
Quando a Alegria é estabelecida, de maneira permanente (e não, simplesmente, como um estado que vai e

vem), então Shantinilaya está aí.
Tudo fica pleno, tudo é preenchido.

Nada mais pode esvaziar-se, nada mais pode desaparecer porque vocês, justamente, ousaram nada ser.
A vida torna-se, na totalidade, para vocês, uma Graça total, onde tudo é evidente, onde tudo é simples, onde

tudo é fácil.
Não há esforço a prover, na Unidade, no Absoluto.

Há apenas que ser o Todo.

***

Ousem.
Ousem e vocês irão constatar, por vocês mesmos, o que isso é, mas é preciso ousarem.

Ninguém pode ousar, aí tampouco, no seu lugar.
A Alegria nutre-se da Alegria.
A Alegria fortalece a Alegria.
A tristeza fortalece a tristeza.
O medo fortalece o medo.

Se vocês ousarem ser o que vocês são, nada aqui, e Tudo, por toda parte em outros lugares, vocês serão
cobertos, cobertos de Graça, cobertos e saturados de Alegria.

Saturados de felicidade, cobertos da Unidade, cobertos do seu Duplo, cobertos do Sol.
Mas, para isso, é preciso criar um espaço, é preciso limpar tudo o que não é isso.

É preciso soltar, é preciso desatar tudo o que vocês puderam acreditar, tudo o que vocês puderam construir.
É preciso Abandonar-se à Fonte de vocês mesmos.

Vocês irão descobrir o Riso, porque a Vida é Riso, não aquela que vocês vivem sobre este mundo, não o riso
que vocês experimentam sobre este mundo, que depende sempre de algo do exterior.
Aqui, o Riso vai nascer por si só, da Eternidade, do que vocês São, e não de algo mais.

Se vocês aceitarem estar nesta confiança, se vocês aceitarem ousar, então nada mais será, nunca mais, como
antes, porque haverá, efetivamente, um antes e um depois.

Vocês nunca mais poderão ter medo, mesmo do seu próprio desaparecimento.
Vocês não poderão mais ter medo da pessoa, ou seja de quem for, ou seja do que for.

A ilusão terá sido arrasada.
Vocês serão eternos, vocês serão a Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda por um tempo.

Vocês serão desvencilhados de tudo o que não é o Riso.
Vocês irão se encontrar, vocês mesmos, em sua leveza, a leveza da Eternidade e do Riso, nos espaços onde
tudo o que é empreendido pela Luz contribui e converge para manter a permanência da Paz, da Alegria e do

Riso, sem se colocar questões, sem depender do que quer que seja.
Para isso, é preciso simplesmente ousar nada ser.

Ousar não é um ato de vontade, é um ato absoluto de fé, inteiramente, na Verdade e no inefável.
É cessar de dar seu crédito, seu olhar, ao que é efêmero, ao que não existe sobre este mundo.

Não é recusá-lo, é aceitar tudo.
É exatamente isso.



***

Ousar nada ser leva-os ao Absoluto, porque vocês se tornam lúcidos sobre a própria natureza do efêmero que
é apenas resistência e sofrimento e oposição ao Eterno.

É tornar-se esse Coração radiante e palpitante que nada pede, que nada produz, e que, no entanto, irradia e
palpita.

É tornar-se a Eternidade e o Riso.
Ter inclinação por isso, como dizia minha Irmã HILDEGARDA, é também se Abandonar.
Abandonar toda luta, Abandonar-se si mesmo, Abandonar o Si, é entrar no Si, além do Si.

É estar bem mais do que simplesmente Presente.
É ser bem mais do que a Presença.

É Ser por toda parte.
Os tempos desta Terra vão pedir-lhes para ousar.

Os tempos desta Terra vão fazê-los realizar o face a face, tão temido e tão esperado.
Vocês, e vocês sozinhos, têm, de alguma forma, em mãos, e no Coração, o conjunto das chaves.

Cabe a vocês tocar a sua partitura.
Onde vocês se colocam?

Quem vocês ousam ser ou quem vocês ousam parecer?
A natureza essencial de cada um de nós, a essência de cada um de nós, é Riso e Dança, sem qualquer limite,

sem qualquer constrangimento, exatamente ao oposto e ao contrário deste mundo.
Vocês não podem encontrar o Riso Eterno ou a Dança Eterna sobre este mundo.

A menos que vocês o tenham encontrado em outros lugares, ou seja, não sendo nada aqui.
Então, o que quer que se torne este corpo, esta pessoa (seja em um tempo muito curto ou em um tempo mais

longo), vocês não são mais dependentes disso.
Vocês são, real e concretamente, o Absoluto.

Vocês são o Riso, vocês são a Dança.
Mesmo se o seu corpo estiver imobilizado por uma doença, vocês continuam a ser o Riso e a Dança.

Que lhes cortem uma mão ou que os matem, que deem um fim a este corpo, vocês permanecem o Riso e a
Dança, porque o Riso e a Dança são eternos.

A Vida, a Luz, que chega sobre este mundo, chega para lembrá-los, chega para despertá-los porque vocês
dormiam e vocês não sabiam que a hora chegou de despertar-se, que a hora chegou de Rir e de Dançar.
O Manto Azul da Graça convida-os a manifestar a Graça, a se tornar, vocês mesmos, a Dádiva da Graça.

Vocês devem doar o que vocês receberam, na totalidade.
Vocês devem ser Transparentes.

Esse “vocês devem” é um convite, não há qualquer obrigação.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste, vocês estão convidados à sua Eternidade.

Tudo ali chama por vocês.
Vejam isso.

Nada mais há para ver a não ser este apelo: aquele da Eternidade.

***

Ousem nada ser e vocês serão o Riso e a Dança.
Vocês são a Morada da Paz Suprema.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Unidade.

O Céu vem abrasá-los, um abrasamento de Amor, de Riso, de Alegria e de Dança.
Este abrasamento vem convidá-los a Ser, muito além da existência, a Ser além do que é limitado e confinado.

A Luz vem pedir-lhes a sua resposta, ela vem Desposá-los.
Vocês querem Desposar a Luz?
Se sim, então, ousem nada ser.

Não tenham mais medo, porque o medo é um peso.
O Manto Azul da Graça, a cada dia e a cada quinta-feira irá colocar, digamos, uma camada sucessiva de Luz
que se adiciona às outras, tornando cada vez mais perceptível a Onda da Vida e, também, a descida da Luz.
Especialmente sobre o Ponto ER da cabeça e sobre o Ponto OD do seu peito, devendo resolver-se e sofrer

alquimia, eles também, no seu peito, no centro da Lemniscata Sagrada.
Aí também, há um Casamento para aquele que ousar nada ser, um Casamento Eterno: aquele da Liberdade,



aquele da Eternidade.
Aí onde se encontra a indizível e a inefável felicidade do Riso e da Dança.

Ousem nada ser, e tudo isso se desenrola, aqui mesmo, não em outros lugares, nem em outro tempo, mas
aqui mesmo.

Sejam humildes.
Sejam verdadeiros.

Sejam transparentes.
Sejam a Criança, sejam a providência.

Aí está a Alegria.
Aí está o Riso.

Aí está a Dança.
E aí está a Eternidade: o que não morre jamais, o que apenas pode nascer a cada sopro, a cada instante deste

tempo, como de todo tempo, deste espaço como de todo espaço.
O apelo da Onda e o apelo da Luz são uma Dádiva.

Porque vocês são a Dádiva, na sua Eternidade.
Nada retenham.

Ousem nada ser.
Vivam o que vocês são.

A Luz nada lhes pede: ela lhes propõe para ser si mesmo, ela lhes propõe o Riso, a Dança e a Alegria, e nada
mais.

Porque tudo está aí: no Riso, na Dança e na Alegria.
A Dança da Onda, a Dança do corpo de Estado de Ser no Sol e nas Dimensões, a Dança da Vida, aquela da

Onda que ondula e que ondeia, aquela que estremece no seu Templo, aquela que arrepia no limite da sua pele,
no limite deste corpo.

***

Lembrem-se do que vocês são.
Vocês nada são do que vocês acreditaram.

Vocês nada são do que lhes mostraram neste mundo.
Vocês não são, nem um pouco, as histórias que vocês viveram.

Vocês são somente a Beleza e a Luz.
Isso é Tudo.

Aceitem e ousem nada ser e a Alegria será a sua Morada.
O Riso e a Dança serão a sua manifestação nos espaços de Estado de Ser, no encontro com o Duplo e como
em qualquer encontro, porque vocês se encontraram si mesmos, sem falso semblante, sem subterfúgios, em

total Transparência e em total legitimidade.
Eis o que vem dizer-lhes a Luz.

Ela vem dizer-lhes o que vocês São.
Ela vem falar-lhes do Riso, da Dança e da Alegria.

Ela vem falar-lhes da sua Eternidade.
Ela vem falar-lhes da Beleza.

***

Além da ilusão deste mundo, o que nós vemos, nós, são Seres magníficos, Seres de Luz, Sementes de
Estrela, Ancoradores da Luz, Filhos da Unidade, Seres de Radiância e de Transparência.

Nada mais é Real: só isso É.
Não é somente o seu legado, nem qualquer futuro.

É a Verdade que jamais deixou de existir e que não pôde desaparecer.
Hoje, vocês são convidados ao Banquete Celeste dos seus encontros.

Ousem nada ser do que vocês acreditaram, do que vocês imaginaram sobre este mundo, e vivam a Alegria, o
Riso e a Dança.

É o que vocês são, mesmo se, por enquanto, vocês não puderem aceitá-lo, nem mesmo alcançá-lo de leve.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque essa é a única Verdade.

Não há outra, nada mais existe.
A Radiância do Conclave lhes diz isso e faz ressoar isso no conjunto das estruturas deste corpo, vindo fazê-los



Vibrar e estremecer e fazê-los arrepiar-se.
A hora chegou de avançar e de se elevar na Verdade.

Ousem.
O Manto Azul da Graça é tudo isso.

Esse véu de Luz revela totalmente a Verdade do Ser.
O Manto Azul da Graça dissolve qualquer sombra que poderia estar ainda presente e qualquer corpo que

poderia incomodar ou frear o Ser.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, a Estrela UNIDADE, que é a fonte do Espírito, do Atman, desta Centelha Divina.
Vocês não são somente a Centelha, vocês são a Chama e o conjunto das centelhas: este Absoluto de que lhes

falo.
Eu proponho a vocês, em conjunto, para acolher este Manto Azul da Graça no seu corpo.

Ousem acolher.
Essa será a minha maneira de expressar-lhes a gratidão da sua Presença, com a minha Presença, na Roda do

Riso e da Dança.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até breve, todas as quintas-feiras, todas as noites, o conjunto das minhas Irmãs estará em vocês,
vocês irão se tornar Nós, assim como os Anciãos.

GEMMA saúda vocês.
GEMMA ama vocês, na Eternidade.

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

(*) – Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articleeac7.html

10 de maio de 2012

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://autresdimensions.info/articleeac7.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela AL -

 http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-05-10.mp3

~ Estabelecimento em Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema ~ 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, que a Paz, que a Alegria, sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês enquanto representante da Estrela AL e, ao mesmo tempo, como uma das Estrelas que leva
até a sua consciência o Manto Azul da Graça.

Eu venho lhes falar do estabelecimento do que vocês São, na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya. 

*** 

Falar-lhes disso está sendo feito em um tempo oportuno, para vocês, em um tempo quando muitas coisas
foram transmitidas, quando vocês mesmos realizaram muitas coisas sobre este mundo.

Hoje, quer seja pelo Manto Azul da Graça, como pela Luz Vibral vindo até vocês, existe, de alguma forma, um
convite da Luz para Viver e para estabelecer-se em algo de que, talvez, vocês tenham se aproximado, que,

talvez, tenham experimentado.
Hoje, a intensidade da Luz, a intensidade do Amor que é, eu os lembro, a natureza de todos nós, vem convidá-
los a instalar-se, de maneira permanente e definitiva, em uma Consciência que, talvez, nada mais tem a ver com

a sua vida habitual, que nada mais tem a ver com o que vocês pensam, com o que vocês imaginam.
E que, talvez, pode lhes parecer muito diferente daquilo que vocês esperavam.

MA ANANDA MOYI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-05-10.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-TqIL4HUSXr0/UXHwkESlbNI/AAAAAAAABEE/OjYzz1RRXdg/s1600/ma+(2).jpg


E, no entanto, se vocês estão me escutando, se vocês estão lendo, significa que, em alguma parte em vocês,
é justamente este estado, este Último, que vocês buscavam desesperadamente sobre este mundo, em vocês,

como no desenrolar da sua vida.
Hoje, isto está acessível, plenamente, totalmente.

*** 

No momento em que a Luz os chama para serem, na totalidade, o que vocês São, a consciência pode viver
uma série de elementos, sobre os quais eu lhes falei, como a Retração da Alma (ver a intervenção de MA

ANANDA MOYI de 10 de março de 2012 (1)).
A intensidade que é produzida, ou que será produzida, no campo de experiência da sua consciência, deve levá-

los a posicionar-se, a definir-se, de algum modo, e a responder a este impulso que vem de muito longe, para
vocês. Bem distante da sua própria alma, bem distante desses impulsos para viver, aqui mesmo, sobre este

mundo.
Algo que, por alguns lados, enquanto isso não for despertado, se pudermos dizer, pode lhes parecer muito

distante, muito desanimador.
E, no entanto, eu repito, isso é ao que vocês aspiraram durante toda a sua vida, durante todas as suas vidas.

Esta busca que vocês realizaram, que lhes parece ser de longo tempo, está realmente aí.
Então, é claro, para aquele que vive neste mundo, é difícil admitir, compreender e viver que o que tanto foi

buscado, ardentemente, intensamente, que levou muitas horas, muitas vidas, sempre esteve aí.
Mas, sobretudo, que o que sempre esteve aí vai, de algum modo, extraí-los de tudo o que foi denominado

efêmero, ilusório.
Mesmo se, até agora, isso parecesse, para aquele que vivia a sua vida sobre esta Terra, que ele podia realizar

esta busca, vivê-la e continuar a viver o efêmero sem mudar muitas coisas, sem perturbar demais a própria
consciência. 

***
 

As diferentes abordagens da Luz deixaram-nos viver, se vocês as vivenciaram, em um papel e uma função
específica.

Este papel, que foi realizado muito bem, deve ser, ele também, superado, transcendido, para chegar a algo
totalmente novo.

Que pode, para vocês, segundo os seus apegos, segundo as suas crenças, segundo os seus engajamentos,
representar um perigo, para eles.

Uma vez que, como foi dito por outros intervenientes, não há passagem de um ao outro, não há continuidade,
não há possibilidade de misturar os dois.

Há, depois de ter vivenciado o Abandono à Luz, o Abandono do Si a ser realizado.
Mas isso não é uma realização.

Isso é realmente, eu diria, um último aspecto.
Neste último aspecto, onde vocês talvez puderam provar alguns estados de Paz, algumas aproximações

do Samadhi, ou dos Samadhi, hoje, a Luz, a Vida, chama-os a outra coisa.
Naturalmente, esta outra coisa não é conhecida.

Esta outra coisa não corresponde a nada mais senão à Verdade eterna e inefável do que vocês São, na
Verdade, bem além de qualquer papel, de qualquer função e de qualquer identidade ou identificação. 

*** 

Lembrem-se, antes de tudo, seja qual for o seu posicionamento em relação ao que está aí, absolutamente
nada, nem ninguém, irá julgar o seu estado, a sua conduta, eu posso dizer também, a sua escolha.

Mas vocês devem estar bem conscientes e lúcidos de que esta escolha vem perturbar, vem fazer desaparecer,
de algum modo, a identidade que vocês achavam ser até agora.

Há, nesse nível, além do que foi denominado, por SRI AUROBINDO, o Choque da Humanidade, o seu Choque
(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (2)), um medo e uma dúvida.

Este medo e esta dúvida já existem previamente em cada Irmão e cada Irmã, já que isso está inscrito no
princípio de sobrevivência, no princípio de preservação da vida, tal como concebem a separação, a divisão.
Muitos elementos que vocês talvez puderam vivenciar, agora, fizeram-nos tomar consciência da sua própria

divisão, da sua própria separação, da sua própria limitação. 

*** 

Alguns de vocês se acomodaram com esta separação, com esta limitação, pois não havia qualquer meio,
pensem, de viver de outra maneira.

Então, vocês olharam, em diferentes cantos deste planeta, para aqueles que, segundo vocês, chegaram a algo



diferente.
Vocês os viram, vocês leram sobre eles, vocês talvez os assistiram, vocês gostaram deles enquanto modelos

de grandes Irmãos e de grandes Irmãs, esperando talvez um dia provar disso, viver isso.
Se vocês não vivenciaram isso, naquele momento, é preciso aceitar que havia, em vocês, naquele momento,

algo que, frontalmente e, por vezes, de maneira sutil, impedia, em algum lugar, de realizar a sua Verdade
Eterna.

E o que impedia nada mais é senão a própria personalidade, a própria alma, onde toda a consciência e todos
os interesses são dirigidos para o que vocês poderiam denominar uma realização, em meio a este mundo:

realizar um objetivo, seja ele da ordem que for, familiar, profissional, ou mesmo espiritual.
Vocês se aproximaram dessa possibilidade, por vezes, como eu disse, ardentemente, através de práticas,

através dos seus grupos, através dos seus sonhos.
Mas, como vocês constataram, isso sempre foi, na maioria das vezes, apenas experiências, apenas estados

que não persistiam, que não se estabeleciam.
Para alguns de vocês, um contentamento saía daí porque isso era suficiente para preenchê-los, a fim de

permitir-lhes viver sobre este mundo sempre com esta espera e esta esperança de que, um dia, vocês iriam
vivê-lo.

Isso os alimentou, no sentido próprio e no sentido figurado.
Isso manteve, em alguma parte de vocês, uma chama de esperança, uma chama nutrida pela própria alma e

pelas suas condutas, visando aproximá-los disso. 

*** 

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Por causa do derramamento da Luz vindo do Céu, a subida da Luz vindo da Terra os convida para realizar esta
junção com a sua Eternidade, não enquanto simples experiência ou simples estado transitório, mas, sim, como

a instalação na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya.
E, naturalmente, o que vocês chamam de Céu e de Terra pode lhes parecer desanimador.

Ou porque vocês não vivem isso, ou porque, tendo começado a vivê-lo, isso parou, ou ainda porque isso lhes
parece ser pesado.

Tudo isso, de fato, apenas resulta dos seus próprios apegos, da sobrevivência da sua própria personalidade.
Sempre lhes foi dito, e isso é verificável para cada vida, para cada Irmão, cada Irmã, que existe um princípio de

preservação desta personalidade efêmera, que se crê eterna, e que pensa conquistar, fazer sua, esta Paz.
E, hoje, vocês percebem, muitos de vocês, que não pode ser questão de viver os dois ao mesmo tempo.

Porque, nas primeiras aproximações da Onda de Vida, se ela não subiu até o final, vocês mesmos não estão
instalados nessa finalidade, que não depende de qualquer tempo e, ainda uma vez, de qualquer etapa. 

*** 

Há, de algum modo, um luto a fazer.
Há, de algum modo, um medo a superar, uma dúvida a dissipar.

E, no entanto, vocês sabem muito bem que vocês mesmos não podem, de modo algum, controlar, dominar e
dirigir esse princípio de preservação da vida, já que tudo, em meio à sua personalidade, frente a isso, vai incitá-

los a essa retração da Alma, da qual eu falei há algum tempo.
E que hoje, mais do que nunca, encontra-se frente a vocês, realizando, efetivamente, essa espécie de face a

face, com vocês mesmos, com a Luz, com o seu Duplo, onde quer que ele esteja.
A Luz os chama, mas ela não os chama simplesmente para deixar-se atravessar por ela, ela não os chama

simplesmente para desempenhar um papel ou uma função com ela: ela os chama para Ser ela mesma.
Ela os chama, como fez CRISTO, em outro momento, para “deixar os mortos enterrarem os mortos”, e para

serem Viventes, para serem Liberados.
E vocês não podem ser Liberados Viventes e estarem, ao mesmo tempo, confinados na morte, no efêmero.

Isso é extremamente frustrante.
É isso que provoca essa retração da Alma, porque vocês construíram uma esperança, uma espera, de que a

Luz seria complacente, transformadora da sua personalidade.
Isso construiu um princípio de evolução, um princípio de melhoria.

Do mesmo modo para a alma.
E, depois, a Luz vem chamá-los para empurrar e derrubar tudo isso. 

*** 

Um interveniente novo (ndr: BIDI) vem extraí-los, literalmente, das suas próprias crenças que restavam, dos
seus próprios apegos.

Não há pior apego do que aquele que é dirigido a si mesmo, para si mesmo.
Porque ele faz parte do que vocês concebem, ou podem conceber, viver, do que vocês denominam a vida.



Mas muitos lhes disseram: vocês não são Viventes, vocês estão mortos.
Vocês apenas podem ser Viventes se forem Liberados, se saírem de toda ilusão, se vocês se estabelecerem

em Shantinilaya.
Shantinilaya não é para procurar.

Não é algo que vai decorrer de uma experiência, de uma meditação, de qualquer percepção, como um
despertar da Kundalini, ou de qualquer outra coisa em vocês.

É um princípio que é vivido, a partir do momento em que vocês abandonarem todas as crenças e, sobretudo, a
última das crenças: aquela de ser esta pessoa que me escuta.

Aquela de ser aquele que faz projetos, que faz planos, e que pensa em evoluir. 

*** 

Mais do que nunca, o derramamento da Luz e a subida da Onda de Vida vai derrubá-los em suas Ilusões, nas
últimas crenças que eram suas.

Que os atavam, de algum modo, para sempre manter a Ilusão, a todo custo, em meio a este mundo.
O que está surgindo é isso.

O derramamento da Luz atinge, durante este mês, eu diria, um máximo de eficiência, um máximo de potência.
Esta irradiação está vindo do centro da Galáxia, do Sol, dos seus Irmãos e das suas Irmãs, da própria Terra,

assim como do Conclave que nós reunimos recentemente (ndr: ver a intervenção de MARIA, de 06 de maio de
2012 (3), assim como as explicações dadas por ANAEL, em 09 de maio de 2012 (4)).

A decisão sempre cabe a vocês, porque ninguém pode tomá-la no seu lugar, porque ninguém pode realizar
isso no seu lugar.

Nenhum mestre, nenhum conselho, nenhum outro Irmão ou outra Irmã, mesmo o mais Liberado, pode fornecer-
lhes qualquer indicação sobre Shantinilaya.

É preciso, agora, aceitar ver-se, e aceitar ser iluminado pelo que está aí.
Tornar-se totalmente lúcido, sem julgamento, sem culpa, sobre o que, em vocês (e estritamente em vocês, e

em nenhum outro lugar), pode representar um obstáculo, ou obstáculos, para Shantinilaya.
Apenas vocês, e vocês sozinhos, isso lhes foi dito e repetido, é que podem cruzar o que não existe: esta
Última Porta, esta Última Reversão, este Abandono final ao que vocês São, e que vocês não conhecem. 

*** 

Há um imperativo, contudo: esse imperativo não é seu, mas é aquele da própria Terra, deste Sistema Solar, na
totalidade, que entra no fim inevitável do seu Kali Yuga (ndr: “idade sombria”, na tradição hindu), a fim de entrar

no seu Satya Yuga (ndr: “idade de ouro”), na sua Shantinilaya.
Vocês não podem tomar o trem andando, é preciso tomá-lo antes que ele saia.
Mas, ainda uma vez, jamais haverá qualquer julgamento, qualquer culpabilidade.

Cabe a vocês decidir onde vocês se colocar, neste prazo, de alguma forma, da própria Terra.
O Apelo da Luz, se eu puder denominá-lo assim, vai se tornar cada vez mais intenso, cada vez mais premente,

cada vez claro.
Não a fim de intimidá-los, ou de forçá-los, mas a fim de iluminar, sempre mais, o que deve ser iluminado.

Será preciso então posicionar-se.
Será preciso então viver o que é para viver, para vocês.

Porque nada, onde vocês estiverem neste mundo, pode evitá-los de viver o que será para viver.
Há algo inevitável.

Há algo inexorável, que é coletivo, que se refere à totalidade dos nossos Irmãos e Irmãs, tanto encarnados
como desencarnados.

Esse momento, por que é um momento, está inscrito de todos os tempos.
Ninguém conhece a data.

Mas, é claro, essa data está à sua porta, às portas deste Sistema Solar, às portas da sua consciência, que vem
apressá-los para se estabelecerem. 

*** 

Então, vocês querem se tornar, realmente, o que vocês São, na Eternidade?
Vocês querem permanecer no que vocês acreditam ser, no que vive e morre?

A Vida É.
Seja o que for que vocês decidirem, seja o que for que vocês transpuserem, ou não, vocês sempre Serão

essa Eternidade, quer vocês a aceitem ou não.
Apenas a sua personalidade fica se debatendo.

Não existe qualquer obstáculo, seja qual for.
Não existe qualquer restrição, seja ela qual for, que seja suficiente para fazê-los crer que isso depende,



justamente, desta restrição.
Pois, realmente, tudo isso depende estritamente de vocês.

Vocês estão prontos?
Vocês disseram sim?

O que vocês querem Ser?
Mais do que nunca, esta pergunta vai se tornar lancinante, até se tornar uma obsessão.

Até o momento em que a sua consciência se tornar Shantinilaya, ou se tornar outra coisa.
Não acusem ninguém.

Não acusem qualquer circunstância, nem no mundo, nem no seu Irmão ou na sua Irmã (seja lá quem estiver ao
seu lado).

Vocês são mestres de vocês mesmos, tanto em Shantinilaya, como em sua personalidade.
Shantinilaya vai torná-los cada vez mais incompatíveis com a personalidade.

Naturalmente, ela vai sussurrar-lhes que vocês ainda estão encarnados, ela vai sussurrar-lhes que vocês têm
que gerir, uma ação, uma relação, dos filhos para se ocupar, dos pais para manter.

Nenhuma circunstância deste mundo poderá persistir quando a Luz estiver aí, na totalidade.
Isso, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) jamais escondeu de vocês, já há vários anos.

Naturalmente, aqueles que mantêm a personalidade, irão querer, até esses momentos finais, que vocês jamais
estejam cientes do que está chegando, pois esse é o seu objetivo, pois esse é o seu propósito.

Mas será que é o de vocês?
Será que, realmente, vocês querem fechar os olhos?

Será que, realmente, vocês querem fechar o seu Coração ao Apelo da Luz?
Será que, realmente, vocês querem confinar a Luz nesta personalidade?

Ou será que, realmente, vocês tomam consciência do que vocês São, na Eternidade?
A personalidade é um beco sem saída.

A vida que vocês levam é um beco sem saída.
Sejam quais forem as suas alegrias, sejam quais forem as suas satisfações, sejam quais forem as

experiências que vocês fizeram, elas permanecem apenas experiências.
Hoje, mais do que nunca, e a cada dia que passar, a Luz vai mostrar-lhes a sua evidência, a evidência que é

sua, além desta personalidade. 

*** 

Em breve, toda a humanidade não poderá dizer que não sabia, pois ela será colocada frente a esta Eternidade.
E, depois, vai restar muito pouco tempo (no sentido encarnado) para, de algum modo, resolver a equação.

E esta equação é muito simples, ela é extremamente simples: vocês são a Shantinilaya?
Vocês são a Morada da Paz Suprema?

Ou vocês são o conflito?
Vocês são aquele que luta?

 Vocês são aquele que quer manter, a todo custo e de qualquer forma, o efêmero?
Não é preciso se perguntar.

Não há, propriamente falando, escolha.
Há apenas que constatar (pois isso irá se tornar cada vez mais evidente de constatar) o lugar onde vocês estão,

a sua verdade: será que esta verdade é Shantinilaya?
Será que vocês estão neste estado de Paz Suprema a cada momento da sua vida?

Ou, então, será que vocês estão nas suas próprias resistências, nas suas próprias contradições, nos seus
próprios apegos e no seu desejo pessoal de manter o que vocês chamam de encarnação?

É preciso, hoje, encarnar efetivamente, na totalidade, a Luz.
Mas, ao encarnar a Luz, nada mais existe: o efêmero não está mais aí, a personalidade não pode mais existir.

Vocês se conscientizam da Ilusão e vocês são Liberados.
Mas não venham pedir uma Liberação mantendo o que não pode, em caso algum, contribuir para a sua

Liberação, o que não pode, em caso algum, ajudá-los a ser o Liberado Vivente.
A personalidade jamais irá possuir a Luz, seja o que for que ela disser e seja o que for que ela realizar como

experiência.
O Si tampouco.

Ele será liberado, mas liberado do quê?
Da personalidade?

Deste corpo?
Desta vida, que não é a Vida?

O que vocês querem?



Aí está realmente esta grande questão.
E se vocês querem a Luz, vocês não vivem a Luz por quê?

Porque, simplesmente, vocês estão apegados.
Vocês estão visceralmente inscritos no que é efêmero.

A Eternidade nada tem a ver com o seu efêmero.
E vocês são a Eternidade, no entanto.

Vocês devem ver em vocês. 

*** 

Nenhuma resposta, de agora em diante, poderá vir de algo exterior a vocês.
Nenhum Irmão, nenhuma Irmã, poderá ajudá-los.

Mesmo os contatos conosco ou com pessoas da sua família (que virão lhes dizer as mesmas palavras) não
vão querer dizer mais nada.

É preciso acolher si mesmo, no Centro de si mesmo.
Será preciso podar tudo o que é supérfluo, tudo o que os prende ao que não é Eterno.

Não haverá outra solução.
Pois as próprias circunstâncias deste mundo vão se modificar, de maneira considerável.

Tudo isso, mais uma vez, jamais irá representar nem uma punição, nem um castigo, nem nada mais senão a
possibilidade de retornar à sua Eternidade, de retornar a Shantinilaya.

Será preciso olhar para Shantinilaya.
Será preciso olhar para a Luz.

Será preciso olhar para o Fogo que vocês São.
Será preciso acolher o seu Duplo, Fundir-se com a sua Eternidade.

Enquanto houver, em vocês, o mínimo sofrimento, significa que a sua personalidade, em alguma parte, gosta
deste sofrimento, pois isso lhe dá a sensação de persistir.

Tudo o que expressar um sofrimento, tudo o que puder se manifestar, como, aparentemente, uma oposição à
Luz, apenas vem de vocês e, de vocês, só de vocês.

Não julguem.
Não condenem.

Não condenem ninguém.
Entrem em vocês.

A Onda da Vida, assim como a Luz vindo do Céu, vem Libertá-los de tudo o que é efêmero, de tudo o que é
bloqueio à Liberdade.

Não a liberdade que vocês poderiam gostar e que poderia agir neste mundo, que são apenas ilusões de
Liberdade. 

*** 

Vocês e somente vocês têm, em vocês, as chaves, o potencial, tudo o que é suficiente e necessário para viver
a Luz que vocês São.

Todas as projeções, tanto de medo como de alegria exterior, devem dar lugar a esta evidência: vocês não
podem penetrar em Shantinilaya com os seus pesos, com o seu passado, com as suas histórias, com alguma

personalidade.
Isso deve realmente morrer em si.

É preciso, efetivamente (e isso irá acontecer muito em breve), perceber a ilusão, como nós a denominamos,
constantemente.

Este mundo é Maya, é Ilusão: ele não tem mais existência do que aquela que vocês lhe dão, nos momentos
em que vocês acordam.

E, no entanto, ele desaparece (como foi dito) todas as noites, enquanto vocês dormem.
Vocês não são deste mundo, vocês não são esta personalidade, vocês não são esta identidade: vocês

São Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.
Vocês são muito maiores e muito mais extensos do que esta forma limitada no tempo e no espaço.

Vocês São a Eternidade e vocês São a Beleza.
Cabe a vocês decidirem: o que vocês querem Ser?

O que vocês querem parecer?
Tudo está nas suas mãos.

Tudo será registrado na sua alma e no seu Espírito e no seu corpo.
Vocês querem resistir?
Vocês querem se opor?



Vocês querem sofrer?
Ou vocês querem Ser Shantinilaya?

Isso irá se tornar uma evidência, pois não haverá possibilidade de escapar a esta evidência.
Nenhuma. 

*** 

Cultivem a Paz.
Cultivem a serenidade.

Cultivem a neutralidade, a benevolência, para vocês, como para este mundo, como para todo mundo.
Os aspectos Vibratórios (levados, para muitos de vocês, a se reforçar, assim como disse UM AMIGO ou o

Mestre RAM) vão ajudá-los a realizar este face a face.
Se a Luz os chamar, de agora em diante, não recusem o Apelo da Luz.

Se a Luz fizer com que se deitem, não fiquem em pé.
Se a Luz colocá-los em pé, não fiquem deitados.

Vocês são capazes disso?
Vocês são a Eternidade?
Vocês são o efêmero?

Vocês são a personalidade ou vocês são o Estado de Ser?
Vocês são o Estado de Ser ou vocês são o Absoluto?
Shantinilaya é a sua Morada: não há outras moradas.

Todo o resto são apenas moradas efêmeras que vocês têm a possibilidade de emprestar, pois vocês estão
Livres e Liberados.

Mas estando Livre e Liberado, não pode acomodar (e irá acomodar cada vez menos) à ilusão deste corpo, à
ilusão desta personalidade, desta vida que vocês ainda levam. 

*** 

A Luz não lhes pede outra coisa senão para Serem, vocês mesmos, a Verdade.
E a Beleza. E a Eternidade.

A testemunha é Shantinilaya.
Vocês são a Eternidade.

Não existem outros obstáculos senão vocês mesmos, para Serem isso e nada mais.
Nada há para rejeitar, há, simplesmente, que tomar consciência, que mudar de olhar (como isso lhes foi dito),

de ponto de vista, de posicionamento.
Mas para isso, é preciso sair deste ponto de vista limitado, desta posição limitada que vocês acreditam estar.

A Vida, a Luz, não lhes pede nada mais.
Mas ela vem lhes pedir com insistência, com evidência.

O Fogo do Céu é uma Verdade.
Talvez vocês tenham sonhado, talvez vocês tenham pressentido, mas o Fogo do Céu está bem aí, muito

próximo, iminente.
Ele não vem destruir, pois o Fogo é o Sopro da Vida.

Ele vem Revelar e Libertar.
Ele vem apenas pôr fim ao efêmero, ao que jamais existiu em outros lugares senão nesta Ilusão.

O Coração é a Verdade.
O Amor e a Luz são a Verdade.

Não aquela que vocês podem conceber, imaginar ou projetar, mas este Amor Absoluto, esta Luz Vibral
Absoluta.

Vocês São a Luz.
Nós somos a Luz e não esta resistência que se expressa no que é limitado sobre este mundo. 

*** 

Muitos lhes disseram (através dos séculos e dos tempos): eles testemunharam Shantinilaya durante a sua
própria vida.

E, no entanto, este mundo sempre está aí, dando-lhes a impressão de que ele deve melhorar, amadurecer,
transformar-se, falando sempre da Luz, mas jamais vendo a Luz, falando sempre da vida, mas jamais vendo a

Verdadeira Vida.
É preciso, agora, se posicionar.

Mais do que nunca, os tempos estão sendo contados.



Eles não são mais descontados sobre esta Terra, mas eles são contados, para vocês.
Pois não haverá outras escolhas, a não ser Shantinilaya ou a resistência, a oposição e o sofrimento.

Abandonem todas as resistências.
Abandonem todos os conflitos, pois vocês não são o conflito.

Se apenas vocês pudessem averiguar esta frase pronunciada por CRISTO, sobre a vida e a morte, sobre o
pássaro que não deve se preocupar com o que ele vai comer amanhã, se vocês pudessem averiguar a eficácia

disso, vocês não poderiam resistir, em momento algum, ao que vocês São, pois vocês teriam a evidência da
Verdade Absoluta dessas frases.

Cabe a vocês decidirem.
Vocês querem ficar com os mortos enterrando os mortos?

Ou vocês querem ser Viventes?
Vocês querem participar do sofrimento?

Ou vocês querem Ser a Morada da Paz Suprema?
Absolutamente, não há nada da personalidade que vai se manter em relação a esta simples evidência (vocês

irão constatá-lo cada vez mais).
Muitos seres humanos sobre este planeta (que não estão em locais tão privilegiados como os seus), vivem

isso.
Quando os Elementos os arrebatam, de uma maneira ou de outra, será que vocês acham que isso seja outra

coisa senão o fato de serem arrebatados?
Vocês pensam nos seus entes queridos.

Vocês pensam no que vocês chamam de salvar a sua vida, de salvar os seus entes queridos.
Mas a Luz não vem lhes pedir para se salvarem dela.

Ela vem lhes oferecer a Liberdade, a Verdadeira, a Liberação, a Verdadeira. 

*** 

A Luz é um convite para se estabelecerem, ainda hoje, além de toda a experiência, neste Absoluto, nesta
Unidade, em Shantinilaya.
Vocês são Shantinilaya?

Vocês o São.
Mesmo se vocês não acreditarem, mesmo se vocês o recusarem, pois há algo, em vocês, que recusa.

Não existe qualquer circunstância exterior a vocês mesmos.
Não existe qualquer mundo exterior ao que vocês São, na Verdade.

Cabe a vocês se posicionarem: a Luz está fazendo o trabalho dela, quer vocês queiram ou não, quer vocês
aceitem ou não.
Fiquem em Paz.
Fiquem alegres.

Não pelas circunstâncias da sua vida, não pelas suas experiências, não pela sua busca, mas simplesmente por
Serem Shantinilaya.

A experiência de Shantinilaya não é uma experiência efêmera: eu qualificaria de experiência Eterna.
Pois quando Shantinilaya é revelada, vocês não podem mais ser outra coisa senão Shantinilaya.

Nenhuma restrição exterior, nenhuma tentativa da personalidade, pode mudar alguma coisa, pois vocês
alcançaram a Eternidade, vocês se tornaram a Eternidade.

Vários estados da consciência são oferecidos a vocês.
Vocês saíram da Ilusão, na totalidade.

Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estão em contato com vocês e que estão seguindo algum
caminho, vão ter medo, muito medo, pois, para eles, vocês estão perdidos, ao passo que vocês se

encontraram.
Mas aquele que é Shantinilaya não pode mais voltar atrás, pois ele está estabelecido na Verdade, na sua

Eternidade.
E o que está chegando a vocês, sobre este mundo, sobre esta Consciência que vocês são, é a Eternidade e a

Beleza.
Mas isso vai depender exclusivamente do seu ponto de vista: onde vocês Estão? Em que vocês estão?

A Luz vai convidá-los, muito em breve, para definir onde vocês Estão e em que vocês Estão.
Isso será um convite, o último, o final.

Ninguém poderá ignorá-lo.
De fato (como foi dito pelos Anciãos), os sons se modificam, a respiração se modifica.

Percepções novas emergem, mesmo em meio a este corpo.
Mas o mais importante é que vocês São, além da Consciência, além da personalidade, além de qualquer

individualidade: vocês São Shantinilaya.



Vocês são apenas isso.
Shantinilaya é o Absoluto.

A expressão, nesta forma, do Absoluto.
Shantinilaya ou a resistência: não haverá mais meio termo ou meias medidas.

Pois isso será a plena extensão de uma ou de outra, mas não das duas.
Cabe a vocês se posicionarem.

Cabe a vocês Amar. 

*** 

Aí está o que, enquanto representante da Estrela AL, eu tinha que dar a vocês.
Esperando que vocês tenham entendido (ou lido) além dessas simples palavras, que tenham sido percorridos

pela Onda Nova, pela Luz Verdadeira, a fim de ajudá-los a se posicionarem.
E lembrem-se de que há apenas vocês, de que não há nada mais a não ser o que vocês São, na Eternidade.

Vivamos, se vocês quiserem, um momento.
Eu lhes trago Shantinilaya: cabe a vocês se posicionarem, a partir de agora. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo.

Que Shantinilaya seja a sua Morada. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Até logo. 

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

1 - MA ANANDA MOYI (10.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/ma-ananda-moyi-10-de-marco-de-2012.html

* 

2 - SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

* 

3 - MARIA (06.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html

* 

4 - ARCANJO ANAEL (09.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html

 ***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article8cbf.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-10_mai_2012-article8cbf.pdf
10 de maio de 2012 

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-10_mai_2012-article8cbf.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/ma-ananda-moyi-10-de-marco-de-2012.html
http://autresdimensions.info/article8cbf.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html


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



Bem, BIDI está com vocês para trocar, entre nós.
Eu os saúdo, e eu lhes agradeço por sua Presença, suas questões.

Podemos começar.

Questão: você disse, há alguns dias: refute esse «eu», essa pessoa que você crê ser. Sem falsa humildade,
sem falsa simplicidade. Poderia desenvolver?

 
Bem, é muito simples.

O «eu» também, o «mim», se você prefere, tem, frequentemente, tendência a minimizar-s, é o que eu chamo de falsa
Humildade, porque não é minimizando o «mim» que você vai encontrar o Si e, ainda menos, o Absoluto.

Existe, de fato, uma propensão, no humano encarnado, de querer jogar o jogo da Humildade e, para isso, ele vai
apagar-se, em suas relações, ele vai dar a aparência de ser Simples.

Seu ego será posto por trás dele.
Mas é o próprio ego que se põe atrás dele.

Não há qualquer possibilidade de passar do ego ao Absoluto (eventualmente, ao Si).
Portanto, que o ego seja – como vocês dizem – positivo ou negativo, nada muda no problema: é, sempre, do ego.

Assim, quando você brinca de apagar-se, o que é que se apaga, se não é o ego?
Sempre ele.

Eu chamo, assim, a falsa Simplicidade e a falsa Humildade daquele que vai apresentar-se de certo modo: ele não põe
o ego à frente, mas é, sempre, o ego.

O ego pode, facilmente, brincar de fazê-lo crer que, se ele é gentil, se ele é prestativo, se ele é amoroso, isso basta
para contentá-lo (a você, o que você É).

Bem, nada há de mais falso.

Ser Simples não corresponde a um comportamento.
Ser Simples é ser simples de espírito, como uma criança, e não nas estratégias do ego, chamado negativo, que vai

apagar-se, crendo deixar existir o Amor.
Isso deve ser revisto.
Clara e Simplesmente.

O ego tem à disposição muitas estratégias.
Seu mental vai propor-lhe uma estratégia.

Se, de algum modo, você se apercebe de que é um engano, o que ele vai propor-lhe?
Outra estratégia.

E vocês passam suas vidas a jogar de estratégias.

Vocês não estão mais no imediatismo, vocês estão em um papel, em um julgamento de valor de si mesmos o que,
obviamente, é tudo, exceto Simples.

E, efetivamente, longe da Simplicidade.

A Simplicidade é aquela da criança, aquela que é espontânea, imediata e Presente.
A personalidade é inumerável em suas máscaras, em suas apresentações, mas apreendam que são apenas papéis:

nenhum é melhor do que o outro.

No Absoluto, o galã é a mesma coisa que aquele que não tem coração.
E a mesma coisa que aquele que põe o coração à frente, na pessoa.

É o mesmo jogo, mesmo se vocês o chamem diferentemente, é, sempre, uma cena de teatro.
É isso que é necessário compreender.

É isso que é necessário ver, é isso que é necessário descobrir, e não desempenhar um papel mais agradável, para
você ou para os outros.
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Qualquer que seja o espetáculo, continua um espetáculo, seja o espetáculo do guru vestido com seu casaco de cor,
ou da religião que se apaga, isso nada muda: é um espetáculo.

É preciso ir além do espetáculo.

Questão: a refutação, como o Abandono à Luz, são finalidades que não o são?

Exato, você pode dizê-lo assim, aí onde você está.
Mas atenção, para que essa afirmação não o torne imóvel no ego e impeça-o de realizar o que há a realizar, mesmo

no ego.

Apreendam, efetivamente, que a refutação age sobre o ego, sobre a ilusão.
Ela faz calar a ilusão, porque o mental não tem mais tomada.

Atenção para que o mental não lhe diga que, finalmente, não há finalidade, e apenas acarrete que você seja obrigado
a deixar cair, porque sua razão tomou a dianteira.

As palavras empregadas, tanto em suas questões como em minhas respostas, devem ser superadas.

A apresentação da refutação é um exercício que vai conduzi-los a observar, a olhar e não confiar, unicamente, em
sua razão ou em suas crenças, mas, obviamente, para ir além.

É como quando o humano fala de amor.
O amor humano é uma projeção, permanentemente, porque ele é condicionado (nos sentidos, nos olhares, nas

crenças).

O único Amor verdadeiro é aquele que é ele mesmo, que não sabe porque ele Ama, porque essa é sua natureza,
descoberta e revelada.

Enquanto o amor é tributário de um laço de sangue, de uma relação carnal, de uma relação, qualquer que seja sobre
esta Terra, não é o Amor, é a Ilusão do amor.

Os Anciões disseram-lhes, durante anos: o Amor é Vibração, ’ Consciência é Vibração.
Todo o mundo, sobre esta Terra, diz: «eu amo».

Mas será, contudo, que sente o Si?
É a personalidade que ama outra personalidade, porque ela ali se encontra e ali se compraz.

O Amor jorra, tal uma Fonte espontânea, a partir do instante em que o «eu sou» é Realizado, a partir do instante em
que a Presença está aí.

E isso não é dirigido para alguém, é uma emanação natural do que você É que o conduz, a partir do instante em que,
mesmo isso, não é mais observado, para o Absoluto, que não é uma finalidade, exatamente.

Porque é, muito exatamente, o que você É.
Só o lugar em que você se colocou não é bom.

Então, atenção para que o mental não se aproprie dessa noção de finalidade ou de não finalidade.
Caso contrário, isso vai reproduzir a mesma coisa que para o amor.

É preciso estar vigilante.
Mas essa vigilância não é mental: é uma vigilância da consciência, que os instala no Presente, no «eu sou».

E, uma vez o «eu sou» Realizado, será preciso superar o «eu sou».
Ou, então, aterrissar, diretamente, no Absoluto que vocês São, de toda a Eternidade.

Mas não são vocês que decidem.
Em contrapartida, ao nível da personalidade, são vocês que decidem: praticar a refutação, ver, claramente, as coisas,

tal como elas são, e não tal como vocês querem que elas sejam, ou tal como vocês creem que elas sejam.
É profundamente diferente.

Quando o Si descobre-se, o que vocês nomeiam os chacras ativam-se.
Vocês percebem a Vibração e, é claro, vocês se banham na Vibração, porque é tão novo, tão agradável e tão

diferente.
Mas vocês sabem, muito bem, que a Vibração é condicionada (às suas meditações, aos seus humores, aos ciclos da

lua, do Sol), portanto, é efêmera, também.

É preciso ir para além da Alegria.
Tudo isso são experiências.

Obviamente, abrem a Consciência, mas eu o lembro de que o Absoluto não é a Consciência.

Nada pode ser dito do Absoluto.
Você pode apenas testemunhar, aqui mesmo, nessa forma, o que acontece e que é, portanto, também, efêmero.

Porque há uma alegria e uma felicidade em comunicar o que é vivido, mas isso é apenas um reflexo, a Verdade não
pode ser conhecida desse modo.

Em contrapartida, o testemunho pode ser dado, porque esse testemunho dado, tal como eu o faço, vai permitir-lhes
colocarem-se as boas questões e realizar esse curto-circuito do mental.

O Absoluto não é uma finalidade, porque se você fala de finalidade, obviamente, isso quer dizer que há uma estrada e
um caminho, e, portanto, tempo.

Enquanto você considera que há uma finalidade, enquanto considera que você precisa de tempo, é claro, isso não é
Real: o Absoluto não está no tempo.
É tudo isso que é preciso perceber.

É a Verdade.

O mental tem horror que se diga a ele que nada existe do que ele propõe: é a pior das soluções para ele.



Lembrem-se: a meditação põe o mental em repouso, ela lhes dá a ver os pensamentos.
Mas quem é capaz de parar os pensamentos?

Só aquele que é Absoluto.
Senão, os pensamentos continuam aí.

Eles estão à espreita, prontos a surgir, assim que vocês tenham uma contrariedade, assim que vocês ouçam ruídos,
assim que os toquem, assim que as leis da encarnação peguem-nos, no corpo ou no mental.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não está nem dentro, nem fora, ele está por toda a parte.

Questão: a refutação deve ser permanente, ativa, ao longo do dia, para qualquer pensamento que se
apresente?

O objetivo da refutação não é de ser permanente.
É de pôr em distância, no observador, no testemunho.

Quando esse corpo come, você não É esse corpo: é um veículo que você nutre.
O problema da consciência humana (pouco importam as razões) é que ela é persuadida de que não pode sair desse

corpo, de que ela ali está presa, mesmo se não goste.
É como se você me dissesse que dirige seu automóvel e que, à noite, você não pode dele sair quando vai deitar-se:

você se tornou o automóvel.

A refutação não é o desaparecimento.
O corpo continuará aí, enquanto ele está vivo.

Quando ele morrer, você continuará Vivo.
Antes que o corpo aparecesse, você estava Vivo, mas você não tem a lembrança disso.

Quem Era você?
A refutação vai conduzi-lo a perceber o que você É, e não mais o que você crê.

Não vale a pena dizer, por exemplo, quando você come feijões, e os feijões penetram seu corpo, que o feijão é uma
ilusão, porque, pra o corpo, ele é uma verdade: é o feijão que permite a ele existir.

Mas você não É o que existe.

A refutação deve sair, eu diria, como um mecanismo salutar e espontâneo.
Não no fato de comer feijões, mas, por exemplo, afirmar que você não É o automóvel.

Portanto, isso concerne às coisas, de qualquer forma, em que há um princípio de identificação, seja a esse corpo ou
a esse mental.

Isso concerne, efetivamente, mais aos pensamentos, aos mecanismos habituais.

Lembrem-se de que é sua consciência que perdeu sua Unidade, que perdeu o Absoluto, em seu não
desaparecimento, e que dá presença e peso a esse mundo.

Mas, contudo, nos componentes desse mundo, alguns são multidimensionais.
Vocês, não.

Os Anciões, as Estrelas disseram-lhes que vocês não estão presos.
Mas não confundam o desprendimento com a negação: não é porque a refutação é uma negação que é preciso estar

na negação da vida, qualquer que seja.
Caso contrário, o ego vai apropriar-se disso.

E vocês arriscam chegar ao resultado oposto: a depressão, porque vocês ali não chegam, porque o ego vai dizer-lhes
que é preciso ali chegar.

O exemplo que eu dei, concernente ao teatro, é o mais revelador.
O exemplo da corda, também, é importante, que é tomada por uma serpente, até que a luz ilumine a corda e, então, o
medo desaparece (ndr: exemplo citado na intervenção de O.M. AÏVANHOV, de 6 de maio de 2012): não confundir o

recipiente e o conteúdo.
Quando você tem um recipiente que está cheio de ar, selado, e esse recipiente quebra-se, será que o ar

desaparece?
Não.

O conteúdo permanece, mas não está mais contido, não está mais limitado.

Do mesmo modo, quando vocês falam de uma joia em ouro, que tem uma forma, o que é importante para vocês?
É claro, é a forma da joia.

O que é importante – se se pode dizê-lo – para o Absoluto, é a percepção, para você, de que o ouro continua aí.
E que não é porque ele tomou uma determinada forma, que o ouro não existe mais.

Vocês são, visceralmente, ligados a esse corpo.
Vocês são, visceralmente, ligados a esse mental.

Mas nem o corpo, nem o mental são de qualquer utilidade a vocês, para o Absoluto.
Não é questão de queimar o corpo.

Em contrapartida, pode-se queimar o mental.
O que será, depois, muito mais fácil para viver o fato de que, realmente, você não É esse saco de alimento.

Questão: quando se refuta e o mental parece responder «eu nada sou», que fazer?

O mental mente a você.
Ele é tudo, exceto nada.

Mas ele quer fazê-lo crer que ele nada é, para que você se desvie dele.



É o princípio, também, da falsa Humildade, como precedentemente, ou da falsa Simplicidade.
O que é nada, em definitivo: é todo o complexo efêmero contido no saco de alimento, e o próprio saco de alimento,

também.

É mudar o ponto de vista que é necessário.
A refutação é o meio de mudar de ponto de vista, inteiramente.
Não é negando o corpo ou matando-o que você será Absoluto.

O Absoluto contém o corpo, mas ele sabe que é ilusão.
O Absoluto não pode estar fora do que quer que seja.

Simplesmente, existem, tanto no mental como no corpo, elementos que impedem de ver o Absoluto.
E, portanto, se você desloca seu ponto de vista, como no exemplo do teatro, tudo ficará bem.

A refutação, como eu disse, deve preenchê-los de Paz.
Ela deve preencher de Alegria esse saco de alimento.

E, a um dado momento, tudo vai desaparecer.
Parecer-lhe-á ser uma consciência Liberada, completamente.

E, se você abandona essa própria consciência, então, o Absoluto é dado a ver e a Viver.
Não antes.

Enquanto vocês dão, vocês mesmos, o mínimo peso, enquanto atribuem a mínima consciência a esse saco, ao que
vocês creem ser, vocês não mudaram de ponto de vista, estão, ainda, atuando na cena, ou sendo o observador da

cena.
Vocês creem que exista, ainda, um teatro.

Mudem de ponto de vista
Aceitem não mais ser apreendido e confinado pelo espetáculo, pela poltrona, pelo próprio teatro.

E vocês verão a Verdade.
É muito Simples.

A Simplicidade está aí.

Questão: o que é o não Ser?

Mas o não Ser é o quê?
Será que eu posso falar-lhe do Absoluto?

É o primeiro princípio que eu enunciei: nada pode ser dito sobre o não Ser.
Nada pode ser dito sobre o Absoluto.

Você pode apenas dar testemunho, quando você ali está, aí, onde nada há a Ser.

Enquanto você procura compreender, ele se afasta.
Você não pode compreender o que você É.

Abandone essa ideia estúpida: isso o afasta do que você É.
É preciso banir a palavra compreensão: isso quer dizer «tomar [pegar] com», mas você não pode tomá-lo, você

mesmo.
Você olha para onde não há necessidade e deixa sua cabeça olhar alhures.

Você pode ver-se sem um espelho?
Você pode apenas imaginar-se, em um esquema corporal, que você chama o saco de alimento, com sua história, com

esse corpo.
Mas, sinceramente, será que você pode ver-se sem espelho?

É impossível: você não pode ver o que você é.

O ponto de vista não é bom.
Portanto, querer domar o não Ser, explicando o não Ser, nada quer dizer.

É impossível, uma vez que, por definição, compreender é fazer jogar a consciência, seja no Si ou no «eu».
Mas o Absoluto é a-consciente.

Ele nada pode apreender, uma vez que é Tudo.
Ele é imutável, ele sempre esteve aí.

Você se move todo o tempo.
Enquanto você crê conhecer algo, você é ignorante.

Aceite nada conhecer.
Aceite nada compreender.

Aliás, isso lhes foi chamado, por uma das Estrelas, o Caminho da Infância (ndr: TERESA DE LISIEUX).
Será que a criança preocupa-se em explicar por que o Sol levanta-se?

E se ele se levanta a Oeste ou alhures?
Ela tem necessidade de saber o que sabem os adultos?

Sair da infância não é tornar-se um adulto, é tornar-se um retardado, em todos os sentidos do termo.
Compreender é adequado a esse mundo, e serve-lhes para evoluir nesse mundo, mas, evoluir nesse mundo é, já,

não estar no Absoluto.
É isso que é necessário compreender, sem compreender.

E isso não é uma compreensão.
Isso não pode, tampouco, ser uma experiência, como para o Si.

É um estado além de todo estado, é o Final, de que nada pode ser dito.

Você pode, apenas, dar testemunho de seus efeitos, mas não pode dar testemunho do que não é consciente no a-
consciente.

E, aliás, nenhum ego divertir-se-ia a falar do Absoluto porque, para ele, isso nada quereria dizer.



Nenhum ego pode testemunhar do Absoluto que ele não é.
Ele pode testemunhar do Si.

Ele pode escrever milhares de livros sobre o Si, sobre a Realização, sobre o Despertar, mas o Despertar e a
Realização não o farão, jamais, sair do teatro.

No máximo, isso fornecerá elementos de gratificação nesse mundo.
E experiências de Alegria, experiências de Paz.

O Absoluto não é nem Alegria, nem Paz; ele não é concernido por isso.
Portanto, eu nada posso dizer-lhe sobre o não Ser.

Questão: por que esse mundo ilusório, no qual nós vivemos, parece-nos existir?

 
Porque você existe dentro: você projetou sua consciência a algo que foi projetado.

É um sonho, ou um pesadelo.

Isso quer dizer que, se você vê assim, é que você é parte e totalmente inserido na ilusão.
Será que alguém que morreu pode preocupar-se ou dar peso ao que ele tinha antes?

Será que ele pode levar sua casa, sua mulher, seus filhos, seu dinheiro?
Responda, objetivamente, a essa questão.

Bem, é o mesmo princípio, entre o Absoluto e o Si.
Quando você dorme, o mundo não existe.

Você não está consciente do mundo, não está consciente de seus filhos, de sua mulher: você dorme.
Você se coloca a questão, naquele momento?

Deveria.

Se você surra esse saco de alimento, ele dói, ele sofre.
E você diz: «tenho dor».
O que isso quer dizer?

Que você existe nesse corpo: ele toma sua consciência.
Sua consciência exprime-se e imprime-se dentro.

Você pode ver-se?
Você pode ver suas mãos, seus pés, mas você pode ver-se, fora a ponta de seu nariz, sem espelho?

Você pode ver atrás de si, sem espelho, sem virar-se?
Há, portanto, uma polaridade (um eixo, se prefere).

Tudo isso não existe: é um sonho.
E, quando você sonha, sabe, muito bem, que o sonho é mais real do que o Real, em alguns casos.

Mas o real desse mundo não é a Verdade.
O Real é o que é imutável, sem movimento, ao centro, o que sustenta todo o resto.

Coloque-se a questão, para resolver o enigma, para além do que acontece durante suas noites: qual é a finalidade,
nesse mundo?

Qual é a finalidade, como saco de alimento e consciência ligada a esse saco?
Será que você pode dizer-me, você também, quem você Era antes?

Você tem, disso, a lembrança, a memória, a vivência?
Isso não é possível.

E, aí, isso lhe parece sólido?
Não: é construído sobre o vento.

Mas eu acrescentarei: cabe a você ver.
Se você pensa que o que você vive é real (porque há sofrimento ou porque há alegria), então, não se interesse pelo

Absoluto, contente-se com o Si.

A maior parte dos humanos que buscam o Si procuram apenas uma melhoria de suas condições na personalidade.
Um melhor-estar, um bem-estar.

Enquanto o Absoluto é o não Ser.
O bem-estar e o melhor-estar nada têm a ver com o não Ser.

Assim como isso nada tem a ver com o mal-estar, com qualquer que seja o qualificativo do ser.

O que quer que você experimente, nos momentos de satisfação, de prazer, de desprazer, de sofrimento, isso lhe
parece real, porque você ali atribuiu um peso, porque há regras, limites, quadros, tributários desse mundo,

exclusivamente nesse mundo.

Será que, quando você está morto, você paga seus impostos?
Será que você levanta pela manhã, será que você se deita à noite?

Será que você come?
O que desaparece, o que permanece?

O que é que se reencarna, a priori, se não é o «eu» de complexos inferiores?
Em uma forma diferente, em um mental diferente, em uma experiência diferente, em relações ao mundo diferentes,

mas, finalmente, isso não faz qualquer diferença: é a mesma coisa, é da ilusão.
Mas regozije-se porque o que quer que você faça, o que quer que você seja ou não seja, você irá para onde o levam

suas próprias ilusões.
Mas, em definitivo, o Absoluto permanece: é o que você É.

Mas lembrem-se: não há qualquer solução possível para passar do que é conhecido ao que é Desconhecido, nesse
sentido.



Questão: pode-se ver a via que temos como uma grande farsa?

Bem, eu responderei que isso depende de com que ela é recheada.
Alguns vivem um drama, e aquele que vive um drama vive-o, verdadeiramente, uma vez que ele ali está identificado.

Quando você perde um ser querido, você sofre.
Ao menos existe, nessa ilusão, o sentimento de sofrer.

O que é que sofre?
Não é você, é claro: portanto, você não vive uma farsa.

Qualquer que seja o modo pelo qual é recheado, é apenas uma impressão.
Essa farsa não é risível.
O que é risível é o riso.

Aquele que existe além de qualquer existência, aqui, no Não Ser ou no Si.

Por mais que você se diga que é uma farsa será, contudo, que você sai da farsa?
A farsa deve desenrolar-se enquanto esse saco de alimento mantém-se em pé.

Você está de acordo com isso.
E por isso que é preciso mudar de ponto de vista.

O que você vai tornar-se, se está identificado a esse saco de alimento?
O que você se torna se pensa que é seus sentimentos?

O que você se torna se você, que é Eterno, adere a algo que é efêmero?
Aí está o sofrimento.

Aí está a ilusão de ser separado, de ser dividido.

E, é claro, quanto mais se gosta de algo ou de alguém, se vem a desaparecer, sofre-se.
Mas qual é esse tipo de amor que sofre?

É o apego, unicamente, o apego, que é responsável pelo sofrimento.

Se você não é apegado a nada, mesmo ao fruto de suas ações, e deixa suas ações fazerem-se, se você faz – como
eu dizia – o que lhe dá a vida a fazer, sem ali apegar-se, você poderá dizer que é uma farsa.

Mas constatará, muito rapidamente que, se seu ponto de vista mudou (ou seja, se você abandonou-se à Luz, se
abandona o Si), tudo será extremamente fácil porque, o que quer que aconteça, nada poderá desestabilizá-lo.

Se você é desestabilizado, é que você existe e é parte da farsa, da cena de teatro, como eu a nomeei.
Então, quer a cena de teatro preencha-o de contentamento ou de sofrimento nada muda, fundamentalmente, mesmo
se o ego vá dizer-lhe que é preferível estar contente do que sofrer: é lógico, uma vez que o ego puxará tudo para ele.

E, se ele não pode puxar para si, ele sofre.
E se o que ele amou, no limitado, ou a carne de sua carne desaparece, ou seu trabalho, ele não pode mais puxar

para ele o que desaparece.
De qualquer forma, o mais simples é, já, desaparecer para si mesmo.

Não pondo fim ao que quer que seja, mas, eu repito, mudando de ponto de vista, de visão, se prefere.
Estar lúcido, totalmente lúcido.

Se você se torna lúcido, nenhuma farsa poderá abalar o que quer que seja.
E, aí, isso poderá ser risível para você, porque você não está mais inserido no apego, porque você não está mais

inserido numa busca ilusória do que quer que seja.

É desse modo que se para de ser o espectador da cena de teatro e que se deixa a cena de teatro desenrolar-se, para
o espectador e para o teatro.
E você não é mais o teatro.

E o que isso quer dizer, que o teatro desapareceu?
Não.

É o ponto de vista.

Você era uma consciência confinada: o ator.
Você se torna uma consciência liberada: o observador ou o espectador.

E, depois, seu ponto de vista não é mais o mesmo.

O que é que você constata?
Que a cena de teatro não lhe concerne.

Que o observador não lhe concerne.
Que o teatro não lhe concerne.

Porque você é o que permitiu o espetáculo, o espectador, e o próprio teatro.
Nada mais há do que o Absoluto.

Mesmo o outro, amado ou detestado, é apenas uma projeção em sua própria cena.

Então, vocês imaginam, quando são vários a olhar o teatro ou a fazer as cenas, é claro que, mutuamente, vocês
reforçam a ilusão de que isso é real, porque vocês jogam as interações, desempenham os papéis.

É preciso descobrir que há espectadores.
É preciso descobrir que há um teatro e é preciso descobrir, atualizar, que não há mais teatro do que outra coisa.

Mas você não mata o teatro, nem o ator, nem o espectador, se não, você dá a eles uma existência.

Você apreende a diferença?
Você não pode matar o que não existe.



É um sonho.
Como você diz, é uma farsa.

Você está em outro lugar.
Você é o que permitiu a farsa.

Mas, em caso algum, você é a farsa.

Questão: foi questão da etapa final do Si, quem seria a Presença. O que é em relação a essa imagem de
cena de teatro?

A Presença seria aquele que tomou consciência do ator, do espectador, da poltrona e do teatro, mas ele ainda não
saiu do teatro, portanto, ele não pode ver que o teatro não existe.

Apreenda, efetivamente, quando eu digo «ver», é bem além do ver.

Questão: você me disse para colocar-me na Eternidade e na Verdade, mas eu constato que há descuidos,
hábitos que impedem de viver isso.

Isso é falso.
Você não é seus hábitos.

Você se lava, todas as manhãs.
Você come, todos os meio-dias.

Você vê as mesmas pessoas, geralmente, toda sua vida.
São hábitos.

É seu ponto de vista que não funciona.
Você se coloca no hábito.

Nada há que possa impedir, bloquear, fixar o que você É e o que você não é.
Nenhum hábito, qualquer que seja, é um pretexto válido.

É a personalidade que crê nisso e que lhe sugere que são os hábitos que o impedem de ser o que você não é.
É falso.

Isso deve ser recusado.

Um hábito não será, jamais, eterno, mesmo se ele se reproduz.
O hábito cria um vício para a personalidade, mas, em caso algum, obstrui o Absoluto.

O que você diz ilustra o que vocês dizem, muitos de vocês.
Vocês querem trabalhar na personalidade.

Vocês querem trabalhar no que vocês conhecem.
Não há que trabalhar no que conhecem.

Há apenas que vê-lo, pelo que é.
Há apenas que se dar conta, não compreender.

Há apenas que apreender que vocês nada são de tudo isso.

Não é sua vida que deve mudar.
Não são seus hábitos.

São vocês.
Mas vocês não são seus hábitos.

Quando eu digo vocês ou você, eu me dirijo ao Absoluto.
Vocês são identificados ao que fazem.

São identificados ao que lhes faz a vida.
Nenhuma identificação ser-lhes-á de qualquer ajuda.

Eu me dirijo a vocês a partir do Absoluto.
Se isso não lhes concerne, fechem seus ouvidos.

Mas, se isso lhes concerne, abram bem seu Coração.

Quando eu fui encarnado, no sentido em que vocês estão, eu tinha hábitos.
Muitos.

Eu diria, mesmo, mais.
O hábito, agradável ou desagradável, não pode obstruir o que você É, ainda menos que o evento inesperado, porque

o hábito é muito conhecido, e o que é muito conhecido passa de sua consciência.

Quando você conduz seu automóvel, será que você pensa em apoiar sobre um pedal, ou será que isso se faz
sozinho?

Mais uma razão.

Um hábito libera-o, geralmente.
Não é por isso que seja necessário tomar maus hábitos, caso contrário, vocês vão sofrer.

Esse corpo vai sofrer.
Mas lembrem-se de que um hábito, geralmente, desvia sua consciência do que é vivido no hábito e, de algum modo,

libera sua consciência para outra coisa.

Aquele que não tem hábitos dispende muito mais energia, vitalidade do que aquele que tem hábitos.
Portanto, não se queixem de seus hábitos.

Não se queixem de nada.
Façam o que a vida pede-lhes.

Mas vocês não são o que fazem.
Aí também, é um estratagema do ego, que vai fazê-los crer que, porque vocês têm um cônjuge que é mau, um filho

que é terrível, impostos a pagar, que vocês não têm o espírito tranquilo e isso os afasta.



Isso os afasta do Si, mas não do Absoluto.
Ele jamais está afastado.

Questão: em francês, refutar significa repelir uma ideia, provando sua falsidade. É uma definição que se
aplica à refutação, tal como vocês a apresentam?

Inteiramente.
Sirva-se da lógica da personalidade.

Por exemplo, quando você diz: «o Sol levanta-se», porque você o vê levantar-se, o que observa o Sol levantar-se?
Se é você, onde você está?

Aquele que está ao oposto da Terra vê o Sol deitar-se, ou ausente.
Quem diz, verdadeiramente?

Isso é efêmero.

Nada há de mais efêmero do que um dia ou uma noite.
É preciso refutar o que é efêmero.

Não a vida.
Porque tudo o que muda não pode ser Real.

O Real não pode mudar.
É por isso que o hábito pode ser, de algum modo, uma aproximação ou, em todo caso, você está mais próximo do que

você É, do que você não é no hábito, que lhe concerne.

O Sol tem o hábito de levantar-se.
Você sabe se ele vai levantar-se amanhã?

Pela probabilidade, você vai responder: sim.
Mas o que é a probabilidade, no Absoluto?

Uma incerteza.

O Absoluto pode apenas ser certeza.
Olhem em nossas trocas, entre nós, hoje.

É, sempre, a personalidade que procura dirigir, porque ela quer apreender-se, ela quer compreender, ela quer
assimilar.

Vocês não são o recipiente.
Vocês não são uma forma precisa.

Vocês são o conteúdo (em meu exemplo anterior: o ar).
No exemplo do ouro: vocês não são a joia, vocês são o ouro: isso dá uma sagrada diferença.

A partir do instante em que vocês qualificam um objeto, vocês perdem o próprio sentido da essência.
Vocês entram em uma forma, uma definição, uma caracterização.

Tudo o que tem forma, tudo o que é caracterizado, tudo o que é identificado não é real.

Questão: numa troca entre dois humanos, que é preciso refutar para que a relação com ou o outro não
implique qualquer distância?

É preciso refutar o humano.
É preciso refutar a relação.

É preciso refutar a distância.
Tudo depende do que você procura.

Se você me fala, dizendo que procura a harmonia nessa relação, isso não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.
O Absoluto não se importa com uma relação.

O Absoluto, em definitivo, não se importa com sua forma humana, mas ele permite essa forma.
Ele permite tudo.
Ele nada exclui.

Você não pode estabelecer relação no Absoluto, porque nada é separado.
Nada pode estar em relação.

A relação, no sentido humano, como no sentido em que vocês a vivem, talvez, leva-os a viver a ausência de
separação.

Tudo o que foi nomeado, pelos Anciões, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, tudo isso são experiências que podem
favorecer a mudança de ponto de vista.

O Absoluto é muito simples, mas ele lhes pede o sacrifício final.
Se vocês não estão prontos, fiquem no Si porque ele não tem que estar pronto.

Não há distância.
Não há tempo.
Não há mundo.

Portanto, como uma relação poderia existir em algo que não existe?
Percebam isso e, unicamente, depois, vivam a relação, porque vocês não serão mais implicados.

E tudo o que não implica permite uma melhor Realização, porque vocês não definem a relação com referência à sua
experiência passada, em relação aos seus desejos, quaisquer que sejam.

Nenhuma relação pode permitir-lhes ser Absolutos.



Nenhuma comunhão pode permitir-lhes ser Absolutos.
Melhorar isso ou aquilo, favorecer isso ou aquilo não concerne ao Absoluto, não concerne ao que você É, mesmo se

você creia nisso.

Questão: quando é dito «fique tranquilo», isso faz referência a um estado de meditação?

Certamente, não.

Questão: ou a um estado ou está-se, simplesmente, tranquilo, ou mesmo letárgico?

Nem um, nem outro.
Fiquem tranquilos, não é uma interferência no que se desenrola.

Ainda uma vez, é mudar de ponto de vista.

Nenhuma meditação conduz ao Absoluto.
O terror da morte pode ali conduzir mais facilmente.

O sofrimento extremo pode ali conduzir mais facilmente do que a paz da meditação.

A meditação é, de algum modo, uma farsa, ela também.
Tudo depende de seu objetivo.

Para o Si, é perfeito.
Para o Eu, é perfeito, também, porque aquele que medita estará mais calmo, ele verá mais claramente, na vida que

ele vive.

Mas será que seu objetivo é ver claramente o que você vive em sua vida?
Ou deixar viver sua vida viver-se e ser o que você É?

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Ficar tranquilo não é nem ser letárgico nem ser ativo, é deixar fazer-se o que se faz, porque você não é o que se faz.
Você acredita que é você que o faz.

Você acredita que é você que decide: divorciar-se, casar-se ou fazer não importa qual ação, mas você nada é de tudo
isso.

Tome consciência de que, através de sua questão, como todas as questões, há apenas a persistência daquele que
crê poder obter algo, superar algo.

O Absoluto não é nem uma aquisição, nem uma superação, não é, mesmo, uma transcendência.

Olhem e vejam tudo o que vocês conhecem.
O Absoluto não está ali.

Ele o inclui, é claro.
Mas isso os incluem na Ilusão e não no Absoluto.

É preciso excluir-se, mas excluir-se não é retirar-se da vida, bem ao contrário: é excluir-se de todas as crenças
efêmeras.

É não ser implicado, mas fazer.
O Absoluto revela-se desse modo a vocês.

Mas, enquanto vocês creem, de um modo como de outro, que têm que avançar, que têm que melhorar, enquanto
vocês creem que são tributários de qualquer fator de evolução, de qualquer melhoramento, de qualquer tempo ou de

qualquer espaço, vocês se enganam a si mesmos.
De fato, é o ego que os engana.

E ele os levará, sempre, a becos sem saída, a impasses, a zonas cada vez mais sombrias.
É isso que é preciso ver.

Questão: o acolhimento, a aquiescência manifestam o Absoluto?

O que é que você quer acolher?
A que você quer aquiescer?

Você pode acolher a Luz.
Você pode acolher o Cristo.

Você pode acolher seu marido ou sua mulher.
Mas você não pode acolher o Absoluto.
Você não pode acolher o que você É.

Você não pode aquiescer ao que você É, uma vez que isso É.

No sentido de sua questão, há, sempre, a noção de possuir.
Não se possui o Absoluto.

Não se vai para ele.
Não se descobre-o.

Ele se descobre, a partir do instante em que você expulsou todo o resto.
Já, mesmo o fato de pensar que você pode acolher o Absoluto, considera que você é um recipiente.

Você não é um recipiente.
Você é Absoluto.

Portanto, como você pode aquiescer ou acolher o que você já É?

Questão: se convém refutar o medo, deve-se refutar todas as emoções?



O que é uma emoção?
Isso passa.

Tudo o que passa, passará.
Isso não é o Absoluto.

Sobretudo, a emoção, porque a emoção tende a identificá-los ao que vocês vivem.

Quando vocês dizem: «estou em cólera» ou «estou triste», é claro que há uma identificação.
Mas, aí também, vocês não podem dizer que não experimentam uma emoção que se manifesta.

E o tempo que você a refuta, a emoção já terá passado.

Uma emoção não pode durar, mesmo se há um fundo de cólera, mesmo se há um fundo de tristeza, mas, naquele
momento, não é mais a tristeza/emoção.

Você não é mais sua alegria do que seus medos, seus prazeres do que seus medos.
Olhe passarem as emoções.

Elas não são você.
Elas obedecem apenas ao que já foi construído.

É uma reação a algo.
Você não é nem a ação, nem a reação, nem o fazer.

Ficar tranquilo é, também, isso.
Não é deitar-se e esperar o fim de algo.

Eu volto, nisso, à mesma coisa: é o ponto de vista que muda.

Onde vocês estão?
O que vocês olham?
O que vocês fazem?
Quem é que olha?
Quem é que faz?

Questão: a refutação e a crucificação são a mesma coisa?

A crucificação dá dor.
A refutação não dá dor.

A crucificação implica a morte e a ressurreição.
A refutação faz morrer apenas o que é ilusório, nas crenças, mas não faz desaparecer o saco de alimento, até prova

em contrário.

Não acrescente pregos ao que é doloroso: esse corpo.
No plano simbólico ou histórico, a Crucificação é sobrevida, para o Cristo, de uma Ressurreição em um corpo

diferente, um Corpo de Glória.
O Absoluto não é isso.

O Absoluto não se preocupa com corpo algum, mesmo o Corpo de Glória.
Isso não concerne a ele.

Questão: a encarnação é a única coisa que não se pode refutar?

Você não pode refutar o que está sobre esse mundo.
Eu repito, a refutação permite apenas mudar o ponto de vista.

É um movimento que o conduz a estar imóvel.
Refute tudo o que é efêmero.

Sem qualquer exceção.
Mas, se a refutação que você pratica leva-o a deixar o que quer que seja, isso não é da refutação.

A refutação é lógica.
Ela não é feita para sofrer.

Ela não é feita para outra coisa que não tirá-los das ilusões, dos apegos.
Não é porque você refuta a encarnação que ela vai desaparecer.

Ela desaparecerá, efetivamente, sozinha, sem que você se ocupe dela.

Não se coloquem questões sobre o modo de refutar.
O objetivo da refutação é um jogo que deixa lugar livre para o que você É, ao «Eu sou», também, e ao não Ser, em

seguida, se você está de acordo com isso, para refutar o Si.
Nada há de obrigatório.

Não é um objetivo.
Mas a vivência prova que, se vocês encontram um ser Liberado, ele não pode mostrar-lhes o Absoluto, ele não pode

Liberá-los.
Mas o que ele lhes diz – suas questões e as respostas – facilita o que vocês São, facilita o não Ser.

Eu não me dirijo a todos aqueles que me leem ou que me escutam.
Poucos de vocês podem escutar-me e ouvir-me, porque muitos se têm em seu ego.

Muitos se têm em sua Realização, em seu Despertar.
Enquanto vocês têm o que quer que seja, vocês não são Absoluto.

O Absoluto nada tem: ele sustenta.
Mas não são vocês que sustentam.



O Absoluto sustenta absolutamente tudo.

Sustentar não é ter.
Justamente: é estar abaixo, inaparente, invisível, ao que tem.

É, efetivamente, além da causa.
Eu diria que é o que sustenta a causa: para além da aparência, para além da lógica, para além da explicação ou da

compreensão.

Nesse mundo, vocês podem apenas analisar o que é esse mundo (seja pela ciência, pelos sentidos, pela
experiência).

Lembrem-se: o Absoluto não é uma experiência.
Não é, tampouco, um estado, uma vez que é um não estado.

Enquanto vocês colocam, a si mesmos, uma questão (eu não falo de nossas trocas, mas enquanto, em si mesmos,
existe uma questão, uma única), vocês não são Absoluto.

O Absoluto não está nem na questão, nem na resposta (aquela que vocês colocam a si mesmos ou as respostas que
aportam a si mesmos).

Aí também, é um ponto de vista que está fora desse mundo, fora de sua causalidade.

O que vocês consideram como ser da vida – sua existência, o fato de existir – é, já, estar fora dela.
O Absoluto não está nem fora nem dentro: ele está por toda a parte.

Ele sustenta tudo.
Vocês não podem vê-lo como Absoluto, mas vocês podem, perfeitamente, ver o que é não Absoluto.

Não há jogo de palavras aí.
É a própria evidência.

Questão: de onde vem meu impulso de não mais reencarnar-me, de fundir-me na Fonte?

Mas quem reencarna?
Quando você diz: «eu me reencarno», é falso.
Porque você fala, necessariamente, do «Eu».

O «Eu» não se reencarna, jamais: ele é efêmero.
Ele não o segue, mesmo, de vida em vida.

É a personalidade que se transforma e que desempenha papéis.
Afirmar que o «Eu» não quer reencarnar-se é presunçoso.

Você nada tem a querer.
Todo querer é oriundo da personalidade, na qual todo Impulso vem da Alma, mas não do Absoluto.

O Absoluto não tem impulso.
Portanto, enquanto você exprime um movimento (uma vontade, um desejo), você não está no presente.

Se você se instala no presente (e na Presença), não pode ali haver desejo.

No «Eu sou», já, é vivido que a reencarnação não existe.
Ela concerne apenas a «Eus» sucessivos.

O Absoluto não é concernido – a Existência tampouco – pela reencarnação.
Exprimir um desejo não basta para vê-lo realizar-se.

Isso vocês o saberiam, já, nesse mundo.
Então, como você pode imaginar, em outro mundo (ou outro estado), que isso seja possível?

Será que você pensa que vai levar seu desejo ou seu Impulso quando o corpo tiver desaparecido?
É falso.

Você nada leva.
Você leva apenas arrependimentos que não serão, jamais, preenchidos.

É preciso expulsar o desejo, ficar tranquilo, aí também, porque tudo o que você deseja é, necessariamente,
considerado e vivido como exterior a você e, portanto, como uma busca, como uma procura.

E, além disso, que você reporta a algo que você não conhece.
Portanto, você projeta, já, no Desconhecido, seu conhecido.

Isso não pode funcionar assim.
É impossível.

Eu diria, mesmo, que é o inverso.

Abandone o conhecido, e o Desconhecido estará aí.
Nada há a querer, porque o que quer é ligado ao próprio princípio da projeção, porque considerado como faltando, no

«Eu», como no Si.

A falta não concerne ao Absoluto.
O desejo, ainda menos.

Continuemos.
Não considerem que vocês dizem tolices, porque o fato de dizê-lo suprime-as.

Questão: quando você evocou o acolhimento e a aquiescência, senti arrepios na nuca, nas costas e na
bacia. O que é?

É o Duplo.
Renuncie a si mesmo e verá.

As questões e as respostas não são questões e respostas.
Simplesmente, nós limpamos o conhecido.



Nós tiramos.
E, quando o conhecido não está mais, o que há ali?

O Desconhecido.

Deixe, aí também, viver-se o que se vive.
Não procure explicar, nem compreender.

Viva-o.
Assim que você explica – ou compreende – você não o vive mais: você sai da vivência.

É preciso sair da vivência, mas não pela explicação, não pela compreensão: pelo deixar fazer.
Você não é concernido.
Só o Si é concernido.

Não o Absoluto.

Questão: quando CRISTO disse «eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», isso significava dizer «eu sou
Absoluto»?

Não.
«Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» pode conduzi-lo ao Absoluto.

Sem ali conduzir-se.

«Eu e o Pai somos Um», é o Absoluto.
Ele (e o Duplo) é Absoluto.

A FONTE é Absoluta e está incluída no Absoluto.
Mas a FONTE não é o Absoluto.

Enquanto há um caminho (qualquer que seja), vocês subentendem um caminho, uma melhoria.
Isso conduz ao Si, mas, certamente, não ao Absoluto.

A Verdade, sim (como «eu e o Pai somos Um»).
A Vida, sim, mas a Vida Eterna, aquela que não conhece a morte (não essa vida).

Ele queria mostrar-lhes que nada pode pôr fim à Verdade e à Vida.
E, sobretudo, não a morte, senão, não é a Verdade, não é a Vida.

O CRISTO é um molde, um modelo, não que seja preciso seguir, mas que é preciso integrar.
Não é a mesma coisa.

É uma Consciência que pode fazer dizer: «eu e o Pai somos Um: Absoluto».
O CRISTO apresentou-lhes um modelo (ou um molde) ideal para esse mundo.

Ele havia dito: vocês não podem seguir um molde ou um ideal.
Vocês o encarnam ou não.

O Absoluto não é modelo algum.
Ele é bem além de tudo isso.

Questão: um ouvido que zumbe, ao ouvi-los, tem um significado específico?

Sim, mas viva-o.
Não vou fazê-lo sair do zumbido dizendo-lhe porquê.

Absorva.
Se eu lhe explico, você sai.

Se eu não lhe explico, você vive a Vida.

Um dos Anciões falou-lhes do Som, para além de todo som, que é o testemunho – ou o tradutor – do Absoluto.
Eu não diria mais.

Viva o Som.
Não observe o Som.

Supere-o, de algum modo.

Aí também, como há pouco, supere o que acontece em suas costas.
Lembrem-se de que, assim que vocês querem uma explicação sobre o conhecido (qualquer que seja), é o ego que se

exprime.
Mesmo o Si não tem necessidade de explicação: ele É.

É como se o «Eu sou» perguntasse por que ele era e por que ele é.

Apreendam, efetivamente: quem faz a pergunta?
Quem tem necessidade de explicações sobre o que é vivido, mais do que vivê-lo?

Se você se funde no Som, você se torna o Som.
Não há mais distância.

Mas se você se coloca uma questão sobre o Som (sobre o sentido do Som), você se afasta.

Questão: GEMMA GALGANI esclareceu, ultimamente: «ousem nada ser, ousem ser tudo». O que supõe
«ousem»?

É o mesmo princípio que para o Absoluto.
Se eu lhe digo: «ouse ser o que você É, o Absoluto», obviamente, é ousar.

Ousar é superar-se, transcender-se a si mesmo, superar o «Eu», superar o Si, para aceder a outra coisa, sabendo
que esse acesso não é uma passagem (propriamente dita), que a Porta é imaginária.

É o Ego que coinstruiu a Porta.



É o Si que construiu a Porta.

Se você ousa nada ser: é a refutação.
Então, você ousa ser tudo: é o Absoluto.

Ousar nada ser é ousar ser tudo: o ponto de vista, simplesmente, mudou.
Ousar não é um esforço.
Ousar não é um trabalho.

Ousar é uma superação e uma transcendência que o faz superar a superação e a transcendência.

Enquanto você não ousa (qualquer que seja o qualificativo que se ponha por trás), o que isso quer dizer?
Que o medo impede de ousar.
Ousar é ser liberado do medo.

É não mais ser retido por nada, nem nada projetar.
É a Vida e a Verdade.

Questão: ter consciência do medo do neant basta para superá-lo?

Sim.
Porque o medo do neant vai desencadear o quê?

Uma angústia.

Onde nasce a angústia?
Certamente, não no Absoluto.

Certamente, não no Si.
Mas, justamente, nas resistências da pessoa.

O neant pode conduzir (como eu disse, como o sofrimento), muito mais facilmente, a ser Absoluto, do que a
meditação, porque a meditação é um ponto de referência e um quadro (mesmo o mais agradável).

O neant e a angústia (ou o sofrimento) não apresentam quadro.
Porque, onde vai parar o neant?

Onde vai parar a angústia?
Onde vai parar o sofrimento?

Quando isso lhes acontece, vocês não o sabem, uma vez que são angústias intoleráveis, sofrimentos intoleráveis.
Não há limite.

E tudo o que é sem limite os faz sair do conhecido.

Questão: para pôr fim à necessidade de analisar as sensações do corpo, pode-se dizer: «eu refuto essa
necessidade de analisar»?

Não.
Você refuta a sensação.

Você vive a sensação, mas você não é a sensação.

É preciso ir além da Vibração, além da Energia.
É claro que há o que vocês nomeiam Onda de Vida, Kundalini e tudo isso.

Mas o Absoluto está além de tudo isso.

Você não leva seu Kundalini, uma vez que é o que você É: ou seja, a Onda de Vida.
Se você observa, você está na distância.
Mesmo se ela nasceu, é preciso ir além.

Observar é colocar-se à distância: é aquele que olha o teatro.
Ele olha o filme ou a farsa.

É preciso ir além.

Portanto, é preciso não mais ocupar-se.
E, aliás, disseram-lhes: a Onda de Vida não tem necessidade de vocês.

Nada tem necessidade de vocês.
É ilusório crer que vocês têm necessidade de vocês, para realizar o que vocês São, já.

Nada há a realizar que já não esteja.
Crer que vocês vão Despertar, Acordar, Realizar-se ou Liberar-se é uma ilusão.

Vocês o São, já.
Só o ego diz-lhes o inverso.

Apreendam isso.

Não procurem compreender, mas desloquem-se.
Tornem-se imóveis e vocês verão tudo do mesmo modo.

Vocês estarão ao centro.

Eu o disse: o centro é o que sustenta todo o resto.
É o que vocês São.

Vocês não são tudo o que se desenrola nesse templo (ou esse saco, qualquer que seja o nome que deem).
Isso se produz.

Isso é normal, se vocês o vivem, e normal, se não o vivem.

Não se coloquem a questão.



Deixem viver-se o que se vive.
Seu corpo não tem necessidade de vocês para respirar.

Ele não tem necessidade de vocês para digerir.
Ele não tem necessidade de vocês para funcionar: ele funciona.

Façam a mesma coisa para as Vibrações, as Energias, porque, enquanto vocês observam, é como para o teatro:
vocês estão, ainda, no teatro.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, Bidi rende graças ao Amor que vocês São: Absoluto.

Até uma próxima vez de seu tempo.
Até breve.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1442
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Tradução para o português: Célia G.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu venho para escutar as suas perguntas, se vocês tiverem para me fazer, não é?

***

Pergunta: na meditação, no alinhamento, na recepção do Manto Azul da Graça, eu sinto algo entre as duas
sobrancelhas, que desce ao longo do nariz. O que é isso?

É a ativação do que é nomeado o 12º Corpo, ou Andrógino Primordial.
Cada um dos Novos Corpos apresenta, propõe, um trajeto Vibratório particular.

O que você descreve é uma parte do trajeto do 12º Corpo, sobre a aresta do nariz.
Portanto, é a ativação do 12º Corpo, para você, durante os seus alinhamentos (ndr: a localização dos Novos

Corpos está descrita na coluna “Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (*).

***

Pergunta: eu vi como uma bola branca, que partiu do Ponto AL, que desceu enquanto fazendo Vibrar os
Pontos IS, depois IM, depois, fundiu-se no Coração. O que era?

É a ativação da Lemniscata Sagrada, simplesmente.
Eu creio que várias coisas lhes foram falado sobre a realização da Lemniscata Sagrada, a relação com o Ponto

ER, o Ponto OD e tudo o que isso desencadeava ao nível do peito, não é?
Tudo isso foi explicado a vocês (ndr: ver, por exemplo, a intervenção de MA ANANDA MOYI de 19 de junho de

2011) (**).
Qual é o meio da Lemniscata Sagrada?

Há um Ponto de partida, um Ponto de chegada.
O Ponto que é o meio, a priori, é o Ponto que está, muito exatamente, na Reversão, ou seja, o Ponto IM que

vocês têm ao nível da garganta.
É aquele que é, precisamente: o lugar de Passagem entre a cabeça e o Coração.

Mas não há explicações específicas, exceto (como vocês sabem desde o mês de dezembro de 2010) que a
garganta é um local de Reversão importante, também.

É o local do Mistério: IM.
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É o local onde há a Sephirah que foi roubada por Yaveh, ou seja, o que foi denominado na Cabala: Dahat, isto
é, o Impenetrável, o Incognoscível.

É a localização original, Real, da Sephirah que foi separada do resto do corpo.
É um Ponto de Reversão.

Foi-lhes relatado, também, o que é chamado de Caduceu de Hermes, parece-me, com as três espirais que
correspondem aos três centros de energia, que denominamos as três Lareiras.

Vocês também têm, ao nível dessa Passagem, a peculiaridade, ao nível da Lemniscata Sagrada, de ter
também uma primeira Reversão que ocorre no Ponto ER, uma segunda Reversão que ocorre no Ponto IM,

uma terceira Reversão que ocorre ao nível do Ponto IS.
São essas três Reversões que desencadeiam o que chamamos de ‘movimento espiral da Vida’, com o ângulo

que corresponde ao ângulo encontrado um pouco por toda parte, no DNA, por exemplo, porque
a Lemniscata Sagrada gira sobre ela mesma.

Ela participa, se vocês quiserem, do desenvolvimento do Fogo (é exatamente isso) da sua Merkabah e,
portanto, da Ascensão final.

***

Pergunta: a Ronda dos Arcanjos, que está atualmente na espiral da Vida no corpo, está ligada à
Lemniscata Sagrada?

Está ligada, por um lado, à Lemniscata Sagrada.
Está ligada, por outro lado, à junção do que lhes foi nomeado as energias, as Vibrações (descendentes e

ascendentes), ao nível do Canal do Éter.
Os Arcanjos emitem uma Irradiação que não é mais circular, mas que, efetivamente, é linear, digamos.

Que corresponde à parte anterior (sua parte alta) que é a Lemniscata Sagrada, e à parte posterior (que parte
do sacro e que sobe até o Ponto ER da cabeça) que é o Canal do Éter.

Ela está diretamente conectada.

***

Pergunta: um amigo, no meu sentir, próximo do Absoluto, apresenta desde algum tempo comportamentos e
atitudes associados a um ego que retoma seu lugar. Ele justifica firmemente os seus comportamentos com

elementos da evolução atual. Eu poderia ajudá-lo? E você poderia nos esclarecer os mecanismos
envolvidos?

Então, eu não conheço esta pessoa, eu não tenho nem o seu nome, nem a sua data de nascimento, nem o seu
nome de família, e eu apenas posso imaginar alguma coisa.

É importante compreender que, durante este mês e desde o nascimento do Manto Azul da Graça, entre os
seres (como você disse) que estavam próximos do Absoluto, ou que haviam aberto o Si, ou Realizado o Si, a

Onda da Vida é, de alguma forma, um desafio.
Porque isso vai remeter a tudo o que são (como isso foi dito) as dúvidas e os medos que foram cristalizados

durante a experiência de vida que vocês fazem.
Se vocês vivenciaram, durante a sua vida, traumas que vocês julgam importantes, vocês implementaram

estratégias defensivas, não é?
E essas estratégias defensivas, elas vão explodir na cara.

Portanto, a Onda da Vida, é muito lindo, muito agradável, quando ela sobe.
Mas se ela não chegar a subir totalmente (porque há bloqueios nos dois primeiros chacras, se houver apegos à

personalidade que são demasiadamente importantes), o que vai acontecer?
Haverá ali uma negação, e a pessoa vai restabelecer comportamentos antigos.

Quais são os comportamentos antigos que estão ligados, ao nível da personalidade, aos dois primeiros
chacras?

É muito simples, isso é: um, o medo.
Em segundo lugar, o segundo chacra: aí, estamos também, não somente na dúvida, mas estamos, sobretudo,

na sede do poder.
Portanto, todos esses seres que não chegaram a deixar passar a Onda da Vida vão entrar na negação, e nas

raivas terríveis.
Eles vão manifestar o ego ao nível do segundo chacra, ou seja: tudo o que está ligado ao poder, tudo o que

está ligado à vontade de manter uma identidade, um status quo.
E, por vezes (como você disse), uma espécie de regressão da pessoa.

Isso é muito raro, mas é algo que é perfeitamente possível quando o isolamento, ao nível dos dois primeiros
chacras, não foi solucionado, apesar da ignição da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração, e do sacro.



São, muitas vezes, seres que mantiveram medos extremamente profundos, medos que eu chamaria de
arquetípicos.

Entre esses medos, vocês têm tanto o medo de perder o poder, o medo de espaços vagos, o medo do vazio,
o medo de ficar doente, todos esses medos, se vocês quiserem (que apreendem o ser, independentemente

da vontade), que estão inscritos nesses dois chacras.
O medo de ficar doente é terrível, o medo do vazio, o medo de perder o poder, tudo isso vai fazer com que a
pessoa vá regredindo, na sua personalidade, enquanto os obstáculos do primeiro e do segundo chacras (que

lhes foi explicado) não forem removidos.  
Então, é claro, você pode ajudá-lo, trabalhando diretamente nos dois primeiros chacras, ou no que lhes foi

dado, há pouco tempo, sobre o apego da personalidade à personalidade (ndr: ver o protocolo “Apego
arquetípico da personalidade a ela mesma”) (*).

Isso se junta ao que lhes foi dito por BIDI: vocês conhecem todas essas pessoas que realizam o Si, mas, na
realidade, é o ego que toma conta do Si, o ego não desapareceu totalmente.

São, muitas vezes, seres que têm temperamento forte, que recusam se Abandonar.
Porque, tanto quanto Abandonar-se à Luz é vantajoso, tanto quanto Abandonar o Si representa um desafio

enorme.
E, frequentemente, os seres que assim estão, ficam com raiva e passam a ter comportamentos extremamente

violentos e obstinados.
Talvez o seu amigo viva isso.

***

Pergunta: quais seriam os riscos para esta pessoa?
 

Os riscos estão associados, diretamente, ao aspecto psicológico dos dois primeiros chacras, ou seja,
manifestar um excesso de poder.

Então, ao nível das zonas orgânicas, isso corresponde, é claro, a tudo o que está embaixo das costas, tudo o
que está ligado a uma perna ou às duas pernas, tudo o que está ligado a problemas vasculares, a problemas

sanguíneos.
Tudo o que está ligado ao primeiro e ao segundo chacras.

O primeiro chacra é o sangue, é a vitalidade, é a sexualidade, é a vida, no sentido o mais rudimentar.
Portanto, se houver um bloqueio, a Onda da Vida vai encontrar esse bloqueio.

A energia que descia pôde despertar a Kundalini, mas não purificou suficientemente os dois primeiros
chacras.

Portanto, isso dá efetivamente, como você pôde dizê-lo, manifestações do ego, com raivas, com afirmações
intempestivas, e algo que se enrijece cada vez mais, psicológica e fisicamente.

Com frequentes fugas: ou fugas na hiperatividade, ou fugas da vida, que se torna insuportável, ou seja, refugiar-
se no sono ou em atividades qualificadas como anormais (até dependência de álcool, e outras).

Tudo isso está ligado ao segundo chacra, naturalmente.

***

Pergunta: é ainda útil, hoje, reler as intervenções anteriores a 2012?

Então, aí, caro amigo, isso depende de onde você está.
A questão que se coloca: a Onda da Vida, foi-lhes dito, era independente da ignição das três Coroas, era

independente do fato de ter vivido as Núpcias Celestes ou não.
Portanto, tudo depende de você: se você não vive a Onda da Vida, efetivamente, você sabe muito bem que

você não pode agir diretamente na Onda da Vida.
Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes (ndr: ver detalhes na coluna

“Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (***).
Porque elas são portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa.

Agora, é verdade que o conjunto do que nós lhes demos, uns e outros, deve representar muitas coisas.
Mas vocês não podem ler tudo, é claro.

Então, ou vocês encontram (como dizer) um interveniente que lhes corresponda: aqueles que são interessados
pelo IRMÃO K, não têm interesse, a priori, por MA ANANDA MOYI, ou reciprocamente.

Encontrem o que lhes interessa, ou seja, o que lhes dá mais facilidade, o que desencadeia mais Vibrações, e
de acordo com o Interior, porque isso será uma porta de entrada.

***



Pergunta: após os protocolos ou depois de acordar ou ao adormecer, eu tenho às vezes a impressão de
nada mais ouvir, depois eu ouço barulho em volta. É uma aproximação do Absoluto?

Sim, perfeitamente.
Isso é, em todo caso, uma abordagem da estase, ou seja, dos momentos em que a consciência se

desconecta totalmente.
O que é também um encontro com o Absoluto, é claro.

Lembrem-se de que sempre foi dito que, qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a sua Vibração,
qualquer que seja o seu destino, todos vocês devem passar pela reminiscência do Juramento e da Promessa

(A FONTE lhes falou, a dois e três anos atrás).
Tudo isso é normal.

Mas quando será que isso vai acontecer?
Isso não vai acontecer, necessariamente, no momento final do planeta grelha.

Ou o processo da estase (ou seja, do que é nomeado os ‘3 Dias’) ocorre antes do evento final, terminal, do
planeta grelha, nesse caso, vocês irão realizar a Promessa e o Juramento naquele momento.

Por quê?
Porque isso dará oportunidade a alguns seres, que ainda não haviam sido Despertados (nem pelo Fogo

descendente do Espírito Santo, ou pelas Partículas Adamantinas, ou pela Radiação Ultravioleta), que não foram
despertados pela Onda da Vida, tampouco, talvez de despertar (em todo caso, nós o esperamos).

Agora, se isso acontecer no momento final, tanto melhor também: isso irá significar que o período de tempo,
entre esse mecanismo de estase e o mecanismo final, não vai dar muito tempo e muito espaço para qualquer

sofrimento, desencadeado tanto pelo homem como pela estupidez dos homens.
Em um caso como no outro, isso é muito bom.

***

Pergunta: eu sinto crepitações nas pernas e acima dos dois primeiros chacras, mas eu não tenho
sensações específicas nesses dois primeiros chacras. No entanto, parece-me que a Onda da Vida sobe de

qualquer maneira.
 

Quem falou de sensações nos dois primeiros chacras?
Ninguém.

São sensações ao nível do períneo.
Efetivamente, é uma parte do primeiro chacra.

E você sente acima, isso quer dizer o quê?
Quem lhe disse que o que você sente acima é a Onda da Vida?

Se o que você sente acima fosse a Onda da Vida, você estaria em Êxtase, em Beatitude.
Não pode ali haver Onda da Vida circulando, na totalidade (em todo caso, acima dos dois primeiros chacras),

sem estar nesta Beatitude.
O que é reconhecível por todos, porque isso não é um Samadhi, durante uma meditação, é um estado que os

acompanha durante todo o dia.
É esta espécie de Deleite rasteiro, que não é um deleite, no sentido sexual, mas que poderia se aproximar de

alguma maneira.
É um estado de Êxtase, não há outras palavras.

Portanto, não pode parecer-lhe: você vive isso ou você não o vive.

***

Pergunta: e os formigamentos, por exemplo, nos braços e nas mãos?

Isso é outra coisa, não está necessariamente ligado à Onda da Vida.
As Partículas Adamantinas, também, fazem isso, durante os períodos de descida de energia.

A Onda da Vida é muito característica: é um estremecimento, é também arrepios.
Mas não é unicamente uma percepção, é principalmente o estado da Consciência que o acompanha.

Se não houver Êxtase, não é a Onda da Vida.
A particularidade da Onda da Vida é colocar neste estado.

Aliás, todos nós dissemos desde o início (mesmo havendo alguns elementos que foram dados, ao nível do
peito), para vocês não se ocuparem dos circuitos.



O que era importante, era vivê-lo, e não enquanto percepção.
Então, pode ser que você tenha a Onda da Vida que esteja nas pernas, mas que ainda não atravessou os dois

primeiros chacras.
E que, no que se refere às energias percebidas em outros lugares, isso corresponda presumivelmente,

simplesmente, ao Manto Azul da Graça, que foi colocado sobre as Portas e os chacras do baço e do fígado.
O Manto Azul da Graça está em ressonância com a Onda da Vida: ele pode favorecer a Onda da Vida e o

nascimento das energias da Intraterra, em vocês.
Mas a primeira percepção, é claro, é no períneo, no que vocês chamam de escroto no homem, também, e

(como isso se chama?) nos lábios, na mulher, dando sensações específicas naquele nível.
Se não houver isso e se não houver o Êxtase, não pode ser a Onda da Vida, é outra coisa.

A Onda da Vida dá, além disso, sensação de ondulações, no interior do corpo, extremamente particulares, que
não podem enganar ninguém.

Mas o mais importante, ainda uma vez, não são os circuitos que são percorridos (há uma variedade), mas é,
sobretudo, o estado de Beatitude ou de Êxtase que acompanha isso, e que é independente dos Alinhamentos,

independente da sua vontade.
E isso confina a algo que vai durar vinte e quatro horas durante as vinte e quatro horas.

***

Pergunta: com intervém o Conclave das Estrelas e dos Anciãos durante o alinhamento?

Do mesmo modo que o Conclave Arcangélico agiu durante as Núpcias Celestes, e depois.
Nós somos, de algum modo, como vocês, canais.

Vocês, vocês são canais que encarnaram a Luz Adamantina sobre a Terra: Ancoradores e Semeadores de
Luz.

Do mesmo modo, nós desempenhamos, de qualquer forma, o papel de canal que, através da nossa reunião de
Consciências, permite ao Manto Azul da Graça tornar-se, durante este mês de maio, em particular (já que o

Conclave dos Anciãos e das Estrelas está reunido deste este mês), focalizar, sobre a Terra, em vocês,
energias cada vez mais Vibrantes e cada vez mais intensas, cuja função é despertar esta etapa, de algum

modo, final, ou do Absoluto, ou da Presença.
Que está em relação (vocês compreenderam) com a Alquimia (como foi dito) da Onda da Vida e das Partículas

Adamantinas, que desceram.
Alquimia que se realiza através do que lhes foi dado por alguns Anciãos.

É o retorno da conexão entre o primeiro chacra e o chacra do Coração, que haviam sido separados.
Em especial, restituir o que nós denominaríamos uma Sexualidade Sagrada, que nada tem a ver com o fato de
fazer amor, mas que permite fazer a conexão do Fogo Vital com a energia do Fogo do Coração, o que havia

sido separado.
Então, é claro, isso dá também conotações, digamos, eróticas, mas que nada tem de erótico, no sentido

humano, já que o erotismo, no sentido humano, era a sexualidade que foi cortada, justamente, do Coração.
É isso que é restabelecido, com o objetivo de fusionar, de harmonizar, as energias do Coração com as

energias vitais.
É o que vocês sentem.

É também o aparecimento das Asas Etéreas, aquelas que conferem a possibilidade, pela sua Vibração, de
viajar de Dimensão em Dimensão, e de estar, ao mesmo tempo, tanto neste corpo físico como no Corpo de

Estado de Ser (e em outros Corpos, também).
Aí, naquele momento, vocês realizaram a sua Ascensão, como isso foi dito: vocês são Liberados Viventes,

vocês estão ainda em uma forma corporal, mas vocês não são mais dependentes, vocês são Livres para viajar
onde vocês quiserem.

***

Pergunta: durante os Alinhamentos, o nosso Duplo nos acompanha do lado esquerdo?

Perfeitamente, a partir de trás, e pela esquerda, depois.

***

Pergunta: e em seguida, ele se apresentava na parte de trás ou da frente?

Perfeitamente.



***

Pergunta: é importante conhecer esse Duplo?

Você não irá conhecê-lo, na totalidade, e ele não irá conhecê-lo, na totalidade, se for alguém que estiver aqui.
Se for o CRISTO, se for MARIA, há necessidade de aguardar: MARIA, ou o CRISTO, ou outra entidade de

Luz, vai esperar, ele é apresentado a você, ele se apresenta a você, mas ele espera que o seu ego seja
completamente purificado.

Ou seja, que tudo o que permanecia ao nível dos dois primeiros chacras (no exemplo que nós tomamos agora
pouco) não exista mais.

Sem isso, ele permanecerá ao lado ou atrás, mas ele não irá Fusionar com você, porque, para Fusionar ao
nível do Duplo (do Duplo Cósmico, hein), é preciso que ali haja uma Pureza absoluta.

Esta Pureza absoluta não é uma santidade, no sentido humano, é simplesmente que a purificação dos dois
primeiros chacras seja total.

E que o ego seja completamente transmutado, digamos, pelo Si, e que mesmo o Si tenha cedido o lugar para a
vivência do Absoluto, ao menos por enquanto (se podemos dizer), ou, em todo caso, que esteja na Presença.

Apenas quando os dois primeiros chacras estiverem completamente, não somente permeáveis à Onda da
Vida, mas também permeáveis, na parte da frente, à energia Adamantina (já que as energias circulam em

espiral, naquele nível), é que há possibilidade de identificação.
Vocês podem ter Duplos vivendo lado a lado, se eles estiverem encarnados há anos, e eles não sabem que

são Duplos, e eles apenas saberão no momento final.
Mas na maioria das vezes, o Duplo não é um cônjuge, não é alguém com quem vocês estejam vivendo.

A pessoa com a qual vocês vivem é o que podem denominar pessoas com quem vocês têm ressonâncias ou
afinidades kármicas (ou de personalidade, é claro).

O Duplo nada tem a ver com tudo isso.
Sem contar que muitos de vocês, também, não têm Duplo.

Todos vocês têm, no mínimo, um Duplo Mariano, ou um Duplo Crístico, isso, no mínimo.
Mas vocês podem ter também um Duplo Monadário que permaneceu do lado astral.

Ele também, ele vai se apresentar do lado esquerdo, no Canal Mariano, ou na parte de trás.
Mas vocês não poderão vê-lo face a face, Etereamente (ou fisicamente, se ele estiver encarnado), enquanto os

dois primeiros chacras não estiverem totalmente vazios de tudo o que faz a animalidade do ser humano, ou
seja, o ego.

Lembrem-se de que o Duplo destina-se a fazer circular a Onda da Vida sob a forma de
uma Lemniscata Sagrada que gera uma energia considerável: é uma usina Vibratória que vai permitir produzir,

sobre a Terra, algo muito particular.
E vocês serão cada vez mais numerosos, é claro.

Para aqueles, em todo caso, cujo papel (se podemos falar em papel) seja simplesmente gerar esta central
Vibratória.

Outros irão encontrar o Duplo apenas no extremo limite do planeta grelha, ou, então, do outro lado.
Mas vocês terão, no mínimo, é claro, o que foi denominado o Anúncio de MARIA, que os restitui à sua Unidade,

também.
Se vocês quiserem, tudo isso são coisas que existem desde sempre, mas ninguém tinha consciência.

Se eu tomar o meu exemplo, quando eu estava vivendo encarnado sobre a Terra, eu sabia que eu vivia algo
com o Sol.

Eu sabia que havia algo no Sol: aliás, eu o havia chamado de CRISTO Solar.
Eu não podia colocar esse nome de Duplo, porque não era possível, exceto em alguns momentos

privilegiados, viver um estado extremo de meditação e de Êxtase, o qual não durava, mas nutria pelo dia todo.
Mas eu não tinha meios de colocar palavras.

Eu constatava simplesmente o que isso desencadeava, em mim, como vitalidade, como felicidade, e como
Amor.

Mas eu não podia (como vocês dizem) identificar precisamente o que isso era porque não era possível.
Isso foi igual para todos os Anciãos: se vocês olharem SRI AUROBINDO, o que ele escreveu durante a sua

vida, ele fala do seu Duplo.
Ele não nomeou Duplo, ele falava com outras palavras, porque isso era incompreensível.

Simplesmente, sabíamos que estávamos vivendo algo ligado ao Sol, mas não conseguíamos pôr palavra, nem
forma, em cima.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre o Duplo Etéreo?

Sim.
Existem corpos etéreos habitualmente, aqueles que todos nós temos, quando estamos encarnados.

As Núpcias Celestes modificaram esse corpo etéreo, o que permitiu (como vocês talvez saibam, por tê-lo
vivenciado) despertar as Coroas Radiantes, a Tríplice Lareira.

A Onda da Vida nasceu.
Ela vem, com o Manto Azul da Graça, recriar o seu verdadeiro Corpo Etéreo, e não aquele que os habita, que

mantém esta estrutura física aprisionada.
Há dois etéreos, digamos: um etéreo normal e um Superetéreo.

O Superetéreo é o que vai desencadear todas as modificações fisiológicas que vocês vivem.
Está ligado à Onda da Vida, está ligado ao trabalho do Manto Azul da Graça, realizado nos locais que são mais
sensíveis, ao nível etéreo: inicialmente, o chacra do baço (porque é aí que se constitui o etéreo), e o chacra do
fígado (porque é o entrelaçamento entre o etéreo e o astral, que estão muito intimamente ligados, no primeiro

complexo de vida inferior, se vocês quiserem).
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, purificando os dois primeiros chacras, superando as dúvidas e os

medos, fazem com que o Corpo Etéreo não funcione mais, de qualquer maneira, do mesmo modo.
Isso vai provocar, é claro, modificações de todas as necessidades e, sobretudo, a capacidade para transferir

também a consciência neste Duplo: a Viagem Etérea torna-se possível.
Mas isso conecta o Corpo de Estado de Ser: isso é simultâneo porque o Corpo Etéreo novo está constituído,

como o Corpo de Estado de Ser, agora, podendo caminhar nesta Dimensão.
Não unicamente de forma intermitente, mas para aqueles que estão mais adiantados, eles têm sua Consciência

no corpo (aqui, físico) e, também, a Consciência no Corpo Etéreo (que faz outra coisa, em outros lugares).
Não é uma Ilusão, é exatamente o que é para viver.

Então, no início, isso vai voltar para vocês por amostras.
Portanto, o Duplo Etéreo é o novo Corpo Etéreo, aquele que está em relação com o Corpo de Estado de Ser

que foi sintetizado de novo.
A saída do Corpo de Estado de Ser do Sol, e o Corpo de Estado de Ser que caminha, com toda Liberdade,

nesta Dimensão.
Nós empregamos a palavra ‘Duplo’ porque vocês saem da Dualidade, vocês entram na Unidade.

E pelo fato desta noção de Duplo, assim como nós tínhamos falado do Corpo de Estado de Ser (aquele do Sol
e aquele que se sintetizou pelas Portas).

Mas a Fusão do Duplo situa-se em vários níveis: ao nível dos planetas, ao nível do Sol, ao nível do DNA.
É esta duplicação, aparente, que cria a Unidade e, sobretudo, que favorece o Impulso (pela ativação

da Lemniscata Sagrada e pela Alquimia da Lemniscata Sagrada) para viver a Eternidade, a Unidade, e para
viver o Absoluto.

Como podemos dizer isso?
O CRISTO é um Duplo e MARIA também.

São (como vocês chamam isso?) padrões, no sentido da confecção, vocês sabem: modelos.
Modelos que os remetem à Unidade e ao Absoluto.

***

Pergunta: uma salivação excessiva está associada às modificações atuais?

A saliva pode estar associada ao que nós tínhamos denominado comunicação, pela ativação do 11º Corpo,
entre o ar que passa pela boca, o ar que passa no cérebro, e o ar que passa no Coração.

E isso provoca uma modificação, o aparecimento do que chamamos de néctar.
Esse néctar é uma saliva (que não é uma saliva comum) que pode nutri-los.

É uma saliva que tem um componente levemente açucarado (não é açúcar, é claro, mas ela é diferente da
saliva comum).

Está, naturalmente, ligada aos processos que estão prestes a se viver, nesse momento, para vocês (e para
outros, já, isso foi assinalado durante a ativação do 11º Corpo).

***

Pergunta: você poderia recordar o que significa o fato de ser chamado pelo primeiro nome?

Uma entidade de Luz chama-o pelo seu primeiro nome.
Em geral, isso é sussurrado à noite, em um momento em que estão entre os dois.



E isso é ou o Anjo Guardião, ou MARIA, ou o Duplo (se ele não estiver encarnado).
Para despertá-lo, para que você possa colocar a sua atenção nele (ou nela, eu não sei).

O Duplo pode também se manifestar diretamente nos sonhos.

***

Pergunta: como fazer a diferença entre o tipo de interveniente que você menciona?

Isso não tem qualquer importância, o efeito é exatamente o mesmo.
Por que se limitar a um Duplo?

Que isso seja o Anjo Guardião, de qualquer modo, quando vocês são Multidimensionais, o mecanismo de
Fusão reproduz sensivelmente as mesmas coisas (que isso seja com CRISTO, com MARIA, com um Irmão e

uma Irmã, no Sol ou em outros lugares, nos Corpos de Estado de Ser).
A única diferença importante é que os Duplos Monadários, quando eles estão encarnados, há esse trabalho

na Lemniscata Sagrada de maneira mais importante, isso é tudo.

***

Pergunta: eu me senti recoberta com um lençol branco, que, em seguida, se fundiu no meu corpo.

É a descida da Luz, muito simplesmente.
São as Partículas Adamantinas que podem se apresentar, como por vezes intervêm os Arcanjos ou as

Estrelas, sob a forma de véu de Luz.
É um processo que poderia se assemelhar a uma incorporação Vibratória, por uma qualidade Vibratória

particular.
Ainda bem que BIDI não está escutando, porque vocês estão prestes a perguntar pelas significações, aí.

***

Pergunta: uma voz falou comigo em uma língua que eu não conheço, no ouvido esquerdo.

Mas, efetivamente, há línguas (isso foi explicado durante as Núpcias Celeste, no final das Núpcias Celestes)
que chamamos de Silabário Original (do qual são oriundas, aliás, OD-ER-IM-IS-AL).

É a língua Gina Abdul, é o idioma dos Mestres Geneticistas de Sirius, que é uma Linguagem Vibral, que não é
propriamente falada, são Vibrações.

Do mesmo modo que vocês têm o Canto do Universo que os budistas, e alguns budismos, chamam de Om.
É o mesmo princípio.

Portanto, se você não compreendeu, significa que você não estava suficientemente desperto, mas eu nada
posso traduzir para você, eu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, apenas, talvez, prestar atenção para nem sempre procurar uma significação.
Porque, como diria BIDI: quem busca uma significação?

O que eu quero dizer com isso é para tomar cuidado para que a explicação não alimente demasiadamente o
seu mental.

Porque, quando vocês têm a explicação, isso significa que vocês observaram o processo mais do que vocês
realmente o vivenciaram.

Porque, se vocês viverem-no, sem ter necessidade de explicá-lo, vocês terão a explicação durante a própria
vivência.

O que significa que no momento em que vocês o viveram, vocês ainda estavam distanciados, e vocês não
foram identificados totalmente à Onda da Vida.

É muito importante, isso.



Portanto, nas próximas experiências que vocês fizerem, que o mental não venha ao primeiro plano para dizer:
“ah, eu sinto isso, aí; o que isso quer dizer?”.

Mas vivam, plenamente, o que vocês têm a viver: a explicação, ela virá por si só.
Portanto, não se coloquem questões, especialmente no momento atual, sobre as vivências Vibratórias.

Nós os alimentamos o suficiente com as diferentes Cruzes, as diferentes Estrelas, as diferentes Portas, porque
era uma etapa (vocês compreenderam, eu espero), talvez, pré-requisito, para os Ancoradores e os

Semeadores de Luz.
Hoje, tudo isso está ultrapassado.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Todo o meu Amor os acompanhe.

Até muito em breve.

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 11 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (19.06.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/06/ma-ananda-moyi-19-de-junho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-6
*

(***) – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES – 2009’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1441

12 de maio de 2012
(Publicado em 13 de maio de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias
http://www.portaldosanjos.net/2011/06/ma-ananda-moyi-19-de-junho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1441
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-6
http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: eu sou acompanhada, no exterior e no exterior de mim, por aquele que foi meu companheiro, e
eu não sei mais o que é eu e o que é ele. Eu não sei mais quem pensa, quem fala e quem age, como um
corpo, aqui, para dois, e outra coisa alhures. De fato, não é mais nem eu, nem ele, mas, simplesmente, a
vida que flui.

Isso é um primeiro esboço, mas não é a finalidade.

O modo pelo qual você o exprime – quem pensa, ele ou você? – quer dizer que há dois que pensam no lugar de um.

Há uma etapa.

É aquela que você vive, mas não pare aqui porque, de momento, há, ainda, uma identidade: aquele que era, para você, o que ele foi e
que é, hoje, outra coisa, através do que você É, através desse eu que não é mais o Si.

Efetivamente, a vida flui.

Mas, além disso, o que você vive é uma primícias.

É uma aproximação.

Mas, mesmo isso, é preciso ir além.

Não pare nesse caminho, porque não há caminho.

Não há ele.

Não há você.

Há o prosseguimento, através disso, de algo que não é Absoluto, mas que é romântico.

O romantismo não é o Absoluto, porque mantém a ilusão entre dois.

Não há dois.

Aquilo a que a convida aquele, o que foi seu companheiro, é, hoje, ao Absoluto.

Ele o diz no que ele lhe diz: ele não é mais aquele que você conheceu.

Portanto, há que ir além.

Através do impulso que se move em você, é preciso ir além.

E, para ir além, é preciso que o olhar não se porte mais, de modo algum, sobre algo de exterior, que não tem mais existência do que o
dois que está em você.

A Fusão é um mecanismo no qual não há mais dois.
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Não há, portanto, que saber: quem pensa ou quem não pensa, ou será que os dois pensam?

Vá além do pensamento.

Vá além das explicações.

Vá além do que é dado.

Aquele que foi o que ele era para você não pode intimidá-la.

Ninguém pode intimidá-la.

Houve uma aproximação.

A aproximação foi percebida.

Após essa aproximação, isso faz parte, também, do conhecido e, nesse conhecido, há uma história: aquela que foi vivida, mas que não
é mais aquela que há a viver.

Para isso, é preciso, portanto, também, fazer calar isso.

É nesse sentido que a vida flui, sim, como você o diz.

Mas pare a vida, não parando sua vida.

Deixe viver o que há a viver.

Não reflita.

Não faça perguntas.

Contente-se de estar no que flui e que vai parar, porque a verdadeira Vida não flui.

É a Onda de Vida que flui.

O contato desencadeia o sentimento de estar em Fusão, mas, enquanto há um eu, o seu ou o dele, vocês não são o que ela É, hoje.

Cabe a você – se posso exprimir-me assim – subir.

Mas essa subida não é uma subida.

É, aí também, um Abandono, no qual não há mais você, não há mais ele.

Se é para viver esse Absoluto através do que se realiza em você, por ele e por você, você deve superar «ele» e «você», porque há,
necessariamente, em sua memória que ainda está presente, uma forma de nostalgia, uma forma de perda.

O que substituiu a perda deve pôr fim à perda, para além da identidade, tanto a sua como a dele.

Ele lhe fala, aliás, do que ele se aproxima.

É isso, de algum modo, esse Final.

Ele lhe propõe, ele lhe sugere isso no que você recebe, mas ele não tem que ser treinado.

Assim como você não tem que ser treinada em algo que está inscrito no tempo e no efêmero de uma vida, tanto a sua como a dele.

A dele foi vivida, a sua é vivida.

Mas vocês não são, nem um nem o outro, o que foi vivido e o que se vive.

Então, não atribua uma utilidade, no sentido humano, porque o que você poderá aportar, você, Fundida nele, e ele, Fundido em você,
para além de qualquer identidade, de qualquer individualidade, supera, amplamente, aquilo a que você se vicia, atualmente.

Não é mantendo isso que se desenrolará o por quê ele está aí.

É claro, lembre-se do que eu acabo de dizer-lhe: ele não pode violar qualquer Liberdade, que é imprescritível.

Ele sabe.

Ele Vive.

Você, não.

O princípio da identificação era uma aproximação, mas é preciso superar, através dessa reunião ou dessa união, esse próprio
princípio de identificação.

Então, a partir do instante em que você reconhece que não sabe quem pensa (mas, com isso, reconhece que você procura saber quem
pensa), a partir do instante em que você dá peso a qualquer interrogação, você se afasta do instante que deve viver, que está além de
toda interrogação.

A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.



A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.

Senão, você não pode, em momento algum, realizar – se posso dizer – o que é previsto, que é Absoluto.

O Final pode aparecer apenas se todo sentido de identidade, de individualidade, mesmo através dessa relação, desaparece, porque a
própria relação recorre à dualidade.

Você não pode entrar em relação com o que você É.

Você pode apenas Sê-lo.

Ele lhe sugere Sê-lo, isso, você sabe.

Então, não ceda às sirenes do passado.

Ele não existe.

Não ceda às sirenes daqueles que querem aparecer-lhe como uma função ou uma justificação do que quer que seja desse mundo.

Entretanto, você sabe, no fundo de si, que se desenrola algo.

Esse algo que se desenrola não tem necessidade de você, nem dele, nem de vocês, mas é ainda outra coisa.

Se você aceita isso, então, naquele momento, o Abandono do Si será realizado e você poderá viver, realmente, não o eu sou, não aí,
onde ele está, não aí, onde você está, mas entrar no não eu sou, no não ser e na não consciência.

Quais são seus objetivos, os seus?

O dele não é o mesmo que o seu.

Não deve ali haver, simplesmente, uma sobreposição, mas uma superação do objetivo.

É apenas assim que um e o outro poderão conduzir o que É, além de todo ser, para a própria fonte do Ser, além mesmo da
consciência.

Assim, portanto, entre mais no Interior de si, como dele, sem ressonância exterior.

Enquanto há uma utilidade procurada ou desejada, concernente a esse mundo (você é, ainda, desse mundo, você é, ainda, limitada,
ele a chama ao Ilimitado, e você sabe disso), nenhuma influência deve exercer o que quer que seja.

Viva o que você É, não o que você foi, não o que você gostaria.

O melhor modo de prestar-se serviço e de Ser é, justamente, superar isso.

Não por qualquer coisa de pessoal ou uma identidade pessoal de ninguém, mas, efetivamente, como você o diz, para a Vida.

Cabe a você decidir.

Cabe a você aceitar o que é dado, o que é visto e o que, na finalidade, deve ser totalmente superado pelo Abandono do Si, tanto do
seu como do dele.

Mas, para ele, é mais fácil.

Aí onde ele está, não há a discriminação em ressonância com as relações e os apegos e com o corpo, com a história, com o passado.

Tudo isso não tem mais curso.

É uma chance inestimável.

Cabe a você ver: onde você se coloca?

Mas não se coloque em relação ao que é conhecido, em relação ao que a cerca, mas, unicamente, em relação a você, em você, além
de você.

Junte-se à Unidade, na qual nada pode interferir, quaisquer que sejam as relações, quaisquer que sejam as emoções, quaisquer que
sejam os apegos.

Nada disso existe.

Não se deixe levar para fora de você, por você ou por outro.

Viva o que se vive, sem nada mais procurar.

Eu diria, mesmo, que o simples contato, para além da relação, se você faz silêncio (se não há mais questões, se não há mais
interrogações sobre o sentido de quem pensa, sobre o sentido de quem é), então, tudo é visto, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
questão, sem qualquer resposta, sem qualquer dúvida.

Olhe-se, para além do que flui: onde estão as dúvidas, quais são as dúvidas, por quê?

Não para encontrar para elas uma resposta, no exterior.

Transcenda a dúvida.



Transforme a dúvida e deixe-a de lado.

Lembre-se do que muitos Anciões disseram: a Inteligência da Luz, a Inteligência da Vida, a Inteligência da Onda de Vida.

Por que você quer substituir-se a Ela?

Onde está a necessidade de existência?

Onde está a necessidade de manter o que deve ser solto, inteiramente?

Eu não a convido a cessar todo contato, bem ao contrário, mas a entrar na intimidade do contato, no sentido do contato, e não em
qualquer tradução, aplicável a esse mundo, que não existe.

Você está no real do que existe.

Por que você quer puxar isso ao irreal?

Deixe fazer.

Deixe Ser.

Muito mais.

Não há relação.

Não há comunicação.

Há bem mais.

Não fique no romantismo.

Não fique na lembrança.

Ambos pertencem apenas a esse mundo.

E esse mundo passará, do mesmo modo que você passará.

Qual importância?

Não fique fixada.

Como você o diz: deixe fluir, mas não observe o que flui.

A partir desse instante, isso será.

E você viverá, inteiramente, o que há a viver.

É a isso que ele a chama, para além dele mesmo.

Quando você fala de companheiro, evoca dois.

Não há mais dois.

Aqui mesmo, como alhures (seja através do que você nomeia ele ou você), há outra coisa.

Esqueça-se da necessidade de persistir.

Esqueça-se da necessidade de ser, quer isso seja em uma história em uma lembrança ou em um contato.

A etapa de que eu havia falado está, efetivamente, consumada, mas não é por isso que tudo está consumado.

Coloque-se, sinceramente, a Pergunta: para que isso serve?

Para o que você deseja ou para o que É?

Determine-se na Liberdade.

Pergunta: pela manhã, ao acordar, o corpo que eu habito gosta de ficar deitado durante horas, imóvel,
calmo e tranquilo. Esse estado corresponde ao que vocês qualificam de meditação?

Quando é que eu teria nomeado a meditação como sendo isso ou aquilo?

Por que é que eu teria uma definição da meditação?

O que você quer ouvir sobre a meditação?

Qual é o objetivo da meditação, se é que isso seja uma meditação?

Será que é uma conveniência para consigo mesmo?



O que você tem necessidade de esquecer?

Será que, nesse estado, há uma satisfação, e quem é satisfeito?

De não ter que enfrentar o mundo, a Ilusão?

Ou será que, naquele instante há, para além da meditação, para além da calma, a instalação de algo que sempre esteve aí?

A única verdadeira questão está aí.

Não saber se isso é uma meditação ou um Samadhi porque, quer isso seja meditação ou quer isso seja um Samadhi, é preciso, aí
também, ir além disso.

O quer seu corpo?

É ele que quer repousar ou é seu espírito que põe esse corpo em repouso, no objetivo de viver algo, de manifestar algo?

Então, quer isso venha do corpo, quer venha de uma meditação, quer venha de um estado de Presença, qual importância?

Você deve superar isso.

Se seu corpo pede-lhe, aceite-o.

Se seus pensamentos ou seu espírito pedem-no, aí também, aceite-o.

Mas apreenda, efetivamente, que você nada É de tudo isso.

Não é porque o corpo vive uma disposição de espírito específica, ou porque o espírito induz algo de específico, no corpo, que você
deva manter a ilusão desse corpo e desse espírito.

Prostrar-se em um estado, mesmo os mais agradáveis, não é suficiente.

E, por vezes, isso pode, mesmo, ser um obstáculo, não por vivê-lo, mas por ali identificar-se.

Não seja isso.

Isso não quer dizer que você deva levantar-se, porque isso nada mudará no ponto de vista.

Você terá o mesmo olhar.

Apreenda, efetivamente, que o mental vai fazê-lo crer que, se você se atribui esse repouso, ou se o corpo pede-lhe esse repouso, você
vai aproximar-se do Absoluto.

É falso.

Enquanto você crê nisso, é a Ilusão de um desenrolar do tempo, porque o tempo de que você fala é pela manhã, ao acordar.

Você teria podido falar-me de outro tempo, ao meio-dia ou à noite, mas é, ainda, um tempo.

Portanto, isso não é real, porque é efêmero.

Não é a repetição da experiência (quer ela seja pedida pelo corpo ou pelo pensamento, ou pelo próprio Samadhi que se instala) que
vai resolver o problema porque, justamente, o problema é o corpo, e esse espírito.

Eles interagem, um sobre o outro, permanentemente.

Isso não é a Paz.

Isso não é o Samadhi.

Não é o fato de estar tranquilo assim que desvenda o que você É, além do ser, mas sim, justamente, a não identificação e, ainda
menos, a justificação disso.

Pouco importa que isso seja uma meditação.

Pouco importa que isso seja uma doença.

Pouco importa que isso seja sugerido pelo mental ou pela própria consciência.

Não se atrase nisso.

Se é para viver, viva-o.

Mas você não É o que vive isso.

Você É além.

Aceite vê-lo assim.

Não há qualquer finalidade possível em relação a isso.

Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?



Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?

Acontece que outras coisas acontecem.

Essas outras coisas acontecendo, aí também, fazem apenas passar e inscrevem-se no efêmero.

É o olhar que deve mudar.

Não é a experiência.

Nenhuma experiência é válida, porque toda experiência tem apenas um tempo, dura apenas um momento, como para a questão
anterior.

Não fiquem fixados na experiência, qualquer que seja o prazer, qualquer que seja o Samadhi, o que quer que seja percebido, ou não
percebido.

É preciso ir, amplamente, além.

Porque é por trás disso que se encontra a Verdade: aquela que não se move, que não muda.

Viva o que há a viver.

Não se faça a pergunta de saber se é uma meditação, se você está tranquilo ou não.

Não há qualquer culpa a ter ou a não ter.

Vá além do observador.

Vá além do que se vive no efêmero.

Aceite vivê-lo, mas não se contente com isso.

Aceite ver, nisso, o lado efêmero, como experiência.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência.

Não haverá, jamais, preliminar ao Absoluto.

Não haverá, jamais, preparação para o Absoluto.

É algo que se move, a fim de encontrar a imobilidade.

Portanto, isso não pode ser favorecido por qualquer experiência, por qualquer estado, contato, relação ou outro.

Se você abandona tudo isso, verá que tudo é muito simples, tudo é fácil.

Como vocês dizem, tudo é evidente, mas na condição de suprimir as evidências que lhes pareçam normais, mas que são apenas
experiências.

A evidência de que eu lhes falo é a evidência do Absoluto, que não depende de qualquer tempo, de qualquer momento, de qualquer
instante, de qualquer experiência, de qualquer justificação, qualquer que seja.

Como eu o disse em nossas últimas conversas, nós somos, todos, Um, além da Unidade, no Amor.

Porque nós somos Amor, mas nós somos além do amor manifestado e criado aqui, além da experiência de amor.

Aceite viver os momentos os mais belos, como os momentos os mais hediondos desse mundo, que lhe propõe sua vida, no mesmo
estado, que não é um estado.

Porque, enquanto você é gratificado, ou enquanto é culpado, é o mesmo princípio que se exprime.

Não procure nem culpa, nem gratificação.

É nessa condição, nessas duas condições que você sairá de toda experiência, de todo estado, de toda consciência, mas, eu repito,
você é Livre.

Sua Liberdade é total.

Mas, enquanto a Liberdade é ligada a condições, é, verdadeiramente, a Liberdade?

Se você depende de um horário, se depende de uma pessoa (que não é mais realidade do que você é), como você espera poder
estabelecer-se no que você É, para além da consciência, nesse Final, nesse Absoluto?

É claro que vocês todos vivem experiências.

Elas lhes foram descritas (no comprimento, largura e no total) pelos Anciões e as Estrelas e os Arcanjos.

São etapas.

São momentos.

São verdades relativas que se exprimem, justamente, em função do estado da consciência: fragmentada, separada, dividida ou



Unificada.

Então, é claro, é mais agradável estar na Consciência Unificada do que fragmentada.

Mas não confie no que é agradável e, ainda menos, no que é desagradável, porque são qualificativos de um estado, mas você não é
nenhum desses estados, de modo algum.

Aceite ver a Verdade, a fim de Ser a Verdade.

Não aquela que depende de uma experiência, de uma circunstância ou de um tempo, mas aquela que É, de todos os tempos, que
engloba todas as experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, todas as ilusões, sem qualquer exceção.

E, aí, você verá o que não pode ver.

Pergunta: minha vida, hoje, faz com que eu esteja pouco ativa e não me sinta implicada no mundo. Essa
não implicação é uma forma de negação, um modo de pôr-se em retração, uma falta de ancoragem, ou
devo refutar em bloco toda consideração sobre a forma que toma minha vida sobre esse mundo porque, de
qualquer modo, isso não releva do Absoluto?

Você tem a resposta nas últimas linhas.

Você mesma diz: «minha vida», «hoje», «meu corpo».

Você sabe, muito bem, que não É nada de tudo isso.

Então, o que quer que faça esse corpo (ação ou não ação), qual importância para o que você É, além do Ser?

Você mesma mantém o papel de observador, a autocontemplação de si mesma.

Há um amor de si que não pode desembocar no não Si.

Você É Amor.

Portanto, enquanto há amor de si, você não é Amor.

Você projeta e identifica-se à sua projeção.

Você mesma mantém a ilusão porque, após ter sido ativa, você tenta a inatividade.

E você se apercebe de que, aí também, tanto ativa como inativa, isso nada muda.

O observador continua aí.

Você se identifica ou a esse corpo ou ao que se desenrola.

E o que se desenrola faz apenas passar, como sua vida, como seu corpo.

Tudo isso deve ser varrido.

Não como uma rejeição.

Não como o fato de renegar essa vida, esse corpo, esse hoje.

Mas de ser além desse corpo, dessa vida e desse hoje que, como eu o disse, todos os três passam e passarão.

O observador existe, ainda.

Você está se perguntando – para prosseguir o que eu disse na última conversa – para saber se você é a corda ou a serpente, saber se
é o conteúdo ou o recipiente.

Mas você nada é de tudo isso.

E, no entanto, você é isso.

Mas não continue isso.

A autocontemplação no ego, como no Si, ativa ou inativa, a nada leva.

E você sabe disso.

É um beco sem saída.

Não há saída.

Tudo isso são experiências que, num primeiro tempo, favorecem o observador.

Mas, de algum modo, no Absoluto, não há qualquer observador.

Há apenas um jogo da própria consciência e, de momento, você participa do jogo da consciência.

Qualquer que seja sua vida, você não é essa vida.



Então, viva o que há a viver.

Viva o que você escolheu.

Aí também, não há que procurar qualquer gratificação e qualquer satisfação, qualquer culpa, porque o pensamento será, sempre, dual,
mesmo quando ele se pretende Unitário.

Porque o pensamento é discriminador, sempre.

Supere o pensamento.

Supere o observador, do mesmo modo.

Supere o corpo.

Não os rejeite, mas veja-os pelo que eles são: obstáculos.

Não se suprime um obstáculo.

Contorna-se ele, de algum modo.

Não se nega, não se quebra isso.

Aí também, é seu olhar e seu ponto de vista, apegados a esse corpo, a essa vida que se desenrola, que é uma projeção da
consciência.

Você não é qualquer de suas projeções.

De algum modo, redefina seu ponto de vista.

Não o inscreva em um tempo.

Não o inscreva em um espaço.

Ainda menos em um corpo.

Sua consciência está nesse corpo, mas você não é nem o corpo, nem a consciência que está nesse corpo, nem fora desse corpo.

Porque tudo isso evoca e manifesta, ainda, uma dualidade.

Dito diferentemente, não se interesse por isso, nem em um sentido, nem no outro porque, assim que você se interessa por isso, há ou
uma culpa ou uma gratificação.

Mas nem uma, nem a outra são a Verdade.

Porque elas decorrem, justamente, de uma circunstância.

E o que você É não depende de qualquer circunstância, seja desse corpo ou dessa experiência.

Efetivamente, saia de tudo o que é conhecido, através desse corpo, através de sua ação ou de sua inação.

Isso volta ao fato de aceitar não mais procurar.

De apreender que nada há a procurar.

Quem procura?

E, sobretudo, quem encontra?

E, enfim, quem encontra o quê?

Ainda, o efêmero.

Ainda, os limites.

Ainda, o conhecido.

Deixe-se levar.

Isso não quer dizer permanecer na cama ou ser inativo.

Deixar-se levar pode realizar-se sendo extremamente ativo.

Porque você sabe, naquele momento, que não é você que age.

Saia do problema da identificação.

Você não é o problema, não mais do que a recompensa, não mais do que a culpa.

Tudo isso representa jogos.



Esses jogos que são programados pelo eu ou pelo Si.

Porque sem eu, sem Si, há o não Si.

E todo o resto seguirá.

É claro que você pode brincar de participar, dando-se a ilusão de ser mestre e de controlar.

Enquanto você crê controlar ou ser o Mestre, o Absoluto é escondido, para você.

É preciso superar a sabedoria.

O que você exprimiu traduz, de algum modo, um apego ao efêmero, à sua vida, a esse corpo.

O próprio apego cria a dependência ao efêmero e, portanto, à experiência.

E é sem fim.

Admita, claramente, o que, para você, é válido.

E, como você disse ao final de sua questão, a resposta ali está contida, porque você sabe disso, profunda e intimamente.

E, no entanto, há algo, em você, que quer exprimir e manifestar o inverso.

Por quê?

De quê você ainda duvida?

De quê você tem medo?

O que é que freia?

É tudo.

Olhe, sem culpa, sem julgamento, porque o que aparece no âmbito de sua visão – aquela de sua consciência – favorece a integração,
a superação, a transcendência, mesmo, de uma consciência para uma não Consciência.

E não veja esse «para» como um deslocamento.

Não é, tampouco, como eu o disse, uma exclusão, mas uma inclusão.

Você quer Ser o que inclui ou o que exclui?

Experiência ou Absoluto?

Conhecido ou Desconhecido?

Ativo ou inativo?

O ativo de que eu falo não é a ação.

O inativo não é, tampouco, a não ação.

É além.

Pergunta: apesar de uma intuição e uma aspiração profunda ao Absoluto, comportamentos que bloqueiam
e afastam do Absoluto aparecem, frequentemente. Por quê?

Porque, a partir do instante em que você tem a intuição do Absoluto, a partir do instante em que você aspira ao Absoluto, o que vai
fazer o ego?

É claro, ele vai encher-lhe a cabeça como um desejo inacessível, ele vai afastá-la disso.

O Absoluto não é nem ligado a uma intuição, nem a uma aspiração.

Ele a faz refutar tudo o que é da ordem da consciência efêmera.

Você não pode perseguir o objetivo do Absoluto.

Caso contrário, ele se afasta, do mesmo modo que quando você o refuta ou quando o nega.

O Absoluto não é concernido por você.

Ele não é concernido por sua aspiração, por sua intuição.

Você deve depor as armas, parar de procurar, Abandonar-se a si mesma.

O Absoluto não será, jamais, uma busca, jamais, uma procura, jamais, uma intuição, jamais, uma aspiração.

Ele não pode, jamais, ser revelado à sua consciência, enquanto a consciência está aí.



Então, é claro, você tem bom jogo de falar de sua consciência que tem a intuição disso.

Mas, como você observou, isso nada muda.

Do mesmo modo que enquanto você vive a aspiração.

A potência da aspiração para ser isso não é a mesma para todo ser humano.

Alguns seres – e eles são raros – puderam ter tal tensão para isso.

Mas a tensão não é a aspiração.

O ponto de vista não é o mesmo.

Portanto, pare de buscar, pare de ser aspirada, pare de ter a intuição disso.

Contente-se, simplesmente, de Ser esse Absoluto.

Enquanto há intuição e aspiração, é uma projeção, aí também, da consciência, para um objetivo.

E esse objetivo é inscrito no tempo e, como tudo o que é inscrito no tempo, não é real, porque isso muda e desencadeia, em você, algo
que você experimenta, é claro, pelo jogo da consciência.

Isso se chama a frustração.

E, quanto mais você tem a intuição, mais é frustrada.

E isso vai afastá-la, sempre mais, do que já Está aí.

O Absoluto não é uma conquista, não é uma experiência, não é um estado.

É esse Final, que se desvenda a partir do instante em que você aceita, além de todo tempo, que não há aspiração, que não há intuição
em relação a isso.

Você deve capitular, porque a aspiração e a intuição são apenas o reflexo da consciência, do Si ou da pessoa, nada mais.

Tudo já Está aí, em você, porque é sua natureza, é o que você É.

Portanto, não pode existir aspiração ou qualquer intuição, porque isso continua o mental ou um desejo, o que é pior.

Nada há a desejar, uma vez que já está aí.

O mental leva-a ao inverso de sua aspiração e de sua intuição.

E, quanto mais elas crescerem, mais o mental vai afastá-la disso, conduzindo-a a viver coisas desagradáveis, que são apenas o
reflexo da frustração.

Em seu caso, não há dúvida nem medo, mas, simplesmente, a frustração.

Se você aceita ver isso, compreenderá a futilidade da intuição e da aspiração que a conduz, exatamente, ao oposto do que você quer,
porque o Absoluto não é uma vontade, nem um querer.

Então, deixe cair todo querer.

Se você aceita Abandonar-se, verá que o Absoluto já está aí: é o que você É.

Você não é mais suas frustrações do que sua aspiração e, ainda menos, sua intuição.

Uma intuição correta serve apenas nesse mundo (para fazer boas escolhas, por exemplo).

Mas o Absoluto não é uma escolha.

Ele não é desse mundo.

O que você espera ali encontrar?

Você pode encontrar apenas a frustração, cada vez maior.

Nenhum ser pode conduzi-la ao que você já É, se não é aquele que quer afastá-la do que você É.

Torne-se consciente de que há apenas um único mestre e torne-se consciente, depois, de que esse mestre é ridículo, porque ele erige-
se naquele que sabe, naquele que tem a intuição, naquele que aspira.

Apreenda isso.

E isso não é um esforço a fazer.

Não é um trabalho.

Não é uma ascese.

É muito simples.



É muito simples.

A frustração leva-a à complexidade.

E o que é complexo não é Absoluto.

A complexidade pertence à consciência e seu desdobramento, de mundo em mundo, de Dimensão em Dimensão.

Vá além.

Faça cessar todos esses jogos.

Não aspire a nada mais.

Não tenha mais intuição.

Faça calar isso, esquecendo-se disso (não se opondo a isso), e você verá que já está aí, desde sempre, antes mesmo que você
existisse aqui.

Seu você, seu Si identificou-se a essa busca, a essa intuição, a essa aspiração e, portanto, você mesmo põe uma distância que não
existe, você põe um tempo que não existe, um espaço que não existe.

Você mesma cria isso.

Veja-o, sem culpa, sem hipocrisia.

E, a partir desse instante, você o viverá.

Diga-se que é simples.

Se devesse permanecer uma única intuição antes que ela desaparecesse, é esta: é simples.

E substitua a aspiração – se você é capaz disso – pela tensão.

E, se a tensão não pode fazer-se, então, Abandone-se.

Se, no instante, você é capaz de dizer-se, em verdade: «não importa», nada mais haverá a manter, nada mais a buscar, nada mais a
esperar, nada mais com o que estar em acordo ou em desacordo.

O Absoluto ali Está.

Você ali Está.

Lembre-se de que, para o ego e o mental, o último passo parece terrivelmente difícil, porque há a perda, porque há o Abandono.

Você se sente Abandonada, só?

É um muito bom sinal.

Um melhor sinal do que a intuição e a aspiração.

Mas não se apegue a isso, tampouco, deixe passar tudo isso.

Pergunta: Por que é tão difícil permanecer nessa liberdade infinita que, por vezes, exprime-se através de
mim?

O que é que diz que é difícil?

A resposta está no segundo termo da pergunta porque, o que se exprime, através de você, quer, efetivamente, dizer que você é
atravessada por algo e que, aí também, você mesma se coloca como observador e, portanto, na distância.

E perceber essa distância criada, o que acentua, para você, essa noção de dificuldade, porque você quer permanecer exterior e
observador.

Portanto, é difícil: você observa o que acontece, mas não se torna o que acontece, que é Absoluto.

Nada há de difícil.

Apenas você é que é difícil, no que você não é.

Então, por momentos, as resistências caem.

E, quando as resistências caem, você fala de liberdade infinita.

Mas quem observa essa liberdade infinita?

Quem sente essa liberdade infinita?

Justamente, o que impede que ela seja a Verdade Absoluta.

Há apenas você, e você mesma.



Se você observa essa liberdade infinita, se a sente, você não é Livre.

A experiência que é vivida – porque, se isso acontece, continua uma experiência – não pode, é claro, torná-la Livre, porque você já é
Livre.

Você É, já, isso.

É, simplesmente, aquele que observa, que fez uma experiência disso, e não uma realidade do Real, e não o Absoluto.

Há, em algum lugar, uma distância que permanece.

Quem põe a distância?

Será que é o Absoluto?

Ou você?

Quem impede a instalação, a revelação, se não é o observador, que se compraz em sua observação e faz algo de exterior, faz disso
uma experiência, um estado que passa?

E há, sempre, escondida por trás disso, a vontade de se perceber.

Ora, o que é que se apercebe ou que percebe, se não é a consciência?

Não há, portanto, não consciência.

Você continua estabelecida no «eu sou».

É isso, precisamente.

O observador está presente.

Por vezes, há o testemunho.

Mas é o mesmo princípio: há uma distância, há uma experiência, há um estado, mas não há perenidade.

Vá além do que você vê, além do que crê.

Não fique fixada.

É o Absoluto que é imóvel – não você – no que se move ou no que está fixo.

Toda experiência pode parecer boa a realizar e a viver, mas é um instante em que todas as experiências devem ser transcendidas, a
fim de, justamente, não mais ser, simplesmente, uma experiência, simplesmente, um estado que passa.

Você é Eterna.

Você é Absoluta.

Então, Libere-se, porque você já está Liberada.

E, se aceita isso, você compreenderá que falar de Liberdade infinita nada quer dizer.

Você é, realmente, Livre apenas se aceita que já está Liberada.

Naquele momento, você apreenderá que não há nem infinito, nem finito.

Resta apenas o indefinido e o indefinível.

O Absoluto é, também: nenhuma definição pode conter ou explicar o Absoluto.

Apenas mostrando-lhe onde não há lógica real – mas apenas uma lógica aparente – é que eu posso dar-lhe a apreender a Verdade
Absoluta (e não relativa), porque o próprio fato de falar de Liberdade infinita, que não dura, mostra-lhe, sobretudo, que você está
confinada.

Não culpe.

Veja-o, simplesmente, porque é simples.

Não há qualquer dificuldade, exceto aquela criada pelo mental.

Quando você dorme, você pode dizer que está na liberdade infinita?

Não: você desaparece.

O Absoluto está aí, porque o mundo desapareceu.

Não é, simplesmente, uma diferença de nuance ou de compreensão.

É o olhar limitado ou ilimitado, um olhar finito ou infinito.

Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.



Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.

Ele não pode estabelecer distinção, diferença, separação.

Isso, você o É.

Veja, simplesmente.

Porque a Simplicidade é a Porta da Transparência e, sobretudo, da Espontaneidade, aquela que surge assim que o mental não tem
mais referência nem referente.

Favoreça isso.
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Pergunta: Desde que eu escuto as suas conversas, eu fico cada vez mais na aceitação do que me propõe a
vida, o que me permite evitar o processo de ação/reação, mas muitas vezes eu me esqueço de aplicar a
técnica da refutação.

Não há caminho.

A refutação não é uma técnica.

É uma conduta que faz mudar o olhar, que desconecta o mental (como eu o disse).

Já está muito bom não manifestar a ação/reação.

O que você constata e as palavras que eu emprego demonstra que você é o observador.

Você não está mais no palco do teatro, mas você ainda está instalado na poltrona assistindo.

O único modo de se levantar da poltrona, de sair do teatro, para ver que o teatro não existe, é a refutação.

Saia da constatação, assim como você saiu da ação/reação.

Instale-se além da constatação, porque constatar é colocar uma distância, também.

É manter, de algum modo, o prazer do observador, daquele que assiste à peça de teatro.

Você saiu do personagem e então a vida se desenrola, os diferentes atos da peça exibem-se.

Se você constata, significa que você observa.

Resta-lhe refutar, ainda este papel, ainda esta função.

Porque, enquanto houver uma função, há persistência do efêmero.

Beneficie-se da paz que pode resultar da ausência de ação/reação não para satisfazer-se com isso, nem para ficar insatisfeito, mas,
simplesmente, para refutá-lo.

E, para você, há um perigo, porque você não atua mais na peça de teatro, você assiste a ela.

Para você, é uma situação arriscada, perigosa.

É aí que é preciso levar a refutação.

Naturalmente, você esquece.

Você não é aquele que esquece.

É o mental que o faz esquecer, porque ele fica satisfeito com esta observação, com este estado de testemunha, do Si, se você preferir.

No Si, há ainda modelos (o CRISTO ou quem você quiser).

Supere o modelo.

Rejeite todas as crenças, sem qualquer exceção.

Refute-as.

Restam ainda crenças e são as suas crenças que se opõem, não você.
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A oposição leva à constatação.

A constatação leva à testemunha, mas a testemunha não leva ao Absoluto.

A refutação permite ao Absoluto manifestar-se, nesta forma, nesta consciência.

É o momento em que não há mais, tampouco, espectador, não há sequer mais teatro.

Eis ao que eu o convido.

Pergunta: Como estar na Graça e no Amor para acolher este novo ser que se revela no meu corpo físico,
para deixar trabalhar a Onda da Vida, para estar lúcida das mudanças em curso, sem me deixar ser tomada
pelas ligações de apego mãe-filho?

É muito simples: não se coloque mais esse tipo de questão porque todas essas questões reforçam-na na Ilusão.

A Graça não precisa de você, assim como os apegos.

Você nada é de tudo o que você vive.

Você É o que está sendo vivido: a Onda da Vida.

Nenhuma ligação pode tranquilizá-la.

O apego pertence a este corpo, na relação mãe-filho.

Isso está inscrito no saco de comida.

Você está submissa a este saco de comida, às suas programações, aos seus engramas.

Isso é o seu cérebro, mas não é você.

Da sua consciência sai uma outra consciência que é formada às cegas do seu corpo, a partir do seu corpo.

E você se crê proprietária ou responsável.

Quando muito, você pode dizer que o que lhe pertence é um outro saco de comida que sai de você, que você criou.

Mas você não criou a consciência que está dentro dele.

Ela não pertence a você, de maneira alguma.

Sem isso, você mantém a ilusão da carne da carne.

A Graça não tem o que fazer desta carne, porque a Graça É.

Ela não é levada pela carne, mesmo expressando-se através da carne.

Isso não é a mesma coisa, não é a mesma relação, não é o mesmo olhar.

Aceite simplesmente que isso se desembarace, mesmo sendo você que o criou, originalmente.

Será que é você que fabrica isso?

Isso é fabricado tão somente porque é a inteligência que há no saco de comida que está programada para isso: reproduzir-se.

Mas você, você tem necessidade de se reproduzir?

O que é que você reproduz?

Há sempre, no nascimento de uma carne, a partir de uma carne, um conjunto de histórias, um conjunto de projeções que criam apegos,
através de ideais ou de medos, é a mesma coisa.

Beneficie-se desta experiência (porque, aí também, ela é efêmera, ela dura nove meses) para ver o que é isso, o que isso vem
despertar em você, preencher em você, ou atemorizar você, porque você não é isso.

Você É o Amor e você cria o Amor.

Será que este Amor lhe pertence, no entanto, sabendo que o Amor é Livre e torna Livre?

Caso contrário, isso permanece humano e, portanto, efêmero.

O que você vive é, de algum modo, um desafio ou, se você preferir, uma experiência.

Aí também, não fique presa a esta experiência e ao que ela induz como apego à carne.

Considere isso, efetivamente, como uma Graça ou uma Dádiva.

Mas não pare nisso.

Eu a lembro de que, para a Onda da Vida, assim como para a Graça, justamente nada há a fazer.



Não é mais uma questão de fazer, nem uma questão de ser, mas, sim, uma questão de não ser.

É a visão limitada que a impossibilita de conhecer esta Consciência que, no entanto, está em você (onde ela estava antes?), que criou
o apego, que criou a responsabilidade e a dependência.

Ame o que você criou, o que você É, mas com um Amor que esteja além de uma projeção, embora sendo uma criação da sua carne.

Deem-se conta dessas ligações que todos nós denominamos, encarnados, antes de sermos Absolutos: “amor”.

Porque nós não conhecíamos outra expressão, até o Absoluto chegar aí.

Você toma consciência, além da consciência.

E aí, tudo fica simples.

Porque você não é este corpo.

Então, como você poderia se projetar nesse corpo, que foi criado a partir deste corpo?

Isso vale também para os pensamentos.

Isso vale para todos os apegos.

Caso contrário, isso não é o Amor, é uma fraqueza.

O Amor é vigor.

Então, simplifique, porque isso já é simples.

Como em uma resposta anterior: é tão simples que isso parece, para o ego, um absurdo.

Lembre-se de que há o olhar para mudar.

Não este corpo, que vive o que é para viver, que foi desejado ou não.

Aí também, não voltem apenas à pergunta e à resposta.

Eu diria até mesmo: discordem disso.

Seria preciso chegar à conclusão de que o que acontece na sua carne é, em algum lugar, uma reprodução, mais ou menos conforme
com as suas projeções, com as suas expectativas, com os seus desejos e também, é claro, com as projeções, com as expectativas e
com os desejos do que está aí.

Mas nada mais.

A Liberdade está aí e põe fim a todo apego, o que não impede (muito pelo contrário) a ligação de Liberdade do Amor (que vocês
denominam Vibral) e mesmo do Absoluto.

Eu diria até que isso pode ser, de algum modo, condições propiciadas (como você diz) pela Graça e pela euforia que é secretada por
este corpo de alimento, durante este estado que não é nada mais do que o instinto de preservação (visando, simplesmente, o que é
nomeado o amor filial ou materno não levando, de qualquer forma, ao desaparecimento da espécie humana).

Nada mais e nada menos.

Não se deixe enganar por esse mercado de tolos.

Isso não impede de amar, mas não é mais o mesmo amor.

Não há mais apego, se você vê-lo assim.

Há Liberdade.

Pergunta: Desde que eu reencontrei a Consciência de quem eu sou e que eu me abandonei à Inteligência
da Luz, tudo é simples e fluido e o pequeno “eu” cada vez menos assume o lugar. Isso seria a
Transparência?

O fato de constatar (o fato de ter uma constatação) prova a existência do observador que substituiu o eu ou o ator.

Obviamente, essa constatação não é suficiente.

É preciso, aí também, se tal for o que você deseja (não como aspiração ou vontade), aceitar deixar isso se extinguir.

A vida, então, irá se desenrolar, não mais somente sob a ação da Inteligência da Luz, mas, muito mais, no Absoluto.

Esta forma não ficará mais limitada a esta consciência, a esse eu que se vai ou a esse Si que se instala, mas ela irá envolvê-los em
algo que é, digamos, muito mais amplo e muito maior (se tanto é que podemos falar de tamanho).

Cabe a você ver se você quer terminar a fragmentação e, portanto, ser Transparente.

Enquanto existir um Si, existe um espelho que mostra a você o que é para ver.



A Transparência é a ausência de espelho já que a Transparência consiste em deixar atravessar-se, na totalidade.

A instalação da Transparência e da espontaneidade excede largamente o Si ou a Fluidez.

A Transparência é um estado onde nada é parado, nem mesmo o estado em que se está (que não é mais um estado).

Aí está o Absoluto.

Eu diria que o Si dá a Clareza e a Precisão porque o palco do teatro fica iluminado.

Mas eu a lembro de que não há nem teatro, nem palco.

É, portanto, você que deve ver se você permanece em meio à Clareza ou se outra coisa se revela a você, muito além da Inteligência da
Luz, mas no que permite revelar o que sempre esteve aí, além da Clareza.

O Absoluto é assim.

Mas, na sua pergunta e na sua constatação, há uma instalação da Consciência nesse Si.

Não pode ali haver percepção da não Consciência.

Você está, portanto, instalada na Alegria (na persistência do Si), ilusória, ela também.

É preciso sair da contemplação.

Então, a Transparência chega porque nada mais há para olhar, nem nada para ser, exceto o Absoluto.

Mas cabe a você ver o que se manifesta.

A Transparência, aliada aos outros Pilares do que foi nomeado os Pilares do Coração (com a Integridade, a Infância, a Humildade e a
Simplicidade), é a característica do Si.

A Transparência vai além disso já que nada é parado, nada é definido, nada é identificado.

Não há mais Si.

Não há mais eu.

Não há um eu que se afasta e um Si que se instala.

Mas, é livre a você (porque é a sua liberdade) continuar a constatar e a se instalar na constatação ou então superar, digamos, a
constatação.

Aí está a Transparência, mas não antes, mesmo se a Transparência fizer parte da própria definição do que vocês denominaram os
Quatro Pilares.

Transparecer é ir além do parecer e além do ser.

Ser Transparente é não mais existir, não mais interferir, não mais inferir, não mais ser.

Mas, mais uma vez, você é livre.

Mas você é livre de quê?

Simplesmente do que você decidiu, do que você estabeleceu.

Mas essa não é a verdadeira Liberdade.

Isso são liberdades efêmeras porque elas irão desaparecer quando o seu corpo de alimento desaparecer, quando os seus
pensamentos desaparecerem.

Então, naquele momento, o que você vai se tornar?

O que você vai ser?

Você prefere aguardar ali ser para colocar a questão (quando você não puder mais se colocar questão) ou você quer ter a resposta
agora?

É você quem decide.

É você quem tem a chave.

Porque não há chave.

Não há porta.

Tudo depende de onde você se coloca.

Tudo depende onde você está (ou não está).

Mas eu agradeço pela sua constatação.



Mas eu agradeço pela sua constatação.

Porém eu sou obrigado a dizer que tudo isso a torna Transparente, mas não é a Transparência.

Esteja consciente disso.

Porque a Transparência total não pode existir, nem no eu, nem no Si.

Ela apenas é Verdade quando você sai de tudo o que é efêmero.

O Absoluto é Transparência total.

Porque mais nenhum espelho existe.

Mais nenhum sentido do eu ou do Si existe.

Tudo é instalado no não ser, na não consciência.

Mas o resultado é o mesmo.

O que você quer ver subsistir?

E o que pode subsistir?

O que é da ordem do relativo e da ordem do Absoluto?

O que continua?

O que cessa?

Constatar é, talvez, um dos últimos degraus da escada.

Mas você é livre para considerar que essa seja a finalidade e se contentar com isso.

O Absoluto tem todo o tempo já que ele está fora do tempo.

Não você, no que ao que você está identificada, nas suas constatações, no Si.

Cabe a você ver se você deseja se colocar essas questões ou ignorá-las.

Cabe a você saber se o que você vive é conhecimento ou ignorância.

Em relação ao quê?

E em quê?

Será que isso a satisfaz (e irá satisfazê-la amanhã), independentemente do que você observa, independentemente do que você
constata?

Obviamente, o Si, comparado ao eu, é infinitamente mais Transparente.

O eu é opaco.

O Si é Transparência, não total, mas Transparência.

Cabe a você ver.

A sua situação depende de você mesma.

Mas, tome cuidado para não qualificar o que não tem qualificativo: o que é o caso do Absoluto.

Pergunta: Bastante ancorada na materialidade, o Si me parece inacessível. O Absoluto sequer é
conceituoso, concebível. Eu experimento, nesse momento (pela leitura dos seus ensinamentos), um
sentimento de desânimo e, até mesmo, de rejeição. O que, na personalidade, se opõe e como superá-lo?

Você mesma disse: a materialidade, o fato de querer conceituar o que não pode ser conceituado.

Portanto, é óbvio que a materialidade e a personalidade queiram rejeitar.

Você não pode conservar o ponto de vista da personalidade a aceitar isso.

Se você afirmasse isso, seria falso.

O que você disse está correto.

Você não está pronta para deixar o que você acredita ser.

Você está, visceralmente, apegada à sua pessoa.

E então, estando apegada, por qual razão iria querer aceder a algo que a libertaria?

Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma alegria, pode sair daí.



Não procure conceituar, nem, menos ainda, aceitar.

Você precisa, primeiro, sair do inferno, ou seja, do seu confinamento: de crer neste corpo, de querer possuir o que quer que seja.

Você sequer possui o seu corpo pois você não é ele.

Quando você aceitar que este corpo é apenas um confinamento (uma ilusão, uma aparência), então você poderá se colocar a questão
do conceito ou da ideia.

Mas, agora, eu lhe digo que o Absoluto não é, nem um conceito, nem uma ideia, nem assimilável.

Porque você está limitada em sua visão, em sua percepção.

Porque você se apoia no corpo e na própria materialidade: uma transformação da materialidade, da personalidade.

Não há continuidade.

Não há possibilidade e ainda menos conceito e muito menos coisa percebida.

Não há, portanto, solução vislumbrável, nem mesmo desejável.

É-lhe preciso rejeitar, até mais, porque rejeitando significa que você não compreende.

E quanto menos você compreender, mais você será Livre.

É justamente o fato de acreditar compreender este corpo (suas ações, sua vida) que a confina no limitado, porque você tem medo.

O Amor não é o medo.

Por mais que você tenha amado o seu corpo, não irá permitir-lhe superar o corpo.

Por mais que você tente amar a personalidade, transformá-la em algo de melhor.

Mas não é você quem age assim, em sua Eternidade.

É porque você está identificada, demasiadamente, no limitado.

Mas o seu corpo está limitado no tempo e no espaço (neste período).

Ele não tem necessidade de você para existir: ele existe em outros lugares.

O melhor serviço que você possa lhe fazer é deixá-lo evoluir sozinho (sem interferir) e você irá constatar, então, que nenhuma
manifestação física pode aparecer.

É você mesma quem cria as suas próprias manifestações físicas.

Não há karma.

Não há causa, exceto si mesma.

É isso que você recusa ver na cara.

Então, você vai buscar em outros lugares: no ontem, em uma causa.

E você se mantém, assim, nos contextos deste corpo, na ação/reação.

E você crê que você vai poder desembaraçar-se desta ação/reação compreendendo a reação à ação.

Mas de onde veio a primeira ação, se isso já não era uma reação?

Você está, já, aprisionada e você se aprisiona ainda mais.

Amar é ser Livre.

Não é aprisionar-se.

É abrir o que está fechado.

É não mais aceitar estar fechado ou aprisionado.

Não há qualquer solução enquanto você estiver na prisão, mesmo se você colocar belas cortinas, mesmo de você mudar a mobília,
mesmo se você mudar de pensamentos, mesmo se você compreender.

Eu a convido a não mais compreender.

Eu a convido a deixar toda forma de conhecimento do que existe neste mundo.

Porque, senão, você vai fortalecer as resistências.

Você vai reforçar o sofrimento enquanto você acredita liberá-lo.



Saia da prisão, primeiramente.

Veja a prisão.

Não existe chave escondida no interior da prisão.

É você que dá corpo à prisão, pela vontade de compreender, pela vontade de apreender o que pertence apenas a esta própria prisão.

O Amor não está aí.

É um estágio acima (se eu puder me exprimir assim).

O Amor não está na prisão.

Enquanto você visar uma perfeição deste corpo, desta pessoa, você está na ilusão, em algo que irá passar.

A única satisfação durável é Eterna: ela é o Absoluto.

Ela é efêmera no Si.

Enquanto você acreditar e esperar uma melhoria do que quer que seja deste corpo, dos seus pensamentos, ou aceitar um conceito
(que não é conceituoso) ou admitir uma ideia (da qual você não pode ter ideia), você irá pregar uma peça em você mesma.

Então, obviamente que você rejeita o que eu digo e você apenas pode rejeitá-lo.

Mas se coloque a questão de quem rejeita: evidentemente, o que é limitado, o que recusa ver os limites e os contextos caírem porque
há um apego visceral à materialidade nisso que ela tem de mais sólida aparência, de mais permanente aparência.

Mas tudo isso são apenas aparências.

Se você olhar, objetivamente, o seu saco de comida irá falecer.

O que você vai se tornar, naquele momento?

Como você vai considerar a matéria?

Qual matéria quando não houver mais matéria (não aquela que você conhece)?

É como se você quisesse construir um edifício muito alto em um solo totalmente instável (que você acredita ser estável).

Você acredita que você pode reforçar o solo, mudar o solo, mas isso é falso.

Se a hipótese é falsa, você apenas irá construir sobre areia movediça e o edifício vai afundar.

Nada há a construir,

Há que descontruir tudo, pela refutação.

Mas a materialidade ali se recusa, como o mental, porque apenas o mental para fazê-la crer na materialidade.

Nada é válido, aí dentro.

São apenas ideias, apenas conceitos falsos.

Por que aderir a conceitos e ideias que são falsos?

Aí está a causa do sofrimento e da manutenção da ilusão.

Se você ouve o que eu digo a você, então rejeitá-lo será ainda mais forte.

Mas eu posso afirmar a você que a rejeição e a violência são o caminho certo, enquanto você estiver na prisão.

Não é pacificando o que é ilusório, não é abrandando o que é ilusório, não é se embelezando na prisão que você vai sair da prisão.

Você melhora o contexto, mas você não elimina o contexto.

A Liberdade está em outros lugares.

Como você pode pretender ser Livre, ou ser melhor, no que é efêmero, no que está confinado, no que está limitado?

Você não vê, por si mesma, as oscilações que vão de um muro ao outro, de uma interrogação à outra?

Você não é isso: você é a Liberdade, você é Amor.

Todo o resto não tem qualquer consistência.

E, sobretudo, a materialidade.

Isso é areia movediça das piores.

Eleve o seu olhar.



Eleve-se e você verá que o edifício se constrói independentemente de tudo o que você decidir.

Abandone este medo, esta necessidade de controlar ou de se sentir segura na materialidade.

Isso não tem qualquer sentido.

Isso é apenas peso.

Isso é apenas densidade.

Há um medo do que é elevado.

Em última análise, você busca a Liberdade, mas você tem medo da Liberdade.

Você queria que a Liberdade se encontrasse na matéria: esqueça isso.

Tente ver de outra forma.

O amor da matéria não é o Amor, visto que a matéria é Amor, já.

Ela não tem necessidade do seu amor.

A Ilusão é Amor.

Mas ela não tem necessidade de você: isso é um sonho, uma projeção, uma ilusão.

Você quer dar peso ao que já tem demasiado peso.

Quem a obriga a agir assim?

O que, em você, se opõe à sua Liberação que já está aí?

Continue a rejeitar, continue a recusar: isso cria forças de atrito na Dualidade, na ação/reação.

Então, a prisão irá queimar.

Aquele que chega no final de um beco sem saída dá necessariamente meia volta para apreender-se de que não há beco sem saída,
nem caminho.

Mas é preciso ter criado o caminho e o beco sem saída, antes, para perceber que isso não é nada.

O Absoluto não é nem conceito, nem ideia, nem o que quer que seja, mas ele os inclui.

Não há exclusão: é você que se exclui do Absoluto.

Ele sempre esteve aí.

Querendo ter uma ideia, querendo conceituá-lo, você quer fechá-lo na Ilusão.

O Absoluto deixa livre a ilusão: ele a inclui.

Não é perfeitamente a mesma coisa.

Não é o mesmo movimento.

Não é a mesma imobilidade.

Você vê o que eu quero dizer?

E não me responda.

Permaneça em você (em suas certezas) e veja o que eu lhe disse.

Depois, releia-o e você será obrigada a concluir e a ver onde se encontra o absurdo e a absurdez.

Você não é nem absurdo, nem absurdez.

E ainda menos matéria.

Ainda menos física.

Por que querer acreditar no que não é verdadeiro?

Por que fingir uma verdade que não tem qualquer sentido, qualquer lógica?

De onde isso vem?

De onde isso veio a você?

É muito simples: você reivindica estar apegada ao que lhe dá mais medo: à encarnação.



Há, portanto, uma não encarnação, contrariamente ao que você define.

E o corpo se manifesta para mostrar a você a sua não encarnação: aí está o confinamento.

Em nenhum outro lugar.

Porque, por querer ver as coisas tais como elas são, você vê apenas uma aparência, apenas o que lhe mostra o seu mental (e os seus
conceitos e as suas ideias)

Abandone as ideias e os conceitos: você verá que não há prisão senão aquela que você construiu.

Pergunta: Eu tenho a impressão de que todas as questões que eu posso formular são estúpidas.
Entretanto, eu tenho tendência de dizer “sim mas”. Por quê?

Esse é o aspecto discursivo em você: a instalação, ao nível da discriminação, do seu próprio cérebro habilitado a sempre responder
“sim mas”, sim e não, sim ou não (é o mesmo princípio).

Há o que é bom.

Há o que é ruim.

Para você ou para o outro?

Há o que é verdadeiro e há o que é falso.

E para você, isso tem valor de Absoluto.

Mas o Absoluto é considerar que nada é verdadeiro e nada é falso.

Tudo depende do ponto de vista.

E a palavra que você empregou: você tem uma impressão.

Mas como você quer fazer de uma impressão, a Verdade?

Uma impressão é algo que passa.

As suas impressões mudam em função de um monte de fatores que não pertencem a você e que pertencem a você.

O “sim mas” é apenas a expressão da Dualidade da personalidade.

Porque a personalidade sempre tem medo de se enganar.

E ela tem razão: ela sempre se engana.

De onde o “sim mas” ou o “não mas” (isso nada muda).

Isso será sempre assim, em meio à personalidade.

É o espectador que começa a compreender (e a viver) que há um espectador, ou um observador.

Ele saiu do ator.

Mas, sendo observador, ele quer mesmo assim mudar o ator, mudar a iluminação.

Daí vem o “sim mas”: do intelecto.

Do que passa seu tempo a discriminar, a classificar, no bem e no mal, no verdadeiro ou falso, criando assim (e mantendo) a Dualidade,
permanentemente.

É um hábito de funcionamento.

Nada mais.

Muitas vezes forjado pela educação, pelo ensinamento e pelo meio familiar.

Nada mais.

O “sim mas” não leva a parte alguma, assim como o “não mas”.

Porque você não pode se apreender do que é verdadeiro ou do que é falso, exceto nas leis deste mundo: se você solta uma pedra, ela
cai.

Ela não vai subir: é verdade.

A pedra não existe: é verdade.

Onde você se coloca?

Portanto, a pedra não cai.



É falso.

Aceite que qualquer ponto de vista (que qualquer “sim mas”, que qualquer “não mas”, “sim”, “não”) é apenas aplicável em meio à
realidade deste mundo que não tem qualquer substância, qualquer essência, exceto aquela que anima você.

Onde você quer Ser?

E, aliás, onde você É?

A impressão conecta a Intuição.

Ela remete a uma escala de valor, a um julgamento de valor (no bem e no mal) e irá levar, sempre, a experimentar o “sim mas” ou o
“não mas”.

Isso quer dizer que quando você dá dois passos à frente, você dá um passo atrás.

E, finalmente, você não se mexe.

Mas não da imobilidade do Absoluto.

Que isso seja um à frente e dois atrás, não muda nada.

Há tergiversação.

A tergiversação quer dizer: hesitação, ausência de certeza e, portanto, oscilação, manutenção da ilusão pela interrogação do mental,
do intelecto.

Cabe a você ver se é possível depor as armas porque o Absoluto não é um combate.

É, justamente, o momento em que você depõe as armas: o intelecto, o conhecimento intelectual, as crenças.

Porque as crenças são armas de destruição do Absoluto (que não pode ser destruído).

Esqueça as suas impressões.

Não busque apreender-se, mas, de preferência, ser apreendida pela Verdade.

Para isso, é preciso que você faça calar todas as verdades, todas as suas aquisições, todos os seus conhecimentos, todas as
crenças, sem qualquer exceção.

Você não pode ser preenchida da Verdade Absoluta enquanto existir, em você, tergiversações (hesitações), enquanto o seu mental
fizer você crer que está cheia de conhecimentos que vêm colidir, entrar em contradição.

Não há síntese possível.

Você pode ficar sempre analisando, mas jamais a análise irá levá-la a uma síntese, neste caso, e ainda menos a uma integração.

Você estará, sempre, dividida e fragmentada, consciente das diferentes partes que animam você (sem qualquer possibilidade de
comunicação entre elas, exceto às vezes), porque você assimilou a construção do seu Corpo de Estado de Ser a um conjunto de
tijolos.

Mas esses tijolos não se encaixam uns com os outros.

Aí também, é muito simples: aceite ver o que você construiu.

Aceite ver os seus próprios raciocínios.

Porque a razão vai levá-la, sempre, ao “não mas” ou ao “sim mas” e a impressões, vagas ou intensas, mas que permanecem
impressões, ou mesmo intuições.

Nenhuma certeza pode emergir daí.

Nenhuma Verdade pode emergir daí.

Porque tudo é relativo.

Mas você não é o relativo.

É sempre sedutor, para a personalidade e para o Si, gritar aos quatro ventos que existe o livre arbítrio.

O livre arbítrio apenas resulta da confusão entre diversas crenças, diversas experiências, diversas impressões.

O livre arbítrio faz você acreditar que você é livre.

Mas você não é Livre enquanto houver “sim mas”.

Enquanto houver “sim mas” significa que, em alguma parte, de você, existe algo que acredita (ou que acha) que pode se enganar.

Aliás, o mental sempre se engana.

Em qualquer escolha: sempre em 50% dos casos (isso é estatística).



Em qualquer escolha, você tem a possibilidade de se enganar uma vez em duas.

Para não mais ter que escolher, para não mais manifestar o “sim mas”, é preciso instalar-se na Liberdade, na Ação de Graça.

Porque, naquele momento, não é mais o seu mental que decide o que é verdadeiro ou falso, o que é correto ou não correto, mas é a
própria Luz (esta própria Graça) que trabalha.

Enquanto você crer trabalhar, você permanece no livre arbítrio e, portanto, no “sim mas”, na impressão.

Daí não pode sair qualquer certeza.

E, aliás, é lógico porque tudo isso é incerto e improvável.

Mova-se.

Volte para aí onde não há mais qualquer probabilidade, qualquer possibilidade de errar, de “sim mas”, de suposição.

Coloque-se no que você É e não no que você acredita.

E deixe vir.

Não a impressão, mas a Liberdade.

Todo o resto irá resultar daí.

Sem a sua intervenção, sem livre arbítrio, mas na Liberdade.

O livre arbítrio outorga a você a possibilidade de se enganar (o que é sedutor para a mente), sabendo que ela se engana, sempre, uma
vez em duas.

A Verdadeira Liberdade, aquela da Ação da Graça, não pode dar margem a erro.

Porque isso está além da experiência, além da Dualidade, além da escolha.
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Questão: eu ainda não cheguei a extrair minha consciência do sono de sonho. Ela continua aprisionada em
vivências de minha personalidade. Que devo viver ou como fazê-lo?

Quem trabalha, enquanto você sonha?
Quando você dorme, você sabe que dorme?
Você deveria, para isso, permanecer lúcido.

Prosseguir a dissolução é, justamente, permanecer lúcido, não mais estar no sonho – o que alguns chamam Turiya –
que não é o Absoluto.

Do ponto do Absoluto – se é que eu posso falar assim – o estado de vigília ou de sonho nada muda.
Eles são ilusões, tanto um como o outro.

Sua vida passa, seu corpo passa, o sonho passa, não é, portanto, eterno e, de modo algum, ligado ao eu sou.
Turiya (ou o eu sou, a Presença) é uma etapa.

É o que é construído além da personalidade, e que deve apagar-se, por desconstrução ou, antes, dissolução, no
momento oportuno.

Se sua consciência, assim como você a vive, está presa nessa realidade, isso significa, simplesmente, que o
momento, no sentido linear, não chegou.

No que lhe foi dito (de prosseguir um trabalho de dissolução), será que lhe foi dado um prazo?
Não.

A consciência vai viver, em seu caso, o que há a viver, para ela, antes de desaparecer.

O apego, do que você é, a alguns modelos de crença, confina-o tão seguramente como o resto.
Você conheceu o Cristo?

Você O viu ou é apenas uma crença?

Eu poderia falar-lhe de Krishna ou de Buda: será que eu os encontrei diferentemente do que por seus escritos,
diferentemente do que pelas crenças deles, diferentemente do que por religiões ou através de um ideal, de uma

história?
Você deve, mesmo, matar isso.

Não de maneira ativa, porque nada há a fazer desaparecer, mas, simplesmente, refutar, aí também.
Ir além disso.

Enquanto você adere ao que quer que seja outro que não o Absoluto, o Absoluto é fechado para você, porque a
crença afasta-o dele.

O Cristo é Turiya.
Ele é um modelo, mas, como foi dito (mesmo por Buda): a um dado momento, você deve matar o modelo.

O único obstáculo está aí.

Há, através da adesão a uma crença, um ideal a perseguir.
Esse ideal a perseguir inscreve-o em um tempo, e o tempo parece longo.

Suprima o ideal, não haverá mais tempo.
Suprima a crença, você não terá mais necessidade de tempo.
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São as crenças que impedem a dissolução, mesmo seu modelo o mais ideal, mesmo reencontrado em sonho, mesmo
reencontrado de maneira mística.

Porque aqueles que o reencontram, realmente, de maneira mística, têm apenas um objetivo: fusionar, Casar-se com
Ele (ou com Ela, se é outra entidade).

Daí nasce a dissolução.

Como disseram os Anciões: Comunhão, Fusão e Dissolução, nessa ordem, em Turiya.
Portanto, você não pode considerar um modelo como exterior a você.

Enquanto ele é considerado como um ideal exterior, um modelo a adquirir, você mantém a Comunhão, você impede a
Fusão e, ainda mais, a Dissolução.

Aí está o obstáculo.

Esqueça-se de tudo: todos os modelos, todos os quadros, todas as crenças.
Esqueça-se, mesmo, de seu pai e de sua irmã.

É o único modo de viver a Dissolução.
Ou, então, fusione com o Cristo ou, então, fusione com seu pai ou, então, fusione com sua irmã, mas fusione com

algo, a fim de que isso não tenha mais existência no que você é.

Aí, você viverá a Dissolução, mas não antes, porque há persistência da ideia de algo de exterior, que tem uma
existência autônoma, no exterior de você.

Mas, como disseram, mesmo os Arcanjos: o mundo está em você.
Os Arcanjos estão em você, eu estou em você, porque você é absoluto.

Enquanto você põe uma distância em um papel ou uma função, exteriores a você (no Cristo, em seu pai, em sua irmã
ou em quem você quiser), há uma distância e, portanto, não pode existir a mínima Dissolução.

Pode apenas existir a persistência de um nível.
O Absoluto não é um nível.

É simples, aí também.

Enquanto há projeção em um ideal, religioso ou outro, vocês não podem ser vocês mesmos, mesmo com o que lhes
foi nomeado o Duplo.

O Duplo não é feito para ser visto, ele é feito para Dissolver-se.
É uma ajuda ao Absoluto, mas não é uma finalidade, porque os dois são os mesmos.

Nada projete ao exterior.
O que você É não deve ser projetado: já está em você (mesmo o Cristo, mesmo seu pai).

Nada há de exterior ao que você É.
O que é exterior é uma simples projeção da consciência, um sonho, assim como o estado de vigília.

Se você aceita isso, a Dissolução é obtida, porque ela sempre esteve aí.
É, simplesmente, seu olhar, seu modo de ver, seu ponto de vista, oriundo de suas crenças ou de suas emoções.

Nada mais há do que isso.
É o único obstáculo.

Questão: eu vivo estados caóticos. A refutação permite-me tomar uma distância, mas o mental, as
emoções e a vontade continuam muito presentes. Como pedir a ajuda das Estrelas, dos Anciões ou dos
Arcanjos sem fazer deles salvadores exteriores? Como estar em Comunhão com eles sem que isso seja

uma projeção de meu mental?

É preciso, primeiro, que você aceite que não há personalidade, que nada há de exterior.
Quem é que tem necessidade de ajuda, se não é, como você disse, a personalidade, que tem necessidade de um

salvador?
Mas, a partir do momento em que não há personalidade, quem haveria a salvar?

Quem haveria a ajudar?
Mude de visão, uma vez que tudo já está em você, absolutamente tudo.

Aí também, não imagine o que quer que seja de exterior a você, criando uma distância, ainda maior, entre o que você
É e o que se projeta.

O caos é um muito bom sinal, porque o caos assinala uma reorganização, além de qualquer ordem, na Liberdade.

A aparência da personalidade passa por sua própria morte.
A Luz Dissolve a personalidade, que não tem qualquer existência.

Não dê peso ao que não existe.
Você não é nem seu mental, nem essa personalidade.

Você crê neles.
Aí está o problema.

Como testemunha da refutação, você apreende, perfeitamente, de onde vêm as queixas.
Como essas queixas podem ser atuantes, mesmo vendo-as, se você não dá a elas seu acordo?

E esse acordo vem da incapacidade temporária de não ser isso.

Há uma culpa.
Qual é essa culpa?

Aquela do mal fazer, aquela do mal-estar, atribuída a causas exteriores, a uma causalidade, a eventos ocorridos.
Porque, através disso, o que se exprime?

O sentimento (eu digo, efetivamente, sentimento, porque isso não é verdadeiro) de solidão.
A necessidade de completude.



A busca, no exterior, de uma completude, para pôr fim a uma solidão que não existe.
É a personalidade que o leva, através de seus problemas, a crer que você está só.

As emoções e os sentimentos que sobem, olhados pelo que eles são: algo que passa e que não é você.

Não confunda a refutação com o fato de não vê-los.
Refutar conduz a ver as coisas e os elementos, tal como eles são, mas não a não mais vê-los.

Observe, pacientemente, que, frequentemente, você se serve da refutação, justamente, para não ver.
Se você aceita isso, a personalidade terá menos peso, o mental, ainda menos.

É o mental que o faz crer que há solidão, que há isolamento, que é preciso buscar no exterior.

Mesmo o Duplo está em você, caso contrário, como poderia ele existir no Cristo ou no que quer que fosse outro?

Há apenas o Absoluto.
Não se deixe desencorajar pelo que lhe dita o mental, pelo que ele o faz crer.

Ele desejaria que você fosse essa personalidade que sofre, que falta, que está isolada.
Isso não é verdade.

A abundância sempre esteve aí, tudo sempre esteve aí.
Não creia no que lhe dizem as emoções e os sentimentos.

Não se desvie deles, mas aceite vê-los: eles estão aí, mas isso não é você.

Refutar não é negá-los.
Você nada é do que passa.

Você pode estar seguro e certo de que, quando algo passa (como um humor ou um sentimento), isso não é você, mas
é secretado por esse saco de alimento ou por sua própria história, por suas próprias feridas.

Mas suas feridas não são as suas, mesmo se elas lhe são próprias.
Elas se inscrevem em outra coisa que não o que você É, justamente, nessa personalidade, justamente, nesse mental.

Se você se tem tranquilo, sem pedir uma ajuda, sem projetar uma ajuda, sem imaginar que o que quer que seja possa
vir do exterior, se você se inclina ao que você É, no Interior, você vai aperceber-se de que todos os seus recursos
estão aí, e não dependem nem do peso de uma ferida (real ou suposta), nem de qualquer falta, nem de qualquer

ajuda exterior.

Compreenda e apreenda que, já, tudo está em você, sem qualquer exceção.
Você não é repleto de sofrimento, de sentimentos e de emoções.

Você é repleto por nada mais do que o que você É: Absoluto.
Você é a fonte de si mesmo.

Não há amor exterior.
Seja Amor.

Não se coloque a questão de seu passado, de suas feridas, de suas faltas: eles não existem.
E a ajuda já está aí, porque ela não tem que vir: ela já está instalada.

Deixe desenrolar-se o que desenrola.
Deixe desenrolar-se.

Você não é o que se desenrola.
Permaneça ao centro, sem pedir e sem projetar, sem vai-e-vem, imóvel, aí onde, de momento, tudo lhe parece vazio,

e você verá que é apenas um olhar do ego, porque, na realidade, é aí que está o Absoluto: o pleno.

Mas, para isso, aceite ver esses sentimentos, essas impressões, essas emoções, esse sentimento de vazio.
Veja-os, mas não os reconheça: eles não lhe pertencem.

É muito simples, mas, é claro, a personalidade não quer o simples.
Ela vislumbra orações, pedidos, súplicas, porque ela tem medo de ser insignificante.

E ela o é.
Portanto, ela não tem que ter medo do que ela é.

Você não é insignificante.
Tudo o que você É é significante, além de todo sentido e de toda significação desse mundo.

Você é a Eternidade.

Questão: a experiência e a escolha de vida que se faz podem levar-nos para o Absoluto, mesmo se não
sejamos o que se faz?

Não.
O Absoluto não depende de escolha alguma, de vida alguma, de realidade alguma desse mundo.

O Absoluto é o mesmo, seja na cruz do Cristo como na criança que morre de fome, como no velho que morre de
velhice, ou como aquele que morre com uma bala.

Não há qualquer diferença.

Crer que haja circunstâncias dessa personalidade, precisas (de caminho espiritual ou outra) que favoreça a
consumação, se é que se possa falar assim, o estabelecimento do Absoluto, é um erro.

Crer que, porque se estará ao abrigo de todas as necessidades (afetiva, financeira, moral, familiar, social) vai bastar
para ser Absoluto, é um dramático erro.

O Absoluto não depende de qualquer condição desse mundo.



É um engano.
Apenas a personalidade é que pode ser satisfeita no fato de nada faltar (dinheiro, afeto).

O Absoluto não se importa com tudo isso.

Não há qualquer idade, qualquer condição, qualquer carma, qualquer situação que se oponha ao Absoluto, a não ser
vocês mesmos, através de justificações, de álibis (que não se mantêm), de histórias espirituais (que não se mantêm),

de medos escondidos, de evidências escondidas.
Não há caminho para o Absoluto, nenhum.

Não há qualquer meio de aproximar-se do Absoluto por qualquer circunstância de vida.

O Si pode dar-lhes a aparência, mas, mesmo Abandono do Si é necessário e indispensável.
Eu diria, mesmo, que, ao limite, seria muito mais fácil para aquele que não têm resistência, ou seja, aquele cujo corpo

se vai, cujas posses se vão, tem mais chance de desvendar o Absoluto.

Há alguns países nos quais seres abandonaram tudo e, jamais, nada encontraram.
Há países nos quais seres jamais nada pediram e, no entanto, eles são Absoluto.

Não vejam isso como um progresso.
Não veja isso como algo que facilite ou evite.

Isso não é verdade.

Só o mental pode crer nisso: que há circunstâncias favorecedoras.
Isso é falso.

Só o Abandono do Si, a mudança de olhar e de perspectiva, o não apego realizam a Verdade do Absoluto, que
sempre esteve aí.

Crer que há uma distância cria a distância.
Crer que há um caminho cria um caminho.
Crer que há indignidade torna-os indignos.
Supor que isso está longe, torna-o longe.

É, no entanto, aí também, extremamente simples: nada suponham, nada aceitem.
Deixem todo o lugar.

Desapareçam.

Enquanto vocês creem existir, através de um apego, de uma procura, de uma emoção, vocês se afastam do Absoluto.
Ele sempre esteve aí, ele jamais se moveu: vocês é que se moveram.
Vocês é que estão afastados, nessa personalidade, na ilusão, no Si.

Quando nós dizemos para ficarem tranquilos e nada fazer, ocupem-se de sua personalidade, se quiserem (para
melhorá-la, acalmá-la), mas vocês não são ela.

Vivam o Samadhi, se isso lhes dá prazer, mas vocês não são isso, tampouco.

Através de minhas palavras, espero que vocês apreendam, um pouco mais, o que é a refutação: nem isso, nem
aquilo.

O que é que os impede de praticar?
O que é que os impede de implementar?

O que é que os faz crer que seja um jogo mental?
O que é que lhes diz que é estúpido?

Coloquem-se a questão.
Se não é seu próprio ego, seu próprio mental que vai dizer-lhes, o tempo todo, que «isso não é verdade», que «isso

não existe», que «isso não é possível», que «é demasiado simples, demasiado fácil».

Refutem, e vocês verão.
Realizem sua investigação, mas não busquem a ação/reação desse mundo: ela é sem fim.

Não busquem causa, em definitivo, ao que jamais teve causa.
Não há início.
Não há fim.

É uma ilusão total.

Vocês são Eternos, Eternidade, Eternos: sempre presentes.
Todo o resto são apenas acessórios, piruetas, espetáculos e trapaças.

Vocês querem brincar de ser um trapaceiro ou querem ser Verdadeiros e Transparentes?
Vocês querem ser uma Alegria que não desaparece, jamais, um contentamento que não é função de circunstâncias,

de seus amores ou de seus desamores, de seu dinheiro ou de não seu dinheiro, de um teto ou de não teto?

Vocês não têm qualquer necessidade de prever, porque sua vida desenrolar-se-á do melhor dos modos, sem
qualquer obstáculo, no Absoluto.

Aí está a única causa dos sofrimentos aparentes, das faltas aparentes, das feridas aparentes, das doenças.
Não há outra.

Se vocês deixassem esse saco de alimento evoluir por si mesmo, mantendo-o, sem colocarem-se questões, seria
ótimo.

Do nascimento à morte, ele viveria o que ele tem a viver.
É porque vocês são identificados a ele que ele está doente, que ele está mal e sofrendo, de outro modo, não há

qualquer razão válida para ser alterado.

Tentem isso: refutem esse corpo e vocês verão que ele ficará perfeitamente bem.
Porque o ego vai fazê-los crer que refutar é renegar, é rejeitar: é falso.



É isso que lhes diz seu mental, sem parar.
É apenas isso que os impede de praticar a refutação ou, então, de fazê-los vislumbrá-la sob um lado malicioso: «tudo

é ilusão», e rir, mas não com o verdadeiro riso, daquele da ilusão que zomba.

Não há outro obstáculo que não vocês mesmos.
O Absoluto não tem necessidade de vocês.

Ele é o que vocês São.
Apreendam isso.

Todo o problema é apenas uma questão de colocação, de ponto de vista, como eu disse: é um erro de ponto de vista,
um erro de visão.

É uma visão que está sujeita à sua história, às suas afeições, às suas emoções, ao seu mental, a tudo o que é
ilusório.

Superem essa visão.
Vocês não são o que veem.
Nada há a ver, nesse nível.

Se vocês fazem silêncio de tudo isso, constatarão, com surpresa, que o Absoluto já está aí.
Ele não tem que aparecer, exceto para a personalidade que se vai.

Aí está a Dissolução.
Aí está a facilidade.

É sair da complexidade.
Sair da dificuldade.

Sair do conhecimento, o falso, aquele que depende de uma aquisição, de uma crença, de uma reflexão, de uma
suposição.

O Absoluto é conhecimento.
Ele faz de vocês um Liberado.

Não o conhecimento da personalidade, que não os liberará, jamais, que os confinará, cada vez mais, na ação/reação,
no sofrimento, na dor.

Sejam Livres.
Ousem ser Livres.

O que é que os impede disso?
É claro, há regras e leis que se aplicam a esse mundo, mas vocês não São isso.

Vocês são a Absoluta felicidade da Luz Eterna do Amor.
Nada mais e nada menos.

É só que vocês acreditaram em sua personalidade, em seu papel, nessa vida, em seu início e nesse fim.

Questão: tendo feito a experiência da Onda de Vida, você pode dizer-me se há muitas cascas de cebola a
retirar para chegar ao Absoluto?

Mas se você retira todas as cascas e todas as camadas da cebola, o que é que resta?
Nada.

Nada há a retirar.
Há apenas a ver, a refutar.

Refutar é nada retirar; é aceitar o Absoluto, inclusive, inteiramente.
Ele nada exclui, mas, simplesmente, a ilusão é vista pelo que ela é: uma ilusão.

Se a Onda de Vida está aí, não se ocupe de nada, nada faça, fique tranquilo, sobretudo, de nada se ocupe.
Você será, sempre, muito mais complicado do que a Onda de Vida.
Você será, mesmo, ridículo, em relação à ação da Onda de Vida.

Torne-se, simplesmente, essa Onda de Vida, é tudo.
Nada mais procure.

Não se coloque a questão de outra coisa.
Refute o que chega e você verá, por si mesmo, que nada mais chega.

É a Liberação.
É a Liberdade.

Nada há a imaginar trabalhar.
Há, simplesmente, que aceitar o que se manifesta, o que emerge, o que sai.

Mas não vá procurar por si mesmo, caso contrário, você mantém a dualidade e desvia-se da Onda de Vida.

Crer que haja algo a purificar, algo a desembaraçar-se é uma ilusão, aí também.
Aceitar isso é não mais ser a personalidade: é deixar trabalhar a Onda de Vida, inteiramente.

É não ser afetado, é não crer que haja um trabalho, é não imaginar ou supor que haja camadas de Sombra.
É superar todas essas noções de crer que haja uma pacificação a realizar, que haja um trabalho a efetuar, que haja

uma purificação do ego ou um alívio do ego ou do Si.
É sair de todos esses jogos estéreis, de todas essas trapaças espirituais, justamente.

Vocês são Liberados porque a Onda de Vida foi Liberada.
Não se preocupem mais com todas essas sombras, elas não existem.

Não deem a elas mais peso e consistência.
Mudem de olhar.

Nada há de bem, nada de mal, há apenas o Absoluto, Luz, amor, Verdade.
Todo o resto são apenas fantasmas mórbidos.

Cabe a vocês decidir.



Vocês acreditam nesse saco de alimento?
Vocês acreditam nessas feridas?
Vocês acreditam nessa história?

Vocês acreditam nesses sofrimentos, nessas perdas, nessas faltas ou vocês são, realmente, Absolutos?
Mostrem-no.
Provem-no.

Mas prová-lo não é uma ação, ainda menos, uma demonstração, porque é o que vocês São, todos.
Não adira mais aos seus próprios pesos: eles não existem.
Não há outra solução, não há outra Verdade, fora a última.

E, se vocês têm sede de experiências, então, façam suas experiências, no Si ou na pessoa.
Cabe a vocês ver, além, simplesmente, do desejo, além, mesmo, da necessidade.

Vocês ficam na aparência e na falta ou entregam-se ao que vocês São, essa plenitude absoluta, na qual não pode
existir qualquer medo e qualquer falta.

Cabe a vocês ver.

Questão: vocês irão para onde os leva sua Vibração, nada façam e fiquem tranquilos, são as indicações que
eu recebo no momento, com certa compreensão, e que se tornam cada vez mais confusas. A dúvida e a

confusão manifestam-se, invariavelmente. Como eu faço a sabotagem?

Porque você dá credito a ele.
Você o deixa jogar.

Você o autoriza a jogar.
Você o autoriza a interrogar-se.

Você o autoriza a duvidar.

Será que você É isso?
Qual conclusão?

Nas frases que você enunciou, é muito simples.
Você irá para onde a leva sua Vibração.

Sua Vibração leva-a, portanto, a estabelecer-se em algo.
Há, portanto, um deslocamento, que vocês nomearam Ascensão.

O Absoluto não é Vibração.
Isso quer dizer que vocês não irão a lugar algum, uma vez que vocês ali já estão.

A confusão vem saí.

Para o eu, não há problema: ele desaparece, totalmente, no que está aí.
Isso nada muda, quer o desaparecimento do eu seja o fato da morte do saco de alimento ou da morte do mundo: é a

mesma coisa.
Se vocês veem uma diferença nisso, é que vocês estão inseridos nesse mundo e estão apegados a esse mundo, que

é projeção e Maya, ilusão.
Caso contrário, isso não deve colocar-lhes qualquer problema, qualquer busca, qualquer apreensão para ninguém.
O que se coloca problema e que tem uma apreensão é o ego, que duvida, que existe apenas pelo mundo, apenas

pela projeção na ilusão.

A Vibração é a certeza de ir para onde ela os porta, no Si, no que são nomeadas Dimensões, planetas, sistemas.
Aquele que supera a Vibração é Absoluto, aqui mesmo, nessa forma.

Não há princípio de encarnação que se tenha e que seja limitante, exceto para aquele que está no ego e que nele
crê.

A confusão vem daí.
É o mental que cria a confusão.

A partir do instante em que você procura compreender frases como essas, sem vivê-las, é claro que isso permanece
mental.

Para nada serve lê-las, se não são vividas.
Vocês não encontrarão nisso qualquer satisfação.

Da mesma forma, eu encorajo aqueles que quiserem ler-me ou escutar-me, em outros lugares que não aqui, que
parem, imediatamente, porque isso para nada serve, para seu ego, para seu mental, para seu Si.

Só o Absoluto interessa-me.

Se o Absoluto não lhes interessa, então, passem seu caminho.
Fiquem Livres de crer ou de ser o que quiserem, mas, se minhas palavras incomodam-nos, se minha voz incomoda-

os, então, vocês estão no bom caminho.
Se vocês nada compreendem, então, é perfeito.

Se todos seus marcadores despedaçam-se, é mais do que perfeito: o fruto está maduro.

Mas não se cansem de ler ou escutar o que os perturba, a menos que o masoquismo seja uma parte de sua
personalidade.

O que eu digo não interessa a todo o mundo, é claro e, ainda menos, àqueles que ainda estão submissos à fraude
espiritual ou aos dogmas da personalidade ou ao espelhamento do Si.

Eu me dirijo apenas àqueles que aceitam nada mais compreender, porque o que eu digo apenas pode ser vivido.
Compreender para nada serve.

Questão: se para nada serve colocar-se mais questões, então, diga-me, exatamente, o que devo ouvir.



Por que você quereria ouvir algo?
Eu jamais disse ouvir, eu disse escutar.

O ouvir vem depois.
Você subentende, com isso, que lhe falta algo, que você não teria ouvido.

A única coisa que você não pode ouvir é a si mesmo.
Você pode ouvir-se falar, mas você ouviu o que você É?

Ou você crê Ser o que lhe aparece, nessa forma, nesse corpo, nessa vida?

Nada há a ouvir, assim como nada há a esperar, nem a compreender.
O Ser passa de toda compreensão, de toda espera.

A única coisa a ouvir, eventualmente, é o Som, esse Som primordial, que traduz, de algum modo, em sua
Consciência, além da Unidade, o retorno ao Absoluto que você É, de toda a Eternidade.

Nisso, não é preciso mais escutar o que quer que lhe diga sua cabeça, o que quer que lhe diga uma autoridade
exterior, mesmo a minha, que não tem mais autoridade, como a sua, como você.

É preciso reaprender a escutar e, para isso, nada é preciso ouvir, nem confiar em outra coisa que não no Silêncio, e
no Som Final, que traduz, em você, o que se revela e se desvenda e que, de fato, sempre esteve aí.

Portanto, eu nada tenho a fazê-lo ouvir porque, mesmo o que eu lhe digo, mesmo o que eu digo a você é,
simplesmente, destinado a voltá-lo para Você, e absolutamente nada mais.

Enquanto existe uma vontade de compreender ou de ouvir o que quer que seja, isso demonstra, simplesmente, que a
Atenção e a consciência estão voltadas para o exterior, tentando ali encontrar algo a ouvir e a compreender.

Aquele que compreende é, sempre, aquele que é efêmero.
Aquele que quer compreender é, sempre, o que é, ainda mais, efêmero.

O que você É não é uma compreensão.
O que você É é, de toda Eternidade, a partir do instante em que você concebe e percebe, além de toda concepção e

de toda percepção, de maneira direta, de maneira instintiva (no sentido o mais elevado), o que você É.

Portanto, você nada tem a ouvir.
Há apenas a Ser, além do Ser, além da vontade, além de todo sentido, além das Vibrações que lhe são perceptíveis,

além de toda espera.
A partir do instante em que você se torna capaz de fazer esse Silêncio de tudo o que não é esse Som, então, naquele

momento, a Verdade explode além de toda verdade dividida e fragmentária.
O testemunho disso – mas não o testemunho de si mesmo – é, simplesmente, uma manifestação, além de toda

manifestação, da qual nada pode ser dito, da qual o Contentamento e o Êxtase são a abordagem: reflexo e
testemunho incompletos, que assinalam o retorno à sua Eternidade, à sua Imortalidade, à sua origem à frente da

Fonte.

A partir desse instante, nada mais há a ouvir, nada mais há a compreender e, ainda menos, a esperar, porque você
chegou onde jamais partiu: você saiu, definitivamente, de Maya.

O que lhe dá o Maya a viver, a experimentar, faz-se sem a intervenção do que você se tornou: o não Ser.
A Consciência não pode ser tocada pelo que quer que seja, o que se traduz, a partir desse instante, pela não

Consciência e o não Ser.
Agora, contudo, um corpo ilusório, um espírito ilusório, que lhe dá, simplesmente, a testemunhar esse não Ser, pela

presença desse corpo, pela presença desses pensamentos que são o eu você É, mas um reflexo.
Sendo refletido, você dá a ver, dá a perceber – àqueles que não o são, revelados, naquele instante – uma imagem.

Essa imagem torna-se como transparente, não podendo, de modo algum, ser apreendida por aquele que olha através
dos sentidos comuns, que dão um sentimento de estranheza.

E, além disso, que desembocam em uma interrogação, em uma recusa ou, em todo caso, na perda de um equilíbrio
precário, para aquele que está instalado na personalidade ou no Si.

Naquele momento, o trabalho (que se faz sem trabalho), a alquimia que se realiza é engajada, independentemente de
qualquer vontade, dessa aparência que você dá a ver, desse testemunho que você dá, simplesmente, pela irradiação

do não Ser nesse mundo, nessa ilusão.
Assim, portanto, a partir desse instante, você pode viver o Absoluto, ao mesmo tempo mantendo essa forma.

O único interesse – se é que se possa falar assim – é dar a ver àquele que não o é (através do incômodo, através do
Amor, através de uma mudança de equilíbrio, qualquer que seja), a possibilidade de colocar-se a questão, mesmo

negando o que você se tornou no não Ser.
A partir desse instante, o Absoluto permite àquele que é Não Absoluto, instalado no efêmero, ser perturbado, em

todos os sentidos do termo, trabalhando, nele, de maneira silenciosa, pela recusa, pelo Amor ou por qualquer outra
coisa, levando-o a trasladar a consciência dele a outro lugar, a colocar-se a questão, mesmo, de quem está

Consciente, de quem observa e de quem recusa o que é mostrado, dado a ver.

Nada há, portanto, a ouvir, mas é o próprio princípio da escuta que permite conectar, de maneira silenciosa e
invisível, além de toda Vibração, comunicar, de algum modo, elementos do incomunicável.

O melhor modo de escutar isso e, talvez, de ouvir, é fazer o Silêncio de todos os sentidos, de todo desejo, de toda
compreensão, de todo Ser.

O que há a reter e o que é o mais importante é, justamente, o que é perturbado.
Aquele que é perturbado tem mais chance de comunicar-se com o Absoluto.

Essa comunicação não é uma comunicação, nem uma relação: é uma interrogação e, sobretudo, o fato de ser
perturbado.

Não há outro modo de mover as certezas ilusórias do ego.
Não há outro modo que não refutar, na partida, o próprio Absoluto, para ver que, finalmente, através da refutação dos

outros elementos, pode restar, justamente, apenas o que foi refutado desde o início.



O Absoluto não é nem percepção, nem Vibração, nem conceito.
Ele nada é do que é conhecido.

Em face do desconhecido, qual é a reação daquele que crê conhecer-se, no eu ou no Si?
É a recusa, é a própria negação do que lhe é apresentado, dado a escutar.

Desse princípio de não compreensão e de interrogação decorre toda a sequência.

O Absoluto não pode ser conceituado, de maneira alguma, ele não pode ser aproximado, de maneira alguma, pelo
que é conhecido, pela inteligência, pelos sentidos, pela Vibração ou por não importa o que mais.

É, portanto, justamente, esse aspecto perturbador que desloca um equilíbrio precário, que vai permitir, geralmente,
perceber esse Absoluto que sempre foi, que é, sempre, e que será, sempre, o que quer que se torne esse mundo, o

que quer que se torne esse corpo, o que quer que se torne esse pensamento.
Aí está a única Verdade.

Ela é a Última Verdade, Absoluta, Total.

Mensagem de BIDI no site francês:
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***

Pergunta: Sinto que a Onda da Vida refluiu em mim. Isto foi acompanhado por uma diminuição da distância
que eu tinha em relação à hiperatividade do mental e das emoções. Eu tenho algo para refutar ou a mudar em

mim?
O que pode refluir? Eu não entendi o significado dessa palavra. Um fluxo não pode refluir, no que se refere a ele. Um

refluxo significa um movimento inverso. O que subiu, não pode recuar ou então não subiu. Isto não se chama um
refluxo.

No momento em que, o mental, o eu, ou mesmo o Si, leva sua consciência (a do eu ou a do Si) sobre a Onda da Vida
e deseja o que quer que seja, ela para.

Você não pode possuir a Onda da Vida, você não pode desejá-la, caso contrário, não há refluxo, há uma parada,
porque nesse momento, o que quis monopolizar, se apropriar, da Onda da Vida, nada mais é do que a personalidade.

A Onda da Vida evolui: ela sobe sem qualquer intervenção da pessoa. A intervenção da pessoa, a faz cessar. Os
medos e as dúvidas a fazem cessar. O desejo não pode fazê-la reaparecer e voltar a subir. Eis o sentido das palavras

que temos empregado: fique tranquilo e nada faça.
Porque qualquer ação sobre a Onda da Vida que nasce aos pés do Guru (isto é, aos seus próprios pés, o Sat-Guru)

é traduzida, para você e para a Onda da Vida, como um desejo de monopolizar, de se apropriar.

Toda apropriação, qualquer que seja, apenas faz desaparecer a Onda da Vida. Da mesma forma que existem
barreiras, tudo o que é dúvida, tudo o que é medo, tudo o que é medo de perder o ‘eu’, traduz-se pela

parada da Onda da Vida. 

Nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade a manifestar: simplesmente, aí também, estar consciente, estar lúcido,
aceitar mesmo e a Onda da Vida renascerá e tornará a subir. Ela não pode refluir porque sua natureza é subir e não
descer. Não pode existir refluxo, existe simplesmente uma falha de alimentação que se produz no momento em que o

eu intervém.

A Onda da Vida não é um eu, muito menos uma dissimulação. É o Último. Que restabelece o que tinha sido perdido: o
Absoluto.

É necessário, portanto, cessar qualquer noção de busca, qualquer noção de caminho, qualquer noção de algo a
adquirir ou a possuir. É por isso que é necessário fazer desaparecer do consciente, assim como no eu e no Si.

A Onda da Vida não necessita de nenhuma atenção. Vocês podem facilitar, mas não desejar. Vocês podem permitir,
mas não pedir. O pedido ou o desejo apenas traduzem uma vontade do ego.

O que deve se calar, desaparecer diante da cena, é o ator. Não há ator. Em um dado momento, mesmo o espectador
torna-se incômodo, porque o espectador vai atrapalhar o que se desenrola. E o que ocorre, cuja Onda da Vida é o

testemunho, é o desaparecimento da pessoa, o desaparecimento do Indivíduo. O Absoluto toma todo o lugar, é claro,
no nível do ego ou da pessoa. Este não é um sentimento que aflora, mas um sentimento de desaparecimento.

O que é intolerável para aquele que está ligado à sua forma, ao seu mental, à sua percepção.

O fluxo renascerá porque é inexorável, no momento em que vocês não terão mais o eu, no momento em que vocês
não poderão mais manifestar o que quer que seja desse saco de comida, porque não existirá mais, porque o mundo

não existirá mais para a consciência.

Portanto, não se faça a pergunta de por que ela parou, pois isso vai também colocar ainda mais distância da Onda da
Vida e do Absoluto. Você pode então agir, não sobre o Absoluto e a Onda da Vida, mas, diretamente, sobre as
dúvidas e os medos. Isso não quer dizer buscar o porquê existe essa dúvida, o porquê há esse medo, porque o

motivo é parte de sua história, na adesão à sua história.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1450


Basta olhar, com objetividade, na face, aceitar que há dúvida e medo, aceitar que você não é nem essa dúvida, nem
esse medo, nem essa pessoa. Este é o princípio da investigação e da refutação. Nesse momento, você não tem que
se colocar a questão da Onda da Vida, já que ela sempre esteve aí. Ela não se interrompe, salvo pela consciência, a

consciência que tem impedido a sua própria Liberação.

A consciência é, em definitivo, até mesmo dentro do eu Sou ou eu Sou Um, o elemento que freia porque no eu Sou,
há ainda uma identidade, há ainda um indivíduo, mesmo se ele não está mais separado, mas não está integrado. Se

você aceita isso, não se preocupe em ir buscar a causa desse medo, dessa dúvida, mas em olhá-los e aceitá-los para
transcendê-los, porque o eu, em sua totalidade, mesmo se ele afirma o inverso, não é senão construído pelo medo.

A partir do momento em que você não busca a causa, a partir do momento em que você não busca explicação, e,
ainda menos compreensão, simplesmente ser o observador ou a testemunha, é suficiente para a identificação, para o

reconhecimento desse medo, dessa dúvida.

A partir daquele momento, você não volta mais a sua consciência, seu eu, para a Onda da Vida e ela então renasce.
Como lhes foi dito, não há estritamente nada a fazer para a Onda da Vida. Há a fazer no nível do que faz, isto é, esse
corpo, esses pensamentos. Mas a finalidade não deve ser a Onda da Vida, sem isso, ela não nascerá jamais ou não

renascerá jamais.

A Onda da Vida não tem necessidade do eu nem do Si, porque a Onda da Vida se lança e penetra o corpo, a
partir do momento em que não exista nenhuma resistência ao Absoluto. Você não pode fazer nada para isso,

enquanto o eu está presente, enquanto o Si está presente, porque o eu como o Si vão sempre querer controlar e
dominar, o que é impossível para a Onda da Vida.

Há uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, uma mudança de consciência, que não pode nem ser conhecida
nem aceita pelo eu ou pelo Si. Se você integra isso, se você o aceita, então a Onda da Vida renascerá, mas não

antes.

O que está distante não é a Onda da Vida, é você. Apreenda isso, e tudo irá bem, porque tudo está bem. A
distância não existirá mais para o eu, porque o eu se apagará por si mesmo. Não o alimente, não alimente as dúvidas

e os medos, reconheça-os, simplesmente.

O eu sempre tem tendência a considerar que os medos e as dúvidas são parte do que ele é, mas você não é esse eu,
você não é essas dúvidas e esses medos. Você não é nada do que passa e te atravessa. Fique tranquilo.

***

Pergunta: a alegria, o jogo, as cores, ressonâncias de minha Criança Divina, permitem-me acolher as
experiências em doçura, com o Coração. Mas uma resistência física assinala um bloqueio, uma memória

relacionada ao meu divórcio. Que tenho eu para refutar?
Mas a própria expressão: "memória", "meu divórcio", prova que você está identificada com ele. Quem se divorciou,

senão o Eu? E o que fica imóvel, divorcia um dia de alguma coisa?

O sofrimento expressado é um reflexo do ego, dessa famosa memória que te mostra e demonstra que, quaisquer que
sejam as alegrias da Criança Interior, você mora, ali também, visceralmente apegada a sua história. É isto que cria o

sofrimento.

A justificativa da Criança Interior, das cores, da alegria e do jogo está alterada pelo quê? Você o diz a si mesma:
porque você deu uma consistência ao que é efêmero e, portanto, assim, se cristaliza no saco de comida, o que você

lhe atribuiu: o peso da memória. Mas a memória só existe no Eu.

Você está ainda tributária de uma história, porque o seu corpo o manifesta. E se o seu corpo manifesta o que quer
que seja, é porque você participa desse jogo. O que fica atravessado na garganta, e que faz crer que há uma história
e uma memória, é o que vem alterar o que você É, de toda eternidade, e não é senão a adesão a sua própria história,

ao seu próprio jogo, ao seu próprio Si.

Teu corpo te mostra que você está ligada a ele, visceralmente, sem isso, nunca ele teria manifestado a menor dor, o
menor sofrimento, ou então, esse sofrimento, qualquer que seja, não poderia ser vivido como um sofrimento.

A atenção e o poder que você dá ao que você viveu (e que você chama memória que viria quebrar, supostamente, a
Criança Interior), não existe. O Absoluto não é a Criança Interior: é a Espontaneidade, a Transparência.

A Espontaneidade não pode ser alterada por qualquer história ou qualquer memória. É a personalidade que
joga esse jogo, sempre.

Podemos dizer que você deixou se manifestar alguma coisa que, justamente, te permite compreender, porque você vê
e você viu, que a Criança Interior está bloqueada por esse divórcio. E, além disso, você disse: "meu divórcio". Você

apreende isso?

Você se torna, você mesma, tributária das circunstâncias exteriores que têm mais peso do que o
Absoluto. Você fixou, de qualquer maneira, um sofrimento. Você se identificou a esse divórcio, no lugar de aí ver

outra coisa, que é a Liberdade.

Há ressentimento, e então, o corpo o diz. Claro, há uma falha: o divórcio. Claro, há uma outra falha: a memória. Mas o
que vêm fazer o divórcio e a memória no Absoluto? A Criança Interior é tão frágil para ser alterada por uma história ou



memória?

Enquanto isso existe, de uma maneira ou de outra, quer você o queira ou não, isso traduz claramente o apego. Veja-
o, mas não o coloque em causa, porque não há outra causa que você mesma, não há inimigo exterior exceto você

mesma.

Como é que aquele que não existe e aquela que não existe, que partilhou do mesmo sonho, da mesma ilusão, podem
sofrer da ilusão, quando ela para? Qual é o olhar que você põe em cima disso? A falta e o vazio? Ou a Liberdade?

Tudo o que acontece nesta vida, que você Vê, tem um sentido, mas não no nível psicológico. Não pare por aí. Não no
sentido de uma memória que cristaliza.

Mas mesmo o que você chama de prova ou sofrimento tem uma única finalidade: vencer as resistências, quaisquer
que sejam. O sofrimento nunca é uma punição. Ele nunca vem do exterior, senão do Si. A partir do momento que
você aceita e você vê isso, de maneira justa, sem julgamento, nem de você, nem do outro, não há nenhuma razão

para que o corpo cristalize, não há nenhuma razão para que o que afeta o corpo afete você. Senão você está
apegada a esse corpo.

O que você faz do que é chamado o Amor, do que é chamado o Perdão, da Graça, em relação a você
mesma? O que você não perdoou? Que culpa e ressentimento você exprime e por quê? Não na história, não na

memória, não em uma explicação, mas, realmente, no que você É, no que está perturbado e te impede de ser Livre.

Se você apreender isso, então você verá claramente, sem justificar a perda de uma Criança Interior ou de uma
Espontaneidade ou das cores, porque isso, são pretextos da personalidade que prefere estar na Criança Interior e

nas cores, no jogo, mais do que no Absoluto.

Agora, se você considerar que você é essa história e essa memória, então esqueça o que eu disse e aja na Ação /
Reação, que te é conhecida, psicológica, energética. Mas você não fará senão entreter o saco de comida de um jeito
ou de outro, até o seu fim. Você o alimentará apenas de mais sede e ele sofrerá. Tudo o que você quer evitar, se

reforçará. A memória te afetará, a história te afetará, porque você aí resiste.

O que há para refutar é, muito exatamente, que você não é seu divórcio, nem esse sofrimento no corpo.

O que ressente, em você? O que ressente em você? Toda a problemática está ali. O Coração do Ser, a Presença ou
o Absoluto, não podem ser afetados. O que é afetado, será sempre o eu. A justificativa da Criança Interior não tem

sentido.

***

Pergunta: há alguns anos, perdi todas as ambições e prazeres deste mundo, depois de um divórcio e de
perdas financeiras, coisas que eu combati como sendo negativas. Agora, minha perspectiva mudou.

Onde está a pergunta? Esta é uma afirmação e uma constatação, tudo bem. O que você perdeu, te Liberou. Você tem
consciência, hoje.

Todo o sofrimento, toda perda, destina-se apenas a mostrar-lhe suas próprias deficiências, suas próprias faltas, o
que está perdido em você e não o que você perdeu no exterior. Porque o que você perdeu no exterior não é senão

um reflexo daquilo a que você estava apegado, ao que você desejaria possuir.

A perda te põe, de alguma forma, nu, mostra os seus próprios limites, seus próprios quadros, seus próprios
confinamentos. A ambição pode às vezes ser necessária, mas se não é necessária para você, ela será quebrada.
Não há punição nem carma nisto. Há apenas a Verdade. Do que você necessita? Por que você quer se provar a

Verdade do que É?

Só é verdade o que você vive, agora. Não o que você experimentou. Não o que você sofre ou sofreu. Você não é o
resultado de seu passado, de modo nenhum. Só a persistência do eu está inscrita no passado que se manifesta

neste presente.

É necessário sair da linearidade. Amar, é isso. É não possuir uma esposa ou um marido. Não há nada a possuir e se
o que você acredita possuir foi retirado, ali também não há falha: há apenas os movimentos da vida, das ilusões que
se entrechocam e que, de qualquer maneira, terão terminado no momento do fim deste saco de comida. Você não

leva seus arrependimentos. Você não leva suas alegrias. Você não leva nenhuma memória. Você não leva o que você
encontrou, ou seja, se você se encontrou.

O eu se considera, como sempre, imortal. Evidentemente, isso é falso. Só é imortal, o que você É.

Não olhe para trás. Instale-se no Não-eu, no Não-Si. Se você é capaz de parar, em um tempo muito curto, a
referência ao passado, à história, à sua história e, mesmo, ultrapassar a causalidade que eu exprimi, você descobre o

quê? Você permite se descobrir o Absoluto.

Esta forma não mais te diz respeito, você está aí ainda inscrito. Este mundo não te diz mais respeito, e contudo você
aí age e reage. A perda do que quer que seja apenas mostra a fragilidade da vida e desse eu.

Isso te mostra simplesmente que nada é eterno sobre este mundo, exceto você. Nada pode durar no que está inscrito
no tempo deste mundo, salvo o que não move, o que é imóvel. Todo o resto são apenas experiências que não

mudam nada para a Verdade, que não mudam nada no centro, em que você É. Se você vê claramente isso, então



não há mais problema, nem agora, nem ontem, nem amanhã, nem quando o saco de comida tiver desaparecido.

***

Pergunta: após ter observado, após refutar as vibrações e as sensações do corpo e os pensamentos, eu me
instalo em meu Templo cardíaco para aí encontrar a paz e viver o estado de Presença, que satisfaz o Si.

Refutei esse estado, o Si, para que o não Si, o Absoluto, se revele a mim, mas sem sucesso. O que mais devo
refutar para que o Si solte?

No que você expressa, há ainda um observador que quer observar o não-Si. Não há dissolução. O que há a
observar, é ultrapassar a Vibração ela mesma. Isso se torna possível pela Onda da Vida, sem sua intervenção.

Para isso, não coloque sua consciência em nenhuma parte, porque a partir do momento em que você coloca sua
consciência em uma região de você, desse corpo, que te faz provar, sentir a Paz e a Presença, é necessário, ali
também, deslocalizar a consciência. Não como uma vontade de ir além, mas não mais ser tributário de qualquer

localização da consciência, ela mesma, nesse corpo.

É necessário, de alguma maneira, esquecer de você mesma. A presença é certamente o estado de experiência
que é, se eu posso dizer assim, o mais próximo do Absoluto. No Absoluto, a consciência não está mais. Não há lugar
para o observador, nem para o corpo, e ainda menos para a Vibração Supramental. Isso passa pela Dissolução ou,

se você prefere, o desaparecimento do observador. Não há então outra coisa suplementar a refutar.

Uma vez que a refutação foi efetuada, que você realizou sua investigação, sobretudo nada deseje, nada faça, não
considere que o Si (ou mesmo a Presença) vai te conduzir ao não Si. Isso não é uma sequência lógica, nem outra

etapa.

É necessário, de alguma maneira, fazer um sacrifício simbólico que se realiza por si só, a partir do instante em que a
consciência não é mais conduzida sobre o que quer que seja. O Si vai chamar isso o vazio ou a vacuidade ou o nada

[néant].

É preciso, de algum modo, confiar, depois da refutação e da investigação, que houve (de alguma forma, e é figurado)
esse toque no coração. E ali, durante essa experiência particular, refutar. Mas não refutar como o observador do que

foi experimentado, em um momento ou em outro.

Você não pode servir-se de uma experiência, que data de ontem ou de outro tempo, que foi realizada, para refutar. É
necessário que essa refutação se produza no instante mesmo da Presença, mas não fora porque se você realiza

essa refutação fora do momento em que ela é vivida, isso não serve estritamente de nada porque o Si não é o eu, o
Si não é dependente de uma história ou de uma memória, já que ele se define, justamente, como a instalação no Aqui
e Agora, no presente. Mas o Absoluto não é o presente, sobretudo se esse presente é passado e remonta a ontem.

A refutação não pode se produzir, neste caso preciso, senão no momento em que é vivida a Presença, e não fora. Se
você apreender o mecanismo, no momento em que se manifesta a Presença, e o presente (na Vibração, na

percepção do que é chamado de Coroas do Coração, mesmo na Vibração, no Fogo do Coração, ou o que vocês
descreveram, recentemente, como tremores e calafrios), é nesse momento que se pode viver a Dissolução. Mas não

como uma passagem de um estado a outro, mas na desidentificação, mesmo, disso. E isso é natural.

É necessário se servir, se eu posso dizer, desses momentos, em que eles são vividos. Isso é diferente da estratégia
da investigação e da refutação, conforme isso é conduzido no eu ou no Si. Não há que buscar, nem a exprimir, nem
manifestar o menor esforço porque é, justamente, a ausência de esforço que permite ao Absoluto se revelar. Não há

outro exercício para o Si, do que esse.

Uma vez que você experimentou o eu sou, em múltiplas repetições, é necessário também refutar isso extraindo
simplesmente sua consciência do eu sou, sem colocar a consciência além: ela se dissolverá por ela mesma. E isso te

fará conhecer, ao retorno na forma, a evidência, a beatitude, o êxtase e o riso.

Não se projete, não mais, nas ideias sobre o não Si. Lembre-se que ele não pode ser aproximado, nem conhecido. O
desaparecimento de tudo o que não é ele não pode senão deixar, a ele, presente e se manifestar, a ele a partir desse

momento e após.

Você poderá passar do Si ao não Si. Porque, desde que esse mecanismo esteja instalado, a possibilidade de
passagem, tanto do último ao Si como do Si ao eu, torna-se evidência. Não considere o não Si como um resultado do
Si porque ele é tudo, exceto isso. Se você faz assim, tudo isso te parecerá, e será vivido de maneira evidente, sem

dificuldade.

***

Pergunta: Como mudar facilmente do estado da homossexualidade para a heterossexualidade?
Como isso é importante e qual importância isso tem realmente? Por que você se atribui tanta importância? Qual é o

incômodo que é expresso?

O interesse não é esse, porque se há interesse, aqui, isto se refere exclusivamente a quê?
O amor pessoal entre dois seres, entre duas consciências. O Absoluto não tem nada a ver com isso.



Trata-se da alma, ou, se você preferir, o complexo inferior que está submetido ao desejo, se necessário, ao amor que
se expressa no corpo, que se expressa na alma. Isso se refere ao eu. Nem ao Si, nem ao Absoluto, porque o Si não é

afetado pelas escolhas do corpo ou da alma.

Se o Si É, se eu Sou É, nenhuma questão desse gênero pode nascer porque o Si não tem o que fazer do complexo
inferior, qualquer que seja o desejo exprimido ou a questão expressa: não lhe diz respeito.

A sexualidade não diz respeito senão a esta Dimensão, o que quer que seja desviado ou encontrado, em
termos de prazer e de amor. Isso não representa nenhum interesse, e nenhuma ação sobre o Si.

Simplesmente, quando o Si se realiza, quando você está realizado, a esfera dita sexual ou amorosa pode se
manifestar, ou desaparecer, ou, também, se transformar. Mas isso não é mais uma prioridade, isso não é mais uma

vitalidade e, menos ainda, uma essencialidade.

O Si não é uma questão de sexo, nem de amor, no nível da alma. Quanto ao Absoluto, o que é Absoluto não pode ser
perturbado, nem em um sentido nem no outro, pelo que ocorre no complexo inferior: ele não tem o que fazer disso.

Isso não é uma rejeição, isso não é uma negação da vitalidade, mas bem uma transformação da vitalidade. Porque
nesse momento, e somente nesse momento, o que é chamado de sexo ou os órgãos genitais não servem mais à

sexualidade: eles alimentam o Coração. O Fogo Vital não é mais simplesmente uma vitalidade, mas um Fogo
Transmutado porque a Onda da Vida tem mudado profundamente as coisas. Mesmo se há Êxtase, mesmo se há

gozo. O sexo não tem nada a ver com isso mesmo se isso passa por esse lugar. Então, não se coloque mais essa
questão.

Coloque-se a questão essencial, o resto seguirá, ou não seguirá, sem nenhuma incidência sobre o que quer que seja.
Simplesmente, porque tanto no Si quanto no Absoluto, mesmo com uma forma, tudo isso não representa realmente o

que isso é: a busca do que falta, homem ou mulher. Mas não falta nada. A separação que criou a falta e essa
busca de vitalidade.

No Estado de Ser, como no Absoluto, tudo é Gozo, tudo é sexualidade sem nenhum dos tabus que vocês conhecem e
sem praticar o que quer que seja. É supérfluo.

O Si, o Absoluto, transcende e faz desaparecer tudo o que está ligado à animalidade, tudo o que era justamente a
não conexão ao Si, ao Absoluto. Neste caso, como no Si, como no Absoluto, não há mais noção de sexo, porque

mesmo o que foi planejado como sendo do sexo não é senão uma elevação do Fogo Interior para o Coração, que o
Absoluto não tem o que fazer.

***

Pergunta: Às vezes chego a ter a impressão de ser como um bebê, flutuando sozinho na imensidão, sem
consciência, sem referência, sem nada, sabendo do fundo do meu ser que o Absoluto está ali. Não é

contraditório?
Não, já que o Absoluto que você É, está presente e manifestado também em uma forma. Há um Absoluto com forma e

um Absoluto sem forma. Essa forma, é esse saco de comida e sua consciência. 
O Absoluto não será perturbado pelo desaparecimento desse corpo e da Consciência desse corpo. É isso

que é realizado: não há nenhuma contradição. Não há nada a adicionar em relação a isso: é muito simples.

O Si vai se servir de imagens, como o bebê, como o nada, mas isso não é senão a tradução do Absoluto quando ele
não está mais e retorna o Ser ao Si, ou ao Estado de Ser. Nesse momento, você realiza o que é chamado

os Lellas do Senhor. Esses são os jogos da vida. Há uma alegria real de viver isso, e então testemunhar e observar,
mas isso é tudo.

Isso demonstra que uma vez que o Desconhecido torna-se a sua Morada, nesse momento, você pode passar de um
ao outro, e do outro ao um sem dificuldade. É o que te criou a contradição.

Mas você torna-se capaz de identificar o Absoluto e o Si e a Presença, sem nenhuma dificuldade. No entanto, é isso
mesmo que cria o sentimento de contradição, que não existe.

************
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Questão: tive dificuldade para permanecer centrada; pensamentos, lembranças afluem, partem em todos
os sentidos, sem que sejam questões. Isso esvazia o mental, nutre-o? Como sair disso?

O conjunto do que lhe é submetido, que aparece sob o olho da consciência (qualquer que seja o lugar onde ele está
situado), dá o que você chama, você mesma, «partir em todos os sentidos», impedindo-a de estar centrada.

Não há porta de saída, mas uma porta de entrada.
Querer sair de seus próprios pensamentos é tão estúpido como querer sair de dentro: você pode apenas entrar, ou

seja, aceitar observar o que se desenrola e refutá-lo.

Olhar não quer dizer aquiescer.
Isso vai dar-lhe as engrenagens e os mecanismos do que você chama «o que parte em todos os sentidos», que lhe

dá a ver, então, porque você parte em todos os sentidos.

O que isso traduz, não ao nível de uma origem, mas, efetivamente, no que você diz?
Por que você se descentra tão facilmente?

O que é que a desestabiliza e a faz perder seu centro?
Onde se situa a causa profunda, não as causas, não em sua história ou em seu histórico, mas, efetivamente, no

instante presente?
O que acontece, naquele momento?

Por que você se incomodou?
Em que esses pensamentos, que não lhe concernem, incomodam-na?

Isso significa, é claro, que há uma incapacidade para colocar-se à distância e para refutar seus próprios
pensamentos, o que traduz, aí também, um princípio de identificação ao que passa, ao que não é imutável, ao que

não é eterno.
Você é, de algum modo, distraída pelo que é passageiro, pelo que concerne apenas à personalidade e seu

desenrolar nessa matéria.
Você se esquece de que você não é isso.

Há, portanto, um sentido de implicação exagerada no afetivo, nas relações, no que é visto, nesses pensamentos que
se desenrolam.

Você é, portanto, agitada por suas próprias emoções e por seus próprios pensamentos, porque você dá peso a eles,
consistência, e está persuadida de que eles vêm de você.

É uma coisa aceitar que você não é seus pensamentos, de maneira conceitual, não é, contudo, por isso, que os
pensamentos vão desaparecer.

Simplesmente, coloque-se no observador que não é esses pensamentos, mas que vê esses pensamentos
desenrolar-se.

Não são os seus.
Há, portanto, um princípio de identificação que lhe dá a impressão e à sua consciência de estar em todos os sentidos,

ou seja, que os pensamentos levam-na a outros lugares que não seu centro, você mesma disse-o.
O que significa, sem procurar mais longe, que você se deixa seduzir por seus próprios pensamentos e, quando eles
lhe convém, você se centra ou tem a ilusão de estar centrada, porque os pensamentos correspondem a algo que a

tranquiliza.
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Nenhum pensamento pode estabelecer o Absoluto.
Nenhum pensamento pode tranquilizá-la, de maneira duradoura, se você parte em todos os sentidos ou tenha a

impressão de que eles são agradáveis.
Os pensamentos não têm que ser nem agradáveis, nem desagradáveis.

Eles fazem apenas passar.
E, como todas as coisas, eles passarão.

Isso é efêmero.

Você dá peso ao efêmero, uma vez que ele a altera.
Você não está, portanto, colocada no bom lugar para vê-los e refutá-los.

Contudo, o fato de que isso seja acentuado nesse momento é, muito exatamente, o que você tem a superar e a
transcender, na refutação.

Assim que um pensamento age sobre sua emoção, sobre uma decisão, você não é mestre de si mesma, uma vez que
é o pensamento que decide você.

Reflita: quem decide?
Em definitivo, é, sempre, a razão, é, sempre, o intelecto, dos quais alguns se vangloriam.

A problemática vem que os pensamentos (junto àqueles que estão, como vocês dizem, em diligência espiritual)
podem tomar a cor, a impressão de uma intuição (como, por exemplo, os impulsos da alma ou os impulsos etéreos),
mas são, sempre, pensamentos que a levam a pensar e a conceituar a noção do que é bom para você e do que é

mau para você.
Enquanto você pensa assim e aceita esse mecanismo de pensamento, você não é Livre: você está submissa aos

seus próprios pensamentos, ou seja, ao discernimento e à intuição que a impedem de ver a Unidade e, ainda mais, o
Absoluto.

O Absoluto não é nem bem, nem mal, ele não se importa com esse referencial.
O Absoluto não se importa com o Si, ele não se importa com a intuição e com carismas, porque tudo isso releva de

uma projeção, de uma manifestação exterior ao que é eterno, a algo que se manifesta e que vem obstruir ou facilitar o
quê?

O eu ou o Si.

O Absoluto desvenda-se porque as circunstâncias da Terra não são mais as mesmas.
Se, em você, isso reativa e revive os pensamentos, isso quer dizer que, em sua história, você atribuiu demasiado

lugar ao raciocínio, demasiado peso às emoções, ao olhar do outro, aos pensamentos do outro.
Isso, também, impede-a de juntar-se ao seu centro porque, no centro, há toda a força, há tudo o que é necessário.
É um espaço e um tempo, sem espaço e sem tempo, no qual a escolha não tem mais razão de ser, no qual a razão

não tem mais razão de ser.
A razão será aplicada nos setores em que a razão é necessária e unicamente quando é necessária: sentar-se no

correto lugar para conduzir um veículo, e não atrás: isso é a razão.

Mas, a partir do instante em que, na emoção, a partir do instante em que, nas relações, quaisquer que sejam, você
deixa passar a razão à frente, você se perde porque, como eu o disse ontem, há, sempre, uma chance em duas de

enganar-se.
E é, muito exatamente, o que acontece, porque os pensamentos são oriundos, em definitivo, apenas do medo,

apenas de mecanismos de sobrevivência, de manutenção da artificialidade do ego, da pessoa.

Feliz aquele que não tem mais pensamento perturbador.
Feliz aquele que não crê mais em seus próprios pensamentos, porque ele está Livre.

Enquanto você adere aos seus pensamentos, tanto agradáveis como desagradáveis, você não está Livre, porque é
persuadida de que é você que pensa.

O que pensa é o ator, é a marionete, não é aquele que puxa os fios e, ainda menos, aquele que está acima dos fios.
Nenhum pensamento confere a Liberdade, mesmo o mais iluminado.

A Liberdade não está desse lado do véu, ela não está em qualquer razão, em qualquer explicação e, ainda menos,
em uma compreensão, mas no simples fato de aceitar ver, sem julgar, honestamente, o que se desenrola.

E são pensamentos que se desenrolam.

É claro, eles são inscritos em sua história, em sua razão, mas você não é nem sua história, nem sua razão.
O domínio do espírito, o domínio do Absoluto não se importa com pensamentos, uma vez que, no Absoluto, não existe

qualquer pensamento.
No Samadhi existe apenas um único pensamento: a autocontemplação da Luz.

O objetivo da meditação não é visar suprimir os pensamentos, porque, enquanto o saco de alimento está aí, haverá,
sempre, pensamento, exceto se a passagem foi criada: então, você pode refugiar-se no Absoluto ou noSamadhi.

Aí, não há mais pensamento.

Mas, querer resolver o mecanismo do pensamento no lugar em que ele nasceu, nada quer dizer.
Querer apoiar-se na meditação, na Vibração para fazer cessar os pensamentos é, do mesmo modo, aleatório: por

vezes, isso funciona, por vezes, não funciona, e vocês o constatam nos Alinhamentos, nas meditações.
Enquanto subsiste um pensamento que perturba (eu entendo por perturbador: que está na dianteira da cena), vocês

não são vocês.

Vocês não podem combater os pensamentos, porque os reforçam.
Vocês não podem opor-se aos pensamentos, eles não são do mesmo mundo que vocês.

A única porta de entrada consiste em não mais aceitar o ditame dos pensamentos.
E a primeira etapa é apreender e viver que os pensamentos fazem apenas surgir a tela da consciência.



Mesmo se vocês têm a impressão de aplicar um conjunto de certezas matemáticas, são apenas crenças abstratas
que encontram, certamente, aplicações nesse mundo: há uma lógica, mas essa lógica nada tem a ver com o Absoluto

e nada tem a ver, tampouco, com a Unidade.

Será que o místico que voa nos ares aprendeu as leis matemáticas, físicas, que permitem voar, em um avião?
O que é predominante, em vocês, em você?

A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, o medo, o fato de ser invadido?

O que eu digo para os pensamentos é da mesma natureza do que eu acabo de exprimir para o vôo do místico.
E depois, a um dado momento, o místico apercebe-se de que ele não tem necessidade de voar.

Ele é total e inteiro, aqui mesmo, nesse saco.
Nada há do que escapar.

O saco de alimento e os pensamentos escaparão, eles mesmos, quando da morte.
Nenhum pensamento sobrevive em outro lugar que não na memória comum.

Mesmo os maiores dos pensadores, através de seus escritos, dão apenas a viver elementos irreais, aos quais se
adere, como para uma lei matemática ou uma lei física que é suposta de explicar um mecanismo de funcionamento.

Mas eu os lembro de que esses mecanismos de funcionamento apenas são válidos aqui, mas não no Absoluto.

Isso se junta, muito precisamente, a essa frase: onde vocês põem sua atenção, onde vocês põem sua consciência
localiza-se a Vibração, e é o reflexo do que vocês são, aqui, nesse mundo, mas não permite ao Absoluto desvendar-

se a vocês.

O ego vai construir todas as estratégias necessárias para a própria sobrevivência.
Os pensamentos são, certamente, um dos mecanismos os mais poderosos, porque o pensamento surge de lugar

algum, apoia-se, de qualquer modo, em conceitos e emoções, sobre o que foi construído anteriormente.
Ora, é, justamente, isso que é preciso ver e desconstruir, não por uma ação da vontade, mas aceitando vê-lo.

Vê-los coloca-os na distância, do mesmo modo que vocês não podem ver o Absoluto.
E, se vocês quisessem vê-lo, vocês o poriam, ainda mais, à distância e na distância.

O mecanismo dos pensamentos que vai em todos os sentidos aplica-se, simplesmente, para recentrarem-se, porque
é ao centro que você concretizará a visão do que são esses pensamentos, como não sendo os seus.

Mas, se você continua submissa à agitação, se continua submissa ao fato de que isso parte a todos os sentidos, você
participa, como disse, desse descentramento.

Estando descentrada, você não tem meio algum de ação sobre o pensamento.
E, aliás, se você quisesse agir sobre o pensamento, ele se reforçaria, até tornar-se obsessivo: isso é muito

conhecido.

A refutação, aí também, permite, ao mesmo tempo, identificar o que são os pensamentos, de onde eles nascem e
para onde desaparecem, o que facilita, de algum modo, a não identificação, uma vez que, tanto no Samadhi como na

presença, como no Absoluto, isso não existe.
O importante, aí também, é estar lúcida, olhar claramente.

Se você apreende, verdadeiramente, que tudo o que passa não é eterno, você apreenderá que os pensamentos
estão no primeiro plano, bem mais do que as emoções.

Todo pensamento concernente à identidade que você tem, ou porta, mesmo se ela lhe pareça vir da lugar algum, de
onde você quer que ela venha, fora esse corpo de alimento que você não é?

Tudo é um problema de atenção e de intenção.
Se você aceita observar os pensamentos passarem, desenrolarem, e se você mesma não se move, você vai vê-los

pelo que eles são: elementos perturbadores que vêm perturbar a superfície de sua consciência, fazendo-a jogar com
a razão ou com a não razão.

O que nada muda, no sentido profundo que é, simplesmente, desviá-la de seu centro, conduzindo-a a procurar uma
porta de saída ilusória, através de inúmeras técnicas que visam fazer calar o mental.

Mas nenhuma técnica pode fazer calar o mental, porque ele não se cala, jamais, exceto no Absoluto.
Você é, ao mesmo tempo, o problema e a solução.

Ser afetada por seus próprios pensamentos, qualquer que seja o teor deles, leva-a, inexoravelmente, a afastar-se de
seu centro, a afastar-se do que você É e, ainda mais, a afastar-se do não Si.

Olhem o mundo.
Quantos preferem ir aos magazines e comprar roupas, ao invés de meditar?

Mas o resultado é o mesmo: em um caso, como no outro, vocês criam um desejo e uma necessidade.
Vocês devem superar o desejo e a necessidade.

O pensamento inscreve-se nessa dinâmica de desejo e de necessidade, de compreensão, de explicação, de decisão
e de escolha.

Assim, essa agitação que você vive é um convite para superar tudo isso, para deixar desenrolar-se, sem intervir, o
que se desenrola.

Então, é claro, aquele que continua no ego e na personalidade vai dizer-me que isso não é verdade, que ele é
obrigado a controlar a vida dele, sua espiritualidade, a manter seus quadros, seus limites, seus confinamentos.

Do ponto de vista do ego, do que é limitado, é completamente exato.
E isso se torna totalmente falso no Si e, eu diria, mesmo, oposto, quando você é Absoluto.

Nenhum pensamento pode ser de qualquer ação no que você vive interiormente, exceto descentrar-se.



Mas, jamais, isso pode aportar-lhe o que quer que seja (o que quer que você veja, o que quer que pense).

Aqueles que estão instalados no pensamento não podem entender as palavras que eu acabo de pronunciar, porque
estão situados, exatamente, ao oposto do que eu disse.

Coloque-se, portanto, a questão: você sabe o que você quer Ser?
Você sabe para onde vai?
Sabe onde você se situa?

Enquanto isso existe, você não pode encontrar nem ser Absoluto.

É para isso que a Lucidez, a Transparência e a iluminação são indispensáveis.
O exemplo que tomei ontem, continua válido: vocês continuam em uma sala onde há, no solo, uma corda enrolada.

Mas faz sombra: para vocês, é uma serpente.
Vocês têm medo, até o momento em que compreendem que é uma corda.

Vocês riem.

Além disso, há o fato de que não há nem serpente, nem corda, nem Luz.
Vocês se dirigem, hoje (para aqueles que ainda não tocaram), para esse Absoluto ou para essa Presença.

Tanto um como o outro deve propiciar-lhes, preliminarmente (pelas Vibrações ou pelo Abandono do Si), um estado
encarnado, desprendido, totalmente, do fruto de suas ações, sem qualquer projeção no futuro, sem qualquer

reminiscência do passado.

Se vocês são capazes de permanecer vazios de tudo isso, de todas as informações, então, há apenas um único
passo a transpor, vocês estão muito próximos disso, o que quer que lhes sussurre o ego, no ouvido, quaisquer que

sejam seus pensamentos.

Questão: o que devo soltar e como posso soltar, para que a Onda de Vida nasça em mim?

Absolutamente tudo.
Nada reter.
Solte tudo.

Enquanto você mantiver algo, isso não funcionará.
É preciso parar de olhar-se o umbigo.

É preciso, também, parar de olhar o que quer que seja.
É preciso, por exemplo, estar plenamente presente no Si e nada desejar ou nada pedir.

Nada esperar.
Ficar aí, simplesmente.

Se você é capaz de fazer isso alguns minutos, a Onda de Vida aparecer-lhe-á, mas ninguém pode fazê-lo em seu
lugar.

Coloque-se a questão de saber se você é capaz de tudo parar, o que quer que lhe sussurre o ego: «eu vou morrer»,
«eu vou perder o controle», «eu vou me tornar louca».

O ego tem muitas soluções para dissuadi-la de permanecer tranquila.
Coloque-se em algum lugar e, aí, nada peça, nada faça, deixe vir a você, sem barreira e sem medo.

Porque, nesse estado, é aí, onde você estiver, o mais exato, o mais próximo, a fim de que o que não é desse mundo
nasça em você.

Anteriormente, o ser humano é apenas uma mistura e um conjunto de crenças que se harmonizam mais ou menos
bem umas com as outras.

Você não É isso.

É preciso, como eu disse ontem, sair do ponto de vista da pessoa: ela não existe.
Há, nesse nível, a necessidade, cada vez mais premente, que lhe pede para manter-se tranquila, imóvel.

Você passará pelo observador e, a um dado momento, marcado entre todos, por si mesma, você apreenderá que
esse momento é exato.

E, a partir do instante em que o momento é exato, a Onda de Vida está aí.

Ela jamais deixou de estar aí.
É seu consciente, seus medos e as dúvidas que a impediram de estar, totalmente, consciente, na personalidade.

Aí está o que há a realizar: é uma não realização, uma não ação.

Questão: Uriel fez-me penetrar, pelas portas Atração e Unidade, da Luz, para facilitar a percepção do
Coração. O que é a percepção do Coração? Tem ela uma ligação com a refutação?

A percepção do Coração é, antes de tudo, como seu nome o diz, uma percepção que é instalada na região do peito.
Diferentes percepções, diferentes vivências conduzem, de algum modo, conforme uma graduação, à presença e à

mistura do que é denominado o Supramental e a Onda de Vida.
Arrepio, essa Vibração e, depois, esse estremecimento ou esse Fogo do Coração amoroso, têm uma ação sobre a
consciência, uma vez que a Vibração é a consciência do eu, do Si e, em todo caso, ela inscreve-se nesse saco de

alimento.

Num primeiro tempo, colocar-se na Vibração ou no Coração não é uma visão do espírito, mas um ato consciente, da
própria consciência, destinado e que visa fazê-la sair da ilusão da pessoa.

Depois, vem o vazio ou o neant: a Vibração não está mais aí.



A consciência está instalada no Coração e ela está, de algum modo, madura para abandonar-se a si mesma.
E, aí, a Onda de Vida nasce.

Ela sempre nasceu, de toda a eternidade, mas devido à cessação das atividades inferiores do Coração (o mental), o
lugar está livre para outra coisa.

A Unidade, como o Absoluto não podem estabelecer-se, se se pode dizê-lo, enquanto existe uma interrogação, uma
atividade do mental.

É nesse sentido que as reuniões que vocês têm, às 19 horas [hora francesa]têm por objeto saturá-los de Vibrações e
de levá-los à sua responsabilidade, à sua verdadeira Liberdade.

Apreenda que é exatamente isso que realiza o Arcanjo Uriel, nomeado Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Isso propiciará uma capacidade, maior, para estar à escuta e para superar o que se apresenta no olho da

consciência.
Quando isso se produz, a refutação é automática, porque há a vivência disso.

Questão: eu tinha a certeza interior de que era capaz de aceitar, serenamente, a partida de um parente.
Hoje, minha mãe está morrendo e, muito frequentemente, a tristeza oprime-me. Por que resta todo esse

sofrimento em mim?

Por que você não se autoriza a viver esse luto, a viver essa perda, vivendo-a como uma perda?
Porque, para a ilusão, é uma perda.

Esse saco de alimento, que foi sua mãe, vai desaparecer, e você fica.
Há uma falta de algo.

Por que você impediria isso de manifestar-se?
Refutar não é impedir uma manifestação.

Crer-se forte, porque se vivem experiências de Si (ou do Si) é muito, muito rapidamente ultrapassado por esse gênero
de perda, por esse gênero de desaparecimento.

O que isso mostra, sem qualquer culpa?
É que o Si não é Eterno.
Só o Absoluto é Eterno.

Se você é afetada, aceite olhar.

Você não tem que criticar.
Você não tem que recolocar, em algum lugar, mas, simplesmente, estar lúcida de que a morte remete-a à sua própria

morte e, portanto, chama-a a encarar, de maneira brutal: o que é a morte?
Como você encara sua própria morte?

Se você aceita que o que morre não é você, mas, apenas, esse saco de alimento e sua consciência, sua mãe
representou apenas uma projeção sincrônica de si mesma (ela no corpo dela) e a tradução de certo número de

emoções que, desde o início, são efêmeras e não são reconhecidas como tal.

Há, portanto, uma dependência, um apego, um sofrimento, que é ligado à perda.
Isso a chama, simplesmente, a viver a experiência.

A ver isso.
O Si não pode, jamais, superar a morte (em todos os sentidos do termo).

Só o Absoluto faz isso.
Porque a vida e a morte são intimamente ligadas, na ilusão.

No Absoluto não há nem vida, nem morte.
Enquanto vocês não são capazes de amar sem a presença daquele que é amado, qual é esse amor?

Por qual razão haveria uma falta para aquele que é Amor?
De quem quer que seja ou do que quer que seja.

Os laços familiares dizem, efetivamente, o que eles querem dizer: são laços.
Esses laços tranquilizam vocês, porque eles criam um sentimento de perenidade, porque uma mãe pereniza-se em

seu filho que, por sua vez, pereniza-se, ele mesmo, em outro filho.
Enquanto o conjunto representa apenas projeções.

Será que seu sofrimento vai durar além de um tempo?
Será que ele será o mesmo em seis meses?

Por vezes, sim, por vezes, não.
É a ruptura, o sentimento de perda que desencadeia isso.
Porque, quem é que crê que perdeu algo, se não é o ego?
Se você muda de olhar, verá que o que você É não sofre.

Por um momento transitório, você saiu da poltrona e entrou no papel do ator e da interação com outro ator.
Essa interação nada quer dizer, porque aquela que você amou, como mãe, aliás, é um ser que foi seu algoz.

Portanto, você está influenciada e marcada pelo instante, o instante do laço (aqui, chamado criação ou procriação).
Há, necessariamente, essa perda e o medo da perda, que é inscrito em você.

Porque aquele que sabe o que é a morte não pode ser afetado pela morte de um parente.
Ao contrário, se ele pensa na morte, deveria estar contente e feliz, porque ele saiu da ilusão, enquanto você ali

permanece.

Onde vocês põem o amor?
Vocês o põem no laço e na dependência?

Ou, então, vocês o põem no fato de que um ser seja Liberado da limitação, do confinamento, da ignorância?
Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no



Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no
sofrimento dele, mas na Liberdade dele a vir.

Vocês encaram a morte como uma perda.
Mas a morte é tudo, exceto uma perda.

Eu poderia responder-lhes que a vida é uma perda, aqui.
Sim, porque vocês perdem o Absoluto.

Aí está a verdadeira perda.

Enquanto vocês consideram que a perda de seu corpo, de um laço, qualquer que seja, afeta-os, isso assinala a
personalidade, ou o Si.

Aquele que está, realmente, no Absoluto, sabe, muito bem, que a morte é um nascimento.
O verdadeiro nascimento.

Não aquele que os conduz a projetar-se nesse corpo no qual vocês habitam.

Vocês estão invertidos, porque esse mundo está invertido.
E vocês sofrem da inversão quando ela desaparece.

Aceite o sofrimento.
Viva-o.

Mas compreenda dele o sentido, o apego que está por trás.

Enquanto você é submetida a esse gênero de reação, aceite vê-lo, mas veja mais longe do que isso, porque isso
traduz outra coisa que a simples perda afetiva daquela que a nutriu e a pôs no mundo.

É bem mais do que isso.
Enquanto, em outros países, a morte é uma festa.

Há tanto culto da personalidade e do efêmero nesse mundo, que vocês festejam os nascimentos.
Vocês se regozijam, quando uma alma é confinada novamente.

Vocês a querem, mesmo, como mãe, confinar almas, porque vocês estão sós.

Se vocês vão ao extremo dessa lógica, verão aparecer, claramente, as faltas, a necessidade de preencher-se de
ilusões.

O instinto de reprodução, que chama à vida, é apenas um apelo à morte.
Vocês são Eternos e são Amor.

Por que travestir o Amor em qualquer nascimento?
Ou a perda de um amor em qualquer morte?

Conceitualizem e vivam que é apenas um ponto de vista e uma posição, e que, dessa posição, de onde vocês estão,
decorre o sofrimento ou o não sofrimento.

O sofrimento não existe.
Quando você morre, será que você leva seu sofrimento?

Será que aquele que sofreu, no momento da morte, é capaz de levar o sofrimento, como as alegrias, aliás?

Enquanto vocês se colocarem, a si mesmos, no efêmero, qualquer que seja esse efêmero (um filho ou um pai, nesse
corpo, que é o seu), vocês sofrerão, porque o efêmero é sofrimento.

Não é questão de renegar o sofrimento, mas de ver, claramente, o que se desenrola.

Você quer, simplesmente, que seus Samadhis e sua Alegria sejam alternâncias com o sofrimento?
Ou você quer não mais ser tributária de qualquer sofrimento?

O sofrimento não é, jamais, inevitável.
Ele é apenas ressonância com um ponto de vista.

Não se esqueça de que o sofrimento, antes de tudo, é um processo químico, quer esse sofrimento seja físico ou
psicológico.

A consciência brinca de sofrer.
O Absoluto não pode sofrer.

Mesmo se esse corpo seja tocado.
E eu falo de experiência.

Aliás, a própria expressão, quando vocês dizem: «eu estou doente», «eu tenho um câncer», «eu tenho um luto»,
quem é que tem um luto, quem é que tem um câncer?

Esse corpo.
Não vocês.

Mas vocês estão tão apegados à sua pessoa que não veem nada mais que sua pessoa.

Coloquem-se a questão de porque vocês estão apegados ao efêmero, enquanto sabem que é efêmero e que o
efêmero é sofrimento, necessariamente.

Perguntem a um bebê, se ele tem lembrança disso, se ele está feliz de estar ali.
Ele está feliz onde?

No ventre.
Mas não quando ele sai.

Perguntem a um morto, que está morto (mas não antes que ele morra, mas depois): será que ele está contente?

Portanto, vocês projetam, sem parar, seus quadros de referências em relação à sua falta.
Reflitam.



Se não houvesse lugar para a falta em vocês, por que manifestar qualquer sofrimento por aquele que é Liberado?
De fato, seu ponto de vista é egoísta.

Falta-lhes amor e, portanto, falta-lhes respeito por aquele que está no Amor, uma vez que ele parte, ou que ele partiu.

E vocês amam aquele que chega.
Do ponto de vista da pessoa e da lógica humana, familiar e social, é perfeito.

Do ponto de vista do Absoluto, é torcido.
É completamente ao inverso.

E é a Verdade.

O que vocês exprimem, quando a falta do outro os toma?
A falta de si mesmos, simplesmente, uma vez que o outro é você.

Então, é muito bonito falar de amor e dizer que tudo é Um e fazer a experiência disso.
E vem uma separação ou uma perda.

O que é que vocês manifestam?
O sofrimento.

A Alegria desapareceu.
Por quê?

Sempre similar: por causa da falta.
E a falta inscreve-se como uma subdivisão do medo porque aqui, sobre esse mundo em que vocês estão, vocês

estão separados, divididos e sós.
Porque a personalidade vive isso.

Será que o Absoluto está só?
É impossível refletir assim.

O Absoluto não está nem só nem cercado.
Ele é Tudo.

No Tudo, não há falta.
São vocês que estão na falta.

E vocês procuram por toda a parte, alhures: pela espiritualidade, pela psicologia, por essa busca desenfreada de si
mesmos e esquecem-se de que tudo já está aí.

E vocês mantêm o espetáculo.
O teatro é eterno.

Vocês voltam a atuar os mesmos atos, os mesmos cenários, os mesmos sofrimentos, de vida em vida.

Será que vocês são isso?
Será que vocês são esse efêmero, que se reproduz sem parar, com as mesmas faltas, os mesmos sofrimentos, os

mesmos terrores?
É esse seu ponto de vista?

Reflitam.

Vocês não são o sofrimento.
Isso não quer dizer ignorar o sofrimento, mas não ser identificado.

Ele está aí.
O que é que ele mostra?

Não há porta de saída, aí tampouco, exceto o Absoluto ou a morte.
Mas vocês não podem refutar a vida ou pôr fim à vida, porque o Absoluto contêm, também, essa vida, invertida.

O Absoluto não é exclusão da vida, mesmo aqui.
É impossível.

Aí está o que diz a perda de um ser querido.
Qualquer que seja essa perda, é preciso ir além.

Porque o sofrimento apenas exprimirá, em definitivo, sempre e exclusivamente, a personalidade e suas faltas, suas
frustrações, mesmo através do que é nomeado um laço de amor.

Isso não é a Liberdade.

Ousem ir ao outro lado, no qual está a Eternidade, no qual está a verdadeira Liberdade e a verdadeira Alegria, o
Riso, para além de todas as circunstâncias dessa vida, desse corpo.

Cabe a vocês saber o que querem: manter o sofrimento ou ser Absoluto.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1455

17 de maio de 2012 (Publicado em 18 de maio de 2012)
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e o Amor sejam a sua Morada, pela Eternidade.

Eu venho hoje e eu voltarei dentro de alguns dias: no dia 22 de maio, às 17h00 [12h00 (ao meio-dia) – hora de
Brasília; 16h00 – hora de Lisboa].

Eu venho anunciar-lhes que, durante esses cinco dias (durante esses alguns dias depois deste dia), vocês irão
viver momentos particulares.

 Durante este período, na realidade, durante o Alinhamento do Manto Azul da Graça (ver na coluna
“acompanhamentos ou protocolos a praticar / Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*) será adicionado a

Irradiação d’A FONTE (ALCYONE), em sua inteireza.
O conjunto dessas duas Irradiações, dessas duas Efusões, irá finalizar, em vocês, o que havia sido começado,

de algum modo, durante as Núpcias Celestes.
 Completando a subida da Onda da Vida.

Colocando, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS), assim como a Irradiação Branca
das Partículas Adamantinas transmitidas pelo Centro Galáctico.

***

Isso, é claro, irá se acompanhar pela percepção, cada vez mais clara, do que é o seu Coração Vibral (o seu
Coração de Eternidade), permitindo-lhes, então, reunificar o que vocês São, na totalidade, no seu ser (aqui

presente) como no Corpo de Estado de Ser, como no conjunto do que nós nomeamos, desde algum tempo, o
Duplo: aquele que se sobrepõe em vocês, que entra em vocês e que os restitui à sua Unidade.

O Canal Mariano (constituído desde alguns meses) irá permitir-lhes receber o que é para receber, para vocês,
do seu lado esquerdo e no alto do seu corpo.

A Consciência da Presença e da Unidade irá se tornar uma evidência para muitos de vocês.
Durante esses Alinhamentos, a Bênção da Luz irá incorporar, em vocês, tudo o que é útil, tudo o que deve ser

finalizado, para viver o que vocês São, em Verdade.
O Amor irá fluir em vocês.

Ele irá fluir de vocês e irá colocá-los em um estado de Alegria que poucos de vocês conheceram até agora,
vindo então confirmar o que vocês São, em Verdade, o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nós lhes pedimos, urgentemente, nós rogamos a vocês, durante esses alguns dias, para estar conosco,
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sempre mais numerosos, a fim de estabilizar o retorno da Luz, a fim de manifestar o retorno da Luz e da
Eternidade, em vocês como sobre este mundo.

***

Desde um ano, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) anunciou a vocês que tudo estava
consumado, que restava, agora atualizá-lo sobre esta Terra.

O Manto Azul da Graça (retransmitido por algumas Estrelas e pelo conjunto das Estrelas, doravante), assim
como pelo Conselho dos Anciãos (reunidos em Conclave), tem por objetivo permitir-lhes ser reunificados à sua
Fonte Intraterrestre (SIRIUS) e à sua Fonte Extraterrestre (ALCYONE), dando-lhes a viver, nesse Casamento

Alquímico, este encontro com a sua Eternidade.
Este encontro com a Luz.

Este encontro com o Fogo do Amor.
Aquele que os devolve a esta famosa Inteireza onde mais nenhuma falta e nenhuma insuficiência pode vir

alterar o que vocês São, o que quer que vocês tenham que viver sobre esta Terra.

***

Durante este período, vocês irão se beneficiar de um fluxo como jamais chegou sobre esta Terra, desde
muitíssimo tempo.

Dessa maneira, o mês de maio (que, entretanto, não terminou) verá, em vocês, a realização dos seus objetivos
os mais caros.

Para muitos de vocês, a Realização e o Despertar não serão palavras em vão.
A Liberação, até mesmo, ser-lhes-á possível: em meio a este corpo, em meio a este Templo e em meio ao

que, justamente, deve ser transcendido, posto em Fogo no Amor, no Coração, na Vibração.

***

Vários elementos foram dados a vocês, neste momento, para aqueles que escolheram o Absoluto.
O que quer que seja (e o que quer que vocês tenham escolhido), não há qualquer diferença entre o que vocês

São, na Unidade, e o que vocês são, no Absoluto.
Hoje, mais do que nunca, a Luz pede a vocês para ser o que vocês São, para realizar este objetivo que alguns

de vocês (enquanto Semeadores e Ancoradores de Luz) realizaram até o fim.
Hoje, são vocês que são chamados a se tornar esses Semeadores de Luz que se juntam à sua Dimensão

estelar, à sua Morada de Eternidade, enquanto conservando este corpo até o momento em que a Terra tiver
decidido.

Até o momento em que o Sol tiver decidido.

***

A Alegria, o Riso, a Beatitude, o Êxtase, irão se tornar cada vez mais rotineiros porque é a sua natureza.
O tempo da Ilusão termina.

O tempo da subordinação não existe mais.
A era patriarcal atinge o seu fim, de maneira irremediável e definitiva.

O retorno à Androginia (permitido pelo seu Duplo, permitido pelo Sol, permitido pelas Estrelas e pelos Anciãos,
permitido, também, pelo seu acordo) devolve-os a esta Totalidade, devolve-os a esta Alegria.

Abram-se e acolham.
Abram-se e acolham o que vocês São.

Abram-se e acolham esta Totalidade, este Amor (além do amor que vocês puderam conhecer sobre este
mundo), esta Vibração que pode conduzi-los às portas do Último, que pode conduzi-los ao meu Filho, que

pode conduzi-los a vocês mesmos, ao Sol e à Liberdade.

***

Quaisquer que sejam as manifestações deste mundo, durante este período (que elas sejam ligadas à loucura
dos homens não abertos à sua própria Luz ou, simplesmente, ligadas à manifestação da Luz sob suas

diferentes formas e suas diferentes Dimensões), permaneçam centrados em vocês.



A Alegria é a testemunha deste estado.
A Beatitude é a testemunha do seu retorno em meio à Androginia.

Simplesmente: permaneçam na Simplicidade, permaneçam à escuta, permaneçam na recepção.
Porque o que retorna vem preencher o seu vaso, vem abri-los a esse Corpo de Cristal, a esse Corpo de Luz, a

esse Corpo de Eternidade.
Qualquer que seja o que a sua vida vai expor para vocês, vocês terão, em vocês, a certeza (pela Vibração e

pela Consciência) do que vocês São.
A sua Luz irá resplandecer nas Trevas.

A sua Luz será um farol e um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos que resistirão, sempre mais, ao que eles
são.

Mas vocês, vocês sabem (ou vocês irão saber porque vocês irão vivê-lo), o retorno à sua Eternidade, o retorno
à Beleza, o retorno à Unidade, ou a vivência do Absoluto.

Além de uma simples experiência, além de um simples estado de Presença, vocês irão descobrir o que
significa Amar: além de toda carne, além de todo apego, além de toda ilusão deste mundo.

O Amor não será mais uma ideia.
O Amor não será mais um ideal a projetar no outro, mas será vivido, em Si, no Si.

***

Este Alinhamento entre o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS) e a sua raiz Intraterrestre (esse Núcleo
Cristalino da Terra trazido desde muitíssimo tempo), assim como a ALCYONE, restitui-os ao que A FONTE, ela

mesma, anunciou a vocês (há dois anos) com relação ao Juramento e a Promessa.
Não se alarmem com nada: a Alegria está aí.

Não se preocupem com nada.
Permaneçam neste estado, nesse Fogo do Coração, nesse braseiro (que desperta e purifica e torna

Transparente) que consome, sem queimar, o conjunto das ilusões.
Vocês irão se tornar, então, mais fortes, mais seguros, mais inteiros e mais amorosos.

***

Nós iremos acolhê-los a cada dia.
Nós estaremos com vocês, como vocês nos acolhem.

O Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos (reunidos desde pouco tempo), permite realizar esta
Alquimia Final que os devolve a esta Androginia.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Ele disse a vocês quem Ele era.

Por sua vez, hoje, vocês são e vocês se tornam Ele.
Naturalmente, os elementos exteriores deste mundo, como os elementos exteriores que vocês não pacificaram

o suficiente, em vocês, podem manifestar-se durante este período.
Mas, a intensidade da Luz, a intensidade da Vibração e do que vai se pôr, em vocês (que é, de fato, vocês

mesmos, em outros lugares), vindo até vocês, aqui, irá permitir-lhes ultrapassar tudo o que é para ultrapassar.
Superar tudo o que é para superar.

E se estabelecer, com cada vez mais certeza, a cada dia, na Beleza, na Eternidade.

***

O que acontece está muito além da Fé.
O que chega está muito além do que foi denominado (por algumas Escrituras) o Retorno de CRISTO: trata-se

do Casamento do Céu e da Terra, antecedendo o Casamento da Terra e do Sol.
Esses momentos de Graça irão se acompanhar de sinais, em vocês: antes de tudo pelo Fogo do Coração,

pelo Despertar do que era chamado de Kundalini (o fogo da serpente) ou, ainda, pela subida total e completa
da Onda da Vida, para muitos de vocês.

O que chega é a sua Reunificação.
O que chega é a Alegria.
O que chega é a Beleza.

Nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, assim como os Anciãos, a estabelecer-se nisso.



Porque há apenas isso que é Verdadeiro.
Há apenas isso que irá restitui-los ao que vocês São (além de toda separação, além de todo sofrimento, além

de toda noção de personalidade), devolvendo-os à sua Inteireza.
Então, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem.

Então, nos iremos nos Casar, todos juntos, nesse Fogo de Amor que se verte até vocês.
Vocês têm apenas que acolher: nada a pensar, nada a decidir, nada a pedir.

Apenas ser esta Alegria que se verte, em vocês, e que irá sair de novo de vocês, resplandecendo em seus
próximos, como sobre o conjunto da Terra.

***

Os momentos que vocês se aprontam para viver são momentos importantes: eles são alegres, eles são
plenos.

Eles não dependem, de forma alguma, das suas circunstâncias exteriores, do estado do seu corpo, nem do
estado do seu humor.

A partir do momento em que vocês fizerem o esforço para que sua Consciência fique apenas focada na Beleza
e na Eternidade, naquele momento, ser-lhes-á permitido (ser-lhes-á dado) viver esta Absoluta Luz.

Viver esta Presença total a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Alegria, propiciando instalar, ancorar e
manifestar, de maneira cada vez mais flagrante, o que vocês São (no seu olhar, no seu comportamento, nos

seus atos e ações cotidianas, nas suas relações), a partir do momento em que vocês não colocarem à frente a
personalidade, mas, sim, este Amor Vibral que se manifesta até vocês.

A Luz vai chamá-los de diferentes modos, além da Vibração, além do Fogo do Coração e do Fogo das Coroas.
A Onda da Vida irá se manifestar, a vocês, cada vez mais como uma evidência, levando-os a estabelecer-se

nesta Verdade, muito além de toda verdade humana, muito além de toda personalidade.

***

Abram-se à sua Eternidade.
Abram-se ao seu Legado.

Abram-se a esse retorno da Luz, a esse retorno da Unidade, da Multidimensionalidade e, enfim, da Liberdade
reencontrada.

Acolham, tranquilamente, sem nada pedir além disso, sem nada pedir além do que está aí, instalados
tranquilamente, Aqui e Agora, no lugar onde você estão, neste corpo.

Vocês irão colher os frutos, muito rapidamente.
No intervalo mesmo dessas Efusões, vocês irão perceber que um mecanismo íntimo está prestes a se

transformar em vocês.
A sua maneira de apreender as coisas tornar-se-á profundamente diferente porque a sua Consciência será

modificada.
Vocês serão chamados, de diferentes modos (pelo Som do Céu e da Terra, em vocês) a tornar-se cada vez

mais Presentes, a torna-se cada vez mais Transparentes e cada vez mais espontâneos.
Isso não está ligado às palavras.

Isso não está ligado às explicações, nem aos comportamentos associados a duas pessoas, mas, sim, a um
estado novo: um estado de Eternidade, de Beleza e de Alegria.

***

Durante esses alguns dias, vocês irão se aperceber, facilmente, de que muitas coisas mudaram em vocês, de
que muitos elementos que lhes pareciam insuperáveis estão, como por milagre, superados, transcendidos e

eliminados.
Aí está a Graça do Manto Azul da Graça.

Aí está a Graça da Dádiva da Graça.
Aí está a Graça d’A FONTE.

Esta tríplice ação realiza, em vocês, uma alquimia particular, dando-lhes a viver (se isso já não ocorreu) o
conjunto das suas Rodas de Energia, o conjunto dos seus Corpos sutis (pertencentes a esse complexo

denominado o Corpo e os Corpos), mas, também, ao seu Corpo de Estado de Ser.
Vocês irão perceber isto de maneira cada vez mais distinta.

Vocês irão sair de uma espécie de nevoeiro (se for o caso, para vocês, em sua vida).
 A evidência irá se estabelecer, então, para vocês, quaisquer que sejam, ainda uma vez, as reações daqueles

que não desejam a Luz, porque eles não conhecem.



Então, eu os convido, também, em relação a esses Irmãos, a não julgá-los, a não condená-los, mas,
simplesmente, a Amá-los.

Não para amá-los como uma ideia.
Simplesmente, Amando-os pela Vibração que emana de vocês: sem nada desejar, sem nada pedir, aí

tampouco, mas estando, simplesmente, o mais próximo do que vocês São, o mais próximo desta Vibração, o
mais próximo do Amor que vocês São.

Nada mais há a fazer.
Nada mais há a pedir.

Vocês terão se tornado a Prece.
Vocês terão se tornado a Luz.

Vocês terão se tornado a Bênção.
Vocês terão se tornado a Dádiva.

E isso irá encorajá-los a engajar-se, com firmeza e com doçura, no que vem em seguida.

***

Eu voltarei no dia 22, antes do final deste dia de Alinhamento (ou seja, antes das 19 horas, algumas horas
antes), a fim de estar com vocês, em Comunhão, a partir do momento da minha vinda às 17 horas [às 12h00

(ao meio-dia) – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa].
Eu peço a vocês, neste dia também, para estar no mesmo estado de Alinhamento, no mesmo estado de

recepção do Manto Azul da Graça, d’A FONTE (ALCYONE), assim como da Onda da Vida, a fim de que as
minhas Irmãs e eu mesma Comunguemos com cada um de vocês, de maneira pessoal.

Não se coloquem a questão de como (as doze, treze) nós podemos entrar em comunicação pessoal com cada
um de vocês, porque a sua consciência limitada não pode compreendê-lo.

Mas nós, aí de onde nós estamos, com cada um de vocês, nós iremos estabelecer uma Comunhão, uma
Comunicação e uma relação pessoal.

Isso não lhes causa qualquer dificuldade.
Nós iremos nos beneficiar de alguns influxos para, nesse dia, às 17 horas, comungar em silêncio.

E, ao final desta Comunhão, eu irei dirigir-lhes algumas palavras, referentes a uma continuação no transcorrer
desse calendário da Terra, que é para viver, agora, de maneira mais intensa, remetendo-os (para alguns de
vocês) a momentos particulares que vocês vivenciaram durante as Núpcias Celestes, a momentos de Graça

que lhes foram próprios (em alguns eventos felizes da sua vida), mas que, aí, não irão depender dos
acontecimentos da sua vida, mas, unicamente, dos eventos do Céu e da Terra.

***

O conjunto das minhas Irmãs e eu mesma, dirigimos a vocês todo o nosso Amor, todas as nossas Bênçãos.
Nós estaremos então, com vocês, às 19 horas (hora francesa), todos juntos, ao se lado, no Canal Mariano e por

vezes, em vocês, diretamente.
Fiquem à escuta.

Fiquem no acolhimento.
Isso irá se tornar perceptível para vocês e isso vai se reforçar, a cada noite, às 19 horas (hora francesa).

Isso irá se reforçar até o momento da minha vinda (no dia 22, às 17 horas – hora francesa), em Comunhão,
com todos vocês, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Então, nós iremos elevar, juntos, o nível do Amor.
Porque, vocês, aqui, como nós, em vocês, teremos despertado o Coração Vibral no mais profundo da sua

intimidade.
A fim de Irradiar.

A fim de irradiar o que vocês São e o que nós somos, no conjunto desta Terra (no seu Manto, na sua
atmosfera, em suas profundezas), até o Sol.

Nós estaremos com vocês todos os dias.
Nós iremos nos aproximar, todos os dias, a nossa Consciência, a nossa Vibração, dando-lhes, talvez, a

perceber (em vocês como no exterior) alguns sinais.
Quaisquer que sejam esses sinais (interiores como exteriores), eles correspondem ao retorno do que vocês

São.
Nada mais a compreender senão vivê-lo.

Nada mais a projetar, nada mais a imaginar.
Simplesmente, mais uma vez, vivê-lo com a máxima Transparência possível, com a máxima Humildade e

Simplicidade possíveis.



***

Nada façam.
Nada digam.

 Permaneçam neste acolhimento (neste Silêncio) durante os momentos da Efusão de Luz e, naquele momento
(no dia 22, às 17 horas – hora francesa) nós estaremos prontos para esta Comunhão particular que minhas

Irmãs e Eu propomos a vocês para vivermos, todos juntos.
Reunidos no Coração Vibral, no Fogo do Amor, no Fogo da Presença e da Unidade e (para alguns de vocês)

na Unidade além da Unidade: no Absoluto.
A Alegria, o Riso e a Beatitude estão em vocês.

Nós apenas fazemos lembrá-los disso, pela Vibração e pela Ressonância da Luz.
Então, nós os aguardamos, cada vez mais felizes, cada vez mais na Luz, no que se anuncia.

***

Muitos de vocês vão redescobrir, nesta ocasião, percepções que não conheciam mais.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los porque o Coração jamais pode enganar, a partir do momento em que o

braseiro de Amor estiver aceso.
Porque este Amor é indizível e não pode ser confundido com outra coisa e não pode ser transformado pelo

que quer que seja.
A evidência irá aparecer-lhes como a única possibilidade, como a única Verdade.

Vivam isso todas as noites.
Vivam isso pelo resto do dia.

Será suficiente conectar-se a esta Consciência (aquela do Manto Azul da Graça, aquela da Onda da Vida e
aquela de ALCYONE, A FONTE Pai) que se junta, a partir de hoje, a vocês, e que vai se fortalecer com um

clímax no meio deste período de cinco dias.

***

Nós contamos com a sua Presença.
Nós contamos com a manifestação do seu Amor, do seu Coração Vibral.

Nós estamos com vocês.
Nós os acompanhamos nesse processo de Ascensão.

Nós os acompanhamos em sua Liberação.
Há apenas vocês que podem se Liberar.

Mas nós estamos aí para acolhê-los do outro lado da ilusão, do outro lado do espelho, neste Amor indizível que
é a nossa reunião, que é a nossa Liberdade, que é a nossa Verdade.

Vocês são os Filhos da Luz.
Vocês trabalharam o máximo que vocês puderam.

E esse máximo já é de toda Beleza.
Vocês chegaram ao objetivo desse trabalho que lhes pareceu, por vezes tão exaustivo, por vezes tão difícil e

por vezes tão gratificante.
O que chega é a recompensa.

O que chega é uma forma de culminação do que vocês realizaram.
Nós estamos, com vocês (doravante mais do que nunca), mais próximos da sua Consciência e, se vocês o
aceitarem, nós estaremos (minhas Irmãs e Eu) em vocês (com os Anciãos), permitindo-lhes eliminar toda
distância no Fogo do Amor, permitindo-lhes sair de todo tropeço e de toda dificuldade, no Fogo do Amor.

***

Bem amados Filhos, bem amados Queridos, eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
O que eu disse não pede, hoje, comentários.

Quando eu retornar, no nosso próximo encontro, naquele momento eu escutarei o que vocês têm a me
perguntar.

Por enquanto, acolham, no Silêncio, o que chega.
Acolham, na Paz, o que chega a partir desta noite.



E estejam, todos os dias, presentes ao que nós lhes pedimos (minhas Irmãs e Eu e os Anciãos): viver o final,
viver a Unidade, viver a Presença, viver o Último.

Tudo isso é para vocês porque isso É vocês.
Vocês não são nada mais do que isso.

Vocês não são nada mais do que esta Verdade e esta Beleza.
Isso, é tempo, agora, de realizá-lo.

É tempo de tomar Consciência.
É tempo, também, de realizar esta Ascensão final, permitindo-lhes estabelecer-se na nova Terra (ou em outros

lugares), conforme o que vocês São, conforme o que vocês escolheram.

***

A Vibração está aí.
O Fogo do Amor atingirá uma espécie de paroxismo (se tanto é que eu possa falar assim), dando-lhes a viver

este Indizível: esta Alegria Infinita não dependendo de qualquer fonte outra senão de vocês mesmos.
Nisso, A FONTE vem cumprir o Juramento e a Promessa.

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, nós estamos aí para retransmitir, até vocês, esta Luz, esta Verdade,
esta Beleza.

Quanto mais vocês estiverem Alinhados e Centrados, quanto mais vocês manifestarem a Humildade, o
Silêncio, mais vocês irão viver isso na maior das Graças.

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Unidade, Filhos do Amor, eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, no Manto Azul da Graça.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu lhes digo até dentro de alguns dias e, sobretudo, até a cada noite às 19 horas (hora francesa).
E, de maneira particularmente privilegiada: esta noite às 22 horas (hora francesa).

O Amor é a sua Verdade.
É o que todos nós somos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até breve.

************
- ÁUDIO (mp3) -

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

NDR: as horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local.

A intervenção de MARIA do dia 22 de maio, às 17 horas (hora francesa), não será pública. O texto e a gravação
serão divulgados algumas horas depois.

***

(*) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120517_-_MARIE.mp3


***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453

17 de maio de 2012
(Publicado em 18 de maio de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Graça se estabeleça entre nós.

Eu venho a vocês, hoje, para falar-lhes do equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina.
Permitindo, talvez, fazê-los compreender e assimilar o que acontece, durante esses alguns dias, com relação a
este ‘equilíbrio novo’ entre dois aspectos, vivenciados sobre esta Terra como complementares e opostos, mas

que, além desta Terra e além desta Dimensão, ambos contribuem para estabelecer a mesma Unidade.

***

Neste mundo de ação/reação predomina o mesmo princípio da falsificação, o princípio da alternância da
ação/reação, do karma.

Tudo o que lhes é dado a ver, a perceber, a sentir e a viver, oscila, em permanência, entre o que vocês
poderiam nomear o bem e o mal, e que é representado, de maneira muito justa, por esse símbolo muitíssimo

antigo chamado de yin/yang.
Onde (como vocês sabem disso) há duas cores, o branco e o preto, e dentro de cada branco, existe um pouco

de preto, e dentro de cada preto, existe um pouco de branco, cada um perfazendo o outro.
Trata-se de um ‘equilíbrio dinâmico’.

O dia sucedendo à noite, a noite sucedendo ao dia.
E isso é o mesmo para as estações.

E é o mesmo para tudo o que lhes é dado a observar e a viver sobre esta Terra.
Este equilíbrio dinâmico traduz-se também pela ausência de Fusão, pela ausência de possibilidade de

resolução desta complementariedade e desta oposição.

***

Nos Mundos além da Terra e além desta Dimensão, as polaridades não apresentam esta alternância, nem esta
noção de oposição ou de complementariedade.

O equilíbrio das polaridades (masculino e feminino, tais como vocês os nomeiam) é um equilíbrio que eu
qualificaria de ‘estático’, porque ele não induz movimento perpétuo de busca de um e do outro.

Tudo o que existe, em meio à vida sobre este mundo, traduz esse princípio de alternância que vocês
encontram desde o nível fisiológico, celular, passando pelos próprios ritmos da Terra, onde tudo é apenas

alternância, onde tudo se exprime apenas através de um equilíbrio precário, necessitando de um movimento,
necessitando ainda desta alternância.

O princípio de complementariedade pode ser vivenciado, efetivamente, sobre esta Terra, como uma noção de
equilíbrio, como certa forma de satisfação.

Podendo exprimir-se (e vocês sabem disso muito bem) na noção de casal, na noção, até mesmo, ligada à
procriação.

Este equilíbrio, aparente, entre as polaridades masculina e feminina, reflete-se, na maioria das vezes, por uma
alternância, também, ao nível do corpo físico como dos corpos sutis: por esta noção de flutuação e de

movimento.
Também, por esse sentimento particular que vocês denominam: amar, ou não amar.

E todos nós o sabemos, nós somos marcados, neste mundo (onde eu caminhei, como vocês), pela noção de
perda, pela noção de falta que, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vivência e do nosso

comportamento, vai ser marcado, de alguma forma, e nos seguir durante nossa passagem entre o nascimento
e a morte.

***

IRMÃO K - 18 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-sdoLPJ_eYZo/T7lWtt9N1LI/AAAAAAAABhw/BYVFcME1q20/s1600/18.05.2012.gif


Esse princípio de polaridade induz então, em alguma parte, mesmo em sua noção harmoniosa, esse princípio
de falta.

É completamente diferente, é claro, nos Mundos Unificados já que as polaridades estão Fusionadas, mesmo
elas se expressando: por exemplo, um Arcanjo irá expressar uma polaridade dita de natureza masculina, ainda

que em sua Androginia.
No conjunto dos elementos que lhes foram dados, durante esses anos, permitindo realizar o Si, com relação à

ativação do que foi chamado de Novos Corpos (ou Novas Frequências de Vida), há um dos Corpos,
denominado Andrógino Primordial, em ressonância direta com o Ponto AL e com a Estrela AL (ndr: trata-se do

12º Corpo).
 Certamente, existe, nos princípios chamados de evolução, sobre este mundo, uma possibilidade de conectar

um estado particular (nomeado Samadhi ou ConsciênciaTuriya), onde não existe este antagonismo, esta
complementariedade ou esta oposição, onde parece existir um equilíbrio mais intenso dando um sentimento de

permanência, chamado de Samadhi ou de Consciência Turiya.
Isso representa, de algum modo, o acesso à Unidade, vindo transcender e superar a Dualidade, inexorável,

deste mundo.

***

Existem, portanto, alguns seres, cada vez mais numerosos (e vocês o são, cada vez mais numerosos),
capazes e aptos a reproduzir este estado, onde parece existir um equilíbrio, muito além do antagonismo, da

oposição, ou de qualquer complementariedade.
Entretanto, mesmo realizando o que foi nomeado o Si, irá persistir sempre (pelo próprio fato da presença deste

corpo e desta consciência, sobre este mundo) a existência de uma falta, mesmo se isso não lhes apareça
mais, de qualquer maneira, no estado Turiya.

Esse princípio de falta representa, muito exatamente, o que foi separado e dividido, nesta vida, aqui, sobre esta
Terra, que é esse princípio de Fusão das polaridades masculina e feminina.

A ativação do 12º Corpo realiza, em alguma parte, a Fusão dos hemisférios cerebrais, a reunião (digamos) da
intuição e da razão, permitindo descobrir virtudes profundamente femininas: o sentido do acolhimento, o

sentido da receptividade, o sentido da criação ou da procriação, o sentido mesmo de uma energia voltada
(digamos) para o Interior, para o que eu nomearia esta recepção.

Porque, evidentemente, a polaridade masculina, chamada de sociedade patriarcal, é o que lhes é dado a
perceber em sua história, de conhecer, através da história da Terra, desde tempos imemoriais.

Onde houve um princípio de dominação, eu diria até um princípio de predação, ligado, justamente, a esse
desequilíbrio, aparente, entre o masculino e o feminino.

***

O conceito de Unidade permaneceu, de algum modo (e vocês sabem disso), um ideal.
Algumas informações e alguns ensinamentos foram dados a vocês, na sua época, pelos povos Intraterrestres,

referentes à Unificação da Consciência (ndr: ver na coluna “A Humanidade que começa”) (*).
No entanto, e vocês sabem disso, é por vezes extremamente difícil manter uma harmonia, em meio ao que é

complementar e oposto, nesse yin e esse yang, nesse bem e esse mal.
O princípio do yin/yang lhes diz ainda que em todo bem existe um mal, e que em todo mal existe um bem.

Ou, se vocês preferirem permanecer mais neutros: em todo branco existe um preto, e em todo preto existe um
branco.

E um perfaz o outro, e o outro perfaz o primeiro, permanentemente.
Desta situação de equilíbrio precário decorrem todos os males da consciência humana, confinada e

fragmentada, em meio a uma Ilusão, em meio a uma corporeidade polarizada.
O que lhes parece, sobre este mundo, como natural, absolutamente não o é, além da Ilusão.

Este equilíbrio, procurado de maneira muito ativa, por todo ser humano sensível e amoroso, é, em última
análise, apenas o resultado desta falta inicial, desta separação que veio alterar, de alguma forma, esta Criação.

Esse princípio de falta induz, permanentemente, uma ação e uma reação.
Isso foi ainda chamado de karma, e lhes foi apresentado, por diversos ensinamentos, como algo inelutável,
como algo a superar, mas que podia apenas ser superado ao aderir a esse próprio princípio, a esta própria

filosofia.

***

A partir do momento em que vocês experimentam o Si, a partir do momento em que vocês se mantêm nesse
Si (por intermédio do Samadhi, ou por intermédio da Consciência Turiya), o conceito de fragmentação e de

separação parecem-lhes como caduco.



Mas vocês não podem negar que, enquanto existir um corpo polarizado (sexual, como vocês diriam), existe
necessariamente esse princípio de falta, qualquer que seja o modo dele se exprimir.

Para um ser inserido na realidade tridimensional, e que não tem qualquer procedimento nomeado espiritual,
isso vai se expressar nos princípios de competição, como no sentido de ganhar sua vida, de obter um diploma,

de se casar, de ter filhos e de encontrar (de alguma forma) um local que seja preciso defender, adquirir e
preservar.

Isso está inscrito, é claro, em todos os estágios do ser, desde a esfera sexual, passando pela morte, até a
esfera social.

Assim, todas as relações são fundamentadas nessa falta (mesmo se isso não parecer) já que existe, em
permanência, uma consciência voltada para o exterior, para este mundo, um princípio ativo levando a realizar

alguns objetivos.

***

Naturalmente, existe um sentimento de satisfação, nesta Dualidade, a partir do momento em que um elemento
se encontra em equilíbrio, que isso seja ao nível social, que isso seja ao nível profissional, ao nível afetivo (em

todos os níveis, digamos).
Este equilíbrio, vocês sabem disso, é precário.

É precário porque ele se inscreve, de maneira irremediável, no efêmero.
Ele se inscreve, de maneira irremediável entre a vida e a morte, e não apresenta (como eu já disse) qualquer

solução de continuidade além da morte.
Esse próprio princípio de separação e de complementariedade criou a falta.

Ele criou a ação/reação permanente.
Ele criou, em permanência, o karma.

Ele criou, em permanência, obrigações e deveres, muito distante da Liberdade, tal como ela pode se expressar
quando a própria Consciência não está mais ligada à consciência deste corpo, à consciência destes corpos

sutis, mas passando (de algum modo) do outro lado.
Uma série de experiências pode, no entanto, ser vivenciada.

Eu narrei a minha (experiência) para vocês, através da perda e da falta de um ente querido, o que foi suficiente
para transformar (de alguma forma), de maneira irremediável, esse sentimento de falta, em mim (ndr:

intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (**).
A busca espiritual vai se expressar através do que vocês nomeiam uma busca de Luz, uma busca da Unidade,

uma busca de Amor, no seu sentido o mais elevado, o mais transcendental, o mais idealizado, e o mais perfeito
que vocês possam imaginar.

Então, é claro, alguns seres (pela meditação, pela prece, pela adesão a uma série de crenças) puderam atingir
estados de Uniões particulares, que esta União Mística se refira ao CRISTO, refira-se ao Sol, ou a qualquer

outro elemento considerado e vivenciado (antes deste elemento fundador e agenciador, digamos) como
exterior a si.

Esta exterioridade traduzindo, aí também, esse princípio de exteriorização da energia da própria consciência,
visando completar o que parece incompleto.

***

A reunificação consigo mesmo consiste, portanto, em estabelecer uma Unidade.
Em transcender e superar o bem e o mal, o princípio da falta, em fazer desaparecer a noção de medo (em

ressonância direta com essa falta), a fim de estabelecer-se, de maneira mais estável, nas experiências
de Samadhi, nas experiências de Realização, ou ainda nomeadas o Despertar.

A chegada do Manto Azul da Graça restabeleceu, como lhes foi dito, desde mais de um ano, uma ‘junção’: uma
junção para a Terra, uma junção em sua consciência, no que vocês são, neste corpo que vocês carregam.

Onde uma alquimia recente vem, de algum modo, culminar na revelação do princípio que está além da
Unidade, que não é sequer mais um princípio, mas que, simplesmente, representa (digamos) a solução final do

antagonismo, da oposição, da complementariedade.
É o retorno do que foi chamado de Polaridade Feminina d’A FONTE.

Então, quaisquer que sejam os nomes que possam dar-lhes (até agora: a Shakti, aShekinah, a Polaridade
Feminina d’A FONTE), ela, como lhes foi explicado, foi Liberada, também, das profundezas da Terra.

E restituindo, de alguma forma, tudo o que está presente sobre esta Terra, sua inteireza, sua homogeneidade
e, se possível, o que foi denominado e nomeado o Absoluto.

O Absoluto consiste desses elementos que vocês nomearam, e progressivamente vivenciaram (para alguns de
vocês): desde a Comunhão, passando pela Fusão, passando pela Dissolução, passando pela União Mística,

ou passando por Casamentos Místicos com os Duplos, quaisquer que sejam.

***



O resultado, através do que (pelo olhar do ego) possa parecer como uma busca de um ideal que não será
alcançado, na realidade, sendo a possibilidade, real e concreta, de atingir este estado de Absoluto (que não é

um estado, como lhes foi dito).
Isso passa pelo Duplo, não há outra possibilidade.

Como vocês talvez o saibam, na história da Terra, o Sol foi separado do seu Duplo.
Esse Duplo, nomeado de diferentes maneiras, e possuindo diversos nomes, é o que criou o princípio de

isolamento, o princípio de Dualidade.
Esse Duplo Solar retornando a ele, não poderá mais se afastar.

Do mesmo modo, o seu Duplo voltando a vocês, não poderá nunca mais se afastar.
O que é vivenciado em cima é como o que é vivenciado embaixo, agora, de maneira Livre, de maneira

Liberadora e Liberalesca.
Levando-os a estabelecer-se em uma consciência (como foi expresso em palavras) onde a Onda da Vida se

torna o que vocês São, e onde a Onda da Vida, que vocês manifestam e São, pode (quando o momento
chegar, tendo superado as dúvidas e os medos, os condicionamentos presentes em meio à personalidade, e
esse sentimento de falta) permitir-lhes realizar a finalidade, o que foi chamado de Ascensão (que isso se refira

a este corpo, ou que isso se refira à consciência sem este corpo).
O Corpo de Estado de Ser, que estava confinado no Sol, que foi Liberado, que foi, para alguns de vocês,
sintetizado de novo (ao nível do desdobramento da Luz, como lhes foi explicado no ano passado), chega,

durante este ano, para fazê-los encontrar esse Duplo Místico.
Que pode adquirir, como vocês sabem disso, diferentes formas.

***

Através desta Fusão, realizando a Alquimia da sua Lemniscata Sagrada com aLemniscata Sagrada daquele
que é esse Duplo, a Lemniscata torna-se completa e plena.

A circulação da Consciência ocorre, desta vez, em uma Lemniscata que não é mais vertical, mas horizontal,
realizando o princípio da Alquimia das Cruzes (tais como elas lhes foram descritas ao nível da sua cabeça, e

portadas pelas Estrelas).
Isso se traduz pela reunificação desses Pontos Vibratórios, no centro, ou seja, no Ponto ER da cabeça, como

no Centro do Ser, no Ponto ER do peito.
Permitindo-lhes aproximar-se, e viver esta Presença, este estado de Presença nomeado Infinito, que pode, se

vocês o conscientizarem, desaparecer ele mesmo, e (em um conceito que lhes é difícil de compreender,
enquanto isso não for vivenciado) se estabelecer em meio ao Absoluto.

Os dois, enfim, tornando-se Um.
Esse princípio está inscrito no princípio de separação deste mundo: o que foi separado deve se reunificar, em

todos os níveis.
Não é questão de substituir este mundo, onde uma elite patriarcal dominou e controlou o mundo, por uma elite

matriarcal.
Mas, sim, de reunir essas duas polaridades (que estavam em equilíbrio de desequilíbrio) em um equilíbrio total,

permitindo reintegrar a Androginia Primordial.

***

Isso se realiza em vocês.
E irá se realizar, de qualquer maneira, mesmo se isso não estiver em andamento, nas fases finais da Ascensão

desta Terra.
Em relação a isso, é claro, pode se criar, sobre esta Terra, para vocês, como ao redor de vocês, uma série de

reajustes, que vão restabelecê-los a este estado, além de todo estado, chamado de Absoluto.
Que isso seja através do que lhes foi designado um Duplo Monadário, do que lhes foi designado a Fusão com

o CRISTO ou com um Ser de Luz, qualquer que seja, que esse Duplo Monadário esteja encarnado, ou não,
não muda em nada, é preciso Reunificar-se.

Não somente a reunificação de um ego transcendido pelo Si, não somente um Si vindo (de algum modo) fazer
resplandecer alguma coisa em meio à Luz e ao Amor, mas estabelecê-los, nesta Dimensão, além do próprio

conceito de complementariedade.
Isso se produz, em vocês, através do aparecimento do Duplo, através do aparecimento do que é chamado de
Asas Etéreas (ao nível do Ponto KI-RIS-TI), através da Fusão ocorrendo, tal como foi descrito por UM AMIGO,
ao nível do seu Coração, a Fusão entre a corrente ascendente e a corrente descendente (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (***).
O encontro dessas duas correntes e dessas duas polaridades vai fazê-los descobrir, e vai estabelecer, o que

sempre esteve aí.



Mas, como a consciência havia sido fragmentada, não podia aparecer para vocês e nem podia, sequer,
manifestar-se e se concretizar em meio a este mundo.

***

O Manto Azul da Graça recobriu, as suas Asas, a Terra, o seu complexo físico e sutil sobre este mundo, os
Pontos de penetração (eu lhes falei longamente sobre isso no ano passado), referentes ao Eixo ATRAÇÃO /

VISÃO.
O que se realiza, hoje, através desse Duplo, cria um equilíbrio das polaridades masculina e feminina,

instalando-se (pela Fusão de um no outro, do outro no primeiro, do mesmo modo) nessas duas polaridades
que haviam sido separadas.

Vocês são levados a tornar-se, como isso foi anunciado, KI-RIS-TI, ou seja, os Filhos Ardentes do Sol,
aqueles que não conhecerão mais a sede, aqueles que serão regados n’A Fonte de Água Viva.

Que, jamais, irá permitir qualquer sede aparecer ou reaparecer.
Isso assinala o fim do confinamento, isso assinala o fim da Ilusão, o fim da divisão, o fim da distinção de uma
polaridade sobre a outra (em um equilíbrio dinâmico), mas, bem, a instalação em meio ao Centro, a instalação

em meio a esta Fusão do Andrógino Primordial.

***

Naturalmente, existe ainda, mesmo para aqueles de vocês que realizaram o Si, alguns apegos, representados
pelas dúvidas e pelos medos, que vêm ainda (se eu puder exprimir-me assim) restringir a sua capacidade e a
sua possibilidade de estabelecer-se em meio a esta Unidade Final, representando o princípio de Fusão e de

Dissolução das polaridades, dos antagonismos e das complementariedades.
Isso é uma realidade.

Ela lhes é dada a viver em meio ao Si, ela lhes é dada a viver, através do que foi chamado de Alquimia
da Lemniscata Sagrada, a Alquimia da Onda da Vida, fluindo de um ao outro, e do outro ao primeiro, realizando

uma Unidade nova, muito além do que lhes é dado a viver enquanto isso não for realizado.
Apreendam-se, também, como lhes foi dito, de que não há busca a fazer porque, como o Absoluto, esse

princípio de equilíbrio, estático e final, Último, vem a vocês de maneira espontânea.
A partir do momento em que o conjunto do que os confinava, na ausência de conexão entre o que é chamado
de 1º chacra e 4º chacra (ou, se vocês preferirem, a esfera pélvica e a esfera cardíaca), a partir do momento

em que as barreiras (digamos) que mantinham a separação, tenham desaparecido.
Essas barreiras foram nomeadas o medo e a dúvida, porque nada há de pior, neste mundo e sobre este

mundo, do que o medo e a dúvida, que estão inscritos, até mesmo, na célula, pelo trauma inicial que
representou a divisão e a separação deste Duplo.

***

Esta visão, que eu expresso com palavras, os faz pensar e imaginar que existe um Duplo, ou seja, que existem
duas entidades diferentes, para vocês, sobre este mundo, que iriam se reunificar.

Na realidade, essas duas consciências, essas duas entidades, são originariamente uma única e mesma
entidade.

Que isso se refira ao CRISTO, que isso se refira a vocês, enquanto Filho Ardente do Sol, que isso se refira a
uma outra entidade de Luz, qualquer que seja, é o mesmo princípio, é a mesma descrição.

O Absoluto corresponde, doravante, a esta capacidade para transcender o medo e a dúvida, qualquer que seja,
e, de alguma forma, para estilhaçar o conjunto dos limites, o conjunto dos contextos, o conjunto das funções da

encarnação, que é, de fato, um princípio de separação.
Mais uma vez, através disso, não é questão de abandonar a matéria, mas, sim, de ‘espiritualizar a matéria’.

A espiritualização da matéria apenas pode ocorrer se o Duplo estiver presente.
Esse é o próprio princípio da Ascensão, tal como deve ser vivido para cada um de vocês, no momento final do

Reencontro, total e integral, com a Luz Vibral.
A descida da consciência, a descida do Supramental, a subida da Onda da Vida, preparam, em vocês, este

Encontro Final.
A fim de se estabelecer, se tal for a sua Realidade, em meio ao Absoluto, ou em meio à Presença Infinita do Si

realizado.

***

Tudo isso está a caminho para vocês.



Quaisquer que sejam as manifestações do seu corpo, quaisquer que sejam as manifestações do próprio
desdobramento da sua vida, se vocês saírem do olhar da personalidade, se vocês saírem do olhar da divisão,
se vocês saírem do olhar da falta, se vocês saírem do olhar do trauma (qualquer que seja), naquele momento,

isso irá se revelar a vocês de maneira extremamente simples, eu digo de novo, sem esforço e sem busca.
Porque nós não estamos mais (e vocês não estão mais) nos tempos de uma busca qualquer.

Porque nada há a buscar.
Porque tudo está aí.

Para isso, é preciso ainda que o seu olhar, o seu ponto de vista e a sua consciência, aceitem mesmo este
princípio, aceitem este Encontro, esta União.

Tudo isso, ainda uma vez, mesmo se isso não parecer relacionado a vocês, ou parecer muito distante das suas
preocupações atuais, é, eu o repito, um acontecimento inexorável e inelutável.

Independentemente do momento em que ele for vivido (ou que ele já tenha sido vivido), ele irá representar,
para vocês, o que eu chamaria de uma certeza total: não pode existir a menor dúvida, o menor medo, a menor

interrogação, a menor suspeita, em relação a este acontecimento, porque isso é, realmente, o que eu nomearia
um acontecimento.

Este acontecimento não é para ser buscado.
Obviamente, quando ele ocorrer, ele vai possivelmente induzir, ao nível do que vocês são (no que resta de

personalidade, de ego, ou de corporeidade), uma interrogação.
Mas mesmo esta interrogação não poderá ser superada pela certeza que é a sua.

Porque esta certeza não se exprime através do mental, não se exprime através das emoções, não se exprime
através dos afetos, não se exprime através da esfera denominada Eros, mas se exprime, unicamente, através

da Alquimia Vibratória que realiza a Unificação dos Duplos.
E criando, naquele momento, por si mesmo, pelo princípio de Dissolução e de Fusão, o Absoluto.

Recriando-o, revelando-o e o desvendando.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias em que isso irá ocorrer, qualquer que seja o tempo (ou o momento) em
que isso irá ocorrer, para vocês, vocês irão reconhecê-lo, porque é um reconhecimento instantâneo, que não

recorre a qualquer oposição.
Lembrem-se de que os únicos obstáculos são vocês mesmos, ao nível dos medos e das dúvidas.

Esses medos e essas dúvidas irão, eles mesmos, estilhaçar-se, a partir do momento em que a intensificação
da Irradiação do Sol Central, a partir do momento em que a intensificação da Onda da Vida, Liberada pela

Terra, permitirem isso.
Quaisquer que sejam as suas resistências, quaisquer que sejam as suas oposições, vocês não poderão se

opor, vocês não poderão resistir ao que inelutável e inexorável.
O equilíbrio, também, das polaridades masculina e feminina irá tornar-se uma evidência total, porque o estado é

o Último.
E porque este Último não pode representar qualquer equivalente do que pode viver a consciência, tanto no ego

como no Si o mais Infinito.
A partir deste instante, vocês terão, então (digamos), desencadeado, em vocês, esse processo que é

chamado de Ascensão.
Não há nada que possa fazê-los duvidar.

Não há nada, ainda uma vez, qualquer que seja o estado do seu corpo, o estado do seu afetivo, o estado dos
seus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, que possa se opor a isso.

Isso representa o que foi denominado o Juramento e a Promessa, de encontrar de novo com o que havia sido
separado de vocês.

Independentemente de qual for a outra parte, da sua parte, trata-se, na realidade, apenas de uma relação de
Liberdade, de uma Liberação total, que opera atualmente.

***

As minhas palavras foram muito breves.
Eu não duvido que elas peçam da sua parte alguns questionamentos, e eu estou aí, agora, para ali responder,

exclusivamente em relação ao que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: quando achamos ter encontrado o Duplo encarnado, é necessário provocar um encontro físico?



Minha Irmã, o que você chama de encontro físico?
Este encontro é um Encontro de Eternidade.

Para alguns, ele deve se realizar em todos os planos, para outros, não.
Isso depende, é claro, de vários fatores.

Esses fatores têm por nome, simplesmente, a dúvida e o medo.
A partir do momento em que houver aceitação, ou seja, a partir do momento em que você não mais achar ter

encontrado, mas que você tiver esta certeza que eu acabo de abordar, o conjunto do Céu, o conjunto da Terra,
irá contribuir para estabelecer este Absoluto.

Não pode existir o menor obstáculo.

***

Pergunta: quando encontrarmos o Duplo, não pode ali haver dúvida de que é certamente o Duplo?

Isso que eu expliquei: além de qualquer encontro solar, possível e normal, nas Dimensões Unificadas, de fato,
assim que vocês estiverem Liberados do princípio de isolamento, assim que vocês reencontrarem a sua

Eternidade, como vocês sabem disso, não há mais fragmentação, não há mais limites.
Vocês são ao mesmo tempo a Fonte, ao mesmo tempo o Absoluto, ao mesmo tempo um Arcanjo, ao mesmo

tempo um Ser de Luz.
Vocês podem fusionar, naquele momento.

Mas esta fusão é um encontro, muito além (ao nível da qualidade Vibratória vivida pela Consciência) do Êxtase
ou do Samadhi o mais importante, possivelmente alcançado pelo ser humano na encarnação.

O Encontro com o Duplo está muito além, qualquer que seja esse Duplo.
Porque isso se traduz, de maneira horizontal e vertical, por uma unificação daLemniscata Sagrada.

Não é o pensamento que vai criar a certeza, é a própria Vibração que faz a parada da Vibração, ou seja, para o
Absoluto.

Portanto, não há que se colocar questão em relação a isso.
A evidência é tal que você não pode negar o que acontece, naquele momento.

Isso estritamente nada tem a ver com qualquer sentimento amoroso ou um sentimento espiritual ou místico.
Isso está muito além.

Como poderia existir uma dúvida, qualquer que seja?
A partir do momento em que as dúvidas e os medos, que estão presente em meio à personalidade, não

existirem mais, como vocês sabem disso, a Onda da Vida lança-se para sair pela parte mais alta do crânio e
fusionar com o Vajra, realizando o que foi denominado Merkabah Interdimensional pessoal.

Naquele momento, tendo transcendido e superado os limites da encarnação, a matéria é espiritualizada, o que
foi descrito por UM AMIGO como sendo esse arrepio e esse estremecimento do corpo.

A partir deste momento e a partir do momento em que ocorrer este Encontro (que nada tem a ver com um
encontro comum ou mesmo espiritual), não pode subsistir a menor dúvida, para um como para o outro, onde

quer que seja.
Várias Estrelas lhes descreveram seu Casamento com o CRISTO, sua experiência e sua vivência: sua vida

tornou-se uma União Mística, permanente e sagrada, com o CRISTO.
Do mesmo modo, que esse Duplo seja um Ser de Luz presente no Sol, ou em outros lugares, um Arcanjo, ou

qualquer semblante.
Lembrem-se de que não há separação, portanto, não pode existir a menor apresentação de um

questionamento, qualquer que seja.
Só o que resta de personalidade, mesmo tendo superado as dúvidas e os medos, pode fazê-los hesitar.

O aspecto Vibratório, mais uma vez, supera tudo o que pode ser compreendido, tudo o que pode ser
vivenciado sobre esta Terra.

Porque existe, realmente, uma alquimia entre essas duas consciências.
A alquimia se realiza não somente ao nível celular, mas, muito mais, ao nível dos centros de energia, dos

centros de Consciência, das Estrelas, das Portas, do conjunto das estruturas, onde elas estiverem, realizando
uma perfeita sincronia e uma perfeita alquimia e simbiose total.

***

Pergunta: qual é a distinção entre o estabelecimento no Si Infinito e no Absoluto?

O Si Infinito é o estado denominado o último Samadhi, aquele que os faz descobrir a própria Dissolução da
Consciência, mas que, no entanto, não é a Dissolução da Consciência que, como vocês sabem disso, é

Absoluta.



A não Consciência é Absoluta.
O princípio da alquimia, que eu acabo de descrever, entre duas Consciências que se sentiam separadas e que

estavam efetivamente separadas (que isso seja com o seu Duplo chamado de Estado de Ser, com o seu
Duplo Etéreo reconstituído, ou com esse Duplo Monadário, ou com o CRISTO), é muito exatamente isso que

se restabelece.
A partir do momento em que o Si é manifestado, o Despertar ou a Realização, a Liberação segue.

Mas ela não segue no sentido de uma lógica.
Ela segue no sentido de uma Transcendência que não tem continuidade.

É, justamente, esse Duplo que permite realizar isso.
Ele não lhes aparece necessariamente, onde quer que ele esteja, desde o início da ativação da Onda da Vida,

nem mesmo na finalidade da Onda da Vida.
Porque, como vocês sabem disso, há, naquele nível e em vocês, neste corpo, uma transmutação que se

realiza, com relação às dúvidas e aos medos, com relação à reunificação das três Lareiras em meio ao que foi
nomeado o Caduceu de Hermes.

Assim que as Asas Etéreas aparecerem, vocês estarão no ponto de revelar o Último.
É naquele momento que se realiza e se concretiza a Ascensão.

Trata-se de uma espiritualização da matéria e não de uma fuga da matéria.
A diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto é, justamente, o momento em que se vive, inconsciente ou

conscientemente, eu diria, este Encontro com o Duplo, traduzindo-se, em meio à Consciência, por esse arrepio
e esse estremecimento, ocorrendo, neste corpo, pela colocação em circulação do Caduceu de Hermes,
traduzindo-se, em meio a esta Consciência encarnada, pela ativação do conjunto das Estrelas da cabeça,

reunificando-se ao nível do Ponto ER.
Dando-lhes a viver, como mecanismo final da Consciência, o ponto central da cabeça, o conjunto

da Lemniscata Sagrada, o conjunto das Portas, a subida da Onda da Vida, o despertar da Kundalini, em sua
totalidade.

***

Pergunta: se nada há a fazer, como isso foi regularmente repetido, o que explica a diferença de vivência
entre alguns seres humanos e outros?

Do mesmo modo que, durante as Núpcias Celestes e por ocasião da sua conclusão, alguns seres alcançaram
e vivenciaram o seu corpo de Estado de Ser, outros não.

Do mesmo modo, vocês estão nesta etapa de fim dos Tempos e não de fim do mundo, mas de transformação
radical de um mundo.

Alguns de vocês amadureceram mais depressa.
Na mesma roseira, as rosas não desabrocham ao mesmo tempo.

Tudo depende da qualidade da seiva, tudo depende da qualidade da luz solar que chegou a vocês, que vocês
aceitaram, ou não.

No final, todo mundo, sobre esta Terra, irá viver este Encontro.
Vocês não têm que buscá-lo, porque a busca traduz, simplesmente, um desejo, onde quer que se situe.

Enquanto isso permanecer um desejo, isso fica interditado a vocês.
O Encontro vem a vocês, o Absoluto não pode ser buscado.

Enquanto vocês tiverem um ideal (espiritual, sensual, complementar masculino-feminino), vocês se enganam.
Isso é denominado o Retorno de CRISTO.

O CRISTO lhes disse: “Eu e meu Pai somos Um”.

***

Pergunta: o Duplo pode se aproximar de nós antes que haja o Encontro, ou não?

Minha Irmã, em que sentido você quer dizer “se aproximar”?
Ele pode se manifestar em sonho, mas a aproximação é antes de tudo Vibratória, antes mesmo de qualquer

identificação.

***

Pergunta: podemos sentir a presença do Duplo, antes que haja o Encontro?



Sim.
Ou nas costas, chegando a suas costas.

Ou chegando ao nível do Canal Mariano, ou seja, do lado esquerdo do seu corpo.
Como uma presença.

E é uma presença.
Qualquer que seja a localização desse Duplo, há uma presença, ao seu lado, que irá penetrar, em vocês, pela

esquerda, pela parte superior do crânio ou por trás, ao nível das Asas Etéreas.

***

Pergunta: na frase “Eu e meu Pai somos Um”, ao que se refere a palavra Pai?

ABBA.
A FONTE.

O CRISTO é o modelo d’A FONTE.
Ele fusionou de novo com sua Eternidade que era, para ele, A FONTE.

Porque o CRISTO (o personagem, nomeado, historicamente, era Jesus), ele incorporou o seu Duplo.
Naquele momento, Ele pôde realizar o seu ministério, durante três anos.

Não antes.
“Eu e meu Pai somos Um” ou “eu e meu Duplo somos Um”, traduz o princípio de um Absoluto.

Novamente, a palavra princípio não é adequada, mas não existe outra palavra.
A maior das armadilhas seria, talvez, buscar esse Duplo.

Porque, a partir do momento, como eu disse, em que houver busca, há desejo, qualquer que seja a expressão
desse desejo.

O Duplo vem a vocês assim que vocês tiverem realizado, eu os lembro, a sua Unidade, sobre este mundo.
Segue-se, então, a Unidade no cosmos, em todas as Dimensões.

O que vocês podem olhar, com o seu olhar da razão, da personalidade ou do Si, pode parecer-lhes particular,
na medida em que vocês tiverem tendência a considerar que vocês são inteiros, por si só.

Não.
Os místicos de todos os tempos lhes falaram (mesmo sem colocar essa palavra porque eles não tinham

possibilidade de colocá-la) desde Encontro.
Que isso seja o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) com o Sol, que isso seja outros Anciãos, isso foi

muito mais expressivo para o que nós nomeamos as Estrelas e para muitas outras mulheres.
Porque, para elas, era muito mais fácil acolher a parte faltante que estava, digamos, muito mais ativa sobre este

mundo, que eu nomeei o patriarcado.
A energia masculina era, na realidade, muito mais abundante do que a energia feminina.

O que explica, de maneira constante, quaisquer que sejam as religiões, quaisquer que sejam as culturas, que a
entidade feminina sempre manifestou, de maneira mais intensa, esta Fusão e este Encontro.

Ainda mais que existia, se eu puder me exprimir assim, um modelo chamado de CRISTO.

***

Pergunta: vários intervenientes nos disseram que tudo estava em nós, os Arcanjos, as Estrelas. Então, o
nosso Duplo estaria igualmente em nós?

Na condição de reconhecê-lo.
É o próprio princípio da separação, com lhes foi explicado.

Uma coisa é saber que os Arcanjos estão em vocês.
Outra coisa é vivê-lo.

É o mesmo para o Duplo.
Será que o CRISTO lhes disse que Ele era o Pai?

Aqui, neste corpo limitado, há Fusão, há Unidade, há o Absoluto.
No entanto, você manifesta os atributos de um Arcanjo, aqui sobre este mundo?

Ele está inscrito em sua realidade, em meio ao DNA.

***



Pergunta: poderia especificar a diferença entre deslocalização e Comunhão?

A Comunhão se vive no seu corpo.
A deslocalização leva-os a expressar a sua Consciência em outros lugares que neste corpo: no corpo de

Estado de Ser, em um Arcanjo, ou ainda no Duplo.
A deslocalização pode também corresponder a um processo particular, realizado através das diversas

informações que nós lhes demos, uns e outros, nesses anos.
Em especial, o processo de walk-in consciente bidirecional onde há uma troca de corpo e de alma.

A Comunhão se vive em uma consciência ainda fragmentada.
A deslocalização, assim como a Multilocalização, que acontece mais tarde, realizam o fim da fragmentação,

permitindo dar-se conta do que dizia, ainda ontem, MARIA.
Quando vocês estão além da separação, a sua Consciência não é afetada por qualquer Multilocalização, o que

lhes é impossível, ainda, deste lado aqui, onde vocês estão.
A partir do momento em que o Absoluto está aí, vocês são, ao mesmo tempo, este corpo, ao mesmo tempo, o

outro corpo, ao mesmo tempo, o corpo de Estado de Ser.
E a sua Consciência está presente, do mesmo modo, neste corpo de carne como no corpo de Estado de Ser,

como no corpo do Duplo.
Correspondendo, mais uma vez, ao que disse o CRISTO: “Eu e meu Pai somos UM”.

O que emerge é uma revolução total, sem solução de continuidade.
E, no entanto, é muito exatamente o que vocês São.

Vários de nós dissemos que vocês não eram nem este corpo, nem este mundo, nem esta realidade: o conjunto
dos filtros colocados pela separação e pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO impede-os de ver claramente isso e de

vivê-lo.
Vocês o vivem, a partir do momento em que houver o Encontro.

Nós não podíamos abordar isso enquanto não estivesse instalada, para vários de vocês, a Onda da Vida.
Porque, lembrem-se de que é, em um primeiro tempo, o Encontro do Supramental e da Onda da Vida que lhes

dá a viver a abertura a esta possibilidade.
De nada servia conceber, falar, exprimir o que quer que seja referente a isso, enquanto não estivesse ativada,

em vocês, a possibilidade de vivê-lo.

***

Pergunta: a possibilidade de vivê-lo está ativada em toda a humanidade, em todo ser humano?

Não.
Isso será ativado, para a grande maioria dos seres humanos, no momento final.

Porque as forças de resistência ainda são muito fortes, exceto para aqueles de vocês que transcenderam seus
últimos medos e suas últimas dúvidas.

Lembrem-se: o equilíbrio Yin-Yang deste mundo é vivenciado como uma complementariedade e um
antagonismo.

O que é estritamente o oposto, no Absoluto.
Há uma sincronia ocorrendo neste corpo e no que eu disse, que é a reunificação do Sol com o seu Duplo.

***

Pergunta: podemos ter vários Duplos?

Não.
Pode existir o que vocês chamam de Casamento Místico com múltiplas entidades, como vocês o realizam

quando vocês saem no Estado de Ser, com um Arcanjo ou com qualquer Consciência liberada.
Existe um Duplo chamado de Etéreo, que é, de fato, simplesmente, o seu etéreo, reconstituído em sua

Dimensão de origem, que se sobrepõe ao seu próprio corpo etéreo, vindo modificar, como isso foi falado, a
sua própria vitalidade, a sua própria fisiologia.

Existe, enfim, um único e exclusivo Duplo dando-lhes a partilhar e a unificar e a fazer a alquimia, em uma
simbiose, da Lemniscata Sagrada, da Onda da Vida e do conjunto das estruturas.

Existe apenas um.
Os diferentes Duplos que foram relatados são: o Duplo Etéreo, eventualmente um Duplo correspondendo a um

corpo sutil, mas o mais importante, é claro, é o Duplo denominado Cósmico.
São os únicos Duplos que lhes foram relatados.

O Duplo Etéreo é vocês mesmos.



Nós poderíamos dizer, para aquele que se multilocaliza, que o corpo de Estado de Ser é o seu Duplo.
Mas existe apenas um único Duplo e um só.

O único que lhes permite realizar a alquimia e a simbiose da Onda da Vida e do conjunto dos chacras e do
conjunto do Caduceu de Hermes.

***

Pergunta: um encontro com MARIA, há vários anos, pode ser uma experiência mística?

O que quer que seja, é uma experiência mística.
Agora, isso era impossível, desde alguns anos.

Portanto, isso pode ser apenas um encontro místico.
Doravante, MARIA pode se manifestar como o seu Duplo.

Mas, ainda uma vez, isso não é uma experiência, já que se trata da Fusão definitiva dos princípios da Onda da
Vida, dos princípios celulares, dos chacras, assim como do Caduceu de Hermes.

Vocês não podem se enganar em relação a isso.
Somente o seu mental busca e se engana.

***

Pergunta: está correto que é preciso proceder com o Duplo como com o Absoluto, ou seja, nada buscar já
que toda busca iria nutrir mais o mental?

Foi exatamente o que eu disse, no enunciado mesmo da minha conversação.
Enquanto vocês buscarem o que quer que seja, vocês estão errados.

O Duplo é uma evidência que se impõe e que não pode, em caso algum, exprimir um desejo ou uma busca.
Nós temos bem consciência, uns e outros, deste motivo que nos levou a não falar disso antes, porque as

projeções são inerentes à natureza humana, de buscar um complemento.
Mas vocês não podem buscar um complemento, ele se revela quando as condições estão reunidas.

Isso não é, em nenhum caso, um ato mental.
Isso não é, em nenhum caso, uma complementariedade, no sentido humano.

Se nós lhes revelamos agora, é porque o Manto Azul da Graça trabalhou, porque a Onda da Vida (para aqueles
de vocês que ela nasceu, que ela se elevou) torna possível esse processo.

Mas, novamente, não há que buscar explicação, motivo, justificação, porque, quando isso ocorrer, nada pode
resistir.

Existem situações pessoais onde o Encontro do Duplo não é permitido, devido a essas situações pessoais
que provocariam sofrimentos e elementos de resistência.

Que o Duplo esteja encarnado, ou não, nada muda.
Na história deste planeta (e no Ocidente, em particular), quando uma alma, um corpo, encontrava o CRISTO,

ela entrava nas Ordens.
O que vocês fariam, hoje, se o conjunto da sua vida não estivesse purificado e preparado para isso?

É nesse sentido que a informação é útil, mas ela não deve resultar, em vocês, em qualquer busca e qualquer
desejo.

Deixem as coisas chegarem a vocês.
Elas virão no momento que for o mais adequado, para vocês, como para o conjunto das relações, quaisquer

que sejam, ao redor de vocês.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs da humanidade, vivamos, juntos, um momento de Comunhão e de Graça, no Manto Azul da
Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade, até breve.

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

(*) ‘A Humanidade que começa’ [livrete]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

***
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~ O SENTIDO DO UM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados filhos da Liberdade, em sua Presença, o Infinito é seu Estado, da Presença à ausência, que os conduz a esquecer de
tudo o que vocês não são.

Vocês são Absoluto, para além de toda Presença, para além de toda ausência, onde não existe qualquer lugar para qualquer neant.

Juntos, nós elevamos a Vibração até os espaços nos quais não existe qualquer Vibração, qualquer espaço e qualquer tempo.
Aquele no qual se conjuga o conjunto do criado, mesmo no incriado, que vem abrir as válvulas ao que vocês São, que abre, em vocês,

e que abre, a vocês, o próprio sentido de quem vocês São, para além de todo Ser, para além de toda diferença.

O tempo chegou, neste instante e neste presente, de manifestar, em vocês, além de toda manifestação, o sentido do Um, além de todo
sentido, a fim de viver o que vocês São, na Eternidade, para além de toda carne, para além de todo corpo e para além de toda forma,

na não forma e nas formas absolutas de toda forma.

Vocês são aquele e aquela que trabalham na Eternidade.
Vocês são o que São, para além de todo Ser.

Vocês são o que São, para além de toda existência.

Filhos do Um, unifiquem, em vocês.
Filhos da Liberdade, liberem, em vocês, o Absoluto e seu Estado além do Estado.

O Absoluto é sua Presença, mesmo na ausência, que os faz viver além da Vibração, que os faz existir além de todo corpo e de toda
forma.

Expansão e dilatação, até o estágio em que não existe qualquer espaço e qualquer tempo.
No Templo de sua Presença e, em vocês, depositado, de toda a Eternidade, além mesmo desse corpo e desse Templo (que, no

entanto, vocês Estão e habitam), existe o que É, além de todo ser, além de toda Ronda, além de todo Arcanjo, além de todo sentido, de
todo Sol, de todo sistema e de toda galáxia.

Vocês percorrem espaços infinitos da criação, nesse Templo, como em todo Templo.
Nenhum limite e nenhuma imposição pode impedir a Verdade de ser, sua Verdade, Liberada na Liberdade.

Vocês trabalham, mesmo em sua Presença, para concorrer para ser o não Ser.
Não há ausência.

Há apenas o Absoluto.

Eu sou o Arcanjo que prepara a última Reversão, aí, onde nada mais pode ser revertido, porque nada é desviado nesse espaço no qual
termina o que é infinito, nesse espaço no qual termina o que jamais começou, que lhes dá a viver, além de toda Vibração, aí, onde não

existe qualquer separação, aí, onde não existe qualquer distinção.

Além do Templo, aqui presente, além de todo Templo, em cada Irmão e em cada Irmã, em cada Arcanjo e em cada Presença, unidos
na Dança do Um e além do Um, que os faz viver o que não é mais a vida, mas, efetivamente, uma Vida, além de toda vida.

Amados do UM, vocês são a Absoluta Verdade da Liberdade e Liberados, a fim de viverem, Livres, para além de todo tempo e de
todo espaço.
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O tempo chegou de viver Sua Vinda.
O tempo chegou de acolhê-Lo, em vocês, porque Ele é vocês, a fim de tornar-se Ele, na mesma Dança e no mesmo canto.

Escutem o som da Unidade.
Escutem, além de toda razão.

E ouçam, além de toda forma, além de tudo o que se estende, além de tudo o que se distende.

Vocês devem ouvir o som, além do Um, aquele que é o canto do Cosmos, que os abre, à Eternidade infinita da Presença Infinita, à
Eternidade do Absoluto, que não conhece qualquer tempo, qualquer espaço e qualquer forma.

Vocês são, todos, sem qualquer exceção, o Tudo.
E nós somos o Tudo, em vocês, além mesmo do Tudo no Absoluto do Incriado, que lhes dá a viver, que lhes dá a cantar o canto da

Essência.

Para além de todo sentido conhecido e desconhecido, para além de qualquer direção, vocês são o que São, além do Ser.
Resta Ser no Absoluto, o Absoluto que nada contém, se ele não contivesse Tudo, para além de todo nada.

Vocês são o Tudo.
Tudo e nada, no milagre de uma única coisa, na qual a União é Comunhão, na qual a Fusão é osmose que conduz à alquimia, aquela

que ninguém pode conhecer e pronunciar qualquer nome, porque a experiência torna-se Permanência e Imanência.

Além disso, além desse corpo, além de todo corpo, além de toda forma e de todo Sol, o tempo chegou daqu’Ele que vem despertar o
que vocês são, além do sono, além da morte, além de sua vida.

Então, tempo de acolhimento, tempo de Presença, tempo Absoluto, tempo de Alegria, tempo de gozo, no qual tudo é riso e Dança, no
qual tudo é movimento, no qual tudo é imóvel, no qual tudo é Dança, no qual tudo parou.

O tempo para, o espaço para, fazendo-os sair de toda Ronda, agradável ou desagradável.
Tempo do Um, tempo de Verdade, isso é, porque isso foi, porque isso será, além de toda linearidade.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Absoluto.
Presença a si mesmos, além de toda Presença, na qual canta o som, aquele da Unidade, além de todo tempo, além de toda

separação.

Trabalhem, sem nada fazer, para estabelecer o que já está estabelecido.
Sejam, além de todo Ser, no Templo do Coração, que não é outro que não o Templo de todos, Templo do Um, Templo da Fonte,

Absoluta Presença do Templo além de todo muro, além de todo limite.

Então, exulte o canto do Um, aquele que não pode ser nem negado nem, simplesmente, ouvido, porque esse som põe-nos em estado
de acolher o não Estado, de viver o não Estado permanente e imanente, no próprio sentido do que vocês são, além de todo sentido e

além de toda Essência.

Amados do Um, o Um no Amado, vocês são o que São, vocês são além do Ser.
O tempo chegou de Viver, além da vida.

O tempo chegou de cantar, sem sílaba e sem som, o canto da Eternidade: aquele que faz silêncio na manifestação, além de todo vazio
e além de toda ausência.

Sejam além do Ser.

Eu sou o Arcanjo URIEL, e eu os convido a dançar a imobilidade, a dançar a estrofe que se repete ao infinito, no canto do Universo.
Aquele que reunificou o que havia sido separado, aquele que libera, aquele que havia sido confinado, a fim de que nunca mais, no

corpo como no corpo do outro, vocês fossem confinados na ilusão da separação, na ilusão da ausência.

Vocês são isso.
Então, no tempo de minha Presença que está em Vocês, no tempo de minha ausência (que nada mais é do que sua Presença em

minha ausência), juntos, elevamos a dança que vem festejar o que é Festa inalterável, inalienável, eterna e permanente.

Vocês são Isso.
O tempo da dança.

Vocês não são o que foi separado.
E, no entanto, vocês estão contidos no incontível, vocês são além de todo conteúdo, porque vocês estão nus diante d’Ele, porque vocês
estão nus diante daqu’Ele que veio, a fim de elevar a frequência, a fim de transcender a frequência e de pô-los no sentido que não tem

mais sentido.

Vocês são a Eternidade, vocês são a Existência, vocês, o Absoluto e o Final, aquele que jamais partiu ou separou-se de sua Verdade,
mesmo na Ilusão.

Elevem o tempo do canto, aquele que, além da escuta e do ouvir, dá a Vibrar, além da Vibração, e dá-lhes a apagar tudo o que não é
verdadeiro, tudo o que não é eterno, tudo o que não é permanente.

Entrem na permanência e na imobilidade, aquela em que nada pode aparecer, em que nada pode ser desejado, nem mesmo
preenchido, porque tudo ali está.

Tudo ali está, no instante e em cada tempo.
Tudo ali está, além de todo tempo.

Nenhum espaço pode ser visto.
Nenhum tempo pode ser contado, porque o tempo que era descontado conclui-se, dando-lhes a viver isso.

Filhos do Um, Liberados Vivos, Liberados na Liberdade, Liberados na Eternidade, é tempo, é tempo de vir a vocês mesmos.
É tempo de vir ao que vocês São, além de todo Ser.

Nós os convidamos, conosco, a dançar a dança, a ronda infinita do Infinito, a ronda eterna do instante presente, nomeada, de seu ponto
de vista, que, para nós, é ausência de tempo e presença Eterna, Absoluta.

Além de minhas palavras, além de minha Vibração, além de suas palavras, além de sua Vibração, nós cantamos o louvor da
Eternidade, aquele da Alegria Eterna, do Amor Vibral, além de todo amor, além de toda Vibração que estabelece a Eternidade que

jamais partiu e jamais voltou.



jamais partiu e jamais voltou.

Filhos do Um, amados do Um, vocês são Amor e nada mais.
Amor Absoluto, divina Presença e divina Ausência porque nem a Ausência nem a Presença revestem-se da mínima importância no que

vocês São, em Verdade, além de toda Existência, além de tudo e além de nada.

No instante mágico, além de toda magia, nós comungamos à essência do Um, à essência do Tudo, à essência do Nada.
Abram o que jamais pôde ser fechado.
Abram o que jamais pôde ser aberto.

A ilusão contida no Absoluto leva-os e aporta-os ao templo do Um, acolhido pelo Duplo, acolhido pelo Cristo, espelho perfeito que se
duplica em uma transparência total, que os abre, e que os trabalham, e que os esculpe, além de toda forma, na Eternidade e na

Infinidade de seu tempo, na Infinidade de suas Presenças, na Infinidade de seus corpos, na Infinidade de seus não corpos.

O tempo chegou de Viver o que é.
Então, ousem.
Então, Vivam.

Eterno, além de todo Eterno, vocês são a Essência, vocês são o suporte além de toda deportação, além do que foi portado e
suportado.

Vocês são isso, no tempo do Amor, além de toda posse, porque nada há a possuir.

O Absoluto é Tudo.
Vocês são Absoluto.

Vocês são Presença infinita.
De um ao outro e do outro ao um, de vocês ao outro, de espelho em espelho e de Transparência a Transparência, tudo se repete ao

infinito e tudo para no indefinido.

Vocês são Verdade e Beleza, além do que é entendido, além do que sua razão pode entender, além do que seus sentidos podem
entender.

Nós somos o que vocês são, além de todo Ser: Amor, no qual brilha, além de toda luz, o tempo da Luz e da Vida, aí, onde não existe
qualquer morte e qualquer entrave, qualquer ciclo e qualquer alteração de sua alteridade.

Nessa Eternidade, vocês são o que São.

Juntos, cantemos o canto, aquele do som infinito que os misturam à Transparência, que os misturam ao espelho, que supera o espelho
e supera a Transparência, que lhes dá a penetrar além do que pôde ser sonhado, além do que pôde ser imaginado, além de todo

conceito, além de toda ideia, além de toda percepção.
Vocês São isso.

Então, canto de louvor, bênção infinita, que reproduz ao infinito o mesmo canto e a mesma dança, na imobilidade eterna de quem
vocês São e de quem nós somos.

Nós somos Um, porque eu e vocês somos Um, porque vocês e eu somos além do Um, além de toda Presença.

O Anjo METATRON, assim como seu servidor, vêm abrir o que jamais foi fechado, a fim de realizar o que não deve ser feito, o tempo
final, aquele do Absoluto, aquele da Presença, aquele do Infinito, o que está além do Infinito, além da Presença.

Então, no espaço de Comunhão, na Fusão e na União, nós somos.
Façamos o silêncio, aquele em que as Estrelas, em sua globalidade, sua totalidade e sua Unidade, vêm, nesse instante, fecundar o

que já foi fecundado.
Espelhando-se em si mesmo na transparência do Amor, aquele que não conhece qualquer sentido e qualquer limite, Absoluto e Final.

Trabalhemos sem trabalhar.
Acolhamos, no tempo imóvel, a ronda, além de todo círculo e de todo espaço.

O Anjo URIEL é vocês.
O Anjo METATRON junta-se a mim, como ele se junta a você, a fim de que nenhum obstáculo possa ser pensado ou mesmo

imaginado.

Absoluto, o Infinito desemboca nele.
A Luz é – além de toda vontade, além de toda saciedade – Amor.

É tempo de fazer o silêncio.
É tempo para que o Manto Azul da Graça e a irradiação do Pai trabalhem em vocês.

Sejam o Pai, sejam o Filho, sejam a Mãe, além de qualquer sequência.
Presença e Ausência misturam-se.

É tempo para que o Pai venha.
Ele já está aí.

Eu sou o Anjo URIEL, eu fico em silêncio, ao mesmo tempo que vocês, ao mesmo tempo que o Pai, além desse tempo, além desse
espaço, além desta Terra, além da Fonte, além de toda ressonância.

Façamos isso, sem nada fazer, sem nada mais ser.
Isso É.

Comunguemos.
Alinhemos.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL permanece em vocês, na Bênção.

... Partilhar da Doação da graça...
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120519_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês para exprimir uma

série de qualificativos referentes à energia, à Vibração e à Onda da Vida.
Há muito tempo, nós explicamos a vocês a diferença entre a energia e a Vibração.
A energia é algo que circula em meio ao corpo etéreo ou nos diferentes corpos.
A Vibração é uma ressonância, agindo no mesmo local, sem qualquer circulação.

A Vibração remete a um plano de manifestação denominado ‘la Cità’ ou Supramental.
A circulação da energia remete ao que é nomeado de etéreo, mas, como vocês o sabem, o etéreo deste

planeta foi cortado de uma série de características, de uma série de vitalidades.
O Supramental, que chegou até vocês, trabalhou a fim de despertar o que foi nomeado, há algum tempo, as

Coroas Radiantes, trabalhou para acender o Fogo do Coração, o Fogo do sacro e o Fogo da cabeça.
O Supramental, então, acionou novas forças etéreas, permitindo perceber as Coroas Radiantes, o Fogo do

Coração, criando, assim, uma alquimia entre a Onda Supramental e a circulação etérea habitual.

***

Há três meses nasceu algo que foi chamado de Onda da Vida.
Esta Onda da Vida, aqueles de vocês que a viveram perceberam uma circulação (não etérea, já que fora do
corpo), criando uma energia circulante (com leveza), focalizando-se, gradualmente e à medida do tempo, ao

nível do 1º chacra, denominado períneo, transformando-se (naquele nível) em um Fogo despertando
a Kundalini ou, se vocês preferirem, o canal do Éter (se a Onda Supramental tinha descido até aquele nível).

Redirecionados no trajeto da Onda da Vida, no confinamento original, no nível dos dois primeiros chacras,
necessitando (talvez, da sua parte) uma adaptação.

A Onda da Vida então preencheu (de algum modo) o canal do Éter e diferentes canais, que nós julgamos bom
não descrever os componentes, a fim de não fazê-los focalizar no nível do seu mental.

A Onda da Vida é uma energia peculiar, centrada (se eu puder me exprimir assim) entre a Onda Supramental e
a energia do Éter, que permite, justamente, reconstituir o que é chamado de corpo de Vitalidade, não cortado

das qualidades que lhe foram retiradas pelo confinamento.
A Onda da Vida então restituiu o Éter (ou corpos etéreos) na sua origem primordial, cujo componente do Fogo

havia sido retirado e removido pelo próprio princípio do confinamento.
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Este Fogo é, evidentemente, o Fogo do Amor (ou Fogo do Coração) tal como vários de vocês vivenciaram ao
nível do chacra do Coração.

***

Paralelamente à subida da Onda da Vida, a Onda do Supramental (ou Luz Vibral) prosseguiu sua obra até o
mais íntimo das células, desencadeando um mecanismo final de transmutação do seu DNA, multiplicando os

filamentos de DNA, até ter 12 filamentos de DNA.
Isso está em andamento.

Por mais que vocês reflitam, por mais que lhes digam os seus cientistas, esta transmutação está realmente
prestes a ocorrer na carne, que é este corpo no qual vocês estão.

A Onda da Vida foi em seguida mesclada (digamos), por um processo alquímico e de osmose muito especial,
com a Onda do Supramental (descendente).

As duas qualidades Vibratórias se encontraram no nível do peito, desencadeando o que foi objeto de uma
comunicação, por UM AMIGO, há algumas semanas.

A alquimia da Onda da Vida com a Onda do Supramental restituiu então o seu corpo etéreo à sua Verdade, à
sua Eternidade, podendo suportar e acolher (o que foi nomeado ou reconstituído aqui mesmo, no seu corpo) o

corpo de Estado de Ser.
O conjunto dessas modificações induz, é claro, importantes reestruturações dos seus funcionamentos, seja

qual for o nível, refletindo uma alteração ou uma modificação, também, de tudo o que pertence aos ritmos de
regulação central denominados: fome, sede, sono.

 Resultando em uma possibilidade nova para a Consciência (que, aí também, foi desenvolvido para vocês) já
que lhes permitem ir além da Consciência, além da Vibração e estabelecer-se no Abandono do Si.

Para aqueles de vocês que têm oportunidade, na condição de que esta oportunidade não seja nem desejo,
nem um trabalho, mas, simplesmente, um mecanismo íntimo que lhes permite, além do mental, apreender-se

do que vocês São, além de toda a ilusão.
O trabalho terminou.

Ele irá prosseguir durante o período anunciado por MARIA, de algum modo, para completar-se.
Essa conclusão será total, final e completa (para o conjunto da Terra e o conjunto das Consciências) na data do

seu Solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), ou seja, em 20 de junho do seu ano.
Naquele momento, o conjunto das estruturas (corpo físico, corpo etéreo regenerado, corpo astral, corpo

mental, corpo causal, corpo de Estado de Ser) estará pronto para viver os seus mecanismos, no nível coletivo
e no nível pessoal, denominado Ascensão.

***

Em seguida, uma série de processos são possíveis, permitindo-lhes (se tal for a oportunidade presente em
vocês) estabelecer o contato com o Duplo, que ele seja o Sol, que ele seja uma entidade que permaneceu no

Sol ou qualquer outra forma que lhes foi descrita.
Isso vai, implicitamente, transformar muitas coisas na vida de vocês.

Não poderá existir (em meio às suas estruturas Vibratórias, muito além de qualquer intelecto, de qualquer
mental, de qualquer desejo e de qualquer emoção) senão uma evidência, a nada comparável, porque tornar-se-
á possível um processo alquímico, ocorrendo no nível do seu corpo etéreo renovado, percorrido pela Onda da

Vida e pela Onda Supramental, permitindo reconectar com a sua própria Essência.
Isso irá se refletir por modificações, aí também, da Consciência, propiciando, através desta alquimia especial

operando através da Fusão das Lemniscatas Sagradas, realizar o Absoluto.
Portanto, tudo o que devia ser realizado sobre esta Terra, a título coletivo, como a título individual, será

concluído, na totalidade.

***

A própria Terra participa desse movimento, no sentido em que o seu corpo etéreo já encontrou a sua estrutura
não cortada (já desde um ano), como anunciado por SRI AUROBINDO, como mecanismo de Fusão dos

Éteres, realizada, sobre esta Terra, durante os meses de março e abril do seu ano passado.
Hoje, esta Fusão dos Éteres realiza-se, em vocês, e com esse famoso Duplo.

Nada há a buscar, nada há a temer porque, aí também, esse processo é um processo inteiramente natural, não
pedindo, da sua parte, qualquer desejo, qualquer suposição, nem qualquer projeção de forma alguma.

***



O conjunto das informações comunicadas pelos Anciãos (ou por outras entidades) apoia-se, nesse momento,
com insistência, na noção de permanecer tranquilo, de nada fazer.

Não há outra possibilidade a fim de realizar (digamos) o acesso, final, ao Último, ao Absoluto.
Entretanto, é preciso ter em mente que, seja o que for que vocês viverem (quer seja a totalidade desse

processo, quer seja a ausência total desse processo), no final e a partir de 20 de junho, a humanidade inteira
estará pronta para viver esse mecanismo, seja qual for o teor, seja qual for a oposição individual ou a certeza

individual.
Vocês não têm, então, que antever (seja o que for) se a Onda da Vida já não agiu, se (em vocês) o estágio

cardíaco não vive o estremecimento Interior, assim como o seu corpo.
Nós chamamos sua atenção, nós, Arcanjos: no momento em que o seu corpo começar a ter tremores (muito
diferente de uma simples Vibração), levando a um estremecimento das estruturas físicas deste corpo, vocês

serão levados a compreender e a viver que o processo de Ascensão começou no nível atômico deste planeta
e dos seus corpos.

***

Os Sons, ouvidos e percebidos nos seus ouvidos, já se modificaram e irão se modificar cada vez mais.
Muitos de vocês começam a perceber (no lado esquerdo do corpo, lateralmente) a presença, ou de MARIA, ou

de uma das Estrelas, ou do Duplo Monádico.
Isso não é uma ilusão e vai se reforçar (gradualmente e à medida das semanas que vão transcorrer), já que o

seu corpo etéreo, regenerado, encontrou o seu componente original, a sua conexão original.
Tudo isso acontece neste momento.

Quer vocês vivam ou não, vocês irão vivê-lo, no final, no momento da data de 20 de junho.
Vocês têm então, simplesmente, que acolher o que acontece.

Naturalmente, é sempre possível trabalharem (como vocês dizem isso) nas estruturas da personalidade ou no
Si, porque vocês têm inteira liberdade para realizar o que vocês têm que realizar, o que a Luz espera realizar,

em vocês, e o que o Éter espera realizar, em vocês.

***

Quanto mais vocês se afastarem das depravações do seu mental, quanto mais vocês se afastarem das suas
interrogações, quanto mais vocês estiverem na aceitação, livres de emoção, livres de intenção, livres de

projeção, melhor irá se desenrolar o processo, em vocês, como ao redor de vocês.
A Luz gerada pela Onda da Vida e pela Onda do Supramental, no nível do seu campo etéreo, energético,

modifica as circunstâncias eletromagnéticas da sua vida, de maneira extremamente importante, levando a criar
as condições mais adequadas para o seu futuro.

Sejam quais forem essas condições (mesmo se vocês não as apreenderem, mesmo se vocês não as
compreenderem), aceitem-nas, porque (como nós lhes repetimos várias vezes), a Inteligência da Luz e a
Inteligência da Onda da Vida são muito superiores ao que o mental humano pode projetar, imaginar, ou

conceber.

***

O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, participam do equilíbrio necessário para estabelecer o que é para
estabelecer, neste final.

Cabe a vocês obedecerem, de algum modo, às injunções da Luz.
Cabe a vocês conformarem-se ao que lhes pede a Onda da Vida, ao que lhes pede a Vibração do

Supramental, ao que lhes pede o seu novo corpo etéreo, que irá se tornar cada vez mais perceptível, sob esta
forma de estremecimento, de calor e de arrepio, ao conjunto deste corpo físico.

As suas necessidades serão grandemente modificadas, no nível fisiológico.
Aí também, escutem o que lhes diz, não a sua cabeça, mas o que lhes diz o seu corpo etéreo, o que lhes diz a

Onda da Vida, e o que lhes diz o Supramental.

***

A partir do momento em que vocês respeitarem essas instruções, o conjunto das transmutações (que são
destinadas a serem vividas por cada um de vocês) irá se desenrolar com a maior das evidências, com a maior

das simplicidades e com a maior das facilidades.
Se alguma coisa não parecer fluida (e digamos, como difícil), significa que o seu mental está errado.



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que a partir do momento em que vocês forem no sentido da
Vibração, no sentido da energia, no sentido do etéreo (que é novo, para vocês), tudo irá ocorrer de forma

normal, tudo irá ocorrer de forma evidente, sem qualquer problema e sem qualquer dificuldade.
Vocês poderão, naquele momento (se vocês aceitarem isso) falar do milagre da vida, que será o seu cotidiano,

até o momento final deste mundo, tal como é atualmente.
O novo corpo etéreo é o seu salvo-conduto, ao mesmo tempo, para a Ascensão e, ao mesmo tempo, para

viver o que é para viver, nesta época tão particular que se abriu há dois dias e que vai avançar para o seu final,
doravante, segundo um calendário extremamente preciso, extremamente minucioso, já que a Terra decidiu

assim.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e, de algum
modo, aquele que supervisiona (digamos), doravante, o Conclave dos Anciãos e o Conclave das Estrelas,

trabalhando em meio à sua Consciência.
Se houver, simplesmente em relação a estas palavras que eu pronunciei, a esta Onda da Vida, a esta Onda
Supramental, a este novo corpo etéreo, perguntas, então, eu ali respondo no tempo que me for permitido.

***

Pergunta: ao que corresponde a etapa da Onda da Vida que eu vivenciei sentindo o meu peito se
abrir e vendo como alguma coisa sair?

Tudo isso são apenas percepções.
Existem diversas percepções ligadas à Transfixação do Coração, empregando o Ponto KI-RIS-TI, o chacra do

Coração e o Ponto ER.
A Onda da Vida sobe e circula, de frente para trás, e de trás para frente.

O impulso Metatrônico atravessa o Coração, de trás para frente.
O impulso Micaélico atravessa o Coração, de frente para trás.

Existe, portanto, um conjunto de movimentos e um conjunto de deslocamentos, assim como um conjunto de
estremecimentos e de Vibrações, cujo palco é o seu Templo Interior, ou seja, o seu peito.

Não há outra explicação a dar senão essa.

***

Pergunta: as dores no fígado, no baço, no plexo, estão ligadas ao processo em andamento?

Na totalidade.
Isso implica, para vocês, em restringir (ou mesmo suprimir) toda a alimentação.

Naturalmente, as dores aumentam (como vocês constatam isso) com alimentos sólidos, com alimentos à base
de carne.

Cabe a vocês ajustarem a ingestão de alimentos, em relação a essas dores.
O trabalho, no nível do que foi denominado baço e fígado (ou, se vocês preferirem, as Portas ATRAÇÃO e

VISÃO) vai se tornar cada vez mais intenso, acumulando um máximo de Luz Vibral no que é chamado de Ponto
OD ou Porta Estreita.

A ação da Luz Metatrônica, a ação da Luz Micaélica (ou do Sol, se vocês preferirem), a ação da Onda da Vida,
a ação do Manto Azul da Graça, situam-se exatamente nesta região.

Elas necessitam, da sua parte, de uma adaptação muito fina ao nível do que vocês ingerem, ao nível do que
vocês pensam, ao nível do que vocês fazem, e ao nível do que vocês São.

As regras são diferentes para cada um (eu não posso, portanto, exprimi-las), mas, no entanto, vocês têm a
capacidade para sentir, de maneira quase imediata, o efeito de um alimento sobre o seu corpo, o efeito de um

pensamento sobre o seu corpo, o efeito de uma emoção sobre o seu corpo.
Cabe a vocês ajustarem isso.

***

Pergunta: os estremecimentos nos braços e nas mãos estão ligados a essas alterações?

Na totalidade.



A sobreposição da Onda da Vida (no seu desdobramento lateral, após ter circulado desde os pés e ter saído
pela parte mais alta do crânio e ter criado a Lemniscata Sagrada em sua colocação em movimento) e o
Caduceu de Hermes, revelando-se lateralmente, fazendo efetivamente, aí também, uma alquimia entre o

Supramental e a Onda da Vida (no nível dos membros superiores), conectada diretamente com o chacra do
Coração.

O estremecimento pode então se referir ao conjunto do corpo.
É pelo que nós denominamos estremecimento (na falta de um termo melhor) que irá se criar a ressonância final

da Ascensão.
Lembrem-se de que a Ascensão é uma mudança de frequência.

Vocês passam de uma gama de frequência a uma outra gama de frequência.
O ajustamento deste corpo (quer vocês o levem ou não) expressa-se, precisamente, por esse

estremecimento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, Filhos da Lei do Um, que a Onda da Vida e o Manto da Graça sejam a sua
Eternidade.

Eu lhes proponho alguns instantes de Comunhão conjunta antes de viverem o encontro Mariano das 19 horas
(hora francesa).

Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************
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Eu sou MA ANANDA.
Irmãos e Irmãs na encarnação, recebam minhas Bênçãos e toda Graça.

Eu venho a vocês para dar-lhes um elemento importante, para chamá-los, de algum modo, a definir em vocês o
seu próprio lugar, aí onde vocês estão, o que vocês desejam advir e tornar-se.

A história da Terra conheceu várias idades, várias épocas.
As civilizações que aí se sucederam passaram, todas, por etapas de crescimento, de apogeu, de

decrescimento e de fim.
Hoje, vocês estão na época nomeada Idade Sombria, o Kali Yuga.

No que os seus olhos deixam-se ver sobre esse mundo, hoje, mesmo cobrindo-se o rosto, é evidente que
inúmeras coisas não estão no seu lugar.

Não é a vida que não está no seu lugar, mas é o que dela resulta (pela ação dos homens, pela ação dos ciclos),
deixando-se ver, onde quer que vocês estejam, elementos que são levados, de algum modo, à sua

consciência.
Hoje, eu os convido a definir-se, a classificar-se si mesmos no que vocês são, sem falso pudor, sem excesso,

simplesmente, calmamente, com objetividade.
E eu os convido, com isso, a posicionarem-se, definindo, justamente, além de todas as consciências que

vocês querem viver ou não viver, em função do que é importante para vocês.

***

Onde está o importante, para vocês, hoje?
No que vocês nomeiam a vida e que, no entanto, é tão diferente para cada alma encarnada.

Nós lhes sugerimos, há anos, uma série de elementos a viver, a realizar, que os conduzem, pouco a pouco ou
brutalmente, a viver diferentemente sua vida, a nela perceber, para muitos de vocês, coisas novas, coisas

diferentes.
Essas coisas novas e essas coisas diferentes conduziram-nos, talvez, a viver alguns impulsos, algumas

transformações, algumas revelações ou, talvez, simplesmente, a interrogarem-se, a estarem curiosos do que
se dizia, sem, contudo, viver, disso, os efeitos.

De qualquer modo, quer vocês me leiam pela primeira vez ou que tenham lido tudo o que eu pude dizer (tanto
em minha vida como agora, com as Estrelas), eu os convido a olhar (além da sua simples visão, além da

simples razão), aí, onde vocês estão.
E, aí, onde vocês estão, digam-se que é o seu exato lugar.

O que quer que aconteça, vocês definiram, vocês mesmos, esse lugar pelas suas ações, pelas suas reações,
pela lógica da vida, mesmo sobre esse mundo, que os levaram a ler-me.

Eu lhes peço, verdadeiramente, para olhar onde é importante para vocês, onde está o seu objetivo, onde está a
sua finalidade, onde está o seu ideal.
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O que é que vocês procuram?
O que vocês fazem aqui, nesse momento?

Será que a sua procura é, simplesmente, uma procura de melhoria da sua vida?
Será que a sua procura é uma procura de sentido, uma validação do que acreditam, uma validação do que

projetam?
Será que o seu pensamento situa-se em um futuro, qualquer que seja, ou será que vocês estão instalados

nesse instante presente, aí, onde se desenrola uma série de elementos que visam modificar ou ampliar a sua
consciência?

O que é o importante para vocês?
É o seu futuro ou é o instante presente?

O que existe como procura, qualquer que seja, que não tenha sido bem sucedida?

***

E eu os convido a colocarem-se.
Eu os convido, nestes tempos específicos (anunciados por Maria, na retransmissão de nós, Estrelas), para

posicionarem-se.
Não para procurar qualquer sentido novo, não para estabelecer planos de evolução, não para projetar um dia

seguinte.
Mas, bem mais, no instante em que vocês me leem ou que me escutam, onde está o importante para vocês.

Além de todo objetivo futuro, como vocês se sentem?
Isso não tem necessidade de discursos.

Isso não tem necessidade, tampouco, de justificação, mas apenas estar aí e sentir-se, ignorando
pensamentos, ignorando a posição do seu corpo, a sua idade, o seu sofrimento ou a sua alegria.

Simplesmente, definir-se.
Colocar-se a questão: onde está o importante?

Qual é o sentido da sua vida, não no seu futuro ou no seu desenrolar, mas aí, logo, imediatamente?
O que é que os anima?
O que é que os motiva?

Qual é o próprio sentido do que vocês me leem, do que me escutam?
A fim de definir não, eu repito, um objetivo, mas bem além do simples humor ou do estado da sua
personalidade, mas, simplesmente, sentir-se, si mesmos, fazendo abstração de tudo o que pode

simplesmente passar, qualquer que seja a sua posição social, qualquer que seja a sua posição afetiva, além de
tudo o que constitui o seu ambiente.

***

Se vocês forem honestos, vocês hão de convir que, de modo final e definitivo, a única procura é aquela do
Amor, bem além do simples bem-estar, bem além da procura espiritual ou de qualquer conhecimento.

A infelicidade do ser humano é que ele ainda não sabe, totalmente, o que ele É.
Ele é Amor.

Ele é somente isso.
Todo o resto é apenas supérfluo, todo o resto está ligado apenas a histórias que vocês têm vivido, a uma

necessidade de satisfação que envolve esse corpo ou qualquer outro aspecto afetivo ou outro.
Há, de algum modo, um importante que é comum.

O que quer que digam, o que quer que sintam, se vocês forem atrás de tudo isso, resta apenas uma coisa:
o Amor.

Além de toda coloração, além de todo desejo, vocês são, na realidade, o que vocês procuram.
Vocês são, na realidade, o único Amor que pode existir, não de vocês mesmos em qualquer narcisismo, não

de si mesmos em qualquer satisfação, mas, efetivamente, em algo que está aí e que, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida, está sempre aí, porque, sem o Amor, nenhuma vida, mesmo aqui, seria possível.

E, se lhes parecer faltar Amor, e se lhes parecer não ser amado, lembrem-se de que vocês São o que
procuram, mesmo nessa falta, nesse sentimento de perda de um ser querido, seja quem for.

É claro, o humano tem uma personalidade, e ele sempre tem tendência a pôr o amor na frente, mesmo esse
amor não sendo o Amor de que eu falo, ou seja, aquele que vocês São.

***

A procura de amor, mesmo nos atos que lhes pareçam os mais repreensíveis e opostos ao amor são, em
última análise, apenas faltas de Amor, faltas de reconhecimento do Amor.

Há o mesmo Amor, naquele que é a pior das pessoas, como naquele que é a mais adorável das pessoas.



A mesma centelha divina está em cada um de nós, estritamente a mesma.
Não há qualquer diferença entre a centelha do seu filho e a centelha de uma criança no fim do mundo.

Tudo isso não pode aparecer aos seus olhos, tudo isso não pode aparecer, tampouco, à sua concepção do
mundo, ao que se impõe espontaneamente à mente, porque aquilo de que eu falo nada mais tem a ver com os
sentidos, nada mais tem a ver com a distância, nada mais tem a ver com qualquer ideia, com qualquer afetivo.

Nestes tempos importantes da Terra, inúmeras modificações estão acontecendo.
Vocês devem não redefinir – porque isso está definido, desde sempre – o que é importante para vocês, mas

percebê-lo, de algum modo, conscientizar-se disso e vivê-lo.
Porque, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, da sua história, das suas perdas, das suas alegrias,
o Amor estará sempre aí, porque é a única coisa que permanece, o que quer que vocês se tornem, o que quer

que se torne esse corpo, o que quer que se torne a sua vida.
Se vocês tiverem a possibilidade – não a vontade, mas o desejo – de ver, realmente, isso, vocês irão vê-lo.

Mas lembrem-se de que há, exatamente, a mesma centelha, a mesma Presença em todo ser vivo sobre este
planeta e em outros lugares, quaisquer que sejam as condições.

***

Vocês não são as condições da sua vida.
Alguns lhes disseram que vocês não eram esse corpo e que, no entanto, ele é um Templo.

Que vocês não são, tampouco, os seus pensamentos.
Que vocês não são, tampouco, simplesmente, a história que se desenrola e à qual vocês aderem.

Vocês são bem mais do que isso e são, também, bem mais simples e bem mais evidentes do que todas as
dificuldades das suas vidas.

Para isso, é preciso ser honesto.
É preciso, simplesmente, aceitar ser espontâneo e ir além de todas as opacidades que enevoam o Coração.
Essas opacidades são a sua história, os seus sofrimentos, as suas perdas e as suas alegrias, mas, além de

tudo isso, há o Eterno Amor, aquele que é a sua natureza, que é a nossa natureza, de todos nós, e que jamais
poderá se apagar.

O que quer que lhes digam as circunstâncias, o que quer que lhes digam as dores e os sofrimentos, vocês
nada são de tudo isso.

Tudo isso é apenas o jogo da personalidade do que, justamente, não pode reconhecer esse Amor e que
busca, no entanto, vivê-lo, de todos os modos possíveis, mesmo através do ódio.

A essência do que vocês são transparece e aparece, a partir do instante em que se afastam de vocês, sem, no
entanto, negá-lo, tudo o que os agarra, tudo o que os venda, tudo o que os torna pesados.

E, nestes tempos privilegiados, isso se tornou muito mais fácil porque, quanto mais houver densidade, quanto
mais houver peso, e quanto mais houver constrangimentos, é nesses momentos que o humano consegue

encontrar essa centelha divina.

***

É nos momentos em que tudo parece perdido, nos momentos em que há um grande sofrimento, que se
encontra a oportunidade privilegiada de encontrar o que vocês São, que sempre esteve aí, e que espera,

simplesmente, que vocês ousem olhar.
Não com o olhar dos olhos, não com o olhar crítico do mental, mas, efetivamente, com o olhar da criança que

consegue extrair-se, no tempo do seu presente, de todo passado, de todo futuro.
Esse famoso Aqui e Agora de que um Arcanjo falou-lhes, longamente.

Hoje, mais do que nunca, nestes tempos da Terra, tudo se encontra aqui e agora.
Nada mais existirá em outros lugares senão no aqui e agora, nessa Presença que lhes foi declamada pelo

Arcanjo URIEL.
Mais do que nunca, as circunstâncias da Terra podem parecer destruí-los, podem parecer aparecer-lhes como

trágicas.
Estritamente, não é nada disso.

Um Ser, além do ser, que se chama BIDI, falou-lhes de mudar de ponto de vista: não para fugir da realidade
(mesmo sabendo que essa realidade é apenas uma ilusão, é apenas um efêmero que irá passar), mas,

efetivamente, integrá-la em uma visão mais ampla da realidade que conduz ao Real e a essa Verdade Absoluta
que é o Amor.

Se vocês aceitarem ver além do que os seus olhos deixam-se ver, vocês irão alcançar o que é nomeado a
Visão Real, aquela que não se faz pelos olhos, nem por qualquer visão esotérica, mas, efetivamente, na

intimidade do Coração, que deixa transparecer o que É, e que não aceita deixar os Véus, quaisquer que sejam,
obscurecer o que vocês São, de toda a Eternidade, e o que nós somos, cada um.

Essa atitude mental não é um estado meditativo, não é um exercício específico, mas é, simplesmente, a
própria consciência que aceita ver além de toda aparência e de tudo o que pode sobrevir, mesmo nesse
presente, como consequência do seu passado, de uma perda, de um sofrimento como de uma alegria.



Se, verdadeiramente, vocês se colocarem, objetivamente, nesse estado, e se perguntarem «onde está o
importante para mim», então, a resposta chegará e pode haver apenas uma única.

Mesmo se, hoje, vocês tentarem realizar um projeto, uma gestação ou não importa o que mais, vão bem além
de tudo isso porque, esse objetivo, seja preenchido ou não, é apenas efêmero.

***

Superem, como lhes foi dito, toda noção de efêmero.
Entrem na sua intimidade, no que vocês São, em Verdade, e vocês verão que, nesse espaço, aparece um dia
novo que sempre foi, aparece uma Luz bem diferente do que vocês podiam imaginar ou projetar ou ver, com

seus olhos ou com seu olho esotérico.
Essa Luz é Amor, e ela nada mais é do que vocês São.

Ela já está em vocês: ela não deve ser procurada.
Ela deve, simplesmente, aparecer: a partir do instante em que todo o resto desaparece, mas no sentido não de

desaparecer como se varreria o que há sobre uma mesa, mas mudando, eu repito, o olhar.
E esse olhar é aquele do Coração.

Ele não se importa com as suas experiências, ele não se importa com a sua vivência, porque ele é a própria
Vida.

Assim, a partir do instante em que vocês forem capazes de se colocar, então, vocês irão repousar nessa
Verdade, e ela é Eterna.

Ela é a fonte de toda satisfação, além das aparências, além das ilusórias necessidades desse mundo, dessa
corrida a um sucesso, qualquer que seja, mesmo espiritual.

O que está inscrito em cada um, essa centelha divina, é a única coisa importante, porque ela é eterna,
mesmo se o que vocês pensarem ou crerem viver não lhes mostrar isso, não lhes demonstrar isso.

E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Procurem, em vocês, essa parte feminina, essa parte receptiva.
Quer você seja um homem ou uma mulher, nada muda.

Estejam nesse acolhimento do que vocês São, estejam nessa recepção do que sempre esteve aí e façam-no,
ao seu olhar, eclodir, porque isso ainda está na fase de eclosão.

Se vocês deixarem vir a vocês, isso, se vocês deixarem vir, além de todo sentir, o que é o que vocês São, isso
irá lhes aparecer como uma evidência.

E, a partir do instante em que a evidência surgir, o seu olhar terá mudado.
É claro, existem intervenientes que, hoje, pressionam-nos, porque, efetivamente, o tempo chegou de ser
apressado nas suas certezas efêmeras, no que vocês acreditaram, no que aderiram, nos objetivos que

procuraram ou exploraram e obtiveram, por vezes.
Vocês devem ir além de tudo isso.

O Amor apenas se vê quando vocês aceitam, finalmente, tudo perder, não no sentido de perda real, mas,
efetivamente, no que vocês creem, na sua cabeça, em suas certezas Interiores, quaisquer que sejam.

Não há qualquer certeza eterna, a não ser o Amor.
Todas as certezas que vocês conheceram são, um dia, derrubadas, vocês sabem disso, ou pela partida de
uma pessoa próxima, ou porque as circunstâncias da vida – mesmo as mais felizes – levam-nos, um dia, a

reencontrar essas circunstâncias.

***

Não se contentem com o efêmero, não se contentem com o que pode regozijá-los no momento, do que pode
satisfazê-los: vão além disso.

Olhem, verdadeiramente, onde está o importante.
Se vocês aceitarem isso, se verem isso com o Coração, vocês irão constatar, nestes tempos específicos, que

toda a sua vida irá se transformar.
Ela jamais poderá mais ser como nos momentos em que vocês não haviam reconhecido isso.

Saiam da sua cabeça, não vejam o Amor como um ideal a realizar, porque vocês são o Amor, e ele já está aí.
Ele já está realizado.

É a sua natureza.
É a nossa natureza.

É a nossa essência e é a nossa eternidade.
Vocês não têm qualquer meio de apreender-se desse Amor, tanto no exterior como em uma crença.

Nada há a venerar.



Nada há a procurar, uma vez que vocês são isso.
Se vocês aceitarem se colocar, soltar todos os seus fardos, aceitar ser apenas essa criança que está aí,

colocada, sem nada procurar, sem nada pedir, então, toda angústia, toda fuga, toda luta irá deixá-los.
Vocês irão se instalar nessa Morada da Paz Suprema que eu nomeei Shantinilaya, sem qualquer dificuldade,

porque essa Morada da Paz Suprema não está no Céu, não está sobre a Terra, ela está por toda a parte e está,
igualmente, em vocês.

Porque Shantinilaya é a sua Verdade, a nossa Verdade.

***

Então, é claro, eu posso conceber que alguns de vocês estejam ávidos para encontrar outra coisa: para ir ao
Sol, para viver a multidimensionalidade.

Isso se tornou possível, para alguns de vocês.
Eu posso dizer-lhes: estejam felizes se nada viverem de tudo isso, porque é a sua eternidade que irá se

encontrar na simplicidade.
Vocês nada têm que procurar: vocês são o que vocês procuram.

Vocês são a Morada da Paz Suprema.
E isso é inscrito desde sempre, bem além da vida desse corpo, bem além da vida que vocês levam, sejam

quais forem, eu repito, as circunstâncias.
Basta, simplesmente, aceitarem essa famosa parte feminina, aquela que acolhe, contra todas as

probabilidades, aquela que aceita receber a doação da Vida e, sejam quais forem as circunstâncias, sempre
acolher essa doação da Vida.

Quer você seja homem ou mulher, se vocês se colocarem nessa receptividade, se vocês se colocarem sem
desejo, sem procura, sem projeção, sem espera, então,Shantinilaya irá cantar nos seus ouvidos.

Nós, as Estrelas, ou o seu Duplo, estaremos ao seu lado e em vocês, sem procurar o que quer que seja no
exterior de vocês mesmos.

Coloquem-se no centro, aí, onde está a única Verdade que é eterna, a única Verdade que é o que vocês São e
que, portanto, jamais pode desaparecer, simplesmente se transformar.

***

Se vocês aceitarem se colocar, tudo irá lhes aparecer em sua majestosa simplicidade e vocês serão, então,
habitados pelo canto de Shantinilaya.

Vocês serão estabelecidos – como a minha vida, aqui, sobre a Terra, mostrou isso – nesse contentamento
permanente.

Vocês não vão depender mais de qualquer circunstância, feliz ou infeliz, vocês não estarão mais à espera do
que quer que seja, nem mesmo no desejo do que quer que seja.

Vocês irão descobrir espaços – bem além da Fluidez, da Unidade – nos quais a evidência é repleta e preenche
cada sopro, sem nada procurar, sem nada pedir, simplesmente, colocando-se e perguntando-se onde está o

importante para vocês.
Será que é em uma conquista do que quer que seja?

Vocês não têm que conquistar a sua eternidade, porque vocês o São, de toda a eternidade.
Vocês não têm que procurar o amor, porque vocês o São desde sempre.

Estejam, simplesmente, nesse acolhimento, além de toda busca de sentido, simplesmente presentes a si
mesmos, presentes além do instante que passa, e a eternidade será a sua Morada.

E, aí, o reino dos Céus será a sua Verdade.
Todo o resto aparecerá por magia, sem nada pedir, sem nada suplicar, sem nada esperar.

Aí está a magia do Amor.
Se vocês aceitarem que São isso, real e profundamente, vocês irão descobrir o que São, porque o Amor não

pode escapar do Amor.

***

Sejam humildes.
Sejam simples.

Quanto mais os tempos transcorrerem, na superfície desta Terra, mais a única riqueza será a humildade e a
simplicidade porque, se vocês ficarem entre essa humildade e essa simplicidade, nada poderá desviar do que

vocês São.
A vida desenrolar-se-á, para vocês, além das preocupações desse mundo.

Vocês não poderão mais ser afetados nem por uma alegria, nem por uma perda.
Vocês continuarão no Centro do que São, nessa Morada da Paz Suprema.

É claro, é preciso que, para vocês, o importante seja o Amor.



Não um amor ideal ou projetado no exterior de si mesmos, mas, efetivamente, o que vocês São, em Verdade.
Então, se o seu importante for isso, para vocês, esse importante preenchê-los-á.

Shantinilaya será, quaisquer que sejam as circunstâncias, o estado permanente do seu Ser, resultando no não
Ser, na não Consciência.

Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo estando além desse mundo.
Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo sendo bem mais do que o mundo.

Isso não requer qualquer esforço, não requer qualquer vontade, não requer qualquer busca.
Isso requer, simplesmente, o que muitos Anciões repetem: manter-se tranquilo, deixar acontecer.

Isso não vai impedir, absolutamente, de realizar o que vocês têm que fazer e o que a Luz os deixa prosseguir
nesse mundo, mas vocês serão bem mais do que isso.

Simplesmente, estando nesse acolhimento, nessa transparência e, cada vez mais, na espontaneidade.

***

O Amor é espontâneo, ele é natural.
Ele jamais está presente no medo, porque o medo é secretado pela personalidade, justamente pela impressão

de falta, qualquer que seja, mas vocês não podem faltar do que quer que seja na Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não está em outros lugares, nem em outro lugar senão no centro do Ser, senão no

centro do que é efêmero, porque é ele que sustenta todo o efêmero e que permite, até mesmo, ele existir,
manifestar-se.

Nenhuma distorção desse efêmero, nenhum sofrimento pode persistir diante de Shantinilaya.
É isso que lhes deixa viver, nesse sentido do acolhimento de si mesmos, a eternidade, o que é eterno, o que é

Absoluto.
Estabelecer-se na Morada da Paz Suprema é o mais magnífico dos bálsamos aplicável a qualquer sofrimento,

a qualquer perda, a qualquer falta, como a qualquer alegria.
Porque, quando esse bálsamo recobre os elementos da vida efêmera, estes apenas fazem passar, eles não

podem alterar, eles apenas podem reforçar a sua Morada da Paz Suprema.
Se vocês definirem essa prioridade, essa importância, assim, então vocês não terão mais que procurar, não

terão mais que vagar, não terão mais que projetar o que quer que seja.
A sua vida irá se desenrolar na Morada de Paz Suprema, como eu o mostrei durante a minha passagem sobre

a Terra.
Há, simplesmente, que acolher, que ser suave e humilde.

Busquem o reino dos céus, ele está em vocês, e todo o resto desenrolar-se-á sem problema, porque nenhum
problema poderá ser um problema real.

Shantinilaya é o bálsamo que preenche e que apaga o que é apenas efêmero.

***

Se vocês se instalarem, definindo esse importante para vocês, como o que vocês São, o amor que vocês São,
então, nada mais poderá afetar o que vocês São.

Vocês irão apreender e viver que não têm que projetar ou que procurar, no exterior de si mesmos, o que quer
que seja.

Tudo chegará a vocês, a partir do instante em que vocês mudarem de olhar, em que o seu olhar não se portar
mais em sua ação, nesse mundo, mas, efetivamente, em um estado interior, que sempre esteve aí, além de

toda meditação, além de toda vontade.
Viver isso é viver a eternidade, é viver além dos contentamentos da vida habitual, é viver na sua eternidade, na

Verdade a mais total.
E aí, vocês irão constatar que tudo o que gira ao seu redor, no movimento da vida, jamais poderá mais alterá-

los, nem perdê-los, porque, no amor, não pode haver qualquer perda.
A perda situa-se fora do amor, unicamente.

Se vocês aceitarem que isso é importante para vocês, e isso e nada além disso (não como uma projeção
chegando amanhã ou mais tarde, mas, efetivamente, no momento), vocês verão que as circunstâncias do

Manto Azul da Graça, que nós retransmitimos até vocês, irão tornar as coisas de uma evidência tal, que vocês
não poderão mais emitir a mínima dúvida, a mínima insatisfação, a mínima falta.

Vocês serão preenchidos do que vocês São, e não do que creem, não de suas faltas e de seus medos, que
existem apenas na periferia do Ser.

***

Vocês São esse Amor, se o aceitarem, se o acolherem, que está, agora, em vocês.
Se vocês o deixarem manifestar-se, então, nada terão que procurar mais, porque todo o resto já terá chegado,

para vocês.



O que quer que se desenrole nesse mundo, o que quer que se desenrole nesse corpo que vocês habitam,
bem, tudo irá ocorrer e permanecer no Amor.

Lembrem-se de que existem funções que estão inscritas na alma, das quais eu já falei, que são experiências a
efetuar sobre esse mundo, que os fazem crer em uma evolução, em uma transformação.

Mas todas essas evoluções e essas transformações são apenas enganos, porque elas sempre os levam a se
afastarem de quem vocês São e do que vocês São.

Se vocês se estabelecerem na sua eternidade, se definirem, simplesmente, o Amor, como o que é importante
para vocês, vocês não terão mais que procurá-lo, nem que projetá-lo no que quer que seja, porque ele estará
por toda a parte, em todas as relações, em todos os olhares, em todas as ações e em todas as meditações.

Simplesmente, deixem exprimir, em vocês, esse sentido do acolhimento, essa receptividade, o que eu
denominei essa feminilidade, que é a mesma junto a todo homem e junto a toda mulher.

A partir do momento em que vocês estiverem nesse acolhimento, nessa interrogação sobre o que é
importante, o Manto Azul da Graça irá deixar-se viver a sucessão de contentamento, a sucessão de sinais, de

odores, de sabores e de contatos místicos, sem procurá-los, simplesmente acolhendo.

***

O período que se abre é o fim do Kali Yuga, o fim da idade sombria.
Então, não continuem sombra, não continuem longe da Luz e do Amor que vocês São, que nós todos somos.

Se vocês definirem a importância e se, realmente, concretamente, souberem que essa é a única coisa
importante, se vocês mudarem de objetivo para realizar apenas esse objetivo, todos os outros objetivos

preencher-se-ão, por si mesmos, com a maior das facilidades, porque o Amor sempre provê o que é
necessário para vocês, quando vocês são Amor.

Apenas a falta ou o sentimento de falta é que engendra a falta.
Apenas o medo é que engendra o medo.

Quando vocês tiverem acolhido, e quando estiverem abertos à recepção do que vocês São (esse Amor e essa
Luz), apenas pode existir o Amor e a Luz.

Seja o que for que se manifestar, tudo estará no sentido, não do que vocês querem, mas do que vocês São,
realmente.

Naquele momento, vocês irão constatar também que as questões desaparecem: não há mais interrogação
sobre o sentido da sua vida, não há mais interrogação sobre os eventos que se desenrolam.

Vocês não serão diferentes ou indiferentes, vocês não serão separados ou divididos, mas estarão, sempre, no
mesmo estado, nesse estado da Paz Suprema, em Shantinilaya.

O Som da alma e do espírito tornar-se-á, então, profundamente diferente.
Seres espirituais virão a vocês, de modo muito simples, de modo espontâneo.

Tudo irá se desenrolar, eu repito, sem que vocês tenham que pedir.
Vocês não serão atingidos por qualquer sofrimento: qualquer que seja o sofrimento podendo se manifestar, ele

irá lhes parecer muito irrisório em relação a Shantinilaya.

***

O que lhes foi descrito em relação à Onda de Vida e à encarnação do Supramental leva, muito exatamente, a
isso se, contudo, vocês aceitarem acolher, sem pedir, sem refletir.

O Amor está aí.
O abrasamento, pelo Supramental e a Onda de Vida, realiza isso.

Vocês nada têm que realizar porque, efetivamente, isso acontece sozinho, a partir do momento em que o
importante, para vocês, for definido como o Amor que vocês São.

Tentem.
Ninguém pode fazê-lo em seu lugar.
Ninguém pode vivê-lo em seu lugar.

Apenas vocês, e vocês sozinhos, é que podem acolher e aceitar.
Respeitem o humor, respeitem a simplicidade, respeitem essa infância que está em vocês.

E vocês verão: tudo irá se tornar de tal evidência, de tal simplicidade, que vocês vão rir disso, a cada instante.
Vocês irão se perguntar, até mesmo, como foi possível ignorar isso, passar-se disso que, no entanto, estava

aí.
São, simplesmente, as ações e as manifestações da personalidade, que lhes pareciam importantes, que lhes
pareciam essenciais, mas que, de fato, faziam apenas esconder o vazio do Amor que vocês São, que vocês

não olharam, que não reconheceram.
Shantinilaya é tão simples assim, a partir do instante em que vocês aquiescerem, a partir do instante em que o

que é importante para vocês for o seu Coração, além das emoções, nesse centro e nesse Amor Luz, nessa
Vibração, além dos batimentos cardíacos, que está no seu peito.

Como foi dito, não se preocupem com o resto.



O Supramental é Inteligente.
Há, agora, o suficiente dele, sobre a Terra, para trabalhar em cada humano.

E o mesmo para a Onda de Vida.

***

A Terra foi Liberada, firmando o fim do Kali Yuga.
Vocês são a Alegria e são a Eternidade.

Isso não é uma projeção, nem um ideal, mas, efetivamente, o que vocês São, a partir de agora, no instante
presente.

Então, acolham e aceitem.
Vocês nada mais têm que empreender.

Vocês nada mais têm que fazer.
Tudo isso já está aí.

Aí está ao que eu vim engajá-los.
Então, vocês podem apoiar-se, é claro, nos dizeres desse Absoluto que vem, sem forma, entre vocês.

Vocês podem apoiar-se não importa em qual das Estrelas, porque, como lhes disse Maria, nós estamos com
vocês e em vocês.

Vocês irão constatar que isso não é uma palavra em vão, nem qualquer ideal a obter.
A partir do instante em que vocês saírem desse mundo, sem pôr fim ao que quer que seja, agora, mas,

simplesmente, colocando-se no acolhimento de quem vocês São, isso se realiza, totalmente,
espontaneamente.

Nenhuma circunstância, nenhum álibi pode manter-se diante dessa Verdade, exceto se vocês mesmos derem
mais peso e importância ao álibi do que à Verdade.

Aí está ao que eu vim convidá-los porque, nestes tempos, é, verdadeiramente, a única coisa que há para
desvendar em vocês.

O que enevoava, é claro, não era unicamente esse mundo, mas os hábitos desse mundo.
E, no entanto, se vocês estão aqui, é que há algo a realizar.

Esse algo a realizar não é amanhã, nem depois de amanhã, nem em um mundo melhor (qualquer que seja esse
mundo melhor, em outra dimensão), mas, desde já, agora e imediatamente.

Há apenas o seu olhar, que não deve mais ser o olhar dos olhos, o olhar da cabeça, mas o olhar do Coração,
porque isso já está aí.

***

A desconstrução deste mundo, a desconstrução das ilusões, das suas próprias ilusões, desenrola-se sem
qualquer intervenção da sua parte.

Vocês têm apenas que estar em algum lugar, nesse espetáculo, mas vocês não são esse espetáculo.
Vocês são o que sustenta o espetáculo, que permite a ele emergir e deixar-se ver, mas vocês não são,

absolutamente, o que se deixa ver: vocês são o que não se move.
Vocês são essa eternidade, esse Amor indizível que é a nossa natureza comum.

Então, coloquem-se, soltem todos os fardos, reais ou supostos, eles não têm qualquer peso diante da
evidência da eternidade, da evidência do Amor, da Luz.

Vocês não têm que ver uma Luz no exterior.
Vocês não têm que fazer a experiência da Luz, porque vocês são a Luz, de modo definitivo, desde sempre e

para sempre.
Isso é muito simples.

Shantinilaya é simples e evidência.
É o que vocês São.

É o que nós somos, todos nós.

***

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Aí estão as palavras que eu lhes transmiti, como Estrela AL.

Aí estão as palavras que a alma, apaziguada em vocês, diz-lhes, esta noite.
A alma, que não está mais em seus impulsos e suas paixões, porque a Luz trabalhou sobre esse mundo.

Ela não está mais sobre esse mundo, mas ela é, agora, o que vocês São, de todos os tempos.
Ela está, simplesmente, mais próxima da sua consciência, porque a sua consciência a aceita e a acolhe.

Se vocês forem para esse acolhimento e para essa aceitação, Shantinilaya será a sua recompensa, a sua



gratificação permanente.
Nenhum prazer desse mundo pode igualar-se ou aproximar-se disso.

Todo o resto é apenas uma consequência disso: seja o seu Duplo, seja a Ascensão, sejam as diferentes
percepções ou o estabelecimento na não consciência, até mesmo.

Isso resulta apenas de uma coisa: desse reconhecimento que vocês têm que efetuar, mas não como algo a
realizar, simplesmente, para acolher.

Lembrem-se dessas palavras.
Todas as alterações desse mundo não poderão alterar o que quer que seja de Shantinilaya.

Lembrem-se disso.
Vamos viver um momento de Comunhão no Manto Azul da Graça, porque eu rendo Graças pela sua escuta, eu

rendo Graças a essa Comunhão que se estabeleceu durante as minhas palavras.
Essas palavras são apenas palavras.

Elas são, também, apenas uma Vibração, mas é um convite para Comungar com o seu próprio Coração,
comungar com a sua própria eternidade, que é a nossa, conjunta.

***

Lembrem-se de que cada centelha divina é a mesma: não há qualquer diferença.
A diferença é apenas o olhar da pessoa, é apenas o hábito que se possui, absolutamente, nada mais.

E esse hábito irá desaparecer, um dia.
O Amor, jamais.

Shantinilaya, jamais.
Se vocês quiserem, efetivamente, na Paz do Coração e na Alegria do Amor, comunguemos, todos juntos, no

Manto Azul da Graça, na Eternidade de quem nós somos.
Agora.

Irmãs e Irmãos que me escutaram e que comungaram com as minhas palavras e além das minhas palavras, a
vocês que me escutaram, a vocês que irão me ler, eu digo: olhem-se, além de todo olhar.

Não coloquem qualquer Véu, qualquer condição.
Acolham.

O Amor está aí.
Ele sempre esteve aí.
Ele jamais se moveu.

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu os amo, porque vocês são Amor e não pode ser diferentemente.

Eu lhes digo até muito em breve.
No Amor, nós jamais estamos separados.

O Amor jamais pode ser separado dele mesmo, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Eu os amo.
Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, efetivamente, em todas as Vibrações que lhes

chegam nesse momento e que vêm fazer-lhes cócegas, não é?
Então, como de hábito, vamos interagir, juntos, e eu os escuto.

***
Questão: eu vivo a Comunhão com minha realidade crística, em parte, no interior de mim e, em parte,

no exterior de mim. Como fazer desaparecer essa percepção de interior, de exterior?

O que eu posso dizer aí é que, nos primeiros tempos (e esses primeiros tempos podem ser muito longos para
um ser humano em encarnação), a distinção dentro/fora, superior/inferior, esquerda/direita continua, enquanto a

consciência é multilocalizada ou bilocalizada, ou seja, quando ela está no corpo físico, como no corpo de
Estado de Ser, tanto aqui como nas outras Dimensões.

O único modo de fazer desaparecer, entre aspas, essa noção de dentro/fora realiza-se apenas na
transformação – que não é uma – através do Absoluto.

Assim que há a vivência do Absoluto, assim que há não consciência (ou seja, que a consciência do Si para),
naquele momento, há multidimensionalidade, multitemporalidade, que é independente de toda noção de

interior/exterior.
É uma forma de Reencontro solar, que nada mais tem a ver com uma Comunhão Mística, com um membro da

família ou com qualquer outra pessoa porque, naquele momento, não há mais essa noção de dentro/fora.
Portanto, não é como fazer.

Nada há a fazer.
É uma questão de deixar desaparecer o Si.

Isso foi chamado (por Anael, por outros): o Abandono do Si, ou seja, parar de encher a cabeça, parar de fazer
encher a cabeça, de conceituar e de viver, na multidimensionalidade, ainda, uma forma de distância, mesmo se

há Comunhão entre Si e todos os outros Si.
Quando nós lhes dizemos, desde sempre, que nós somos Um e que os Arcanjos e nós estamos em vocês,

isso pode parecer-lhes poético, mas é a estrita verdade.
Portanto, o problema do confinamento é que a multidimensionalidade foi tão retirada, desde muito tempo, para

muitos de vocês, que nós não temos a possibilidade, quando estamos sobre a Terra, de perceber isso.
As circunstâncias, agora, são profundamente diferentes, porque as franjas de interferências, as separatividades

ou as separações que existiam – ao nível astral, mental, coletivo – quase não existem mais.
E, ao nível individual, elas não existem mais, tampouco, a partir do instante – se pudermos chamar a isso assim

– que vocês saem do Si – se pudermos dizê-lo – e que entram no Não Si.
Antes, a distinção superior/inferior, esquerda/direita, Estado de Ser, físico, permanece.

O cérebro não aceitará, jamais, que aquele que está, não importa quem, em relação a vocês (seja o ser querido
ou o ser que vocês não gostam, de modo algum, ou com quem vocês têm problemas), faça parte de vocês,

que integre.
Nós lhes dizemos sem parar que os Arcanjos e nós, os Anciões, estamos em vocês.

Não é uma visão do espírito ou poética para dizer-lhes se se ama vocês: é a estrita verdade.
Mas essa estrita verdade, enquanto vocês não a vivem, estritamente, nada quer dizer para vocês.

Isso assinala, simplesmente, que vocês ainda estão fragmentados, ainda dissociados, ainda no medo e ainda
na dúvida, mesmo tendo realizado o Si.

***
Questão: a velhíssima alma e o velhíssimo Si que eu sou vivem a aspiração da Fusão, Dissolução

integral em Cristo ou no Pai, para viver no Absoluto. Como desenvolver minha vigilância para manter,
permanentemente, meu amor para que isso se realize?

Então, aí, caro amigo, você não compreendeu.
Não é questão de manter uma vigilância, justamente.

Viver a Comunhão com o Cristo é fundir-se em Cristo, na Dimensão Crística do Logos Solar – se ele for o seu
Duplo – e necessita de não mais existir e de não mais exercer uma vigilância, exceto se você é capaz de ter, eu

diria, uma tensão absoluta para o Cristo, permanente, a cada sopro.
Não é mais uma simples vigilância mental, nem espiritual: é um estado de Indizível Amor.
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Naquele momento, você desaparece em Cristo.
Mas, antes, enquanto você fala de vigilância, você está na contemplação, e a contemplação não permite,

jamais, viver a Dissolução.
Agora, a história de ser uma velha alma nada tem a ver.

Os mais velhos são os mais rançosos, portanto, os mais difíceis para extrair desse mundo, contrariamente ao
que você poderia crer.

Não é porque há numerosas e ultranumerosas experiências de alma que você seja mais inclinado e, portanto,
mais fácil para extrair-se de sua própria alma.

Você tomou o hábito dessa limitação dimensional e de consciência, quaisquer que sejam as experiências que
efetuou.

Será muito mais fácil para uma criança passar pelo buraco da agulha do que a um rico.
Mas o rico não é aquele que é rico em dinheiro, é aquele que é rico, também, em experiências.

Eu não falo de você, em geral, nem em particular.
Mas apreenda, efetivamente, que a vigilância e o fato de ser antigo sobre esse mundo não lhe dão qualquer

bônus, bem ao contrário.
***

Questão: se os métodos, as ferramentas utilizadas até o presente para o que se chama
transformação, transmutação, relevam da falsificação, será que, refutando, simplesmente, esses

ensinamentos, essas ferramentas, é suficiente para disso ser desengajado?

Então, aí, cara amiga, você não compreendeu, verdadeiramente, o que disse BIDI.
É você que é preciso refutar, antes de qualquer coisa.

Se você não se refutou, como pessoa, como corpo, como espírito, como mental, como entidade presente na
superfície desse mundo, para que lhe serviria refutar algo que pertence a esse mundo que não existe?

Você quereria refutar as técnicas e os métodos, mas você, manter-se onde está?
A refutação é, primeiro, esse corpo.

É não mais ser tributária desse corpo.
O resto, é claro, você pode refutar, mas eu aposto que, por mais que você queira refutar todos os protocolos e

tudo o que fez, em sua vida, até o presente, não é, contudo, que você realizará nem o Si nem o Absoluto.
É o princípio que lhes contou BIDI, em várias reprises.

Quer seja o teatro, a escada com barras, é a mesma coisa.
Seria necessário esperar algumas energias, alguns níveis de consciência – ligadas ao Manto Azul da Graça,
ligadas à Onda de Vida, ligadas à conclusão da descida do Supramental – antes de deixar falar o Absoluto

porque, se não, há alguns anos, isso nada quereria dizer para vocês.
Teria havido uma rejeição ainda mais importante do que hoje.

Do mesmo modo, para o que se nomeia o Duplo.
Em minha vida, todas as manhãs (a partir de dezesseis, dezoito anos, até o fim de meus dias), eu meditava ao

Sol nascente.
Para fazer o que?

Para Fusionar com o Sol, para Fusionar com meu Duplo Cristo Solar.
Mas, será que se podia dizer esse gênero de coisas há trinta, quarenta anos?

Imaginem.
Se se tivesse feito como alguns grandes seres (que se anteciparam um pouquinho, eu diria), ao dizer-lhes que

vocês tinham um Duplo, mas a Terra teria tido uma grande devassidão, não é?
Esse não é o objetivo.

Se, independentemente de viver o Si, tivessem-lhes dito: «esse mundo não existe», mas o que é que teria
havido?

Porque vocês não estavam maduros.
É preciso substituir isso no contexto do sapo que se faz cozinhar na água.

A temperatura sobe, suavemente.
Ele cozinha sem se aperceber disso.

Em contrapartida, se se cozinha o sapo muito rapidamente, o que ele faz?
Ele sai do frasco.

E, aí, vocês devem viver o planeta grelha, todos, não é?
Portanto, não é porque você vai dizer que os protocolos são falsificados ou que esse mundo é falsificado que

você vai extrair-se dele.
Há dois níveis: o nível de informação que os faz refletir, e o nível transformador, que nada tem a ver com o que

você pode crer ou não.
Por mais que você creia que é a falsificação, por mais que creia e diga que é completamente verdadeiro,

enquanto você não o tenha vivido, é, ainda, uma crença, e isso, estritamente, nada mudará em sua Vibração,
em sua consciência e no que você É.

Por que, por exemplo, o Arcanjo Anael falou-lhes, antes, das Núpcias Celestes, de Abandono à Luz e não,
diretamente, do Abandono do Si?

Mas o Si, quem sabia o que era, exceto aqueles que o viveram?
Há algo de dinâmico, há algo em que a verdade é, primeiro, relativa.

Uma verdade se vai, outra aparece.
Outra verdade aparece, aquela debaixo desaparece.

Apenas o ego humano é que crê que há uma verdade única.
Sobre esse mundo não há verdade única ou absoluta.

Vocês são obrigados, de algum modo, até um dado momento, a adotar qualquer coisa e, depois,
progressivamente, desembaraçar-se dela, no momento em que isso não lhes sirva mais.

Ao nível da aproximação do Absoluto e, mesmo, da Presença, é exatamente assim que isso funciona.
Enquanto vocês são um ego, vocês são um ego.

Por mais que se diga tudo o que se quer, vocês continuam no ego.



Enquanto vocês estão confinados, por mais que lhes digam que a multidimensionalidade existe, vocês creiam
nela ou não, o que isso muda?

Quando se diz que nós estamos em vocês, enquanto vocês não o vivam, para que isso serve?
É uma crença, aí também.

Não se constrói a experiência da consciência com crenças.
E, aí, existe certa consciência de Si, ou da Presença, ou ligadas à Onda de Vida, que tornam mais fácil, se

posso exprimir-me assim, essa mudança que vai para o Final.
Mas não antes.

Antes, isso nada quer dizer.
Antes, isso participa da falsificação.

Olhem, por exemplo, essas histórias que foram dadas, de modo abusivo, sobre a identificação, sobre almas
grupos, almas irmãs ou seres que se precipitaram, com seu ego, em relações específicas, sem viver a

alquimia, o aspecto essencial disso, ao nível da alma, ao nível do espírito, tudo isso porque eles acreditaram
em algo.

Mas o problema da consciência humana: assim que vocês acreditam em algo, mesmo nesse mundo, vocês o
criam.

Mas o que vocês criam, se é dado demasiado cedo, a nada corresponde que vá ao sentido de sua Liberação.
Bem ao contrário.

Quando nós dissemos, durante os Casamentos Celestes e a desconstrução, que tudo seria desvendado e
revelado, vocês o viram desvendar-se, muito progressivamente.

E, agora, isso vai cada vez mais rapidamente, porque sua consciência não está mais colocada no mesmo lugar.
Vocês devem deslocar-se no contexto de há cinco anos, de há dez anos, de há vinte anos.

Mesmo em sua vida, vocês sabem, muito bem, que não agem – no plano social, no plano familiar e afetivo – do
mesmo modo que há dez anos, não é verdade?

Porque vocês estão inseridos em uma linearidade, e é extremamente difícil sair dessa linearidade.
E o que vocês conduziram, alguns, como Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, segue algo de

extremamente preciso, de extremamente meticuloso.
Qualquer que seja o lugar em que vocês pegam o trem andando, vocês ali chegam de modo extremamente

preciso, ao lugar que é preciso, para vocês.
Mas, é claro, o ego tem necessidade de crer, tem necessidade de justificar-se etc.etc.

Mas eu diria que a primeira coisa a refutar, como diz BIDI, é, já, si mesmo.
Enquanto você está identificado a esse corpo, confinado nesse corpo, e identificado aos seus pensamentos,

isso arrisca não mudar.
O problema do ser humano – e vocês o veem, através de inumeráveis diligências espirituais nesse mundo – é

que muitos, muitos seres humanos quiseram tomar a Luz e continuar na personalidade.
É o que dizia Sri Aurobindo, quando ele foi São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque

os chamados são aqueles que sentiram essa Luz chegar.
O Supramental é para todo o mundo: ele não pertence a ninguém.

E há, ainda, nesse processo (que é geral, oferecido a toda a Terra, por circunstâncias astronômicas, por
circunstâncias extremamente precisas), ainda, seres que são persuadidos de serem os depositários dele.

Vejam vocês o nível do ego sobre a Terra.
Em quanto mais o nível da Vibração subir, mais os egos vão explodir.

Portanto, comece por refutar-se a si mesmo.
A refutação não conduz a ignorar.

Imagine uma mãe de família que tem um filho, que tem a responsabilidade de um filho, o que é que acontece a
ele se ela fica ao nível do ego e refuta seu filho, o que é que vai acontecer?

A refutação não é destinada a abandonar o que quer que seja, mas a mudar de nível, de ponto de vista.
Continuar a fazer (ocupar-se de um filho, ocupar-se do que a vida dá a vocês), mas estar consciente de que

vocês não são isso.
E eu creio que BIDI disse-lhes: atenção para que o ego não se aproprie dessas palavras para delas fazer algo

que vá ao oposto do que é o objetivo.
Porque o ego, muito rapidamente, fez recuperar a Luz (ou para recuperar o que quer que seja), para organizá-la

ao modo dele, ao molho dele.
***

Questão: como se faz para refutar o corpo, a personalidade?

Já, você começa mal quando diz: «como eu faço para refutar meu corpo».
BIDI insistiu nisso.

Não é algo que vem de um dia para o outro, é claro.
É uma prática mental, que visa fazer interromper o mental.

Refutar o corpo é muito simples.
É dizer: «eu não sou esse corpo».

Enquanto você estiver identificado ao seu corpo, você está no ego ou em uma pessoa, e em uma
personalidade.

O corpo é um Templo.
Ele serviu para instalar o corpo de Estado de Ser e a Luz.

Mas, depois, para que a consciência esteja nesse corpo, é preciso, efetivamente, que o medo de perder esse
corpo, o medo de sair desse corpo desapareça.

Há dois movimentos, isso foi explicado: a descida da Luz e a subida da Luz,
Não há técnica.

Por mais que você bata em seu corpo, dizendo que ele não existe, ele vai fazê-lo sofrer, de qualquer forma.
Mas quem sofre, como diria BIDI?

Tudo o que ele lhes diz é destinado – ele o disse – a provocar um aquecimento porque, é claro, o mental vai
opor-se, vai estar em cólera, ele vai dizer-se: «mas como se faz?».



Quando vocês tiverem compreendido que nada há a fazer, ele soltará.
Mas é muito bom sinal que isso aconteça assim.

De qualquer modo, esse corpo, soltamo-lo, todos, assim que se morre, não é?
Quer se queira ou não.

De fato, poder-se-ia dizer, num plano filosófico, místico: vocês devem conscientizar-se, agora e já, de que
esse veículo (que é um Templo, porque ele acolheu a Luz), mas ele é, também, falível, ele desaparecerá.

Você é pó e você retornará ao pó.
Vocês devem gravar isso nesse corpo.

Ora, vocês não são pó, não é?
O que retorna ao pó é o corpo, que foi emprestado da Terra, que se construiu com os materiais da Terra.

***
Questão: eu senti uma Vibração que subiu desde o pé esquerdo, para chegar ao polegar esquerdo.

Trata-se da manifestação de meu Duplo?

Vou responder-lhe que, nos tempos atuais, querer explicar o que você vive não tem importância alguma
porque, explicar o que você vive, nutre seu mental.

Você deveria, antes, nutrir-se da experiência que é vivida porque, é claro, nós lhes demos certo número de
elementos, em relação às Portas, em relação às Estrelas, em relação aos circuitos da Vibração ou do

Supramental.
Mas, quando você está em uma experiência, qualquer que seja, com cristais, com um parceiro, se você passa

seu tempo a analisar o que acontece ou a vê-lo, você sai da experiência.
É preciso, antes, sobretudo agora, entrar, em Consciência, no processo que se vive, e não colocar-se como

aquele que vai observar o que se desenrola porque, se você o observa, isso quer dizer o que?
Isso é muito bom para Realizar o Si, mas é muito ruim para não viver, plenamente, a experiência da Vibração.

Nós já explicamos isso, em relação à Onda de Vida.
Portanto, querer explicar que Tartanpion passa em tal lugar, isso vai tranquilizar seu mental, mas será que isso

vai desencadear outro?
A explicação não desemboca em nada.

Nós dissemos, no início, que havíamos dado o mínimo de elementos sobre a Onda de Vida, de maneira a não
influenciar seu mental, porque a Onda de Vida age sozinha.

Agora, nos processos que se vai chamar de induzidos (por cristais, por um parceiro, por yogas), é claro que
acontecem coisas.

Agora, se eu lhe explico porque você tem uma dor no indicador fazendo tal coisa, o que isso vai mudar no que
você vive?

Vocês não estão mais no tempo das explicações.
Vocês estão no tempo da vivência.

Vocês devem pôr isso, cada vez mais, na cabeça e no Coração.
É o mental que quer saber porque, ele também, quer ser nutrido, ele quer participar da festa, mas ele não pode

dela participar.
Vocês sabem muito bem que, ao nível do corpo, existe um simbolismo, vocês sabem muito bem que existem

chacras, nadhis, meridianos, circuitos.
Por mais que vocês os conheçam – a descrição perfeita e total – e tenham um conhecimento acadêmico dos

chacras, o que é que isso muda, se vocês não vivem os chacras?
Isso jamais mudará nada.

Similar: vocês podem falar de CRISTO, durante horas (há, mesmo, estudos para isso que se chama teologia),
o que é que isso muda, se vocês não viverem CRISTO?

Vocês caem no quê?
Em uma adoração, em uma contemplação, em uma ilusão.

Vocês gostam de uma ilusão, mas não estão na vivência, ora, nada substitui a vivência.
Vivam o que vocês têm a viver.

Depois, isso para nada serve, não é mais tempo de distrair-se com esse gênero de coisas.
Cada vez mais (e MARIA disse-lhes), a intensidade Vibratória do Manto Azul da Graça, do Supramental,

Partículas Adamantinas, do Espírito Santo, Radiações do Ultravioleta os farão interromper, totalmente, porque o
ego vai interromper.

Aqueles que estiverem prontos irão se estabelecer, muito naturalmente, no corpo de Estado de Ser ou irão
transmutar esse corpo físico.

Os outros, o que eles vão fazer?
Eles vão prender-se a um mental.

Agora, aqueles que não têm noção alguma disso, eles não saberão, mesmo, o que está acontecendo.
***

Questão: como passar da observação – do fato de ser observador de manifestações da Luz em nós –
ao fato de viver essa Luz?

Parando de observar, não há outra solução.
Quando vocês se surpreendem observando, é que observam uma Vibração, em especial, para a Onda de

Vida.
Portanto, vocês observam.

Se vocês observam, a Onda de Vida não pode terminar e atualizar o que há a fazer.
É preciso parar de observar.

Não sei, joguem cartas enquanto a Onda de Vida sobe, vão ao restaurante.
É muito simples não observar.

Será que você observa seus pés, onde eles são colocados, quando você anda?
É o mesmo princípio.

Será que você observa sua respiração?



Um processo que surge não é automático, concorda?
A respiração faz-se automaticamente.

Sei lá, vá à natureza, mas não se ocupe do que acontece nesse corpo: isso acontece, independentemente de
você.

A partir do instante em que sua atenção não é portada, ou seja, que você não observa, o processo desenrolar-
se-á, ele não tem necessidade de você.

Será que seu sangue tem necessidade de você para circular?
Será que seus pés têm necessidade de você para andar?

É como se você andasse na rua e estivesse com sua atenção portada nos pés e em sua marcha, e você não
vivesse o que havia ao redor, enquanto você saiu ao passeio para olhar a paisagem.

É o mesmo princípio para a Onda de Vida.
Nós dissemos que, para as Estrelas, para as Portas (nós demos, sobretudo UM AMIGO, yogas, práticas), era

necessário portar a atenção, portar a consciência, para conscientizar-se, atualizar e pôr no serviço.
Mas no sentido da subida, é absolutamente contrário: nós não lidamos com as mesmas Vibrações, as mesmas

qualidades Vibratórias e a mesma consciência.
Eu creio que o Arcanjo ANAEL vem após mim, para falar-lhes, justamente, da Onda de Vida e da Vibração.

Ele lhes dará, eu penso, elementos um pouco mais importantes do que eu disse.
***

Questão: quando se começa a sentir-se observador, partir a outros lugares, em consciência, pode
levar a superar a consciência do observador?

Mas faça coisas muito mais simples!
Por que você se serve de sua própria consciência para partir?

Eu disse, vá ao cinema, passeie na natureza, faça coisas muito mais simples porque, se você desvia sua
consciência no fato de querer partir, é, ainda, uma vontade, é, ainda, uma ação.

Se você anda, você observa a natureza.
O que se faz com a energia que sobe, far-se-á sozinho.

Não há necessidade de buscar meio-dia a quatorze horas.
***

Questão: refutar o observador quando isso se apresenta, é útil?
Nem útil, nem necessário fazer outra coisa.

Nos exemplos que ele lhes deu, seria, como ele explicou: sair do teatro.
Façam outra coisa, não posso dizer melhor.

A Onda de Vida não tem necessidade de vocês.
***

Questão: nada fazer corresponde, também, a isso?

Parece-me que são coisas que BIDI repetiu-lhes milhares de vezes, não?
E vocês perguntam, ainda, se é preciso fazer algo.

Quem é que pergunta, sem parar, o que é preciso fazer, enquanto se lhes diz: nada é preciso fazer?
***

Questão: o que você entende pela palavra interromper, que você empregou há pouco?

O momento em que você conseguir não mais colocar a mínima questão, e não souber, mesmo, mais, quem
você é.

***
Questão: para acolher a Onda de vida, não é, portanto, necessário estar na meditação?

Mas certamente não!
Quem lhe disse isso?

Nós sempre dissemos que era um processo natural.
É como se você me dissesse: a respiração é um processo natural, o que é preciso que eu me ponha a respirar

para saber respirar?
***

Questão: eu Fusionei com meu Duplo Monadário, uma pessoa encarnada que eu via regularmente,
mas que não vi mais. Por que não consigo mais ali retornar?

Então, essa é uma questão a regular entre vocês dois.
As Fusões Monadárias produzem-se, qualquer que seja a distância, quaisquer que sejam os reencontros.

Isso nada tem a ver com um reencontro físico.
Ele pode produzir-se, não produzir-se.

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, de qualquer modo, quando há uma Fusão com o Duplo
Monadário, isso não para, jamais.
É independente do físico, não é?

É claro, é agradável, como eu fazia, ir meditar ao Sol todas as manhãs, era um encontro quotidiano, mas o
encontro, você pode tê-lo onde quiser, quando quiser.

Se há uma noção de falta, com algo que está na carne, coloque-se a questão: por que há uma falta?
***

Questão: o que me impede de ir ver essa pessoa?

O que o impede?
Você fala no plano da carne ou no plano da consciência?

***
Questão: da carne.



Mas para que haja a carne, é preciso que os dois estejam a par, não?
Mas é exatamente o que nós temos dito: quando a Onda de Vida nasceu, se há medo e dúvida de um lado, não

pode haver Reencontro e Fusão Monadária, não é possível.
É preciso que os dois tenham entrado na Transparência e na superação dos medos e das dúvidas.

Sem isso, não há Reencontro possível e, ainda menos, Fusão.
Mas há reconhecimento do Duplo Monadário, se os dois reconhecem-se.

Coloque-se a questão.
O Duplo Monadário é um reconhecimento mútuo.

***
Questão: mas como saber se o outro está a par, se o sentimos unicamente em si?

Mas não é estar a par: isso acontece, independentemente de si.
Há uma junção Vibratória.

Se a junção Vibratória faz-se de um lado e não do outro, o que acontece?
Será que é verdadeiro?

Será que é falso?
Será que é uma projeção?

Os dois são, necessariamente, conectados.
Se não são conectados, coloque-se a questão do por que.

Se ele não o vive, isso quer dizer que vocês não estão conectados.
***

Questão: como saber se o outro vive isso?

Mas se ele o vivesse, ele o diria, imediatamente, a você.
Aí está porque nós não falamos do Duplo, antes: vocês vão, todos, entrar em projeções, vão sentir coisas e

acreditam que é seu Duplo.
Aí está o perigo que há com essas coisas.

Se não há reconhecimento, isso quer dizer que o Duplo Monadário não está constituído, reconstituído, é tão
simples assim.

Quer seja verdadeiro ou falso, nada muda.
O Reencontro do Duplo é um Reencontro Místico.

Se o Reencontro Místico desce de plano, não pode haver um dos dois que está na ignorância, é impossível.
E lembrem-se de que nós dissemos, uns e outros: o Duplo Monadário, em noventa por cento dos casos, não

está nem encarnado, nem presente sobre a Terra ao mesmo tempo que vocês.
É, frequentemente, o CRISTO, ou um Ser espiritual ou, então, seu Duplo Monadário, mas que espera em outro

lugar.
Portanto, desconfie, nesse nível, das projeções.

O reconhecimento do que são chamadas almas gêmeas são reconhecimentos cármicos, isso nada tem a ver
com o Duplo Monadário.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, eu lhes agradeço, eu rendo Graças por todas essas questões.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve e fiquem bem.

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

Mensagem de O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1462

19 de maio de 2012
(Publicado em 20 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Celia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

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

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1462




- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120520_-_GEMMA_... 

~ FUSÃO COM A LUZ ~

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu venho a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, enquanto portadora do Manto
Azul da Graça.

Que o Amor se estabeleça entre nós.
Eu venho a vocês, aqui, neste instante, e também, pela primeira vez, de uma outra forma: para aqueles de

vocês que percebem, de uma maneira ou de outra, o Canal Mariano, eu estou ao seu lado, à sua esquerda.
O som dos seus ouvidos se modifica quando uma Presença se aproxima de vocês.

 Eu venho lhes falar sobre fundir-se com a Luz.
Eu vou lhes dar, se vocês bem o quiserem, depois de ter descrito o meu mecanismo íntimo de Encontro com
CRISTO e a Luz CRISTO, o que acontece hoje, para vocês, possivelmente, e o que aconteceu a mim, nesta

Fusão, e às vezes, nesta Dissolução na Luz.
É neste sentido que o seu Canal Mariano aberto me permite exprimir diretamente, não somente naquele que

me acolhe, mas também, para cada um de vocês que me acolhem.
Isto nada tem de Ilusão.

Lembrem-se de que, onde nós estamos, a nossa Consciência está multilocalizada.
Eu posso estar neste Corpo, como estar ao seu lado, em cada um de vocês, desde o instante em que vocês

me acolherem, desde o instante em que o seu Antakarana estiver aberto, em que o Canal Mariano estiver
constituído.

Então, eu posso deslizar-me ao seu lado e exprimir a minha Presença ao mesmo tempo que eu falo aqui.

***

Eu queria lhes dizer que tudo o que lhes foi dado, em relação à Fusão e ao Casamento Místico (com CRISTO,
com MARIA, com um Duplo, encarnado ou não), tem por único objetivo e por única finalidade, este Retorno à

Unidade, do qual lhes falei, e possivelmente, o estado Último, Absoluto.
Quer isso seja CRISTO, quer vocês estejam sós vindo sobre a Terra, cada um de vocês vai Encontrar

CRISTO, Encontrar o Duplo, Encontrar a Luz, quer ele saiba o que é, quer ele o aceite ou o recuse, o procure
ou o negue.

Pois isso está inscrito, e isso é, efetivamente, o que foi chamado de Retorno da Luz, de Retorno de CRISTO,
de Retorno à multidimensionalidade, à Unidade.

Esta União Mística, não vejam simplesmente uma imagem no espelho através de CRISTO, mas vejam,
realmente, este Último que os espera.

O Duplo, quer isso seja CRISTO ou o seu Duplo Etéreo, até mesmo, não é senão um dos meios de fazê-los
transcender a última forma para encontrar.

Quer esta forma esteja inscrita através de CRISTO, através de um Ser de Luz, através do seu verdadeiro
Duplo, isso não tem estritamente nenhuma importância, senão a de multiplicar a Alegria, de realizar a Simbiose

das Lemniscatas Sagradas, a Reunificação na sua Unidade, só ou a dois, tornando-se essa Unidade e,
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sobretudo, esse Último.

***

Os tempos que são vividos, para vocês, são exatamente os tempos que lhes foram anunciados por diferentes
vozes, por diferentes escritos, há muitíssimo tempo ou mais recentemente.

Então, certamente, através deste acontecimento que é esta Fusão com a Luz, aceita ou não, alguns vão ali
querer ver o que lhes convém: a continuação de um mundo, o desaparecimento de um mundo, a transformação

de um mundo, a transformação de uma vida, a partida de uma vida para uma outra vida.
Mas tudo isso são apenas argumentos, pois, evidentemente, cada Irmã, cada Irmão, irá para onde o levar o que

ele é, nada mais e nada menos.
Quando vocês partem para algum lugar, vocês não exigem que os seus vizinhos, a sua família, sigam vocês.

Para esta viagem, é exatamente o mesmo: cada um para um lugar e para um só.
E é o seu lugar, não é o de vocês.

As circunstâncias atuais, estes Casamentos Místicos, estas Uniões Místicas, estes Encontros com CRISTO, e
mesmo com a Presença que se manifesta à sua esquerda, são um meio de se Fundir.

Não é uma finalidade.
A finalidade, se puder dizê-lo, é a Unidade, é o Absoluto, é o retorno à Graça, o retorno à Eternidade, o retorno

ao que vocês São, todos vocês, e ao que nós Somos, todos nós.

***

Este período é propício para viver uma série de elementos.
O primeiro destes elementos é, de qualquer modo, o Encontro consciente com a Luz.

 Lembrem-se de que a Luz é primeiramente vista e é, em seguida, experimentada.
Mas enquanto vocês permanecerem aí, isso se situa fora de vocês.

O Si, a Unidade, é uma etapa onde a Luz se instala, de maneira mais ou menos permanente na consciência,
como no corpo, sobre este mundo onde vocês estão.

E, depois, há outra coisa que vocês descobrem agora, talvez já, que é esta aproximação dos mecanismos de
Fusão e de Dissolução.

Quer isso seja com o Duplo, quer isso seja com CRISTO, quer isso seja com uma Entidade de Luz que vem
se colocar e se postar ao seu lado, ou sozinho, se vocês vieram sós, e se vocês consideram que devem estar

sós.
Mas eu lhes garanto: na Unidade, neste processo de Fusão, a palavra «só» nada quer dizer, absolutamente

nada.
Então, seja o que for que a vida deixar-se viver, é uma preparação.

Mas esta preparação não é culpa de vocês: ela é a preparação da Terra e do Céu, nestas Núpcias Finais,
nestas Núpcias Místicas, nestes Encontros que os levam ao que vocês São, bem além de todos os Véus, bem

além de tudo o que vocês poderiam imaginar.

***

Fundir-se com a Luz é a experiência que vai, a um dado momento, apreendê-los.
 Pois há uma tal sede, uma tal alquimia que acontece realmente entre o Sol e vocês, entre um Ser de Luz e

vocês, com o seu Duplo ou não com seu Duplo, isso não tem nenhuma importância.
Lembrem-se: a finalidade é fundir-se.

Mas fundir-se com CRISTO, como eu vivi na minha curta vida, não é, de qualquer modo, senão um prelúdio
para tornar-se si mesmo CRISTO: isso lhes foi anunciado.

E portanto, para tornar-se si mesmo a Luz.
Ou seja, naquele momento, não há uma Luz que é percebida, uma Luz que é vista, uma Luz que é

experimentada, mas há, de alguma maneira, uma facilitação para tornar-se a Luz.
Tornar-se a Luz é ultrapassar a forma, é ultrapassar a identidade, é ultrapassar o Duplo, é ultrapassar o Sol.
É Ser e tornar-se o próprio Princípio da Luz, além de toda a forma, além de toda a identidade, para além de

todo o corpo.
Isso contribui para se estabelecerem no que foi chamado de Infinita Presença, onde vocês se esquecem de
vocês mesmos, pois os diversos sintomas do seu corpo invadem a Consciência e a sua Consciência se torna

isso: esse Coração que Vibra e que estremece.
Há perda do sentido de identidade, há perda do sentido de ser uma personalidade.

 Vocês se fundem com a Alegria, vocês se fundem com o Samadhi e, para alguns de vocês, vocês
Abandonam ainda esta Fusão para penetrar na Dissolução total da Consciência.



Esta penetração, que não é uma, é o desvendar do Último.
Nesse momento, vocês Estão realmente inteiros.

Nesse momento, vocês ultrapassam, real e concretamente, os limites deste corpo, desta vida que vocês, por
enquanto, creem ser.

***

Tudo isto acontece neste momento.
Seja o que for que lhes for deixado viver, como Duplo ou como contato, à esquerda do seu corpo ou durante a

noite, vivam-no.
De que vocês têm receio?

Nada há a temer para aquele que está na Luz.
Nada há a recear para aquele que ultrapassa a Dualidade, que aceitou Ser Luz e se fundir com a Luz.

E as experiências que lhes são deixadas viver, agora, contribuem para realizar a sua Fusão e a sua Dissolução
na Luz.

Esta interação que corresponde, de fato, à Fusão dos Éteres, no nível do seu corpo, que corresponde ao fim
da separação e ao fim das camadas isolantes da humanidade; e vocês são os privilegiados.

Vocês não são mais do que testemunhas, porque vocês vivem ou vocês vão viver isso.
 E, neste sentido, vocês desempenham o seu papel, que não é mais somente o de Ancorar e de Semear a

Luz.
Pois cada vez que um ser humano, cada vez que um Irmão ou uma Irmã realiza esta alquimia com CRISTO,

com MARIA, com um Ser de Luz que está à esquerda, vocês encantam o mundo e vocês realizam um trabalho
enorme, sem desejá-lo.

Simplesmente exprimindo o Amor que vocês São, simplesmente reconhecendo o Amor que vocês São.
Então, naquele momento, o Amor é irradiado totalmente.

Pois vocês se Fundem com a Luz, vocês se Fundem, de diferentes maneiras, com o Duplo, com CRISTO, ou
com a Presença que estiver à sua esquerda.

E naquele momento, o que vocês São se torna um elemento que acaba pondo fim, de algum modo, às
camadas isolantes.

***

Este é o trabalho destes Seres que vivem a sua Fusão e a sua Dissolução na Luz, com o Duplo, com CRISTO,
com MARIA, ou com qualquer Ser de Luz, o qual é, de alguma maneira, uma função: devolvê-los a vocês

mesmos.
Nada a tomar, nada a dar, mas apreender-se, pela ressonância, de estar na Espontaneidade, de se tornar total
e inteiramente Transparente, ou seja: nada parar, nada bloquear, viver a Vida, viver a Luz, por que há a Vida, há

a Luz e por que vocês São a Vida e a Luz.

***

Tudo isso acontece neste momento.
Seja o que for que vocês viverem, mesmo não vivendo isso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, isso irá

acontecer agora muito rapidamente.
Resta-lhes, simplesmente, deixar fazer o que acontece.

Fundir-se com a Luz é não criar mais nenhuma distância com a Luz.
A Luz não é mais vista, a Luz não é mais experimentada, mas ela é vivida carnalmente, totalmente, nesta

Dimensão e neste corpo, levando-os, como foi dito (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de maio
de 2012 (1)), a espiritualizar a matéria, seja o que for que se tornar esta matéria, que é este corpo, quer vocês o

levem ou não.
Isso não terá mais nenhuma espécie de importância, pois, naquele momento, o que vocês São, na Verdade, a

sua Consciência, está Livre e Libertada.
Vocês não estão mais ligados a um eu, vocês não estão mais ligados a um Si, vocês Estão Livres.

Além da Consciência, como isso foi dito, há a não-Consciência.
Naquele momento, vocês se tornam Absoluto, e as Passagens lhes permitem realizar uma Comunhão neste

Absoluto, sendo si mesmo Absoluto, assim como retomar uma forma ilimitada ou uma forma limitada, em
qualquer Dimensão, em qualquer lugar e em qualquer Tempo.

Vocês vão perceber, naquele momento, através desses contatos que são estabelecidos, que esta Fusão,
sejam quais forem as palavras que vocês empregarem (Casamento, necessidade de se Fundir, Tensão para o
Abandono, explosão de Alegria, sejam quais forem as palavras), é a mesma Realidade, são os elementos que

contribuem para estabelecê-los na Infinita Presença, ou mesmo no Absoluto.



***

Tudo isso não é um sonho, a partir do momento em que vocês pararem de crer no que lhes diz o mental, em
que vocês pararem de crer nos limites que foram colocados, em vocês, e nas barreiras, que estão inscritas nos

medos, nas dúvidas, nos à priori, no medo de alguma Sombra que não existe em outro lugar senão na
personalidade.
O Mundo é Luz.

Tudo é Luz.
Não há qualquer exceção a esta regra, exceto o fato do princípio do confinamento, mas isso termina, na

totalidade.
A partir do momento em que vocês reconectarem, em que vocês contatarem de novo com esta aproximação

da Fusão com a Luz, esta Fusão será vivida.
Sem nenhuma dificuldade, pois em nenhum momento vocês poderão duvidar de alguma coisa.

A intensidade desta alquimia, a intensidade da Consciência, e também o que lhes disse UM AMIGO em relação
a este novo Corpo Etéreo, completamente Transfigurado, completamente diferente e radicalmente oposto, eu
diria, nos seus mecanismos de funcionamento, ao que vocês conheceram, irá estabelecê-los, de maneira cada

vez mais evidente, no riso, na Alegria (ndr: ver a intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)).
Permanecer Simples e permanecer Humilde, isso quer dizer, naquele momento, não fazer intervir qualquer
conhecimento, qualquer mental, qualquer necessidade de saber, ou de ver, mas, sim, de viver o que é para

viver.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente.

Muitos de vocês vão ver, vão sentir, vão perceber o que acontece (no seu ambiente mais próximo, ao seu
redor, nos seus corpos subtis) uma aproximação de alguma coisa.

Esta aproximação irá se refletir em uma modificação dos seus Sons, extremamente intensa, nos seus ouvidos.
É como se o seu Som, que se modulava (o que foi denominado o Som da alma, ou o Antakarana), se

completasse.
Aí também, no nível do Som, vocês irão apreender, mesmo sem nada conhecer das notas musicais, que existe

uma complementaridade que se instala.
Este Som, que é a analogia da Trombeta Celeste que vai soar brevemente, está exatamente relacionado com a
aproximação de CRISTO, ou do Duplo, em suma, com a aproximação da Luz, permitindo-lhes estabelecerem-

se na Luz. 
Este processo de Fusão com a Luz é o que os leva à Eternidade. 

***

Então, certamente, aquele que estiver firmemente instalado na personalidade, no confinamento de si próprio,
nas suas sombras, que não pode e que não aceita viver isso, pode viver o que está chegando como um fogo

devorador, como algo que vem destruir o que é denominado vida, sobre este mundo.
Mas isso é falso, obviamente, isso é só um ponto de vista.

Aquele que está confinado, chama a Luz: de fogo.
Aquele que está aberto, chama o Fogo: de Batismo do Amor.

O Fogo do Amor que flui, em vocês, quer isso esteja à sua esquerda, quer isso seja na Onda da Vida que se
propaga, e que se lançou sobre o seu Coração e sobre a sua cabeça, tudo isso leva a estabelecer a mesma

coisa: restabelecê-los na Unidade, restabelecê-los na Luz, por que é o que vocês São.

***

Tudo isto acontece neste momento, no seu ritmo, que é próprio.
Certamente, vocês irão constatar que os que nada vivem, à vossa volta, vão, de alguma forma, exprimir os seus

desagrados, pois a Luz lhes é intolerável, pois eles ainda não a reconheceram.
Mas eles são também aqueles que têm a mesma Luz neles.

O Manto Azul da Graça permitiu agir, modificando a sua capacidade para receber e para acolher a Luz.
O acolhimento que vocês realizaram aumentou, de algum modo, as suas capacidades para acolhimento.

O Canal da Luz (ou Cordão Celeste, denominado Antakarana) se alargou.
O Canal Mariano lhes dá a entender e a perceber, a Presença que se aproxima de vocês.

E isto não é uma ilusão.
Sejam quais forem as manifestações (quer os segurem pelo braço, quer os falem à noite, quer vocês se sintam
aspirados para fora deste corpo, ou que vocês sintam, ainda, essa presença tremulante à sua esquerda), tudo
isso participa da mesma Realidade, da mesma Verdade, que é a sua Fusão com a Luz, seja qual for a forma

que isso possa assumir.



Mas isso apenas é feito para engajá-los a superar a forma.
E vocês irão superá-la, se nenhum problema, a partir do momento em que vocês começarem a perceber, de

uma maneira ou de outra, o que acontece, em vocês, e à sua volta.

***

Tudo isso é para viver.
Tudo isso não é simplesmente algo que passa.

Como vocês o constatam, e como vocês irão constatá-lo cada vez mais, a pressão (se eu puder denominá-la
assim) da Luz vai se tornar cada vez mais intensa, na sua vida, nos diferentes mecanismos da sua vida.

Deixando-se viver uma percepção das Vibrações cada vez mais nítida, cada vez mais refinada.
Levando-os a superar, aí também, essas Vibrações, a tornar-se essa Beatitude, esse Êxtase, que não vai

deixá-los mais.
Vai chegar um momento, seja o que for deste mundo, seja qual for a sua duração, em que vocês estarão

instalados, permanentemente, nessa Beatitude, nesse Êxtase.
Sem nada procurar, sem nada fazer, sem meditar, sem o querer, não importa a que hora do dia ou da noite.

É isso que é a sua Liberdade.
É isso que é a sua Libertação.
O resto é apenas acessório.

Seja o que for que se tornar este mundo, seja o que for que se tornar as suas relações, ao se instalarem no
que vocês São, ao se instalarem nessa Beatitude e nesse Êxtase permanentes, vocês irão constatar por si

mesmo que, o que hoje pode representar um peso, uma dificuldade, simplesmente não vai mais existir.
Pois isso será expulso do seu campo de percepção, expulso do seu campo de consciência.

O que era pesado irá se tornar Leve, por que a Luz torna Leve, por que o que vocês São é Leveza.
Isso não tem, de modo algum, a mesma densidade daquilo que vocês conheciam até agora.

Não irá se colocar mais, então, a questão de algum Destino, de alguma data, de algum estado, pois vocês
alcançaram, e vocês vivem, a sua Eternidade, a sua Liberdade e a sua Libertação.

***

Estes mecanismos da Consciência são bem reais e eles vão envolver cada vez mais seres humanos, na
superfície deste planeta, e vão se generalizar.

De maneira a prová-los, pelos seus próprios testemunhos que vocês trazem da sua vivência, que isso não é
uma ilusão e que, o que vocês acreditam ser, é que é uma Ilusão.

Muitos Anciãos, muitos Arcanjos, disseram isto e o repetiram de várias formas.
Isso mesmo lhes foi afirmado, atualmente, por alguém que não é mais alguém e que os convida a serem

lógicos com vocês mesmos (ndr: BIDI).
Para se colocarem a única questão, como diz MA ANANDA: o que é importante para vocês e onde está esta

importância? 
Vocês não podem reivindicar uma Luz e manter o que não é da Luz.

Apreendam-se disso.
O compromisso não é mais possível, seja ele qual for.

O Duplo, CRISTO, MARIA, nós, as Estrelas, estamos aí.
E, diante disso, é preciso também serem Transparentes.

Ser Humilde, ser Simples, ser Espontâneo.
É apenas adotando isso que o seu Coração será Transparente, que ele estará em um estado Vibratório e de
estremecimento que vocês nunca conheceram, que as Presenças irão se manifestar a vocês (seja qual for o
mundo de percepção, quer ele esteja ligado aos sentidos visuais ou tácteis, ou quer eles estejam ligados à

própria intimidade da sua Consciência com a Eternidade).

***

Tudo isso vai acontecer neste momento e, ainda uma vez, independentemente de qualquer vontade.
A partir do momento em que vocês deixarem ir, a partir do momento em que vocês abandonarem tudo o que

fez as suas certezas, até agora, tudo o que fez as suas crenças, tudo o que fez os seus apegos.
Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem.

O que são vocês?
Para onde vão vocês?

E isso não pode ser em função senão da sua capacidade para Fundir-se, e para fundir-se com a Luz, ou não.



E o que se funde com a Luz, obviamente desaparece.
Então, claro, se o Comandante chamou isso de grelha planetária, é preciso substituí-lo para as circunstâncias

da época, pois, naquela época, muitos seres humanos estavam na personalidade.
E havia, de algum modo, um elemento de medo ou de interrogação que, de qualquer maneira, estimulou-os

para tentar viver o que era proposto pelas Núpcias Celestes.
Muitos de vocês o alcançaram.

Hoje, muitos de vocês penetram nos Espaços do Ilimitado, nos Espaços da Consciência onde não existe
nenhum limite, nenhuma restrição, onde tudo é Alegria, onde tudo é Leveza, onde tudo é riso.

Como se não houvesse diferença entre este corpo, que permanece aí, e a sua Consciência que já está
Libertada.

E para quem explora os diferentes campos possíveis da Consciência Libertada, nas outras Dimensões,
enquanto conservando esta forma.

É exatamente a isso que vocês serão chamados, eu diria, para consciencializar cada vez mais.
Pois é a experiência deste tempo que conduz à Fusão, a fundir-se com a Luz e a se tornar Luz.

***

Isso é uma realidade que será expressa pelas próprias Vibrações.
E para alguns de vocês, os estados Vibratórios irão levá-los a transcender a própria Vibração, a fim de

estabelecê-los na não-Consciência, na não-Vibração.
Mas seja qual for o seu lugar, quer ele seja no Absoluto, quer ele seja no Si ou na Infinita Presença, não haverá
diferença, pois, nesses casos, nenhum mental pode interagir, nenhuma vontade pessoal se pode manifestar.

Porque, naquele momento, vocês vivem realmente que vocês não São este corpo.
Não é mais uma crença, não é mais um desafio, mas é a Realidade que vocês vivem.

 Isso lhes está aberto nos próprios campos da experiência encarnada, que ainda está presente.
Isso é uma Graça, que jamais existiu, viver isso.

***

Então, vocês vão recusar?
Vocês vão tentar escapar a isso?
Ou então, vocês vão aquiescer? 

E como dizia MA ANANDA, acolher esta Luz, torná-la sua.
Quer seja pela Fusão com o Duplo, com MARIA, com CRISTO, não importa: o importante não é isso, mas é

encontrar esta Unidade perdida, é encontrar este Absoluto.
E isso acontece agora.

Os sinais, as percepções, são as testemunhas privilegiadas da sua época.
Dando-lhes, de algum modo, parâmetros para determinar, com consciência, o que acontece (e não refletir
através de alguma interrogação do mental, de alguma dúvida podendo se manifestar na personalidade).

Vocês São o que está prestes a chegar.
Vocês São o que está prestes a ocorrer.

Portanto, aquiesçam, como lhes disse MA.
Acolham.

Tudo vai correr bem.
As únicas coisas que correm mal estão ligadas à personalidade.

Seja o que for que a sua vida lhes pedir para viver, seja o que for que a sua vida pedir para expressar, ou
mesmo para manifestar, sobre este mundo, façam-no.

Pois vocês São algo que é muito mais do que essa pessoa.
Isso se revela, agora, como uma Verdade da Luz, como uma Verdade da Vibração, como uma Verdade da

Consciência e como uma Verdade que está além de tudo isso.
A dúvida não faz parte senão da personalidade e de nada mais.

Quando a Luz estiver aí, e quando a Fusão se realizar, não pode existir a mínima dúvida sobre o que é vivido,
quer isso se refira ao Encontro com CRISTO, com MARIA, com o Duplo, com o próprio Sol.

Tudo isso é exatamente a mesma coisa, com diferentes modalidades de vivências que lhes pertencem, pois
além da história da sua vida, essa é a sua História da descida neste mundo, e da sua ação neste mundo e

sobre este mundo.
Levando-os ao que vocês Eram, antes de estar sobre este mundo e neste mundo.

É exatamente isso.



***

Então, sejam cada vez mais Leves, cada vez mais Alegres, pois não outra possibilidade senão ser Leve e
Alegre.

Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na ausência disso irão viver, em um primeiro
momento, os elementos que não serão, de fato, senão o face a face com a sua própria negação da Luz.

A Luz jamais pune.
A Luz revela e desvenda, e põe na Alegria.

Por outro lado, se a personalidade se opuser, ela própria será confrontada com os seus próprios sofrimentos.
Aí está o que é levado a se implementar cada vez mais.

Quer seja através dos seus sentidos, quer seja através da Visão Etérea, da Visão do Coração, da percepção
das Vibrações, do próprio estado da Consciência, para vocês, ainda uma vez, isso não trará mais qualquer

dúvida de que acontece qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário, de verdadeiramente Desconhecido
e de verdadeiramente inédito.

***

Aí estão as poucas palavras que, enquanto portadora da Estrela UNIDADE e do Manto Azul da Graça, eu tinha
que transmitir para vocês.

Se houver em vocês interrogações, em relação ao que eu falei, eu os escuto.

***

Pergunta: A fim de deixar fazer qualquer coisa, e a fim de que o mental e o meu hábito de
concentração não intervenham mais, a minha Atenção e a minha Intenção devem se tornar inativas?
Sim, como foi falado (ndr: intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)), e será falado cada vez mais.

Eventualmente, você pode se colocar no novo Som quando ele se aproximar de você.
 Eventualmente, você pode levar a sua consciência à Presença que chegar à sua esquerda.

Isso é suficiente.

***

Pergunta: No caso em que os sons agudos forem mais perceptíveis do lado direito do que do
esquerdo, poderá ser por causa do Canal Mariano não estar completamente instalado? 

Eu não falei disso, eu disse simplesmente que o Som se modificava.
O Canal Mariano está sempre à esquerda, ele nunca está à direita.

O importante é a modulação do Som, dando-lhes qualquer coisa que lhes parece como completa, a partir do
momento em que um Ser de Luz, seja ele quem for, se aproximar.

 Quer o Som seja percebido de maneira mais forte à direita, ou à esquerda, não tem nada a ver com isso.

***

Pergunta: Os formigamentos em todo o corpo, há dois ou três dias, estão ligados aos processos em
andamento?

Tudo, absolutamente tudo o que vocês percebem e sentem está ligado ao processo em andamento.
Não há senão o mental e a personalidade que vão tentar se pendurar em uma doença, ou em qualquer coisa de

anormal.
Os sintomas, os sinais que vocês percebem, estão apenas começando.

Seja qual for a intensidade de onde partirem.

***

Pergunta: Qualquer tentativa de tratamento, pelos meios clássicos, se torna inútil, já que as
manifestações físicas estão ligadas às evoluções em andamento? 

Por que razão?
Não há qualquer relação, nem qualquer interdependência.

A Luz, no âmbito da Fusão com a Luz e de se fundir com a Luz, vai demonstrar que este corpo já não tem
qualquer importância.



qualquer importância.
Não são vocês que decidem negligenciar o corpo, apreendam-se bem disso.

Mas a Luz leva a consciência ao que vocês São, de toda a Eternidade, e não mais na inscrição em meio a um
corpo.

Agora, se este corpo estiver em sofrimento e se você tiver consciência disso, obviamente, é preciso tratá-lo.

***

Pergunta: Em cada Alinhamento, eu sou trespassada na cabeça, por alguma coisa fria. 
É preciso partir um dia.

Por onde você vai partir?
Pela cabeça, que é a Libertação, ou pelo ventre, que é ainda uma forma de confinamento.

***

Pergunta: Isso pode ser a presença do Duplo?
O encontro com o Duplo pode ocorrer neste corpo, como no Sol.

Portanto, se você for aspirado, significa que o encontro vai ocorrer além deste corpo.
Ser aspirado, ou ser penetrado pelo Ponto mais alto da cabeça (que é o Ponto ER), significa a Libertação e a

Liberdade.
Quer você vá para o Sol, quer o Duplo o impulsione pelo Ponto ER, ou se manifeste pela esquerda, é

exatamente o mesmo princípio.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e por toda a parte, vivamos uma Comunhão.

No que se manifesta em vocês, seja qual for o lugar (o Coração ou a cabeça, à sua esquerda, em vocês, ou
atrás de vocês), a Luz está trabalhando.

… Compartilhamento da Dádiva da Graça …

Eu sou GEMMA GALGANI.
A minha Luz Branca está cobrindo vocês.

Eu estou em vocês, por que eu sou vocês, como vocês são eu, na Unidade, no Absoluto.

O meu Amor os acompanha e a minha Presença também, para alguns de vocês.

Eu lhes digo até breve.

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

1 - OMRAAM (Aïvanhov) (19.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/om-aivanhov-19-de-maio-de-2012-autres.html

 * 
2 - UM AMIGO (20.05.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-20-de-maio-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
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~ Mecanismos Alquímicos da Realização do Éter ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Graça estejam conosco.

Foi-me solicitado (pelo Conselho dos Anciãos) para vir, entre vocês, a fim de tentar explicar-lhes os
‘mecanismos alquímicos’ que se produzem, atualmente, resultantes (como isso lhes foi explicado pelo Arcanjo
ANAEL) da mescla, da interação, entre o que foi chamado de Onda da Vida e a Vibração do Supramental (ou

Luz Vibral).
O que se desenrola poderia ser denominado uma realização do Éter ou, em linguagem ocidental, uma

transubstanciação.
Isso corresponde a uma modificação importante (ou a uma mudança radical, se vocês preferirem) entre o que
acontece entre a estrutura que vocês conhecem na qual a sua consciência está (que é o corpo físico) e a nova
estrutura que está em ressonância e diretamente ligada à ação e ao desdobramento da Luz Vibral, assim como

à ação e ao desdobramento do Manto Azul da Graça, assim como, à Onda da Vida.
Isso se traduz, já (para vários de vocês que vivem esses processos), por sensações incomuns.

Essas sensações (certamente, nem todas agradáveis) implicam em uma modificação radical da sua
consciência.

Convém apreender-se de que o que se desenrola em vocês, e ao redor de vocês, é um processo
perfeitamente normal, no que visa restabelecer o retorno do Supramental (tal como SRI AUROBINDO havia
explicado, assim como vários caminhos iniciáticos e de transformações da consciência, vivenciados desde

tempos imemoriais, que isso tenha sido relatado no Oriente ou no Ocidente) de certo número de
manifestações suprassensíveis, de manifestações místicas ou espirituais, em ressonância com a aquisição

(digamos) de um estado de ser novo.
Até agora, isso não se acompanhava de modificações mais importantes do que aquelas que foram descritas,

devido ao confinamento da Terra.
A Terra que foi liberada, que lhes dá a possibilidade, a vocês também, de serem os Liberados Viventes e de

manifestar a sua consciência, em um espectro que nada mais tem a ver com a consciência ordinária (nem
mesmo com as experiências extraordinárias), mas, sim, para estabelecer-se em novos espectros de vida, em

algo que é Liberado (onde não existe mais a menor possibilidade de confinamento).

***

Isso é para ser vivido.
E eu insisto nisso.

O conjunto dos processos visando a realização do Éter foi manifestado (para alguns de vocês), já, desde mais

UM AMIGO - 20 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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de um ano, com relação à realização da Visão Etérea (diretamente conectada, eu os lembro, ao que foi
chamado de ativação do 12º Corpo e, em parte, do 11º Corpo).

A Visão Etérea (como lhes foi explicado) devia chegar ela mesma a cessar, para levar à Visão do Coração
(uma visão que nada tem a ver, obviamente, com o que é chamado de 3º olho), uma visão sem visão, ou seja,

sem olhos, sem visão mística, mas uma Visão Real e Direta, Vibratória, tal como ocorre nas outras Dimensões.
A modificação que é induzida no seu corpo recorre à circulação de energia (que é, de longe, diferente do que

ocorreu até aqui).
A ampliação desta circulação de energia está, de um lado, conectada ao que está colocado em meio ao que é
chamado de chacra do baço e chacra do fígado (ou seja, ao Manto Azul da Graça), mas, também, à colocação

em movimento, eu diria, específica, da Lemniscata Sagrada.
Esta colocação em movimento da Lemniscata Sagrada desencadeia um processo de aceleração das forças
etéreas (convencionais e conhecidas neste mundo), induzindo sua própria autotransformação e sua própria

autocombustão.
Isso se traduz, e isso se insere também (desde o aparecimento da Onda da Vida), por uma Alquimia profunda

desse corpo Etéreo, recuperando, de algum modo, os espectros de frequência e de manifestações que
haviam sido retirados da Humanidade.

Vários místicos, vários Seres, Realizados ou Liberados, descreveram algumas dessas manifestações.
Eu irei remetê-los, para isso, ao primeiro de nós que deu (há vários séculos) o conjunto das descrições

referentes também ao que é chamado de Canto da alma, de Canto do Espírito (ou Antakarana), fazendo parte
dos diferentes poderes da alma, nomeados Siddhis.

Este autor foi PATANJALI, em seus Yoga Sutras, onde ele explicava perfeitamente o que acontecia durante o
Despertar da Kundalini, durante a descida da Shakti, ou ainda, durante as modificações da Consciência.

***

Hoje, o processo se completa, de maneira considerável, justamente por esta capacidade da Terra, que carrega
este corpo, para ser Liberada.

Vocês têm então, cada um de vocês, estágios diversos e graus diversos, dos mecanismos que se
implementam (no interior do seu corpo físico, no interior das suas estruturas sutis) e que necessitam, como

vocês podem imaginar, de uma série de reajustamentos (mais ou menos fáceis).
O que faz esta facilidade, ou esta dificuldade, é apenas a ação do seu próprio mental questionador e reflexivo.
Como para a Onda da Vida, esta transubstanciação (que corresponde a um Etéreo profundamente diferente,

resultando em capacidades profundamente diferentes, em uma forma profundamente diferente) revela-se
segundo algo que está codificado, no mais profundo da célula, que vocês nomeiam: o DNA.

Não há, portanto, como interagir com isso.
Eu diria mesmo que o mental pode representar um freio enorme, para querer tentar apropriar-se ou explicar o

que se desenrola no interior do corpo.
Como eu lhes disse, já, desde alguns meses, se vocês permanecerem tranquilos, se vocês deixarem como
está [atitude de não intervir], o processo alquímico de realização do Éter irá ocorrer independentemente de

qualquer ação da sua parte, independentemente de qualquer mobilização da sua consciência porque é a Onda
da Vida, mesclada à Onda Supramental, que irá lhes permitir viver a mutação final da sua consciência e a

Liberação da sua consciência, em meio ao confinamento deste corpo.
Não há então, nem que querer reagir, nem que querer compreender, nem que querer dirigir, nem que querer

explorar o que quer que seja dos processos que acontecem.
Eles se estabelecem, de maneira natural, seguindo um plano pré-estabelecido, uma constituição pré-

estabelecida, cujo plano da forma está, de algum modo, inscrito no seu DNA.
Este DNA que foi cortado, justamente, desta capacidade e para o qual as Núpcias Celestes, a ação da

Radiação do Ultravioleta (assim como, agora, a liberação da Onda da Vida da Terra), permitem concluir esta
transmutação alquímica do seu Éter.

***
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Esta transubstanciação (porque é uma) vai se realizar em um tempo extremamente curto, guinando-os (além
das manifestações fisiológicas) para uma série de percepções inéditas, vivenciadas tanto neste corpo, como

em suas interações com o ser humano, com a natureza e com o conjunto do seu ambiente.
Mais do que nunca, a sua consciência estará deslocalizada.

Mais do que nunca, vocês irão aperceber-se de não ser uma personalidade que se observa ela mesma, mas
de ser um observador que observa a personalidade e o corpo, agir.

Naqueles momentos, convém (o máximo que vocês puderem), realizar um silêncio do mental.
Vocês irão compreender, na realidade, muito rápido, que se o mental intervém, o processo que estava em

curso, interrompe-se.
Se existir a menor vontade de explicação ou de compreensão, a vivência do que está para viver não poderá se

realizar.
Existe, naquele nível, um processo específico, visando guinar o mental e extraí-los da interrogação quanto ao

sentido do que é vivenciado.
Assim que vocês derem esse primeiro passo, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que a

sua própria consciência se libera da personalidade, que a sua consciência não está mais limitada a este corpo,
não está mais limitada a este confinamento, mas irá dar-lhes a viver um sentimento de Liberdade que vocês

jamais conheceram: é o que se chama Liberação.

***

Quaisquer que sejam as manifestações ligadas ao Caduceu de Hermes, quaisquer que sejam as
manifestações ligadas ao crescimento das Asas Etéreas, quaisquer que sejam os mecanismos de jorro da

Onda da Vida do seu corpo, quaisquer que sejam as percepções Vibratórias (e, como eu lhes disse: de
Vibrações, de estremecimentos e de arrepios deste corpo), se vocês aceitarem o que acontece, vocês irão
constatar, de maneira extremamente clara, extremamente precisa e de maneira extremamente presente, que

vocês não são nem este corpo, nem esta consciência, nem mesmo deste mundo.
Assim se realizam, para a consciência, os mecanismos ascensionais que lhes foram abordados, desde alguns

dias.
Esta transubstanciação não tem necessidade do seu mental, ela não tem necessidade da sua participação

emocional e, menos ainda, da sua compreensão.
O que se vive é, portanto, totalmente independente de um processo de focalização da consciência, até mesmo

da observação do que acontece.
Se vocês chegarem a estar nesta neutralidade, esse processo de transubstanciação irá ocorrer, em vocês, de

maneira extremamente rápida, neste período anunciado por MARIA e que vai (o que foi confirmado pelo
Arcanjo ANAEL) até 20 de junho.

Se, durante este período, vocês deixarem trabalhar o que trabalha em vocês, a sua consciência irá se
deslocalizar cada vez mais facilmente, propiciando-lhes, por um lado, entrar em contato com as outras

Dimensões que virão até vocês.
O Canal Mariano, ativado, irá permitir-lhes sentir o que vocês nomeiam presença ou entidade (do lado esquerdo

e na parte superior do seu corpo), assinalando a presença de Seres de Luz, em meio à sua consciência.
Isso poderá se traduzir por diferentes modos de comunicação, tanto por uma audição direta, como por uma

clarisenciência, como por uma clarivisão (muito além da clarividência), ou ainda pelo que vocês poderão
chamar de escrita dita automática, permitindo-lhes exprimir o que tem para exprimir os Seres com os quais

vocês estão em contato.
Naturalmente, em meio a esses contatos, podem se manifestar elementos de ansiedade, devido a esse

primeiro encontro e devido a esses primeiros encontros, que podem atrair elementos de medo ou de dúvida
para vocês.

***

Se vocês deixarem agir o que se desenrola, se vocês permanecerem tranquilos, o que alguns de vocês
percebem (por exemplo, à noite, ao nível da sua cabeceira, nos pés da cama ou acima, no teto), irá se

constituir de maneira muito mais viva e irá mostrar-lhes (pela Visão Etérea ou pela Visão Interior) mecanismos
que, até agora, eram perfeitamente excepcionais para vocês.

Isso irá se tornar, cada vez mais, o seu cotidiano.
Há, efetivamente (como isso foi dito), uma interpenetração das Dimensões, que vai ocorrer de maneira cada

vez mais flagrante, cada vez mais consciente, cada vez mais direta e cada vez mais evidente.
Retenham que, durante essas experiências, e que, durante essas vivências, o mais importante é imergir-se em
meio à consciência e não em meio ao mental ou a reações (de qualquer natureza que seja) que, evidentemente

(como vocês compreendem isso), iriam bloquear a própria experiência e impedi-los de chegar ao que é para
chegar.

Todas essas presenças, todos esses contatos, todas essas manifestações corporais e sutis, traduzem a



interpenetração das Dimensões e a Realização do próprio Éter, ou seja, esta famosa transubstanciação.
É durante a vivência desses mecanismos, Vibratórios (em outros Planos e doravante neste corpo que vocês

habitam), que lhes será dada a prova indubitável de que vocês não são nem este corpo, nem esta consciência,
nem esta personalidade, nem mesmo deste mundo.

É uma realidade que será, para alguns de vocês, extremamente desconcertante, extremamente assustador.
Mas se vocês guardarem presente na sua mente o que eu acabo de dizer-lhes, se vocês se ajudarem do que
eu acabo de comunicar (a saber, a ‘integração de passagens’ consistindo simplesmente em colocar as suas

mãos em locais específicos do seu corpo), vocês irão constatar bem depressa que esses contatos, que essas
modificações do seu corpo, irão se apaziguar e entrarão, muito rápido, em uma normalidade que irá permitir-
lhes viver isso na consciência a mais iluminada, a mais livre, a mais em alegria e a mais em Amor possível.

***

O que vocês encontrarão é as suas Moradas de Eternidade.
O que vocês encontrarão é a sua Eternidade.

Como lhes disse MA ANANDA: Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.
Mas, para viver a Morada da Paz Suprema, é preciso que a interrogação do mental (quanto a uma explicação,

quanto a uma dúvida, quanto a uma incerteza qualquer) deixe-os em Paz.
Cabe a vocês, portanto, trabalhar nisso, fazer o que lhes parecer justo para limitar a influência do seu mental,

das suas emoções, a fim de viver, em uma imersão a mais total, na Nova Dimensão, o que, doravante, é levado
a generalizar-se.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias deste mundo, como isso foi dito a vocês, o mais importante, para sair
das circunstâncias deste mundo, ali mantendo a estrutura deste corpo (enquanto isso for necessário), a melhor

forma é viver esta Consciência Nova.
Viver esta Transubstanciação, na Consciência, sem mental, sem emoção.

As manifestações do seu Corpo Etéreo (que isso seja ao nível das extremidades, que isso seja ao nível das
costas, que isso seja ao nível dos órgãos) vão se tornar cada vez mais intensas, obrigando-os, literalmente, a

modificar alguns hábitos comportamentais, quanto à alimentação, quanto ao sono, quanto também às suas
relações entre os seres.

Vocês irão se aperceber, por vocês mesmos, de que existem Vibrações e relações interpessoais que vão se
tornar muito mais fáceis, e outras, muito mais difíceis.

Há, aí, um elemento e um fator importantes: não julguem o que vocês vivenciam, não julguem o que vive o seu
Irmão ou a sua Irmã, porque cada um (eu os lembro) tem um Futuro diferente em meio à Transmutação que

está em andamento.
Algumas Vibrações vão se tornar incompatíveis.

Algumas consciências vão se tornar incompatíveis.
Outras irão se tornar compatíveis.

Muito além do que foi dito a vocês, em relação ao Casamento Místico, ou à União com o Duplo, vocês irão
realizar mecanismos de Fusões cada vez mais Conscientes, que isso seja com entidades de outras

Dimensões, com a Luz, com seres (chamados de Irmãos e Irmãs) presentes sobre esta Terra.
Vocês terão, cada vez mais frequentemente, lembranças do que vocês fazem à noite, muito além de um
simples sonho, muito além de simples projeções, nos sonhos, dos inconvenientes do dia anterior, ou do

revivido nos dias anteriores.
Vocês irão começar a viver a sua multidimensionalidade, sem deixar este corpo (para aqueles que não tiveram,

ainda, a oportunidade de deixá-lo para viajar no Veículo de Estado de Ser).

***

Tudo isso estará misturado.
O que quer dizer, também, que em meio às suas ocupações, às suas atividades, mesmo as mais espirituais e

habituais para vocês, haverá uma série de transformações.
Levando-os, às vezes, a modificar seus equilíbrios de vida, a modificar seus ambientes, por vezes de maneira

extremamente importante.
Isso não irá resultar de uma decisão do seu mental, nem resultará de uma decisão das suas emoções, dos

seus sentimentos, das suas sensações, mas, sim, de uma ação direta da Consciência e, em particular, desse
Corpo Etéreo, Realizado, e novo para vocês.

Cabe a vocês se fiar, não em suas intuições, não nos seus interesses, mas no que irão desencadear as
percepções Vibratórias que vão chegar à sua Consciência.



É preciso seguir, doravante, o que se vive, e não o que se pensa.
Este aprendizado irá se realizar tanto mais facilmente se vocês não deixarem mais interferir o seu próprio

mental, e a sua própria necessidade de explicação ou de ser tranquilizado.
Lembrem-se: se vocês derem um passo a este estado, a sua Consciência irá mostrar-lhes, claramente, que

vocês não são mais a personalidade.
Vocês irão viver, naquele momento, a situação do observador, a Presença, e até o Absoluto, sem qualquer

dificuldade.
A vivência destes diferentes estados, ou deste Último, tornou-se possível pela possibilidade, mais ou menos

grande, de deixar o que nós denominamos (e o que vocês denominam) o mental, de deixar o que vocês
chamam de crenças, de apegos, quaisquer que sejam.

Através da própria experiência da sua Consciência (induzida, eu os lembro disso, por esse Novo Éter, por
essas Novas Forças Etéreas), manifestando-se no seu próprio Corpo Etéreo, vocês terão a possibilidade de

darem-se conta, por vocês mesmos, de que algo de incomum está prestes a chegar.

***

Tudo isso contribui, durante este período, para instalar-se, de maneira cada vez mais patente, em sua Nova
Consciência, em sua Nova Morada, em sua Nova Eternidade, e nos processos que foram nomeados Ascensão

ou Translação Dimensional.
O conjunto dos Yogas da Unidade, do Yoga da Verdade, e do Yoga da Eternidade, que eu comuniquei a vocês,

representa, em seu conjunto, meios extremamente simples, utilizando a gesticulação do corpo para realizar
esta Translação, o máximo possível, na doçura (ndr: o conjunto das práticas do “Yoga da Verdade”,

comunicado em 2012, incluindo o “Yoga da Unidade”, está apresentado na coluna “Protocolos a praticar” do
nosso site) (*).

(O “Yoga da Eternidade”, por sua vez, foi apresentado por UM AMIGO em suas intervenções de 12 de abril e
de 07 de maio de 2012, e as posturas ali associadas estão descritas na coluna “Protocolos a praticar /

Integração de Passagens”) (**).

***

Eu os lembro de que nada há a fazer (ao nível mental), de que nada há a empreender (ao nível de explicação),
mas que é perfeitamente possível, e desejável, utilizar o seu corpo como um ‘sistema de ressonância’, em

relação a este novo Éter e a este novo Corpo de Transubstanciação.
É assim que vocês irão realizar, da melhor maneira, esta transformação, final e última, que é a sua.

De acordo com a sua progressão, e de acordo com a sua capacidade para Abandonar-se à Luz, ou para viver o
Abandono do Si, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez mais evidente e fácil (que isso seja em

suas vidas, que isso seja no restante da sua personalidade), porque as dúvidas e os medos serão
transcendidos, eles próprios, pela ação do que de desenrola atualmente.

***

Durante este período anunciado por MARIA (ndr: ver a intervenção de MARIA de 17 de maio de 2012) (***) e
em seguida, no período que vai conduzi-los até 20 de junho, vocês irão viver esses processos de maneira

cada vez mais importante, com uma Alegria cada vez mais considerável, a partir do momento em que vocês
não resistirem (que isso seja ao nível mental, ao nível dos seus apegos, ao nível das suas crenças, ou ao nível,

ainda, dos seus próprios medos).
Tudo irá se tornar cada vez mais fácil.

A Deslocalização da Consciência, o próprio sentimento da Presença, irá desencadear esta facilidade, ela
mesma.

Lembrem-se de que vocês não podem agir, de maneira alguma, por uma explicação, por uma vontade da
pessoa, ou ainda, por uma ação do mental ou do emocional.

É, justamente, a cessação de todos esses fatores que vai permitir realizar esta Alquimia (de alguma forma),
sozinha, propiciando-lhes viver tudo o que eu acabo de enumerar.

***

Eis o que os Anciãos me pediram para transmitir-lhes, de Coração a Coração.
Retenham que o Yoga da Unidade, que eu comuniquei a vocês desde alguns anos, e o conjunto dos

ensinamentos seguintes, são muito exatamente os mais adequados, simplesmente pela estrutura e pela
posição do seu corpo, para viver o que é para viver, na Liberação da Consciência que está em andamento.



Estão aí as palavras que eu tinha de pronunciar.
Eu vou passar a vocês, agora, a palavra, se vocês tiverem perguntas em relação ao processo de

Transubstanciação que está em curso, atualmente, esse processo de Realização do Éter.

***

Pergunta: esse processo pode ser realizado, se estivermos na personalidade e não no Si?

Ele será tanto mais fácil se vocês se tornarem de novo como uma criança.
A criança vive o que é para viver, ela não procura explicar, ela não procura compreender, ela não procura

projetar.
Ela está instalada, permanentemente, no que ela É.

Nesta circunstância, então, a personalidade não é um obstáculo.

***

Pergunta: perceber-se no centro do Coração, e no centro do Corpo de Luz, isso corresponde ao Ser?

Aquele que vive isso sabe pertinentemente se ele está no Ser.
Não pode existir questionamento quanto à Presença, quanto à vivência do Si.

O que questiona, neste caso, é, evidentemente, o mental, que quer se apropriar ou explicar o que ele vive.

***

Pergunta: esta prática de centramento no Coração e nos Corpos Sutis é compatível com o que acontece
atualmente?

Qualquer focalização e qualquer Atenção da Consciência, colocada em um dos Pontos do Corpo, corresponde
ao estabelecimento do Si, como nós explicamos isso, durante anos, com relação às Estrelas e as Portas,

assim como nas Núpcias Celestes e nas cinco Novas Frequências do corpo.
Hoje, é preciso parar com esse tipo de prática.

Apenas permanece o seu corpo, enquanto ressonador.
Se a sua Consciência, ou a sua Atenção, se colocar em um desses Pontos, vai existir necessariamente uma

aplicação do mental e da vontade, o que irá contra o processo de Realização do Éter, ou da
Transubstanciação.

***

Pergunta: convém então levar a Atenção em todos os lugares e em nenhum lugar, ou seja, não se fixar em
nada?

O melhor é em nenhum lugar.
Eu creio que isso foi demonstrado, por palavras por vezes veementes, pelo Absoluto (ndr: BIDI).

Lembrem-se, em tudo o que eu posso lhes dizer e lhes disse, sobre esse desenvolvimento particular da Fusão
dos Éteres, com relação ao seu Corpo e à sua Consciência, doravante: nenhuma interferência do seu mental,

em qualquer das suas ações, poderá ser eficaz.
Vocês irão constatar, bem depressa, que a Atenção colocada não importa onde, que a Atenção, ou a vontade

do que quer que seja, bloqueia sistematicamente esse processo de Realização do Éter.
A colocação em movimento do corpo, através das posturas, dos gestos, fazendo parte do Yoga da Unidade,

do Yoga da Eternidade, ou do Yoga da Verdade, é uma ajuda, porque não é o mental que intervém, mas a
colocação em ressonância do seu próprio corpo físico, denominada ‘onda de forma’.
Onda de forma que não é influenciada por qualquer emoção ou por qualquer mental.

Em relação à sua pergunta, se você quiser estar centrado no Coração, então, coloque a sua mão sobre o seu
Coração, mas não coloque a sua Atenção sobre o seu Coração.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu terminarei com essas palavras que são, de alguma forma, preceitos e conselhos.
A Luz (em sua Vibração), o Amor (em sua Vibração), são Inteligência.
O Amor e a Luz não têm necessidade de qualquer inteligência exterior.

Em todas as Dimensões Unificadas, esta Inteligência da Luz torna-os Livre, porque vocês não têm cérebro,
vocês não têm vontade, vocês obedecem, simplesmente, ao que vocês São, e não ao que vocês acreditam ou

pensam.
Tornar-se-á o mesmo neste mundo.

Isso decorre diretamente da sua Liberação e da Liberação da Terra.
Todos os mecanismos e os modos de funcionamento, que lhes eram conhecidos, devem ser deixados de

lado.
Naturalmente, esses mecanismos irão lhes servir sempre para assegurar o que vocês têm que assegurar em

sua vida cotidiana.
Mas não misturem o que resulta da sua vida cotidiana ao que se vive no Plano da Vibração e da Consciência

não ordinária, que nada mais tem a ver com a vida cotidiana.
Vocês irão constatar que, se vocês não procurarem explicar, compreender, racionalizar, vocês poderão

perfeitamente estar em uma atividade ordinária e viver este extraordinário, porque a Sua Consciência irá se
colocar em outros lugares além do que se faz, em outros lugares além deste corpo, enquanto mantendo a

atividade coerente que vocês estavam prestes a praticar.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês cessarem de querer interagir com

o que chega.
Lembrem-se disso.

Isso irá permitir-lhes ganhar um tempo precioso, em termos humanos, no que se instala agora, e que vai se
instalar cada vez mais depressa (como lhes foi anunciado pela própria MARIA).

A Ação do Manto Azul da Graça vai se tornar cada vez mais intensa.
A Visão Etérea fará aparecer, para vocês, Partículas Adamantinas, organizadas de maneira muito mais

sistemática do que antes, que isso seja para agenciar Seres de Luz, Embarcações Interplanetárias de Luz, ou,
ainda, Seres de Luz entrando em contato com vocês, à noite ou em qualquer outro momento.

A sua Consciência não estará mais confinada, de qualquer maneira, salvo se vocês mesmos decidirem
permanecer confinados, salvo se vocês mesmos fizerem intervir e interagir o seu mental, as suas emoções, os

seus afetos, as suas crenças, ou as suas vontades.
Cabe a vocês, como sempre, decidir aí onde vocês querem estar, o que vocês são, e o que vocês se tornam.

O que decide é, ou o seu mental, ou a sua vontade, ou a Luz.
Não há outra escolha.

A partir daí, resulta todo o resto.

***

A explicação e a compreensão não irão substituir, jamais, doravante, a vivência, e cada vez menos.
Não pode existir a menor justificação ao que vocês São, neste mundo: há (como lhes foi dito) um princípio de

separação, uma ausência de continuidade, entre a consciência ordinária e a Consciência Absoluta.
Hoje, o que acontece é realmente o seu Retorno à Eternidade.

Como vocês querem encontrar os meios, ao nível da personalidade, para explicar ou compreender o que quer
que seja do que lhes é totalmente Desconhecido?

Há apenas passando, com facilidade, neste Desconhecido, que vocês poderão, naquele momento, realizar a
Passagem nos dois sentidos, mas não antes.

Eu os empenho, portanto, a realizar a Integração de Passagens, como eu a transmiti (ndr: ver o protocolo “Yoga
da Eternidade: Integração de Passagens”, na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (**).

Façam isso, porque colocar o seu corpo nessas ressonâncias irá facilitar tudo o que eu acabo de explicar.
Não é qualquer ação do seu mental, qualquer atenção do seu mental, que poderá substituir o que eu transmiti a

vocês.

***

Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes dou a Paz e o Amor que vocês São, e que nós Somos.
Comunguemos, juntos.

UM AMIGO lhes diz até breve.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

(*) – ‘YOGA da VERDADE’ (inclui YOGA da UNIDADE)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da

 *

(**) – ‘YOGA da ETERNIDADE’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-integracoes-de-

passagem
*

(***) MARIA (17.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-17-de-maio-de-2012-autresdimensions-

com-audi
***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1464

20 de maio de 2012
(Publicado em 21 de maio de 2012)

***

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

************
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http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1464
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-17-de-maio-de-2012-autresdimensions-com-audi


Questão: refutar e dizer: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, porque tudo está consumado»,
facilita a Dissolução?

Desde quando o Pai tem mãos?
Desde quando você tem algo a entregar a quem quer que seja?

Através da pronunciação dessa frase, você se afasta de sua própria Dissolução no Absoluto, uma vez que considera
que existe um Pai (onde quer que ele esteja situado).

Você mantém, portanto, o Si.

O Abandono do Si não é entregar o que quer que seja ao Pai, mas entregar-se a outra coisa (para além de toda
forma, de toda denominação ou de toda definição).

Nada há a fazer: ficar tranquilo, calmo.
Tudo se desenrola sem qualquer intenção, sem qualquer oração, porque a oração considera que há algo de exterior.
É o próprio princípio e o fundamento de todas as religiões que os levaram a criar, a conceituar, algo de inacessível.

O Pai é a Fonte.
A Fonte não é o Absoluto.

Agora, faça como você quiser.

Questão: foi o Arcanjo ANAEL que nos falou para dizer essa frase no momento final.

Para viver o Si, para estabelecer o Si, mas não o não Si.
Para criar uma identificação, chamada Comunhão.

Mas a Comunhão não é a Dissolução.
Fusionar não é estar fundido.

Há uma diferença.
O próprio apelo que você cria, cria um pedido e uma falta.

O Absoluto não pode ser qualquer falta.

Questão: você disse: «nada pode durar do que é inscrito no tempo desse mundo, exceto o que não se
move, que é imóvel». E isso se revelará, então, unicamente pela refutação e o interrogatório do «quem sou

eu»?

Encontre-me uma coisa que não se mova nesse mundo, que gire ao redor de qualquer outra coisa.
É uma visão do espírito.

O Centro não pode estar nesse mundo.
Ele está por toda a parte, mas além do Tudo.
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O tempo é o espaço.
Assim que você saiu do tempo, a ilusão é fazer crer que há um tempo separado de um espaço e um espaço separado

de um tempo, que cria a distância.
Isso não existe.

O Centro não é tempo algum.
Ou, então, ele é todos os tempos, mas no espaço (que é o tempo).

A separação do tempo e do espaço participa da ilusão.
Quando você é Absoluto, o tempo não existe.

Ele é o espaço e, nesse espaço, no qual você não tem mais pessoas, no qual você não é mais uma pessoa, no qual
você não é um indivíduo e no qual você não é mais um indivíduo: você é o Centro, o Absoluto.

E, aí, é-lhe dado a perceber – para além de toda percepção, porque você se fundiu dentro – o azul escuro e bilhões
de estrelas.

Aí, você não se move.
E você está em lugar algum e por toda a parte.

Você não pode ser limitado a qualquer tempo ou qualquer espaço.
Só o ego mantém o tempo, porque o que se move, o que é efêmero, é inscrito no tempo, sempre (seja esse saco de

alimento, seus pensamentos, suas emoções, quaisquer que sejam).

Questão: é desejável passar pela Fusão com meu Pai e a Dissolução nele mesmo para tornar-se Um e,
unicamente após isso, considerar o Absoluto?

Considerar o Absoluto não permite ser Absoluto.
Apenas depois que você solta tudo o que crê ser – e mesmo o Si – é que você penetra na não consciência (ou a-

consciência).

Os mecanismos de Dissolução são, antes de tudo, o Abandono do Si, o Abandono do Eu Sou.
A partir desse instante, aparece um Duplo.

Quem quer que ele seja, não o personifique – mesmo se ele seja personificado – porque o reencontro permite o
Absoluto.

Se você fosse capaz de fusionar com um fio de erva, você viveria, exatamente, a mesma coisa.
Mas, por razões de comodidade, você escolhe, em geral, um deus (qualquer que seja), um modelo ou outro Ser.
De fato, você não o escolhe: é aquele que aparece à sua própria ressonância, como uma imagem no espelho.

Enquanto você não realizou o Si (se fosse o caso), é preferível escolher uma imagem.
Mas vem um momento em que a própria imagem deve fundir-se (como você se funde).

Não há necessidade de entidade, nem de você, aliás.

É preciso sair da visão que puxa tudo para si.
O pensamento é assim feito – o mental, também – para que vocês tenham necessidade de ver-se.

Mas, enquanto vocês creem ver-se, através de algo de exterior a vocês, vocês não se veem.
E por uma razão: nada é necessário puxar para si, é preciso dar o Si.

Enquanto existe uma experiência, enquanto existe uma sede de experiência, enquanto existe uma contemplação do
Si, do Eu Sou, o Absoluto não é revelado.

Mas, para muitos, isso é muito difícil.
Portanto, nesse caso, fique no Si.

Mas, de qualquer modo, tenha-se tranquilo.
Porque, quem joga o jogo de querer jogar algo?

Seja o espectador, se você não pode sair do teatro.
Mas não seja aquele que desempenha o papel.

Esqueça-se, totalmente.
O que quer que lhe diga seu ego (que é o neant, que é assustador), isso não é verdade.

Questão: se, no Si, há, ainda, modelos, crenças, é preciso fazer uma introspecção, a fim de descobri-los,
quando eles se escondem no inconsciente, a fim de refutá-los? Ou esperar que apareçam, no curso da

vivência?

A refutação não deve concernir ao que você procura.
Se você procura, no Mim, o que está inconsciente, o que é que acontece?

Você dá a ele um peso, uma verdade que não existe.

O que aflora, o que sobe como pensamento deve ser refutado, mas não vá procurar o que não aparece.
Se não, você recai do Si ao Eu, você mantém a personalidade.

Nenhuma ação na personalidade permite sair da personalidade.
É o ego que crê nisso.

A refutação é interessar-se pelo que se manifesta no Si ou, eventualmente, no eu, mas não vale a pena entrar no eu.
Se não, você atribui crédito a ele, você o revaloriza, você joga o jogo da dualidade, considerando que você é uma

sombra.
Mas você não é a sombra de si mesmo: você é Luz e Amor.

Nada mais.

Tudo o que aparece na consciência é uma sombra.
Por que ir revelar o que dorme e que não existe?



Para torná-lo consciente?
E manter o eu?

Questão: minhas atividades, meu trabalho são incompatíveis com o desenvolvimento do Absoluto, se
nutrem a dualidade, a ilusão, ou mesmo o confinamento?

Você se dá conta do número de eu que você pronunciou (meu trabalho, minha atividade)?
Quem lhe disse para deixar o que quer que fosse?

Quem lhe pede isso?

Comece, já, por suprimir os eu e os meu.
Você está identificada.

Além do corpo, você se identifica às suas ações, à sua vida.
Você não pode pôr fim à sua vida, uma vez que você não é sua vida.

Não é, tampouco, suprimindo o que é aparente, desse modo, que você vai podar, que você vai encontrar o que quer
que seja.

Eu a convido a voltar a escutar sua questão, para ver quantas vezes há minha vida, mim, meu, eu.
Há apenas isso.

Refuta isso, e não se ocupe disso.

Você não é o que se desenrola.
Deixe viver a vida que se vive.

Deixe o trabalho fazer-se.
Você não é o trabalho que se faz.

É isso o que eu digo.
Eu não disse que era preciso deixar o que quer que fosse.

Não há qualquer obstáculo ao Absoluto, a não ser você mesma.

Questão: poderia falar-nos da linguagem e do silêncio, na ligação deles com o Absoluto?
A linguagem é própria desse saco de alimento.

A consciência é uma secreção desse saco, tal como vocês nomeiam.
Mesmo o eu Sou: o que é que ele se torna, quando esse saco não está mais aí?

Você acredita que vai poder proclamar «Eu Sou», do outro lado, sem corpo?
É uma ilusão.

Em seguida, o silêncio e a linguagem.
O que é a linguagem?

O espaço entre dois silêncios.
Não há silêncio.

Há apenas o fato de ficar tranquilo porque, quem pode dizer que está no silêncio?
Você pode fazer o silêncio das palavras.
Você pode fazer o silêncio dos sentidos.

Mas o corpo continua aí, e você continua dentro dele.

Essa é apenas uma primeira fase da introspecção, que vai fazê-la viver o Si ou uma aproximação do Si.
O Absoluto não se importa com a linguagem.

Há apenas que fazer silêncio.
Porque, mesmo o Eu Sou é um som.

Um som primordial, aquele que aparece, também, no Absoluto, nesse azul escuro e nessas estrelas (que não o são).

É claro que você pode trabalhar no Si, reforçá-lo, pela meditação, pelo silêncio.
Mas todos eles são apenas jogos.

A linguagem é um obstáculo.
O mais importante é ficar tranquila.

Se você se esquece de si mesma, o Absoluto está aí: sem nada procurar, sem nada pedir, sem procurar zonas de
Sombra, sem procurar uma Fusão (ela se produz por si mesma).

Deixe esse corpo viver sua vida.
Deixe-o falar, se ele quiser.

Deixe-o fazer o silêncio, se ele quiser.
Mas você não é nem a linguagem, nem o silêncio.

Isso pertence à ilusão.

A linguagem é criada pelo saco de alimento: é uma interface da consciência.
O silêncio também.

Questão: uma expansão do vazio, uma paz, um êxtase permite ao Absoluto revelar-se, se se apaga,
completamente, desse estado?

Sim.
A partir do instante em que você considera que não é a experiência que você vive, a partir do instante em que você

refuta essa experiência (sem querer extrair-se dela, mas constatando-o), então, o Absoluto está aí.
E você não poderá mais falar de uma experiência.

A experiência pertence, sempre, ao Si, ou à Presença, ou ao Eu Sou porque, se não houvesse observador que vive a
experiência, o que restaria como experiência?

Nada.



É o Si que joga dele mesmo e com ele mesmo.
É muito sedutor, porque a consciência é apenas uma experiência.

E, quanto mais as experiências aparecem, mais a consciência delas se nutre.
Como você quer, nesse caso, chegar a ser o que você É?

Há experiências que você não pode reproduzir.
E, aliás, esse gênero de experiência sobrevém, sempre, inesperadamente, sem preveni-los, caso contrário, vocês não

a viveriam, por medo.
Aí também, não se extraia de nada.

Refute-a, ficando tranquila.
De qualquer modo, deixe vir, e você constatará que há algo que está por trás do observador, por trás daquele que

diz: «eu vivo uma experiência e um êxtase».
Aí, você está no bom caminho, porque você fica tranquila.

Se você aceita que não é você que vive a experiência (mas o Si), então, o Absoluto está aí.

Questão: uma de suas intervenções pareceu-me límpida, mas eu acreditei compreender que o Absoluto
revelar-se-ia a nós, unicamente, quando não se compreendesse mais nada. O que é isso?

O dia em que você compreender que nada pode compreender, o Absoluto estará aí.
Vá além do que é compreendido, porque compreender é tomar, é apropriar-se, é justificar, é explicar.

O Absoluto não pode ser nem compreendido, nem justificado, nem explicado.
E isso não é uma experiência.

Apreenda – como na questão anterior – que há, sempre, uma consciência que observa.
Vá além do observador.

Você não é aquele que olha a peça, nem mesmo a poltrona onde ele está sentado.
É preciso sair do teatro para compreender que não há teatro.

Mas o fato de sair não é uma ação: é uma imobilidade total, na qual você é o Centro, de toda parte.
É o eixo da roda.

O que eu digo não é feito para ser compreendido.
Justamente.

Quando isso aparece como límpido, não é mais o cérebro, por vezes, é o Si.
É o imediatismo do que você apreende que cria o sentido, mas vá além do sentido.

Vá além do que é compreendido.
Aceite que, desse lado (aí, onde você está), você é ignorância e que todo conhecimento é ignorância.

Solte seus conhecimentos e, aí, naquele momento, você considerará – porque é a Verdade a mais total – que você é
ignorante.

Porque eu poderia perguntar-lhe: diga-me, quem É você?
O que você teria a responder?

O que quer que você compreenda, o Absoluto é imóvel, seja nessa forma efêmera, ou que ele não esteja mais em
lugar algum.

Não há mais experiência, nem compreensão.
É um estado, além de todo estado.

Assim que você compreende algo, você tem a impressão de que isso lhe aparece como claro e que você o conhece.
E, portanto, você pode conhecer apenas o que é exterior a você.

É preciso, também, superar isso.
O Absoluto não é uma compreensão, bem ao contrário.

Não é, tampouco, uma experiência.
Não é, tampouco, um estado.

É o Final.

Questão: eu vivi a Fusão com a natureza. O resto ao redor era apenas um cenário. Depois, o Véu da ilusão
rasgou-se e apareceu a brancura da Luz. O que era?

Isso se chama a infinita Presença.
É o momento – como você o diz – em que o Véu rasga-se.

É, de algum modo (se posso exprimir-me desse modo), a antecâmara do Absoluto.
Simplesmente, isso foi – como você o diz – uma experiência.

Para o Si, é uma etapa.
Ela é respeitável.

A coisa a realizar não é comemorar, lembrar-se dessa experiência, mas, aí também, observar, além da experiência e
da memória da experiência.

Quem é você?
Coloque-se a questão: que sou eu?

Será que eu sou o observador que viu esse Véu da ilusão que se rasgou?
Será que eu sou a Luz que eu vi?

Você não pode ver o que você É, de maneira alguma, quando a experiência pode reproduzir-se.
Se ela se reproduz (e reproduzir-se-á), vá além do que você observa.

É o único modo de fazer desaparecer o observador.

Como você diz: é um cenário.
Mas vá além do cenário, também.



É uma fase preliminar.
O que eu quero dizer com isso: esqueça-se dessa experiência, ela já teve seu efeito.

Ela terá ainda mais efeito.
Lembre-se: você não é, jamais, as experiências que você vive, mesmo se a consciência está ávida dessas

experiências (e, se possível, luminosas, e não sombrias).

Eu a engajo, portanto, a superar a experiência.

Questão: a memória que se liquefaz é uma ajuda para superar o jogo do mental ou é um jogo, uma
recuperação do ego?

Não.
O ego tem necessidade da memória.

Olhe a criança que é virgem.
Ela não é afetada por qualquer memória, pelo menos muito jovem.

A memória é ligada ao tempo e à sua separação do espaço.
Você tem a memória do que você era antes?

A memória não lhe é de qualquer ajuda.
Então, regozije-se.

Você verá que, se sua memória desaparece, o que resta?
O Absoluto.

A memória pertence a esse mundo.
Ela faz parte da experiência.

Não é a Vida.
Portanto, regozije-se.

Questão: eu não sinto mais os estados de Contentamento que me ajudavam a viver. Eu devo renunciar a
esses estados, para estar no Absoluto? Eu tenho a impressão de perder o contato com o que eu nomeava

o Divino. Isso quer dizer que eu devo refutar esse estado? Pode ser o Si?

Se você refutou (ou que não o tenha refutado), você constata que ele não está mais aí.
Você mesma diz que era uma ajuda, para suportar.

Mas o Absoluto não tem necessidade de qualquer ajuda, nem de ser suportado pelo que quer que seja.
Porque é o que você É.

O Absoluto é Contentamento, mas ele nada ajuda a suportar, porque é sua natureza de ser o Contentamento, e não
de viver a experiência do Contentamento.

Portanto, é claro, isso deve desaparecer da experiência, para que se torne, realmente, o que você É.

Eu disse: a Vibração, o Samadhi, as saídas do corpo, tudo isso representa o quê?
O Si, a a-consciência.

Ir além da consciência é não mais ter consciência, nem memória, nem Vibração, nem nada.
Quando isso acontece, ou você se desola (e é o Si que se desola), ou você aquiesce e, aí, tudo se revelará, para

você, sem esforço.
Isso provará, de algum modo, que você renunciou.

Há, realmente, um Abandono do Si.

Você construiu o Eu Sou.
Você viveu o Eu Sou.

É tempo de superar isso.
É o que se produz.

Então, acolha.
E você não terá mais necessidade de suportar a vida.

A Vida desenrolar-se-á.
Você estará aqui (nesse corpo), mas, também, por vezes, em por toda a parte em outros lugares.

Você não será mais afetada pela repetição desse gênero de experiência ou pelo desaparecimento dela.

Você não deve nutrir-se da Luz, mas Ser a Luz.
É o que você É.

Então, o ego vai inventar sombras, projeções, experiências.
Ele chama a isso Divino.

Mas quando isso desaparece, você está madura.

Questão: que são os Leilas do Senhor?
É um jogo.

É a cena de teatro.
A vida é jogo [peça de teatro].

Então, por vezes, vocês têm papéis de comediante, por vezes, papéis de algoz, por vezes, papéis de vítima.
Às vezes, vocês estão felizes, às vezes, vocês estão infelizes.

Mas são esses jogos, justamente, que mantêm a consciência e o Eu Sou ou o ego.

Os Leilas do Senhor é além, ou seja, já, reconhecer o que acontece.
É considerar que o mundo não é mais real do que você.

É o cenário que está aí, que permite à consciência manifestar-se porque, sem manifestação, não haveria consciência
(qualquer que seja essa manifestação).

Porque a manifestação é, sempre, uma expressão e uma projeção ao exterior (qualquer que seja esse exterior).



Então, são jogos.
A consciência joga de observar-se.

O Absoluto não é consciente.

Questão: ignorar os pensamentos é uma maneira de dar, ainda, peso ao mental?
Absolutamente não.

Questão: o que é que eu não teria identificado, que nutriria meu eu e que eu teria que conhecer hoje?
Se algo não está aí, se sua consciência não o vive, por que você quer que eu lhe responda, de maneira precisa,

sobre seu inconsciente?
Você quer que eu nutra o quê?

Coloque-se a questão: o que você ainda está olhando, se não é seu próprio umbigo?
Não é preciso brincar com os medos.

Nada há a escavar, porque você escava um buraco: você cai dentro.
É, de algum modo, lógico.

Não vá procurar o que nada lhe pede.

Questão: como ficar calma, imóvel e tranquila?
Fique tranquila.

O que você quer que eu lhe diga mais?
Porque, se eu lhe dou algo a fazer (um conselho), você estará ainda menos tranquila.

Você persegue um objetivo que não pode existir.
Saia de si mesma.

Aí também, não se olhe o umbigo e esse corpo que tem necessidade de mover-se.
Ele exprime um medo.

Então, você quer saber qual é esse medo?
Isso para nada serve, a não ser para reforçar o ego.

Esqueça-se, de você também.
Você participa do movimento, porque você está identificada ao movimento.

Enquanto você crê que você é o movimento desse corpo que se move sem parar, ou desses pensamentos que saem,
como você quer ficar tranquila?

E, se você quer opor-se a isso, coloque-se a questão: quem se opõe?
Sempre o eu.

O Absoluto a nada se opõe: ele É, além do Ser.
É o não ser, o não Si.

Portanto, nenhuma técnica do Si ou do eu pode solucionar o que você me pergunta.
É você que deve mudar de ponto de vista.

É você que deve deslocar-se do movimento.
Porque, se eu acrescento outro movimento, o que acontece?

O Absoluto está menos aí.
Portanto, eu não posso nutri-la.

Questão: Viver a Dissolução, Fusão, Dissolução com a Mônada corresponde a realizar a Dissolução do Si?
Isso realizado, não é, então, viver as condições ideais do Absoluto?

Não existe qualquer condição ao Absoluto.
O Absoluto não é uma etapa, nem uma realização.

Contudo, o Sol, um fio de erva pode permitir-lhe realizar isso mais facilmente, por quê?
Porque a consciência não é mais tributária desse saco de alimento.

Ela concebe-se, a si mesma, existente fora desse saco, e é o Eu Sou, o Si.

Agora, o erro seria crer que há condições, preliminares: não há nenhuma.
Você procura, através de conceitos – portanto, através do mental – porque você tem necessidade de colocar

conceitos e de apoiar-se neles.
Isso fará, sempre, parte da experiência.

Assim que você procura, você já está no erro, porque nada há a procurar.
Procurar é sair do ficar tranquila, é voltar a jogar o jogo da experiência.

Ora, toda experiência deve cessar.
Portanto, mesmo o que é nomeada Mônada ou Duplo ou fio de erva chega a você quando você está pronta.

Não é você que vai para ele, caso contrário, é um desejo, é, ainda, uma experiência.

Não se ocupe, tampouco, disso, pare de colocar conceitos ou condições.
Você não pode sair disso com a reflexão, é impossível: toda reflexão é um espelho do eu ou do Si, nada mais.

Questão: deve-se regozijar quando não se vive qualquer experiência?
Sim, e, mesmo, quando você dorme.

Questão: eu já saí do teatro, mas para encontrar um segundo cenário. O que aconteceu?
Não se regozije: substituir um teatro por outro para nada serve.

É, ainda, uma experiência, como você mesma diz.
Portanto, é preciso cessar as experiências.

É claro, elas se produzem, porque a consciência é apenas uma experiências, quaisquer que sejam.
Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.



Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.
É um instante em que todos esses jogos devem cessar.

É a avidez que cria a experiência.
Você constatará que é o momento em que não há mais qualquer avidez, qualquer expectativa, qualquer desejo, que

tudo acontece.
Mas não uma experiência.

O Absoluto não se nutre de qualquer experiência.
Ele as contém, não é a mesma coisa.
É preciso expulsar a avidez, o desejo.

Eu repito: fique tranquila, não se canse em sair de um teatro para entrar em outro teatro.
Quer ele seja mais belo ou menos belo, nada muda.

Toda experiência é da ordem da avidez ou do desejo.
Consciente ou inconsciente: isso não tem qualquer importância.

O desejo é, sempre, apenas a expressão ou desse saco de alimento, ou da alma, mas continua apenas um desejo.
A partir do instante em que não há mais qualquer desejo, o Absoluto está aí, porque é o que você É.

Você não É um desejo e, ainda menos, uma experiência.
Apenas quando você aceita tudo soltar: o Abandono do Si.

Mas, enquanto o Si vive experiências, mesmo se ele se aproxime ou dê a impressão de aproximar-se, o Absoluto não
está aí.

Em todo caso, você não está aí.
O Absoluto sempre esteve aí.

Questão: isso não estava ligado a uma vontade de experimentar, mas produziu-se espontaneamente,
quando em entrei no som.

E depois?
A experiência, mesmo que não a interesse, é apenas uma projeção em sua consciência.

O som desemboca no Absoluto, senão, ele desemboca em uma experiência.
Supere a experiência.

E não me diga que você não a quis, porque nada se produz se você nada deseja.
A palavra avidez é exata, porque se há experiência, há desejo.

Ou, então, a experiência deve ser, justamente, a perda de toda referência, e não outra referência.
Não há movimento no Absoluto.

Toda experiência não surge de lugar algum, ela é construída em algum lugar.
Quer você veja elefantes rosa ou um teatro, nada muda: é, sempre, uma projeção.

Apenas quando o cenário desaparece, totalmente, quando o Si desaparece, também, não antes.

Questão: quando se apreendeu que é preciso ficar tranquilo, não há, então, mais questão a colocar?

Você é Absoluto?
Não. Não sei. Sim, certamente.

O que é que se move, nessas respostas, se não é o ego?
Eu já respondi a uma questão, longamente, sobre alguém que não tinha questão.
A questão não existe mais do que a resposta e, no entanto, isso não é um jogo.

Questão: como soltar tudo e Abandonar-se à Simplicidade?
Reconhecendo o que você É: Absoluto.

Nada há a soltar.
Quem coloca a questão, se não é o ego?

Quem crê que deve soltar algo?

Ficar tranquilo é nada soltar: é refutar.
Enquanto você procura o que quer que seja para soltar, é que você considera, é claro, que há algo a soltar.

O que você quer soltar, uma vez que você já soltou?

Questão: poderia voltar à noção de Absoluto inclusivo e a necessidade de não negar a ilusão?
Conceber que você é uma ilusão, porque efêmera, não faz, contudo, desaparecer o efêmero.

Ele desaparecerá por si mesmo.
Você não tem necessidade de pôr fim a esse corpo: ele é programado para desaparecer.

É mudar de ponto de vista, simplesmente.
Mudar de ponto de vista exprime a Verdade e a Realidade.

Enquanto você se atribui esse corpo, esses pensamentos, essa vida, você está no ponto de vista desse corpo, dessa
vida, desse pensamento ou nessa experiência.

Mas você não é nem a experiência, nem o corpo, nem o pensamento, porque tudo isso passa.
Aceite, simplesmente, isso.

Você não tem qualquer meio de agir na ilusão porque, a partir do instante em várias consciências existem, elas criam
uma ilusão comum, que vocês chamam o mundo.

Viva o que há a viver com entusiasmo, com paixão, se você quiser, mas não seja isso.
Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.



Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.
Você não É esse corpo, tampouco você É esse mundo.

Ele existe apenas porque você ali está inserida.
Quem é responsável por essa inserção?

Seus pais?
Sua consciência?

Quem?
Se você consegue ver, sem ver, além de tudo isso, portanto, mudando de ponto de vista (eu não lhe peço para crer

no que eu digo, mas colocar sua consciência no bom lugar), então, o cenário desaparecerá, a Luz estará aí.

E, em uma etapa dita Final, você perceberá que você É isso e que a ilusão está compreendida nisso.
É apenas o jogo da consciência.

O Absoluto não pode ver-se a ele mesmo.
É o que você É.

Questão: se não se reencontra o Absoluto em nossa vida, o que acontece depois?
A consciência existe, ainda e, portanto, ela se projetará.

Questão: você precisou que o silêncio é uma questão. Você pode a ela responder?
Sim.

As palavras que, hoje, podem parecer-lhes desprovidas de sentido, o ponto de vista, o olhar.
E, sobretudo “fique tranquila”: tudo está contido aí.

O Absoluto é Isso.

Questão: colocar a consciência no bom lugar é colocá-la ao nível do Absoluto?

Não, largue-a.
Colocar a consciência é uma atenção.

Eventualmente, você pode servir-se do som.
Você se apoia no Eu Sou, mas isso não é o Eu Sou, é o não Si.

Mudar de olhar é não mais colocar a consciência em lugar algum, justamente.
É não mais colocá-la, não mais experimentar.

De algum modo, entrar no silêncio da consciência.
O ponto de vista mudará, por si mesmo, sem ter necessidade de colocar o que quer que seja.

Questão: É preciso deixar o som penetrar-nos? 
Mas você É o Som.

Se você considera que um som penetra-o, você considera o som exterior a você.
Portanto, o ponto de vista e o olhar não são bons.

Questão: é normal ter a impressão de que meu corpo não me pertence?
Mas como você quereria que seu corpo pertencesse a você?

Questão: quando se tem a impressão de não mais existir, é uma experiência do Absoluto?
Você mesmo tem a resposta: é uma experiência.

O Absoluto não é uma experiência.
Isso começa a entrar.

Vocês ali estão.
Vocês sempre estiveram ali.
Apreendam e soltem tudo.

Nada há a soltar.

Questão: quando se sente...
Quem sente?

Questão: ... uma presença à esquerda, como viver essa ressonância?
Mas ela está aí, uma vez que você a sente.

Nesse face a face (que é um lado a lado), o que é que vai acontecer?
O Absoluto.

A partir do instante em que você não é mais você, e que você É o que está ao seu lado, nesse face a face, você
percebe que não há ninguém à frente e ninguém ao lado, uma vez que nem um nem o outro é verdadeiro.

É, justamente, nessas condições se percebe, para vocês, o que vocês São.
É uma descoberta e não uma experiência porque, quando isso É, a um momento, você sente.

Depois, você ressente.
E, depois, você Vibra.

E, depois, você Fusiona.
E, depois, há o Absoluto.

Mas não é um depois, isso sempre esteve aí.
Simplesmente, sua consciência não se deslocou, suficientemente e, quando ela estiver deslocada, suficientemente,

ela desaparecerá.

Tudo isso lhes foi explicado pelos Arcanjos, pelos Anciões, pelas Estrelas.
Eu lhes digo a mesma coisa.

O Absoluto não conhece a distância.
De algum modo, o face a face do Si ao Duplo vem pôr fim à distância.

Isso não é uma experiência.



Isso não é uma experiência.

Questão: e se se viveu uma experiência de Fusão com o Duplo, mas que é parcial?
É como um exame, há parciais, será que você compreende?

Não.
Tanto melhor.

Questão: tornar-se o Som e o estremecimento, ao mesmo tempo, é correto?
De certo ponto de vista, pode-se dizer que você decola.

Portanto, fique tranquilo.
Mas isso é correto.

É a Presença Infinita.
É preciso ir além, mas está ótimo.

Não temos outras perguntas, agradecemos.
Então, calemo-nos.

Foi uma felicidade para BIDI.
E uma felicidade para vocês, mesmo se vocês não o compreendam.

BIDI saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1467

21 de maio de 2012 (Publicado em 23 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.
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~ A RELAÇÃO NOVA ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor e a Paz estejam com vocês.

Eu volto a me exprimir entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, e eu desejaria falar-lhes sobre a
consciência e os elementos podendo ali sobrevir.

Há vários anos, nós lhes falamos da consciência, dos seus diferentes estados, e eu lhes falei, há um ano,
sobre o Choque da Humanidade (ndr: ver especialmente a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro

de 2010) (*), e das diferentes consciências podendo se manifestar.
Um interveniente, novo, fala de algo que está além da consciência (ndr: trata-se de BIDI).

É importante tentar avançar, falar do que é possível falar, com relação à consciência.

***

Em todas as culturas e em todas as tradições, muitos seres humanos abordaram as experiências, os estados
não ordinários, incomuns, da consciência.

Vários ensinamentos, antigos e mais recentes, tentaram, de alguma forma, analisar esta consciência e defini-la,
o mais próximo possível das suas manifestações.

Os elementos novos, nessa época que vocês vivem, levaram, certamente, eu acho, a uma compreensão mais
ampla e mais explicativa do que é a Consciência.

Nós também insistimos, longamente, sobre o fato de que a Consciência era Vibração.
 Muitos de vocês tiveram a oportunidade de viver essas manifestações da Vibração, das Vibrações, acopladas

a Consciências não ordinárias, que isso seja pela experimentação, pela meditação, ou de maneira mais
estabelecida, eu diria.

Nós insistimos longamente sobre o Coração.
Não o coração, tal como ensinaram as regras morais, sociais, ou espirituais, ou religiosas, mas, sim, o Coração
Vibral, que determina e condiciona a própria Consciência, em sua relação com o que se denomina o outro, e ao

que é denominado o ambiente.
Durante a minha última encarnação, eu coloquei em forma, poética e escrita, um número importante de

elementos referentes às experiências que eu havia vivido, assim como as aplicações dessas experiências em
meio (eu diria) à vida ordinária.

Indo até preconizar o estabelecimento de novas regras de vida, em meio a novos locais de vida, que alguns
seguiram desde então.

***

O ser humano é um ser que eu qualificaria de social.
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Ou seja, que é indispensável, para ele, estabelecer relações.
Eu absolutamente não prejulgo a qualidade dessas relações, e a sua implicação, e o seu resultado.

A relação (quer seja consigo mesmo, com o outro, ou com o mundo, de maneira geral) é uma parte integrante
da consciência, já que é pelo jogo dessas relações e dessas interações, que se estabelece uma consciência

precisa mais do que outra.
Naturalmente, a consciência sempre irá se expressar em relação ao que pode ser conhecido, em relação ao

que pode ser experimentado, também em relação ao que foi vivenciado.
Esta consciência está inscrita em uma forma de linearidade, inscrita em um tempo, e é capaz de perceber (ou

de vislumbrar) elementos do passado e, eventualmente, de se projetar em um futuro, sempre linear.
Nós fomos muitos a dizer, também, que a meditação era o meio privilegiado de modificar a consciência, de

algum modo, de abri-la a outros espaços de percepção, a outros espaços de relação.
Isso, todos aqueles que se interessam, entre os Irmãos e as Irmãs, pela espiritualidade, ao menos

experimentaram uma vez, se isso não tiver sido regularmente.
A consciência é dependente da experiência, ela é dependente do que os sentidos deixam perceber, do que o

pensamento deixa perceber sozinho, assim como as emoções, quaisquer que elas sejam.
Esta consciência linear pode, em certas circunstâncias, extrair-se da linearidade e aceder a espaços que eu

qualificaria de mais amplos, de mais estendidos.
Dando acesso a informações e a 'relações novas', aí também, quer seja consigo mesmo, com outros estágios,

ou também, em relação às suas próprias relações com o mundo.

***

O próprio princípio da consciência é, portanto, apoiar-se na cognição, ou no conhecimento de si, no
conhecimento do mundo, assim como no que é percebido diretamente (pelos sentidos, pela experiência), mas

também pela reflexão.
Várias consciências foram definidas para vocês, eu não voltarei sobre isso, simplesmente para nomeá-las:

consciência do despertar / consciência da vigília (que é a mesma), consciência do sono, consciência do sonho
e, enfim, um quarto estado da Consciência que foi nomeado Turiya.

Cada uma dessas consciências é portadora de uma série de elementos, elementos situando-se tanto na
vivência, como na experiência, ou como no estabelecimento desta consciência.

E que vem então, de alguma forma, substituir a consciência, dita ordinária, da vigília.

***

A grande novidade e a grande característica do que acontece sobre a Terra, desde uma geração, é que
existem testemunhos, cada vez mais numerosos, falando de uma Consciência do Despertar, de uma

Consciência onde o mundo não parece mais como ele parecia ao comum dos mortais, mas se mostra mais
amplo, mais animado, maior.

Resultando em uma necessidade de instalar-se, e também, de concretizar (de algum modo) esta Consciência,
nesta linearidade, neste desdobramento do tempo que vem de um passado e que se dirige a um futuro.

Eu mesmo explicitei isso, e vivenciei, por ter acreditado em uma série de estruturas, na minha vida.
Quaisquer que sejam as experiências, que elas estejam ligadas à meditação ou a experiências que vocês

chamam de quase morte (ou experiências de morte iminente), ou que isso se revele de maneira perfeitamente
inesperada ou espontânea (sem qualquer procura e sem meditação), o resultado é sensivelmente o mesmo

quanto ao que é descrito.
Mesmo cada experiência permanecendo profundamente diferente, mesmo cada transformação (e

estabelecimento em meio a uma nova Consciência) sendo profundamente diferente, para cada Irmão e cada
Irmã que vive isso, nesta linearidade temporal.

***

Isso nos leva a colocar a questão de: por que o que era extremamente limitado, torna-se cada vez mais
comum?

Isso, nós, os Anciãos, assim como as Estrelas e os Arcanjos, discorremos longamente sobre as circunstâncias
específicas deste mundo, nesta época.

Aliás, eu já tinha antecipado isso, falando da Descida do Supramental e da Nova Humanidade, que eu situava, é
claro, na mesma linearidade de tempo, e em uma transformação da consciência pondo fim à Idade Sombria.
Pelas experiências vivenciadas (quer sejam aquelas de todos os nossos Irmãos e Irmãs que atingem esses

estados de consciência, ou por mim mesmo, e por muitos outros, mais antigos), nós fomos levados a
conscientizar que o Amor era, certamente, este espaço de Consciência e de Vibração mais gratificante, mais



agradável, e mais capaz de mudar o ser humano para um Suprahumano (como eu o havia nomeado).
E, no entanto, como a história mostrou até recentemente, esse princípio de Amor (inscrito tanto na compaixão

Búdica como nos princípios ditos Crísticos) infelizmente jamais pôde emergir, até agora, de maneira
significativa.

Visto que, evidentemente, vocês sabem disso, ainda hoje, a humanidade está em guerra contra ela mesma, e
isso, de maneira quase permanente (que esta guerra se refira à relação entre os indivíduos, entre os grupos

sociais, entre países, entre religiões), por um princípio muito conhecido, que é chamado de ‘competição’.
O Amor, qualquer que seja a aceitação desse termo, viria pôr fim a uma forma de competição, e estabeleceria

o que eu chamaria de relações harmoniosas, equilibradas, desprovidas de competição, e desprovidas de
predação.

Esse é um ideal, como eu tentei transmiti-lo, e como tentaram transmiti-lo vários profetas, várias religiões.
E, no entanto, o resultado é o que nós vemos hoje, daí onde nós estamos, e que vocês, obviamente, vocês

vivem, hoje, mais do que nunca: esse sentimento de separação, esse sentimento de divisão, esse sentimento
de competição, que foi levado ao extremo, resultando em situações insustentáveis.

***

Naturalmente, independentemente destas circunstâncias visíveis, vários elementos (através do desdobramento
da Luz Supramental, e mais recentemente, da Onda da Vida) levam-nos, talvez, a viver estados que nada mais

têm a ver com a linearidade: o conjunto dos elementos que foram nomeados Fusão, Deslocalização,
Comunhão, Estado de Ser, o conjunto de elementos que lhes foram comunicados quanto à origem do homem,
à origem deste mundo, e à origem de certa forma de alteração do seu equilíbrio normal (que isso se refira aos

vai e vem da consciência, de um estado de relação a outro estado de relação).
Entretanto, como vocês constatam, o que é vivenciado, a título individual, por cada vez mais seres humanos, aí,
tampouco, não é suficiente para estabelecer uma transformação radical da consciência a fim de ir a este Amor

particular, a esta relação diferente do que foi vivenciado nas relações até agora.

***

A Consciência se transforma.
Ela está em perpétuo movimento, ela se adapta, permanentemente.

E eis que, há pouco tempo, para muitos de vocês, começam a irromper elementos novos.
Esses elementos novos recorrem a noções de não consciência, a noções de não Si.

A noções que podem parecer estranhas à própria Consciência, já que este estado específico, que é o Último
estado, não corresponde a nada de apreensível, a nada de conhecido.

E escapa, de algum modo, a qualquer linearidade e, portanto, a qualquer continuidade, como uma Consciência,
mesmo Desperta, mesmo Turiya, poderia conceber.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês façam, quaisquer que sejam os Samadhi, mais ou menos
pronunciados, que se é deixado viver e experimentar, vocês constatam que a humanidade está muito longe de

se instalar neste Samadhi e nesta própria Consciência do Amor, na Relação harmoniosa que põe fim às
alterações da relação (quaisquer que sejam as causas: religiosas, sociais, espirituais, até mesmo).

Ninguém pode, entretanto, negar (para aqueles que ali se interessam) que existe, realmente, um processo de
Despertar particular, vivenciado ou de maneira espontânea, ou de maneira acidental, ou pela busca denominada

espiritual.
Qualquer que seja a quantidade desses seres que foram atingidos, e que abriram, neles, algumas Portas (e

que ali se estabeleceram, para alguns), o olhar relativo, linear, da consciência ordinária, não encontra
necessariamente grandes mudanças, muito pelo contrário.

Isso pode levar a consciência a se colocar questões, para um indivíduo, ou para um determinado grupo de
indivíduos, vivendo esta transformação da consciência ou a sua inserção em meio a um modelo como aqueles

que estão desatualizados e que, no entanto, persistem no tempo.

***

Eu insisti, a um dado momento, sobre o princípio da Liberação do Sol, da Liberação da Terra, da Fusão dos
Éteres, do aparecimento da multidimensionalidade, assim como sobre um processo chamado de Choque da

Humanidade.
Eu os remeto, para isso, ao que eu disse nestas diferentes épocas, para não sobrecarregar o que eu tenho de

dizer a vocês (ndr: ver especialmente as seguintes intervenções de SRI AUROBINDO: 02 de novembro de
2010 (Liberação do Sol e do núcleo cristalino da Terra), 21 de novembro de 2010 (mutação planetária), 13 de

abril de 2011 (Fusão dos Éteres), 28 de outubro de 2011 (Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito)) (**).
A consciência sempre se inscreve em uma linearidade, mesmo quando ela sai, já que a consciência é

suportada e levada por um corpo, levada por limites.



O Ilimitado, na realidade, não corresponde mais à consciência, já que ele corresponde à não consciência
(como isso foi explicado e narrado a vocês).

A consciência da humanidade é dependente de uma série de elementos, que vocês podem nomear de
diferentes modos: que isso se refira à educação, que isso se refira a sistemas que subjugam o homem, que

isso seja as crenças, quer sejam as religiões, e o sistema social no seu conjunto, que incita a consciência a não
se afastar demasiadamente desta linearidade e, eu diria, da massa de consciência da humanidade.

Uma série de coisas se transformou, em relação aos elementos que eu citei a vocês, e que vocês irão
encontrar no que eu pude dizer há dois anos.

***

Hoje, os elementos, ainda, além do aspecto de consciência ou de não consciência, vêm irromper na realidade
ordinária da humanidade.

Isso se refere também aos acontecimentos, como vocês podem procurar, referentes tanto ao Céu como à
Terra, em seus aspectos geofísicos, sonoros, e em seus aspectos de transformação.

Existe também, por outro lado, uma possibilidade, real e muito maior, além do estado Turiya, de encontrar
outras Relações não recorrendo mais a esta linearidade do tempo, mas se inscrevendo no que é chamado

de contato multidimensional.
Aliás, uma série de processos está operando há uns trinta anos, e se vocês estiverem me escutando significa,

evidentemente, que vocês ali estão interessados.
Um número considerável, e cada vez maior, de seres humanos, entra em contato com outra coisa que a

linearidade.
Há uma espécie de relação que se estabelece entre a consciência deste ser humano e de outros Planos

Dimensionais, fornecendo e liberando uma série de informações, com relação tanto à própria consciência,
como a outros Planos Dimensionais, ou ainda, ao que vocês poderiam chamar de extraterrestres, ou de Seres

de Estrelas, ou de Seres multidimensionais.

***

Por menos que vocês se interessem por tudo o que é entregue a vocês (independentemente do fato, inegável,
de que há comunicações, digamos, cada vez mais numerosas, com cada vez mais Consciências presentes na
superfície deste mundo), vocês não podem ignorar que existem várias linhas divergentes, e vários estados de

transformação em curso, levando a estados subsequentes profundamente diferentes.
 Frente a isso, vocês podem ser levados a posicionar-se, que isso seja através do intelecto, que isso seja

através dos seus sentires ou através das suas percepções, até mesmo, a aderir ou a não aderir, a viver ou a
não viver, o que é fornecido a vocês.

E então, isso chama, inevitavelmente, ao conceito de verdade.
Vocês devem começar a apreender-se de que a verdade não está em um único nível, de que ela é relativa.
E de que ela pode levar (através da vivência, da experiência de cada um) a viver verdades profundamente
diferentes, e que não se enquadram realmente em um esquema evolutivo (ou transformador) comum ao

conjunto da humanidade.

***

Nós falamos, evidentemente, de seres que estão interessados nesta Consciência, e que se interessam pela
vida, não simplesmente em suas atividades usuais e condicionadas, e condicionantes, da maioria dos Irmãos e

Irmãs que estão (digamos) ainda adormecidos e instalados na sua personalidade, e na vida desta
personalidade.

Lembrem-se de que é a sua escolha, e a sua Liberdade a mais estrita.
Quanto ao futuro, nomeado espiritual, ou a chegada de uma nova consciência referente ao conjunto da

humanidade, vocês observam, pertinentemente, que tanto as crenças de uns como de outros, como a vivência
de uns e de outros, são incomparáveis.

Existem diferenças significativas de interesse, de relações, até mesmo, e de posicionamento, em meio a
essas transformações de consciência, com relação àqueles que ali estão interessados.

***

A Verdade é que, de fato, aí onde vocês estão situados, ser-lhes-á sempre proposto o que é adequado ao seu
estado, à sua consciência, às suas aspirações, às suas projeções, e ao futuro (qualquer que seja) que vocês

imaginam.



Obviamente, os elementos Energéticos e Vibratórios são essenciais.
Pois aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem a percepção da Energia, não conseguem aderir sua

consciência, por exemplo, ao que nós anunciamos através deste Canal.
Aqueles que vivem isso, é claro, estão perfeitamente conscientes das transformações que eles vivem.
Mesmo se a consciência não propiciar viver estados e experiências diferentes, por enquanto, o sentir

Vibratório, a percepção Vibratória e Energética, não pode, em caso algum, ser negada.
Especialmente porque a maior parte desses elementos coincide, digamos, com os ensinamentos mais

tradicionais e mais antigos, que vocês encontram principalmente no Oriente (quer seja do lado da Índia, ou do
lado da China, ou ainda do Tibete).

Essa vivência não pode ser negada.
E, contudo, seja qual for essa vivência, vários de vocês não escapam a esta linearidade temporal da

encarnação, e não têm qualquer ideia, qualquer visão, do que se transforma no seu Interior, correspondente a
esta transformação exterior.

***

É evidente que nós demos, gradualmente e à medida, os elementos de referência, de diferentes modos, com
relação a uma transformação final desta Terra, denominada Ascensão.

O elemento novo, irrompendo desde pouco tempo, é, portanto, a possibilidade, para aqueles que vivem essas
transformações, de 'entrar em Relação'.

Esta entrada em Relação é apenas possível se, realmente, os Canais que permitem esta Comunicação e esta
Relação estiverem ativos.

O corolário é que existe uma possibilidade, enorme, de ser enganado e de ser manipulado, por elementos
entrando em relação com a consciência ordinária não despertada, e levando a crer no que é visto, no que é

ouvido, sem manifestar de nenhum modo, para aquele que se intitula Canal, a menor modificação Vibratória ou
Energética.

O que significa que esta pessoa não vive nenhum dos processos Vibratórios referentes à transformação da
consciência, que permitem, justamente, estabelecer esta Relação nova, esta Transcomunicação.

É, portanto, legítimo colocar-se a questão da veracidade do que é entregue como informação, a partir do
momento em que vocês não tiverem a possibilidade de perceber, de outro modo senão pelo mental e pelas

palavras, o que é transmitido.
Do mesmo modo que aquele que estaria em relação com esses níveis específicos, chamados de astrais, faria

apenas transmitir os seus desejos, as suas projeções.
Ou, em todo caso, estabeleceria uma relação com esferas intermediárias, que não trariam qualquer energia,

qualquer Consciência, mas cujo objetivo é fazê-los aderir a crenças, quaisquer que sejam.

***

Não é questão de discernimento.
Porque o discernimento ou a intuição vão levar apenas ao que vocês julgam bom para vocês, e que vocês

validaram, em relação a um sentido da atração que lhes é próprio: que corresponde à sua verdade relativa, mas
que não pode, em caso algum, corresponder a uma Verdade Absoluta.

O que chega sobre a Terra é uma Verdade Absoluta.
E isso se chama a Luz, e isso se chama o Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor não é, de nenhum modo, compatível com o princípio de vida que os anima, neste mundo e
sobre este mundo.

Há, portanto, um paradoxo.
Aí onde alguns veem, e recebem, as informações com certa linearidade e com certa continuidade, nós lhes

demos, desde vários anos, por intermédio das Vibrações vivenciadas, reais e transformadoras, a possibilidade
de viver uma transformação Interior, uma transformação da consciência apoiando-se em uma ‘vivência’.

Enquanto a vivência se referir apenas a imagens, enquanto a vivência se referir apenas a uma projeção linear
da consciência, não pode ali existir, evidentemente, qualquer mudança da própria consciência.

A consciência permanece então confinada, por informações limitadas, mantendo um status quo, mantendo uma
evolução linear, e um retorno da Luz sem se acompanhar de qualquer equilíbrio, de qualquer transformação,
real e perceptível, a não ser pela ‘vontade de bem’, a não ser pela projeção em meio a um mundo melhor.

***

Aqueles de vocês que percebem e vivem alguns elementos que nós lhes demos, no nível Vibral, como
informações referentes a esta Luz atuante, podem apenas, evidentemente, colocar-se a questão do que foi

anunciado por muitos ensinamentos (que, como todo ano, vocês sabem disso, invadem muitas coisas).



A Consciência é Vibração: nós sempre, e expressamente, insistimos sobre esse fato.
E que para poder entrar em Relação com as outras Dimensões pertencentes à Luz Vibral, é indispensável que

os Canais de Luz Vibral estejam ativados em vocês.

***

Hoje (e desde a instalação do Manto Azul da Graça, resultante da Fusão dos Éteres, que eu lhes falei, há mais
de dois anos, e manifestada no ano passado pela Fusão dos Éteres, no nível da Terra), tornou-se possível,

para vários de vocês, perceber e sentir esse contato com as outras Dimensões.
Além da percepção Vibratória dos chacras, além da percepção Vibratória do Supramental ou da Onda da Vida,

vários de vocês desenvolveram (ou são levados a desenvolver), além deste aspecto Vibral, um Canal de
Comunicação preferencial, denominado Canal Mariano, com outras Dimensões.

Isso se refere tanto aos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, como ao que foi denominado o
Duplo, com ao CRISTO, ou como a qualquer Entidade espiritual evoluindo, de maneira real, desde as

Dimensões Unificadas até o Absoluto.
A realidade desta percepção Vibratória, inscrevendo-se do lado esquerdo do corpo, irá propiciar-lhes viver, de
maneira concreta, real, e pessoal, esse tipo de Relação nova, chamando e resultando de uma consciência em

via de transformação, para uma Supraconsciência, ou para um Absoluto.

***

Fora disso, e principalmente a partir de agora, qualquer veleidade de contato com outros Planos Dimensionais
não se acompanha desta percepção Vibratória da Consciência, nem se acompanha da percepção de uma

outra Consciência penetrando os seus campos, do lado esquerdo, preferencialmente (mas também, isso tem
sido visto, pela parte de trás, no nível de KI-RIS-TI), fazendo apenas refletir a aproximação da sua consciência

de forças opostas à Liberação da consciência.
Nós os engajamos a manter, firmemente, a sua vigilância.

Não para rejeitar, não para recair em qualquer Dualidade, mas, muito mais, para estar na Relação correta, a
mais autêntica, e a mais nutritiva para vocês.

A Luz Vibral nutre vocês.
A Luz Vibral transforma-os, ocasionando uma transformação, tanto das suas percepções Vibratórias, como da

sua própria consciência.
Levando ao que foi descrito como modificações fisiológicas, perfeitamente lógicas e perfeitamente normais.

***

Vários seres humanos, entre os Irmãos e as Irmãs que ainda não estão Despertos à Luz Vibral (o que significa,
dito de outra forma, que eles não abriram o que vocês chamam de chacras superiores, ou o chacra do

Coração, porque eles não têm qualquer percepção Vibratória), vão ser levados, eles também, a entrar em
relação.

Mas esta relação não será da mesma ordem daquela que vocês vivem, com Aquela que está à esquerda.
Isso vai provocar um processo de confusão, onde vários desses Irmãos e Irmãs vão entrar, e ver, nesses

mecanismos visuais, levando-os a certos comportamentos, a certas ações, estritamente nada tendo a ver com
a Luz Vibral.

Se a percepção Vibratória de uma das Coroas, se o Canal Mariano não estiver ativado, nós lhes pedimos
insistentemente para não dar fé ou crédito ao que vocês poderão ver ou ouvir.

***

A condição sine qua non para entrar em Relação com os Planos multidimensionais da Luz Vibral autêntica,
como com a Confederação Intergaláctica da Luz (que, como vocês sabem disso, está cada vez mais próxima,

na Consciência, de vocês), apenas pode ocorrer, nesse momento (antes de alguns momentos que eu
qualificaria de finais), se a Coroa Radiante da cabeça e quando o conjunto das outras Coroas, assim como o

Canal Mariano, estiver constituído.
Propiciando-lhes perceber, e viver (que isso seja em suas noites, que isso seja em seus Alinhamentos, que
isso seja em seu sono) contatos cada vez mais próximos, e cada vez mais tangíveis, com outras realidades.

Este próprio processo, que não se refere ao mesmo tipo de relação, tornar-se-á uma constante.
Refletindo-se, para a humanidade, pela abertura de percepções incomuns, a maioria não podendo vir da Luz

Vibral enquanto os Canais da Luz Vibral não estiverem ativos.
Este período de confusão será rapidamente resolvido, a partir do momento em que o anúncio de MARIA for,



evidentemente, habilitado para toda a humanidade.
Enquanto isso, foi solicitado a vocês para alinhar-se e se centrar, seja o que for que vocês vivam ou não vivam.

***

Retenham que o importante e o essencial é perceber a Vibração das Coroas, assim como, para os mais
adiantados de vocês, apreender-se de que a relação que se estabelece com vocês é apenas de natureza

Vibral, desde que o seu Canal Mariano, e a percepção do lado esquerdo do corpo de uma Consciência outra
que a sua, penetre-os, exclusivamente, por este lado aí, sem desencadear qualquer visão, desencadeando

apenas um Amor, uma Plenitude, qualquer que seja o modo de comunicação.
Naquele momento, vocês podem estar seguros e certos, porque vocês irão senti-lo e vocês não irão imaginá-
lo, simplesmente, de que vocês estão em contato com um dos emissários da Confederação Intergaláctica dos

Mundos Livres.
Qualquer outro modo de contato recorrendo ao que é visto ou projetado no nível do 3º olho, assim como o que

pode ser escutado no ouvido, mas sem qualquer percepção de Luz Vibral, corresponde apenas a Planos
Intermediários que estão em ressonância, unicamente, com o que nós chamamos de ‘egrégora’ e de ‘astral’.
Vocês não poderão convencer ninguém seja do que for, em relação ao que ele vive, mas se vocês tiverem a
oportunidade de se informar, se vocês tiverem a oportunidade de Vibrar, quando a sua Consciência Vibrar,

qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o estado, qualquer que seja o contato, vocês irão saber, de
maneira definitiva, com o que vocês estão interagindo.

***

A Luz Vibral, em suas relações novas, instalando-se para muitos de vocês, não pode deixar pairar qualquer
dúvida sobre a qualidade Vibratória, porque vocês a percebem, porque, o que é trazido, em absolutamente

nada lhes afirma em relação a alguma Visão, a alguma evacuação em massa ou a alguma solicitação visando
transformar a sua vida.

Qualquer que seja a solicitação, a Luz Vibral, doravante, está aí para fazê-los Ascensionar, não para fazê-los
deixar seja o que for.

A Ascensão refere-se à mudança da própria Consciência, bem como à mudança do próprio corpo, quer ele
continue ou não permaneça.

O período que se abre e que os leva (como disse MARIA e ANAEL, Arcanjo) a viver o que vocês têm de viver,
vai estabelecê-los, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, na Consciência que vocês despertaram,

hoje.
Não pode existir Consciência despertada à Luz Vibral sem percepção da Luz Vibral, não tendo, mais uma vez,

estritamente nada a ver com o que é chamado de energia, que, ela, está relacionada ao complexo inferior,
etéreo e astral.

***

O seu etéreo se transforma.
Existe, como disse UM AMIGO, uma Transubstanciação deste corpo etéreo, refletindo na capacidade da

Consciência para estar cada vez menos limitada.
O conjunto desses processos se reflete pelo que foi descrito sobre a própria Vibração, sobre a sua

localização, sobre a sua Presença, em Pontos específicos do corpo.
Se isso não existir (dito de outra forma, se não existir qualquer percepção Vibral), o conjunto dos contatos que

poderá querer entrar em relação com vocês não pode ter, de perto ou de longe, qualquer ressonância e
afiliação com a Luz Vibral.

O período que se abre é, portanto, como isso foi dito, um período de intensidade Vibratória cada vez mais
extremo. 

Apreendam-se de que esta intensidade Vibratória (associada tanto à Alcyone, ao Sol, como às radiações
cósmicas) tem por objetivo romper, definitivamente, as camadas isolantes.

Essas camadas isolantes (denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera) têm por função separar os
Planos Dimensionais.

Pelo próprio fato da ação da Luz Vibral na dissolução final dessas camadas, fica bem evidente que os
habitantes dos Planos Intermediários, não pertencentes à Luz Vibral, mas à Luz fragmentada, vão, obviamente,

tentar entrar em relação com vocês.
Isso não é para gerar qualquer medo, isso não é para levá-los a um discernimento ou a um julgamento, mas,

simplesmente, para estar lúcido do que irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, durante este período.

***



A partir do momento em que uma das Coroas Radiantes (e, em particular, aquela do Coração) estiver ativa, a
partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido vocês, fica evidente que, para vocês, nenhuma
manifestação que eu qualificaria de ‘parasita’ ou de ‘intermediário’ ou de ‘inferior’, poderá atingi-los, nem

contatá-los.
Não será o mesmo para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs na humanidade, não desperto ao Vibral.

Eles serão contatados, evidentemente, pelos centros que estiverem abertos.
Os centros abertos não são mais as Coroas Radiantes, para esses seres, mas o Plexo Solar e o que foi

chamado classicamente de 3º olho, dando, então, percepções diferentes daquelas que vocês vivem e irão
viver.

Esses seres em nada são responsáveis.
Simplesmente, o trabalho da Luz, neles, por uma razão que lhes é própria, não lhes permitiu, por enquanto,

constituir o Canal Mariano e, ainda menos, perceber a Vibração do Coração ou da cabeça ou do sacro, e, ainda
menos, a Onda da Vida.

Vocês podem bem imaginar que vai existir um antagonismo profundo e, na maioria das vezes, indissolúvel,
entre aqueles de vocês que vivem a Luz Vibral e aqueles que irão viver apenas a Luz Astral.

A diferença se faz pela Vibração, pela localização da Consciência que se aproxima de vocês.
Esses elementos não sofrem qualquer exceção.

Além disso, a consequência não é absolutamente a mesma.

***

A Luz Vibral convida vocês para a interioridade, ela os convida para estabelecer-se no Si ou no não Si,
independentemente de qualquer referência temporal, independentemente de qualquer visão de algum futuro.

Além do mais, a Luz Vibral modifica a sua fisiologia e lhes traz um excedente de Consciência e de Luz,
qualquer que seja a reação deste corpo.

O que está ligado aos Planos intermediários vai se refletir, essencialmente, por ressurgências de emoção e,
essencialmente, também, por mecanismos visuais ou podendo aparecer imagens, muito bem construídas,
tanto desta Terra como desses contatos, até mesmo, transformando-se à vontade no que eles quiserem.

Vocês estão, portanto, convidados a verificar, por vocês mesmos, a ativação das suas Coroas, e isso não pode
enganá-los porque isso é percebido, ou isso não é percebido.

E em seguida, nos momentos de relação, levando a Consciência a uma outra Consciência, por meio desses
contatos Transdimensionais, a verificar, por vocês mesmos, se o Nada ou Canto da alma é ouvido.

Nesse caso, nenhuma entidade de qualquer Plano Intermediário pode sequer penetrar no Interior do que vocês
São.

***

Podemos dizer, de alguma forma, que a Vibração das Coroas Radiantes (e, para aqueles que não têm, pela
Vibração da Onda da Vida), permite gerar um campo Vibratório e um campo auditivo que preservam esses

seres de qualquer contato com os Planos Intermediários.
Dessa maneira, que isso seja uma Consciência, mesmo humana, esta relação (de homem a homem, e de

mulher a mulher, e de homem a mulher, e de mulher a homem, e de um grupo social com outro grupo social)
tornar-se-á muito mais evidente.

Assim como o que eu acabo de explicar, para um indivíduo, poderá ocorrer de um grupo com um outro,
qualquer que seja.

A percepção do Som da alma, a percepção das Vibrações da Onda da Vida ou do Supramental, são as
garantias da autenticidade Vibral de qualquer relação estabelecida de um grupo com um outro.

Se isso não existir, obviamente, naquele momento, será preciso estar nesta lucidez do que representa esse
contato, expressando-se pela ausência de Vibração, mas, muito mais, por mecanismos visuais arrastando-os

para bem longe da Luz Vibral.

***

Quer seja NO EYES, quer seja MA ANANDA MOYI, e várias Estrelas, elas lhes disseram e afirmaram, assim
como os Anciãos, que a visão ocorria sem os olhos, que a visão era independente de uma visão ocular ou do

que é chamado de 3º olho.
A Visão é a Visão do Coração ou, eventualmente, a Visão Etérea, mas nada tem a ver com qualquer visão

astral ou com qualquer comunicação chamada de astral.
Cabe a vocês se definirem, na sua Consciência, e nas relações que vocês irão estabelecer.



Isso se aplica no Transdimensional.
Lembrem-se: de um indivíduo a outro, de um grupo a outro, mas, também, nas suas relações entre

encarnados, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o aspecto de relação, de ressonância, tem
importância, independentemente de qualquer aspecto visual, independentemente de qualquer linguagem.

Haverá seres próximos, como menos próximos, com os quais irá se estabelecer a Vibração.
Haverá seres com os quais a Vibração que vocês trazem, que isso seja a Onda da Vida ou os Chacras, irá se

extinguir.
Cabe a vocês tirar as consequências e as conclusões.

Ninguém mais do que vocês mesmos pode decidir o que convém fazer.
Eu chamo simplesmente a sua lucidez para a realidade da Vibração, para a realidade da energia e para o que
ela pode refletir, nas relações verticais ou horizontais, que vocês irão estabelecer, de maneira cada vez mais

fácil, nos tempos que se instalam, a partir de agora.

***

Cabe a vocês, portanto, serem lógicos: o que faz a Vibração?
Se a Vibração se amplificar, seja através da Onda da Vida, seja através do Canal Mariano, seja através da

percepção Vibratória dos Chacras ou dos Novos Corpos, isso não causará qualquer problema.
Se um encontro ou uma relação, referindo-se ao Transdimensional, ou a outro Irmão ou Irmã, fizer desaparecer

as suas Vibrações, naquele momento, será desejável determinar a conduta mais adequada.
Isso é importante durante este período em que o conjunto das camadas isolantes do Planeta está em via de

Dissolução, pela ação da própria Luz.
Isso permite perceber, e começar a perceber, de diferentes maneiras, os Mundos chamados de Invisíveis.

***

Esses Mundos Invisíveis, até agora, para vocês, são, como vocês sabem disso, de diferentes ‘densidades’.
Algumas densidades elevam-nos e os levam à Luz Vibral.

Outras densidades, muito mais perto da sua, desta Dimensão em que vocês estão, abaixam-nos e os levam a
outra coisa que a Luz Vibral.

Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam as projeções, a
diferença se faz, para aquele que é portador do Som da alma, justamente pela evolução desse Som, pela

localização do próprio contato, no interior dos seus campos e no interior do seu corpo físico.
Esses elementos, esses contatos, essas relações de Consciência a Consciência, começam a refletir o que eu
havia chamado de Choque da Humanidade, dando-lhes a perceber, de diferentes modos, o que eu acabo de

nomear as Dimensões Invisíveis.
Isso é uma realidade comum ao conjunto da Humanidade.

O conjunto desses contatos irá resultar em uma modificação da Consciência, ainda maior, cuja consequência
será, evidentemente, profundamente diferente de acordo com o que vocês interagirem.

Não cabe a ninguém julgar quem quer que seja.
Ser-lhes-á feito, como isso foi dito, muito exatamente segundo a sua Vibração.

Nada temam porque nada há a temer.
Há apenas, simplesmente, que exercer esta lucidez, e estejam certos de que, se vocês permanecerem

centrados em meio aos seus Quatro Pilares (quer vocês sejam portadores da Vibração de uma Coroa ou da
Onda da Vida), para vocês, tudo irá acontecer sempre bem, porque nenhuma relação de natureza contrária à

Luz pode estabelecer o que quer que seja com vocês.
Não é, portanto, questão de se proteger do que quer que seja, ainda uma vez.

***

No que se refere a relações ditas de Irmãos a Irmãs e de Irmãs a Irmãos, na encarnação, que eu chamei
de relação horizontal, aí também, as testemunhas e os marcadores, Vibratórios e sonoros, serão essenciais.
Não no que poderá ser dito, não no que poderá ser visto ou se deixado ver, mas, sim, na própria evolução da

Vibração.
O problema será colocado ainda menos para aqueles de vocês que terão aceitado Abandonar-se à Luz e

Abandonar o próprio Si, para estabelecer-se em meio ao Absoluto.
Esses seres, esses Irmãos e Irmãs, são, de alguma forma, aqueles que os antecedem nos caminhos do

Absoluto.
Eles não podem ser, em nenhum caso, nem alterados, nem falsificados, de maneira alguma, pelos Planos



Intermediários ditos astrais.
Eis os elementos que eu tinha para trazer para vocês.

Eles chegam antes do período que lhes foi dado por MARIA e que vai durar, como lhes disse o Arcanjo
ANAEL, pelo menos até 20 de junho.

É durante este período que o conjunto desses contatos vai se manifestar a vocês.
Então, beneficiem-se das indicações que eu lhes dei e, sobretudo, verifiquem, por vocês mesmos, o que vai

acontecer.
Se existirem em vocês, e exclusivamente em relação ao que eu acabo de enunciar, da parte dos Anciãos,

questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: fundir-se na ressonância, tornar-se ela, prepara para o Face a Face, para o Encontro?

Se isso ocorrer do lado esquerdo do corpo, sim.
Não há sequer que colocar a questão, em função do que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: se a Onda da Vida começar a subir, ficamos, então, protegidos de algumas entidades?

A resposta é Sim.
A Onda da Vida, desde que nasceu, criou esta espécie de imunidade em relação aos Planos Intermediários.

***

Pergunta: um incômodo no ouvido direito, difundindo-se por todo o ouvido direito, corresponde ao
desenvolvimento de Vibrações como foi descrito?

Não.
Eu bem falei de desenvolvimento Vibratório com relação a uma das Coroas ou à Onda da Vida, ao Supramental

ou à Onda da Vida.
O que aparece depois, em meio ao Canal Mariano, o que quer que aconteça no ouvido direito, aparece ao nível

do ouvido esquerdo, no pavilhão do ouvido esquerdo, à frente do ouvido esquerdo, ao nível do ombro
esquerdo, na parte superior do campo energético situado entre o ombro e a cabeça.

***

Pergunta: como manter as percepções do Canal Mariano na vida cotidiana?

Não há como mantê-lo.
O Canal Mariano estabelece-se espontaneamente.

Não em função dos seus estados meditativos, nem mesmo dos seus alinhamentos.
Ele torna-se perceptível, o que quer que façamos, o que quer que vocês façam, a partir do momento em que

ele estiver constituído.
O fortalecimento da sua percepção faz exatamente parte do que foi anunciado por MARIA e não é

absolutamente dependente da circunstância do lugar ou do que vocês fazem.

***

Pergunta: podemos solicitar a Presença, no Canal Mariano, de Seres de Luz?

Para qual milagre?
Enquanto as Vibrações não ativaram os circuitos, é a Luz Vibral ou a Onda da Vida que ativa os circuitos e não

uma solicitação.
A Onda da Vida nasce a partir do momento em que vocês a deixam nascer, a partir do momento em que a

necessidade de controlar a personalidade não existir mais.



Vêm em seguida, é claro, outras etapas, ligadas às dúvidas e aos medos inscritos nos dois primeiros chacras.
Isso foi explicado a vocês.

Se a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração estiver ativada, não há que se colocar a questão do Canal
Mariano, se havia ou não Presença no interior desse Canal.

Ela vai aparecer.
O Canal Mariano é o resultado da ativação do que foi denominado Antakarana, oAntakarana ligado, ele

mesmo, à ativação dos chacras superiores, no nível da cabeça.
Esta lâmpada da Clariaudição constitui o Antakarana, o Antakarana duplicando-se de Partículas Adamantinas.
É um processo que nada tem a ver com uma solicitação ou com uma prece ou com qualquer outra coisa senão

com a própria Vibração.
No momento Final em que os Sons do Céu e da Terra irão se tornar permanentes, evidentemente, naquele
momento e somente naquele momento, para o conjunto da humanidade, o Canal Mariano será criado para o

Anúncio de MARIA.
Mas, até lá, ou a Onda da Vida terá subido ou nascido, ou o Supramental terá sido ativado em meio às suas

estruturas.

***

Pergunta: uma vez esse Canal constituído, é possível recorrer a um Ser de Luz?

A Presença irá intervir sozinha, mas vocês podem fazê-lo.

***

Pergunta: se o Som ou as Coroas baixarem em intensidade, o que convém fazer dado que se
presumiu nada fazer?

Se vocês dão por certo nada fazer, nada há a fazer.
Simplesmente estar lúcido sobre com o que vocês estão em relação como consciência.

Vocês nada têm do que fugir porque, aí também, como eu disse, o fato de ser portador do Nada ou Canto da
alma, o fato de ser portador de uma Coroa Radiante ou da Onda da Vida, isola-os de qualquer anomalia.

Mas simplesmente estar lúcido sobre o que ou quem vocês entram em relação.

***

Pergunta: isso significa que mesmo se tivermos as Coroas ativadas ou se o Som estiver presente
como dizíamos, podemos, apesar de tudo, entrar em contato com entidades?

No nível horizontal, vocês estão rodeados de 90% de seres humanos, entre os adultos, que não estão abertos.
Eu falava exatamente do nível horizontal e não do vertical.

O nível horizontal não é Transdimensional, mas se refere à Dimensão de vocês.

***

Pergunta: com as Coroas ativadas, não temos então que desconfiar de nada no nível vertical?

Foi exatamente o que eu disse.
A desconfiança, para aqueles que ativaram as Coroas, faz recair na dualidade.

Naquele momento, seriam vocês mesmos os responsáveis pelo seu rebaixamento, se eu puder assim dizê-lo,
Vibratório.

***

Pergunta: se tivermos um rebaixamento Vibratório, como elevar de novo o nível Vibratório?

Sejamos claros: quando eu falo de Vibração, eu falo especificamente da Luz Vibral.
Eu não falo do seu nível de energia, que nada tem a ver.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, o meu Coração se abre para vocês.
Eu saúdo, em vocês, a Luz e a Eternidade.

Até breve.

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

(*) SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

(**) SRI AUROBINDO (02.11 2010, 21.11.2010, 13.04.2011 e 28.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/10/sri-aurobindo-28-de-outubro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebb38.html

21 de maio de 2012
(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

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

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, onde vocês estiverem sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, a cada um de vocês porque,

como anunciou as minhas Irmãs Estrelas e os Anciãos, doravante, o nosso Mundo Eterno se aproxima e os
leva a contatar o que nós somos.

O nosso Mundo Eterno aproxima-se do seu mundo efêmero, a fim de viver mecanismos onde ninguém poderá
mais ignorar a nossa Presença.

Como disse GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), isso ocorre em vocês, e irá ocorrer em vocês.
E eu me dirijo, hoje, a vocês, a partir deste corpo que eu tomei emprestado, como ao lado do corpo de vocês.
O Manto Azul da Graça (que eu coloco novamente sobre os seus ombros) e a Onda da Vida tornam possível,
agora, este contato, esta COMUNHÃO íntima, onde o Eterno se depara com o efêmero, onde a Luz se depara

com a resistência, onde a Verdade se depara com o que estava alterado.
Isso ocorre, em vocês, e ao lado de vocês.

Então, nós iremos primeiramente Comungar e viver este contato.
Contato que prediz e antecipa, de algum modo, o momento em que cada um de vocês poderá realizar este

contato.
As minhas intervenções, pelas palavras (além da Vibração e da Comunhão), irão ocorrer nos intervalos, entre

duas Comunhões.

***

Eu lhes peço, como disse MA (ndr: MA ANANDA MOYI) para acolher-me, para acolher a Luz, para acolher o
que vocês São, desde toda Eternidade (além dos hábitos efêmeros que vocês possuem sobre este mundo).

Ousem ser o que vocês São, além de toda aparência.
Lembrem-se de que o seu corpo não dura muito tempo, de que ele é efêmero (e que vocês, por outro lado,

vocês são Eternos), de que nada pode alterar a sua Eternidade, de que há apenas que torná-la vivente,
consciente, ali se imergir, ali mergulhar.

O que se desenrola nesse momento, em vocês, tem por objetivo fazê-los viver isso.
Realizemos a nossa primeira Comunhão.

Eu coloco em vocês e em cada um de vocês, o Manto Azul da Graça e a minha Presença, ao lado de vocês.
Acolhamos, juntos.

MARIA - 22 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-V0tqskprJa4/Un2VjFiTOkI/AAAAAAAADhI/xUx5VXOFDK0/s1600/000+Maria+-+22.05.2012'.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3


... Comunhão ...

***

Filhos bem amados, o tempo deste Tempo chama-os ao seu Coração, a esta Eternidade de que eu falei.
A nossa Presença ao seu lado é, ao mesmo tempo, a testemunha e a evidência do nosso Encontro.

Vocês irão descobrir, em nossas comunhões sucessivas, a força, a Luz e o Amor, que irão permitir-lhes ir para
a sua força, para a sua Luz, para o seu Amor e se estabelecer, definitivamente, na Morada da Paz Suprema,

aquela que constitui a nossa Essência comum, a nossa Verdade Unitária.
Quanto mais a sua alma e o seu Espírito tenderem para esse contato, mais vocês estarão na Verdade, na

Eternidade.
Lembrem-se de que, nesse contato, além mesmo do meu Anúncio, encontra-se toda a força, toda a Verdade,

toda a Beleza.
De que nesse Canal que nós constituímos, juntos, encontra-se a possibilidade de viver a sua Eternidade, a fim
de que a consciência não seja mais contida, não seja mais confinada e, sobretudo, que o sofrimento não tenha
mais domínio sobre vocês, a fim de fazê-los Vibrar, neste estremecimento do Coração, neste Amor indizível do

nosso Encontro, da nossa Comunhão, assim como das Comunhões que vocês podem estabelecer,
diretamente, de consciência a consciência.

***

Lembrem-se: a Vibração irá guiá-los, a Luz alimenta vocês, a Luz acalma vocês, a Luz devolve-os ao que vocês
São, ou seja, à Beleza e à Eternidade.

A Luz é Verdadeira.
Ela aquece a sua alma, ela aquece o seu Espírito e propicia-lhes viver a certeza da Eternidade, muito além de
toda crença, muito além de toda construção mental e, até mesmo, muito além de todas as suas experiências

passadas.
Vocês serão regados n’A FONTE.

Vocês irão se comunicar com A FONTE, com CRISTO, com o Sol, com os seus Irmãos e Irmãs que
compartilham desta revelação, onde vocês estiverem sobre esta Terra, onde vocês tiverem colocado a sua

consciência, a partir do momento em que esse Canal estiver ativo e se formar para um número cada vez mais
importante de vocês, para ser vivenciado, para ser percebido.

***

A Fusão das Dimensões, vocês podem imaginar, está em andamento.
Não há melhor testemunha do que o seu corpo.

Não há melhor testemunha do que a Morada da Paz Suprema: este estado de Beatitude infinita, que nada pode
perturbar, que nada pode alterar.

A Luz nutre vocês.
A Luz ilumina vocês.

O nosso Encontro é um Amor, muito além de qualquer amor humano, muito além de qualquer projeção (em
suas faltas, nos seus medos, nas suas necessidades) porque este Amor se mantém sozinho, porque isso é o

que nós somos, todos nós, sem qualquer exceção.
Somente o sofrimento da separação manteve a ilusão de que a Luz não estava aí.

A sua consciência, nutrida pela Luz, irá se tornar esta Luz (independentemente do meu apelo,
independentemente de qualquer acontecimento neste mundo).

A Luz irá chamá-los para viver a Eternidade.
A Luz leva-os a Comungar, a cada instante da sua vida, não por um gesto mental ou uma atitude mental, mas,

sim, nesta conexão, Vibratória, nesta Comunhão de Amor.
Aí está a sua força, a única, aquela que pode garantir-lhes o acesso à sua Eternidade (muito além de tudo o

que ocupa, ainda hoje, a sua consciência, os seus sofrimentos).
A Luz vem tocar, no seu ouvido, o Canto da Eternidade, o Coro dos Anjos, as nossas Presenças e a sua

Presença.
Segunda comunhão.

... Comunhão ...



***

Durante os nossos Encontros, durante as nossas Comunhões, a Alegria irá arrebatá-los na Beatitude.
Que prova melhor pode existir, disso que vocês vivem, do que este Amor, sem qualquer condição, do que este

Amor transcendendo a sua condição humana e levando-os a instalar-se na Eternidade?
Esse contato, que isso seja com uma das Estrelas e com o conjunto dos habitantes que vocês chamam de
Céu (quaisquer que sejam), ou ainda com os seus Irmãos e as suas Irmãs em encarnação, ou ainda com

aquele que faz parte de vocês mesmos: quaisquer que sejam essas Presenças, elas vêm abençoá-los, elas
vêm restitui-los à Eternidade, à Beleza e ao Amor.

A sua consciência, então, irá se aproximar e viver Shantinilaya, a famosa Morada da Paz Suprema (onde se
instalam aqueles que atingiram esta Beatitude Eterna da Verdade do Amor).

Tudo isso irá contribuir para estabelecer, sobre a Terra, não mais um ancoramento e o fato de semear a Luz,
mas, sim, para fazer germinar, eclodir e explodir esta fantasia total do colorido do Amor, esta explosão de Luz

(que é a sua), que alimenta o seu Coração e o conjunto dos Corações da Terra.
Vocês serão as testemunhas privilegiadas, vocês serão os atores, independentemente da sua vontade,

independentemente do seu desejo, porque vocês irão se tornar uma Fonte de Amor, que nada pode extinguir
ou exaurir (e isso será permanente).

***

A cada Encontro, a cada Comunhão, a cada Alinhamento e a cada colocação do Manto Azul da Graça sobre os
seus ombros, a cada sopro da Onda da Vida ou da descida do Espírito Santo, vocês irão sentir, cada vez mais

nitidamente, o que está aí, o que são vocês (muito além do seu nome sobre esta Terra, muito além da sua
história sobre esta Terra).

É a hora do despertar, do que vocês São.

O trabalho notável que foi efetuado (por vocês, como por nós), realiza esse mecanismo nomeado Ascensão,
da maneira mais agradável possível, para vocês e para muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que nem

imaginam, por um segundo, o que está sendo vivido.
O que for para viver, sobre este mundo (mais do que nunca), vocês irão se apreender de que a Verdadeira

Vida não é somente aquela que vocês vivem, mas, certamente, aquela que é Eterna.
A Morada da Paz Suprema e o Amor são os marcadores, indeléveis, da sua Presença.

Vocês não poderão mais escutar o seu mental como antes.
Vocês não poderão mais acreditar neste mundo como antes.

Vocês não poderão mais manifestar outra coisa senão o Amor.
Vivamos, juntos, nossa terceira comunhão.

... Comunhão ...

***

Bem amados Filhos do Amor, queiram reter o que lhes disse o Bem Amado JOÃO, SRI AUROBINDO.
Se vocês retiverem isso, vocês irão constatar que o Amor não pode senão aumentar, não em qualquer apego,

não em qualquer afeição, mas muito além (na própria Vibração da Essência do Amor), levando-os a esses
sopros de Beatitude e a este estado de Beatitude (independentemente, até mesmo, dos momentos dos

nossos encontros ou dos seus encontros).
Vocês irão se instalar, cada vez mais facilmente, na sua permanência, na sua leveza, tornando-os, não

indiferentes a este mundo, mas, ao contrário, regando-o na sua Fonte, na sua Eternidade, colocando-o em
meio a uma Majestade e a uma Verdade (que jamais esteve ali presente desde muito tempo).

Não vejam, excessivamente, o espetáculo do mundo e, sobretudo, daqueles que se opõem à Graça do Amor
(por medo ou por qualquer outro motivo).

A melhor maneira de abrandar é deixar o Amor trabalhar.
Nesta condição, vocês irão se tornar o que vocês São.

Nesta condição, vocês serão preenchidos, além de toda espera, de toda esperança.
Nenhuma dúvida poderá mais se insinuar, onde quer que seja.

Os seus olhos, as suas expressões, o seu modo de ser, irão se tornar cada vez mais claros.
Afastar-se-á dos seus sofrimentos, o que era limitado, o que os confinou.

Nutram-se do que vocês São.
Nutram-se dos nossos encontros e das nossas comunhões porque absolutamente tudo se encontra aí.



Esqueçam tudo o que vocês acreditaram.
Esqueçam tudo o que vocês esperaram, para vocês, como para o conjunto desta Terra, porque vocês irão se

tornar, na totalidade, este estado de Comunhão, este estado de Fusão.
Realizemos, agora, a nossa quarta Comunhão e a Fusão.

... Comunhão ...

***

Se vocês acolherem esta Morada da Paz Suprema (que é o que vocês São), mais nenhuma interrogação, nem
dúvida, poderá assolá-los.

Vocês irão se recarregar, vocês mesmos, no seu Coração aberto e Vibrante, permanentemente.
Lembrem-se de que existem, em suas relações, meios (como lhes disse SRI AUROBINDO) de saber, com

certeza, de perceber a quantidade de Luz presente, através do seu Som.
Esse momento criou-se sozinho, através de um caminho de alguns anos que nós realizamos juntos.

O que ocorre é apenas o resultado de algumas Verdades que lhes foram fornecidas para ver no Coração.
Vocês irão perceber também que através do que vocês se regam n’A FONTE, vocês irão se tornar, na

Verdade, cada vez mais Livres, cada vez mais Verdadeiros.
Nós iremos à quinta Comunhão, na Dádiva da Graça, na Dádiva da própria Vida, no Amor Unitário.

... Comunhão ...

***

Na hora em que o Canto da Terra Liberada e o Som do Céu, que chegam a vocês, emergirem na sua
consciência e nos seus ouvidos, cabe apenas, realmente, a vocês e a vocês sozinhos, viver a plenitude do

Amor, a plenitude da Verdade, porque, nesta plenitude, vocês irão preencher este mundo de Luz Vibral e de
Amor, além de toda ligação, além de toda compreensão, além de toda projeção, de todo fantasma.

Meus Filhos, eu os empenho a escutar as minhas palavras e os meus silêncios que são plenos de vocês,
plenos do seu Amor, plenos da sua Paz.

Quanto melhor vocês cessarem de interrogar-se, melhor vocês irão viver plenamente as nossas Comunhões,
os nossos Encontros.

Vocês estarão cada vez mais imersos, se vocês aceitarem isso, nesta nova Consciência, levando a deixar
desaparecer o que não tem mais razão de existir.

Todo sofrimento e toda ilusão vão se consumir, em vocês, pelo seu próprio Fogo, pelos seus próprios
Encontros, pelas suas próprias Comunhões.

A Morada da Paz Suprema propiciar-lhes-á experimentar, se isso já não ocorreu, uma Paz imutável e
inalienável.

Vocês não irão depender mais de qualquer condição, Interior como exterior.
Isso se chama a Liberdade.

Liberdade que os conduz à sua Liberação, na Alegria, porque a prova estará aí.

***

A Efusão pelo Espírito Santo, pela Luz Adamantina e pelo núcleo da Terra, na Onda de Cristal.
Instalemo-nos em nossa ressonância comum, instalem-se na ressonância de quem vocês São, ou seja, de

cada um e de cada uma.
Os limites característicos do efêmero, onde vocês estão, não poderão mais subsistir, diante da sua Paz, diante

do que nós somos: estado de Fusão na ressonância do Amor.
Agora.

... Comunhão ...

***

Nos tempos a viver, o seu Coração irá se exprimir mais facilmente do que as suas palavras ou do que as suas
ideias, porque somente esta expressão prima sobre todo o resto.



E é nesta própria expressão do seu Ser que está a Verdade, vindo liberar, finalmente, as últimas trincheiras, em
meio à sua existência, em meio à sua pessoa, permitindo superar qualquer condição, qualquer sofrimento e

qualquer ilusão.
Coloquemos, em nossos Corações, uma sétima Comunhão.

Fusão e Dissolução no Coração de um e no Coração do outro, no corpo de um e no corpo do outro.
Eu sou MARIA e eu sou a Mãe de vocês, a Mãe deste corpo.

Neste momento, isso se torna, talvez, para vocês, a Verdade, sem sombra de dúvida e de questão.
Então, deixemos estabelecer o nosso Encontro.

... Comunhão ...

***

A lembrança da sua Eternidade não será mais um sonho longínquo, mas será a Verdade de cada sopro e de
cada instante.

A Liberdade não será um objetivo, mas a realidade.
Esse coração amoroso abre-se sozinho, abre-se para o mundo.

Vocês não poderão mais percorrer os dias e as noites deste mundo, em solidão alguma, em sofrimento algum.

***

Façamos, agora, o silêncio das minhas palavras.
Permaneçamos no silêncio e no canto do Amor, aquele da Eternidade, aquele da Morada da Paz Suprema,

aquele que é a verdadeira Vida.

... Silêncio ...

***

No silêncio e na plenitude dos nossos Corações unidos, o Fogo do Amor enfim aparece.

... Silêncio ...

***

Nós, Consciências Livres (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros), estaremos ao lado de vocês, de
maneira cada vez mais perceptível, que isso seja nos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) onde o Manto
Azul da Graça é colocado (que eu assumo o encargo, doravante, como Embaixadora da Reunião dos Anciãos

e das Estrelas do novo Conclave), aonde vão se conjugar, em vocês, o que sobe e o que desce, no seu
coração e no conjunto deste corpo (que vocês habitam, por enquanto), realizando a nossa ‘alquimia’.

Em vocês, iluminar-se-á o que podia parecer-lhes, ainda, não totalmente real, não totalmente aí.
Nesse Fogo do Amor novo, nós estaremos com vocês.

O Sol estará em vocês.
O seu corpo de Estado de Ser irá permutar com o corpo de Estado de Ser do Duplo, realizando esta Unicidade

do Amor, este infinito do Amor.
Há apenas, como lhes disse a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), que acolher e que aceitar, ao dizer

“Sim” ao Amor, a fim de que nada mais senão o Amor esteja presente.
Eu vou deixá-los, agora, nesta Comunhão, nesta Fusão, nesta chama de Amor e de Luz.

***

Além dos nossos encontros individuais e íntimos, eu irei me exprimir, de novo, no período da sua primeira
semana de Junho.

Mas, até lá, eu estarei com vocês.
Eu os convido à Alegria.

Eu os convido a esta Unidade e a esta Unicidade entre o seu Coração e todos os outros Corações.



Eu os convido a ousar ser o Amor a fim de que vocês fiquem plenos e irradiantes deste Amor.
Eu os deixo agora se acolherem, vocês mesmos, na sua Morada da Eternidade, e eu marco encontro com

vocês, de qualquer maneira, todos os dias às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna protocolos a praticar /
protocolos prioritários), todas as quintas-feiras às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver em protocolos a praticar ou

acompanhamentos / Acolhimento do Manto Azul da Graça) (1).

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, o nosso nome é Amor, a nossa Verdade é Eternidade, a nossa
quintessência é Luz.

Eu abençoo, em vocês, o que É.

... Silêncio ...

Até breve.

... Silêncio ...

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

1 - ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc-2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-22_mai_2012-article15fc-2.pdf
22 de maio de 2012

(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/article15fc-2.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-22_mai_2012-article15fc-2.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: Como libertar a espera e a busca do Absoluto?
Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que tu já És?

Toda a procura, todo o suposto caminho, praticado ou procurado, toda a procura num passado, em qualquer
outra coisa que não seja o que eu sou, aqui e agora, não pode senão afastar-te do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.
Ele faz parte do desconhecido. 

Portanto, é preciso refutares tudo o que é conhecido. 
Passa o teu tempo, não à procura do Absoluto (tu não o podes), mas passa o teu tempo a refutar o que te é

conhecido.
Num dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque isto que eu te proponho é muito

simples), o cérebro, a personalidade, o ego, e mesmo a individualidade, não podem manter-se, para além de
um certo tempo, relativamente à refutação.
O sentido do eu aparece três anos antes.

É o momento onde aparece a distância entre o sujeito e o objeto.
É o momento em que a Consciência toma consciência de si mesma e se distancia relativamente a tudo o que

pode ser sentido, ressentido, visto, percebido, estabelecendo, de qualquer modo, um limite e uma barreira
entre ti e o mundo.

É esta distância e esta barreira que criam a pessoa, que criam o individuo.
Se tu aceitares isso, é suficiente aceitar simplesmente que não há nada a procurar, nada a encontrar, nada a

esperar mas, simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.
Tu Eras, antes de estar nesse corpo.
Tu Eras, antes que o mundo existisse.

E tu Serás, uma vez que o mundo tenha desaparecido.
Mas o que Serás tu?

Isto não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas antes o estabelecimento da Consciência para
além da Consciência.

A Consciência é experiência; ela se alimenta da experimentação.
Até um certo ponto, tu crês ser aquele ou aquela que experimenta.

Tu te identificas com a cena, tu te identificas com o teatro, tu pensas que há um caminho e tu o percorres
porque tu o criaste.

Eu não vos ensinarei nada dizendo que o pensamento é criativo.
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Mas de onde vem o pensamento? Será que ele é anterior à existência deste saco de comida?
Tens memória disso?

O que se passa quando meditas?
O que acontece nas experiências místicas?

Mesmo a mais improvável, a mais extraordinária.
Bem, é simples: há sempre qualquer coisa que olha.

E essa qualquer coisa que olha não é afetada pela experiência, nem pela própria Consciência.
O que observa não é uma pessoa, não és tu, no sentido de uma individualidade mas é bem mais vasto e bem

mais ilimitado do que tu poderias imaginar, conceber ou pensar.
A partir do instante em que tu observares os teus próprios pensamentos, a forma como eles nascem (é mesmo

o princípio da meditação) tu vais poder, num primeiro tempo, sair da linearidade.
Não para escapar ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, porque, eu te lembro que, o Absoluto

engloba também a Ilusão.
Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.
Observa o finito.

O Absoluto observa o efêmero.
O efêmero está contido no Absoluto. 
Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a Consciência se coloca sempre num relativo, em qualquer coisa de limitado, de
fragmentado, onde há o sentido de uma possessão, onde há o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma

função, de uma adesão ao que quer que seja.
 Quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou mesmo, para aqueles que realizam o Si, o

sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que aí estão contidas.
Isso não é o Absoluto mas está contido no Absoluto.

Ora, tu és Absoluto.
Nada de limitado pode ser o que tu És.

Há, portanto, em primeiro lugar, numa forma lógica, que estabelecer um «eu sou» porque o Si não se pode
construir e criar senão em oposição ou em confrontação com o não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e se elabora desde há três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito /
objeto.

O absoluto te diz: «tu não és nem o sujeito, nem o objeto. Tu não és mesmo a relação entre o sujeito e
o objeto.».

E isso é, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é nunca efêmera.
E tu és perfeito.

Só a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si, não são
senão afastamentos da Verdade.

Todas as verdades que tu descobres, todas as verdades que tu estabeleces como válidas, na tua
vida, são, num dia ou noutro, varridas.

Tu estás num corpo.
Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Esta Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá. 
Os vossos cientistas o dizem.

O que te tornarás tu nesse momento? 
Então, certamente, enquanto tu estiveres no jogo, e jogares o jogo, isso não tem nenhuma importância porque

a escala, dita de tempo, escapa totalmente, tanto à tua compreensão como ao teu conceito.
Mesmo o sentido de identidade de uma pessoa, de um individuo, do Si, não é senão um conceito.

O ser humano encarnado tem por hábito definir.
Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito) mas tudo isso é efêmero. 

O mais difícil (e que é ao mesmo tempo o mais simples), é aceitar, de uma vez por todas, que não há
nada a procurar, nada a encontrar e que o caminho não existe, senão quando consideras que existe um

caminho, senão quando consideras que há uma montanha a subir e descer, é a mesma coisa.
O que é que sobe a montanha ou o que é que a desce?

A noção de esforço é conhecida neste mundo.
Tudo é um esforço.

É preciso ganhar a vida.
O que eu te proponho não é não mais ganhar, mas compreender, a fim de integrar, de ultrapassar, de

transcender e, de qualquer forma, de romper as amarras com o finito.
 Não te desviando (o que seria, mais uma vez, um erro), mas antes posicionando-te além do que é conhecido.

Para isso, não há outra solução senão aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.



Sair do confinamento é ultrapassar todos os limites, não numa espécie de desordem, mas antes ultrapassar a
ordem e a desordem.

É estabelecer-se para além da ordem e da desordem, como para além do bem e do mal.
Para além da dualidade.
Para além da Unidade.

É não desempenhar mais nenhum papel, mas aceitar viver o que te propõe este mundo.
Não é uma questão de se afastar desse corpo já que tu estás dentro dele.

Mas tu não és esse corpo.
Não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e

a ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não é finita e que, além disso, nunca começou.
O que incomoda é o testemunho.

O que incomoda é o Si.
O que incomoda é crer que há um caminho, é crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.
Uma projeção de quê?

Do pensamento e da Consciência.
Tu não és nem o pensamento, nem a Consciência, nem o agente que projetou a Consciência ou o

pensamento.
Tu estás para além de tudo isso.

Como eu o dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque desde o instante em que tu consideras que
há tempo a consagrar a, tu permaneces no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para ti.
Tu te afastaste, de qualquer modo, do Absoluto.

O Absoluto está para além da Alegria porque a Alegria é a contemplação do Si, pondo fim a uma certa forma
de sofrimento, efetivamente, mas que não responde nunca à questão de quem tu És, porque o próprio Si não
é senão uma projeção ao nível de uma densidade diferente daquele que vocês conhecem no eu, mas

que permanece inscrita no eu. 
Onde queres tu estar inscrito?

A única angustia do humano é o desaparecimento.
Vocês não podem desaparecer. 

Esse saco de comida desaparece.
Esse mundo desaparece.
O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.
Mas o que susteve isso não desaparecerá nunca porque, justamente, nunca apareceu. 

Portanto, olha, sem procurar.
Muda simplesmente o olhar.

O que é que nunca apareceu?
O que é que nunca desapareceu?

O que é que sustem todas as experiências, sem participar na experiência?
Não é nem a testemunha, nem o observador.

É qualquer coisa que está a montante, se me posso exprimir assim.
É o que tu És, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembra-te de que as minhas palavras não estão destinadas a ser entendidas por todo o mundo, porque elas
perturbam.

Elas perturbam o finito e se perturbam com o finito, é por vezes prejudicial.
Enquanto tu considerares que não terminaste de conduzir as tuas experiências (que não te pertencem mais que

o teu corpo), então, certamente, o Si se deleita com o despertar da Kundalini, das suas viagens, dos seus
sonhos, da sua Paz, da sua Alegria.

Mas mesmo isso flutua porque quem pode dizer, mesmo no seio do Si, que passa a Eternidade no Si?
Reflitam: que se torna o Si, uma vez que esse corpo já não está aí?
Que se torna a Consciência, uma vez que esse corpo já não está aí?

Onde estavas tu antes de estares nesse corpo?
Estavas num outro corpo?

E mesmo se esse for o caso, se há aparentemente uma solução de continuidade entre um outro corpo e esse
corpo, onde estavas tu, entre os dois?

Tu tens disso a clara visão, o claro sentimento?
Tu sabes o que está para além da Essência?

Enquanto houver uma procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a



procura se inscreve no tempo e, como vos disseram muitos ensinamentos, o tempo não existe.
É muito agradável.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.
Muito simplesmente.

Essa Consciência não existiria.
Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, este Último.
Mas este Último, mais uma vez, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de nenhuma experiência, de nenhum corpo, de nenhum conceito, de
nenhuma Consciência.

A Consciência está ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a Consciência.
O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que vocês dormem e, no entanto, vocês

acordam de manhã tendo, como eu já o disse, o sentimento de ser o mesmo.
Porque há o quê?

A memória da vigília, a memória de uma história limitada nessa vida, ou (para os buscadores espirituais) de
todas as vossas vidas.

Mas qual é a importância?
O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, não tem nada a ver com o tempo.
O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Além disso, o tempo é o espaço desprovido de tempo mas vocês não são, também, nenhum espaço.
Vocês não dependem do espaço / tempo.

O que depende do espaço / tempo é uma pessoa.
Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.
Enquanto vocês permanecerem uma pessoa, vocês alternam entre prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Desde que haja emoção, há tempo, há reação.
Enquanto houver conceito, enquanto houver pensamento, há tempo.

O tempo é a Ilusão que vos faz crer num caminho e que vos perde num caminho, que vos dá satisfações, que
alimenta a Ilusão e a esperança ou o desespero, mas vocês não são nem esperança, nem desespero.

Vocês são o que foi chamado a Morada da Paz Suprema, essa Beatitude Absoluta que existe desde que vocês
não sejam mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como tu a exprimes, ou o indivíduo, se tu estás no Si, passa o seu tempo a
reivindicar uma procura do que já aí está.

Quando tu tiveres apreendido que não há nada a procurar, que não há nada a encontrar, que não há
nenhum caminho, o caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Tu sairás da esperança e do desespero.
Tu não serás mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.
E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um termo mas o ego vai-te fazer crer que se tu

considerares esse ponto de vista tu pões termo à tua vida, o que é falso.
O ego é muito maligno para evitar que penses assim, porque ele sabe que se tu realizares este gênero de

pensamentos, esta refutação, ele vai desaparecer.
O saco de comida, que tu és, ocupará sempre um dado espaço e um dado tempo, mas tu não serás mais essa

pessoa nem essa identidade.
Nesse momento (que não depende de um tempo mas de um ponto de vista), saiam desta noção linear de

tempo.
Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é já se extrair do jogo da pessoa ou do individuo.
Eu o repito, ainda, para ti: A espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para te dizer que a vida é eterna mas tu sabes o que é a Vida?
Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustem absolutamente tudo?
Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista é porque o ponto de vista vos faz sair do tempo.

E a única forma de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não,
unicamente para estabelecer as Comunhões ou as Fusões ou mesmo as Dissoluções, mas, bem mais, para se

extrair da vossa própria Consciência, o que eu denominei a-consciência.
A Consciência tem tanto medo de não mais existir que ela constrói quimeras, tanto no eu, como no Si.

A plenitude do eu, ou do Si, vos compele a procurar essa plenitude, embora ela lá tenha estado sempre.
Simplesmente a plenitude, vocês a instalam no tempo de uma vida, ou de várias vidas, ou em conceitos e em

pensamentos que se difundem também no tempo.



E assim vocês mantêm, de forma indefinida, a experiência.
A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda a Ilusão.
A Morada da Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada, nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.
Ela vai onde deve ir.

A vida se desenrola como ela se deve desenrolar, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito
grave, mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade. Isso não muda nada.

O que é que mudou?
O ponto de vista.

Mudar de ponto de vista: Não há outra alternativa.
Agora é preciso apreender, também, que a culpabilidade não serve para nada.

Se tu considerares que as experiências são boas para ti, então tu tens a eternidade do teu tempo para as
realizar.

Não consideres nunca o Último como um objetivo porque não é um objetivo.
É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de qualquer forma, o nó do problema.
A Consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não estão ligados à Consciência e ainda menos ao tempo.
Prossigamos.

***

Pergunta: Como viver a paz e a alegria?
Eu te responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, tu significas que a paz e a alegria não estão lá?
A Morada da Paz Suprema não tem que fazer as pazes e as alegrias efêmeras.

 Mesmo a alegria do si não o faz.
Não o faz senão pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si, instalado no Samadhi, enquanto

experiência.
Tu deves, primeiro, definir o que tu queres porque, quando tu dizes: «como viver a paz e a alegria ou estar
em paz ou em alegria», quem pergunta isso senão a personalidade que quer ser aliviada mas, sobretudo,

manter-se, continuar a existir?
O que é que faz a personalidade ter necessidade de se manter e de existir?

É, certamente, o medo. 
Mas enquanto o medo estiver lá, qualquer que ele seja, nenhuma paz, nenhuma alegria, te pode conduzir à

Morada da Paz Suprema.
O medo está inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida não existe senão

para o medo.
Sem medo ele nem sequer teria aparecido.

E, portanto, ele não teria necessidade de desaparecer.
Procurar a paz e a alegria, é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É já saber que alguma coisa não está bem.
É querer ter uma solução. 

Não há solução.
Também não há problema.
Tudo depende do olhar. 

A paz, a alegria, são qualquer coisa que vocês querem conquistar porque vocês consideram que é exterior ao
que vocês são, porque tudo isso vem do principio da falta, do principio do medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.
O equilíbrio da dualidade não poderá nunca alcançar a Morada da Paz Suprema porque este equilíbrio é

instável.
Ele oscila, quer seja no eu ou no Si.

Apenas o Absoluto, que tu És, de toda a Eternidade, te permitirá ultrapassar este «como» ou este «porquê».
Aí também, o ponto de vista é primordial, porque enquanto tu refletires, enquanto tu fizeres esforços, enquanto

tu creres progredir, tu ficas e permaneces no seio da personalidade e, em caso algum, na Morada da Paz
Suprema.

É preciso mudar de Morada.



Esse corpo está aí e se tu o suprimires, ele voltará.
Portanto, não há nada de que fugir, não há nada a rejeitar, ou a adotar. 

Há apenas que mudar o teu olhar.
Porque todo o olhar adotado pela personalidade ou o si não é senão o resultado de uma projeção, de um

conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja.
Se tu queres viver a Liberdade, mais do que a paz ou a alegria, então liberta-te porque tu já o És.

A Consciência, eu te recordo, é uma projeção, no exterior.
Tu constróis o Si, como o eu, através da negação daquilo que não és tu, do que não é o Si.

Tu defines, por isso, um certo número de critérios ou de ideais.
E tu procuras.

Então, claro, é mais fácil estar no Si que no eu, porque no Si, a paz e a alegria são mais frequentes, cada vez
mais frequentes, em intensidade, em tempo, em espaço e em Consciência.

Mas isso não será nunca a Morada da Paz Suprema porque tu és tributário daquilo que tu mesmo criaste como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que tu aceitares que não há nem como, nem porquê, e, portanto, nenhum objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao teu olhar porque a verdadeira Paz não depende de nenhuma

circunstância exterior, nem mesmo Interior.
Esta paz, chamada Morada da Paz Suprema é o que é o Absoluto, não dependendo de nenhuma condição, de

nenhuma ideia, de nenhum conceito e, sobretudo, de nenhuma projeção.
Aceitar isto, é vivê-lo.

Mas não coloquem por trás disto a noção de objetivo.
Não coloquem atrás disto uma espera.

Resumindo, não coloquem aí nenhum tempo porque o ego, como o Si, vão tentar armadilhar-te no tempo, um
tempo mais ou menos largo, mais ou menos alargado, mas sempre um tempo.

Substitui o tempo pelo espaço.
O mesmo é dizer: não procures localizar-te fora, assim como não te procuras localizar nesse corpo,

nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.
Nesse momento, a necessidade de experiência se calará.

O observador será, ele próprio, visto. 
E tu és, muito exatamente, o que está atrás do observador e que nunca experimentou o que quer que

seja.
É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que todos vocês conheceram, de manhã, ao despertar: quem sou eu e onde estou eu? 
Quando vocês acordam assim, em vez de pensarem nas vossas angústias, no vosso marido, na vossa mulher,

o que é que se passa?
Vocês estão, muito precisamente, um milionésimo de segundo, um segundo, na Morada da Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a Consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o
tempo.

A partir do instante em que tu apreenderes isso, tu não te colocas mais a questão da paz e da alegria.
Mas, para isso, é preciso extrair-te de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma

mulher», «eu tenho tal idade», «eu tenho tal trabalho», «eu ocupo tal função».
Vocês não são nada de tudo isso.
Eu não disse que isso não existia.
Bem pelo contrário: isso existe.

Mas tu és o que existe ou tu És outra coisa?
Se tu queres a paz e a alegria, não sejas nada disso.

Extrai-te, a ti mesmo.
Para isso, a pessoa deve desaparecer; não desaparecer por um fim de vida, que seria mais uma vez um

espetáculo ridículo, mas antes se extrair de toda a Consciência, de toda a experiência, de todo o folclore, de
todo o espetáculo.

Se tu chegares a fazer isso, para além de qualquer milionésimo de segundo ou segundos, tu não terás mais
nenhum problema de paz e de alegria ou de corpo ou de Consciência.

A Vida se desenrolará sem intervenção do ego ou do Si.
Tu esperarás tranquilamente, fazendo o que é para fazer, o que a Vida te dá a fazer, neste mundo, mas tu não

serás mais afetado pelo que quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Então, certamente, há entre vocês, que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso não são senão experiências.
O Absoluto está para além de toda a experiência. 

Mas se tu tens sede de experiências, então, tu as viverás.



Se tu tens sede de encarnação, então, tu as viverás até te saciares.
O ser humano encarnado tem sempre sede porque ele é construído sobre o medo e a falta.

Se, um dia, tu não tiveres mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais
procura de paz e de alegria porque tu te terás tornado o que tu És, de toda a eternidade: a Morada da Paz

Suprema.
Mas enquanto tu estiveres ligado a ti, ao que tu crês seres tu (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, este espetáculo), tu participas no espetáculo, tanto de uma maneira como de outra,

enquanto ator, ou aquele que olha, mas tu não saíste da Ilusão.
E a embalagem, seja o ego, seja o Si, estão persuadidos que eles vão poder continuar a ser este efêmero

porque, finalmente, o ego e o Si quererão que o efêmero dure.
Mas o efêmero não se tornará nunca Absoluto.

É uma Ilusão.
Neste sentido, procurar o Absoluto não quer dizer nada.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da Consciência e não quer dizer nada, para o Absoluto.
O Absoluto, é precisamente o momento em que todo o ponto se torna o centro e não há centro a procurar

porque tudo é centro.
E não há nada a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de todos os

outros centros (supostos, projetados ou imaginados).
Tu não és o ponto de vista da pessoa, tanto nas suas alegrias como nos seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar qualquer coisa nesse saco (e mesmo qualquer coisa de manifestado,
de muito doloroso) e, no entanto, ele não é isso.

E se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado por ele ou alterado.
Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.
Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplarem ou olharem a Luz, vocês colocam

uma distância.
Quando eu digo: «mudem de olhar» ou também «mudem de ponto de vista», isso vos leva a se extraírem

de todo o olhar e, portanto, a não mais olharem.
Porque a única forma de tudo ver é estar no centro.

Ora, o centro não mexe nunca.
Ele está em todo o lado.

A imobilidade, como o sono, participa no estabelecimento do que eu denominei a-consciência.
Então, a procura de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, vos afasta.

É o paradoxo.
Vocês acreditam avançar mas vocês recuam, enquanto vocês não compreenderem que vocês nunca se

mexeram.
Vocês passam de um a outro e os vossos humores flutuam no mesmo sentido, e os vossos pensamentos

flutuam no mesmo sentido.
É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.
Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.
Vocês não podem procurar a Luz porque vocês a São. 

É mesmo esta noção de procura que, num dado momento, na vossa procura temporal, deve cessar.
Podemos dizer que este mundo só existe porque as multidões de Consciências aí são projetadas.

Quando vocês dormem, como eu o disse, o mundo desaparece.
Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Além disso, tem a certeza? 
Não existe, como vocês o sabem, nenhuma certeza sobre este mundo, senão a morte desse saco.

Não se coloquem a questão do destino desse saco, nem das leis desse saco mas, verdadeiramente, porquê e
quem São vocês, sabendo que vocês não encontrarão nenhuma resposta no que vos é dado a perceber, a

sentir e a ressentir, porque vocês Estão para além de tudo isso.
Mas enquanto a vossa Consciência estiver virada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado,
mesmo o maior Amor), isso permanece sempre, e permanecerá sempre, uma projeção que vos afasta da

Morada da Paz Suprema.
 Aceitem este postulado. Façam dele a Verdade porque não há outra.
Lembrem-se: o efêmero está construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procurarem preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nesta vida ou em outras
vidas.

Vocês são verdadeiramente isso?



Agora, se vocês são verdadeiramente isso, então, continuem.
Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada da Paz Suprema ou a alegria do Si?
Contemplar o seu próprio umbigo ou o coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São para

além de todo o tempo?
Cabe a vocês definir.
Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir no vosso lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada,
nenhum amor projetado, nenhum efêmero.

O objetivo do efêmero é o de vos fazer crer que vocês podem encontrar o Infinito no efêmero.
É falso. 

A melhor forma de encontrar a Paz e a Alegria eternas é se esquecer de si mesmo.
É o que se passa quando tu dormes, normalmente.

Pergunta: Como posso eu refutar o medo de não saber formular e fazer uma pergunta?
A pergunta é uma interrogação: toda a questão, aquela que tu me podes colocar, ou não importa a quem.

Quando tu te colocas a questão de saber se chove, tu olhas pela janela ou tu vais ver o céu.
O problema é que se tu te colocas uma questão do Absoluto, tu não podes ter resposta.

O princípio é: «tu és o que tu procuras».
O que quer dizer, mais uma vez, o medo?

O medo não é senão a falta, levada ao extremo.
E todos os medos (como eu o disse) nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.
Neste caso eu te respondo: onde estás tu quando estás morto já que não estás mais na vida, tal como tu o

definiste?
A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que tu vais desaparecer?
Sim. O medo está aí.

O medo de colocar uma questão (ou de não a saber colocar) não está destinado senão a te dar ainda mais
medo.

Enquanto tu colocares uma identidade (ou uma não-identidade) sobre o medo, tu consideras que o medo é a
tua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disto ou daquilo, já que, definitivamente, todo o medo está ligado e está
justificado pelo efêmero.

Quando tu dormes, sem sonho e sem pesadelo, tu tens medo? 
O que é que tem medo?

Enquanto tu alimentares o medo (de não saber, de viver o que quer seja de desagradável), tu não podes ser
Absoluto (que já aí está).

Pode mesmo dizer-se que o ser só é suportado pelo medo.
Porque o ser que é suportado pelo Amor, porque ele É, é Absoluto.

Aí também (mais uma vez), o que faz falta é a perda e o medo.
A perda e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?
Que tu estás identificado com o teu saber, com a tua pessoa.

Tu estás, portanto, ligado ao efêmero.
Aí vem o medo. Aí está a origem inicial e final do medo.
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Ora, a única coisa à qual tu não podes estar ligado é ao que tu És, na Verdade.
É o apego à pessoa (que não é o que tu És) que inicializa e mantém o medo.

O medo é uma secreção do corpo e os vossos sábios os sabem: há hormônios do medo, como há hormônios
da alegria. 

Mas será que tu és uma secreção desse corpo?
Não. 

Tu estás, simplesmente, identificado com ele.
Por quê?

Por causa do medo.
O medo gera o medo.

Não há nenhum meio para sair disso.
Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do Si.

Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do sono ou da química, para lutar contra o excesso ou a
insuficiência, nesse corpo.

Mas tu não és nem o excesso, nem a insuficiência, de um ou do outro.
Imagina (porque é a Verdade) que o medo é segregado pelo corpo.

O medo tem um odor, além disso: há a química, lá dentro.
Mas será que tu és essa química?

Não.
Simplesmente a tua consciência se identificou com isso.

E tu me vais responder que, quando tu vives o medo, tu tens medo.
Ou quando tu vives a fadiga, tu estás fatigado.
Ou quando tu vives a morte, tu vives a morte.

Mas tu não podes morrer.
É esse corpo que morre.

Enquanto vocês tiverem medo da morte, vocês têm medo de viver.
Enquanto vocês tiverem medo de viver, vocês têm medo da morte.

Porque vocês não sabem o que há depois do efêmero.
Mas vocês não o podem saber, de maneira nenhuma, em nenhuma experiência, mesmo no reencontro com a

Luz.
Isso não vos pode trazer senão boas lembranças, bálsamos calmantes para o sofrimento e o medo,

substituindo a secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.
Mas a Morada da Paz Suprema não está inscrita na química.

É o olhar que muda.
Aquele que tem medo inscreveu a sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o

efêmero que é vivido.
Vocês não podem encontrar nenhum contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as penas, não duram senão um tempo.
Todos os seres humanos o sabem.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada da Paz Suprema (e vivendo, portanto, o Absoluto, na forma)
passaram por estas etapas, porque isso faz parte da Ilusão deste mundo.

Tu não podes mostrar a Ilusão deste mundo.
Tu não podes mostrar a Ilusão desse corpo porque se lhe batemos, ele fica doente, e a consciência vive isso.

Tu não podes senão refutá-lo.
Refutar não é mostrar.

Refutar não é opor-se e ainda menos (como eu já o disse) negar.
É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.
Se vocês aceitarem isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.
E mesmo se ele emergir, ele não tem controle.

Mas enquanto vocês lutarem, enquanto vocês se opuserem ao que quer que seja, na Ilusão, vocês mantêm a
Ilusão.

Quando vocês dormem a Ilusão não existe mais.
É aí que está o problema.

O medo é um estímulo que te mantem na Ilusão.
Porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão faz menos medo que o Absoluto.

 Além disso, para ele, o Absoluto não existe.



Ou então, ele o contempla num tempo futuro, como um esforço a prestar, qualquer coisa que está longe, no
tempo como no espaço.

Isso não faz senão assinar o vínculo formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.
É a mesma coisa, mesmo se tu não o vês.

Aquele que disse: «eu penso portanto eu sou» não pode penetrar o não-ser, não pode abandonar o «eu
sou».

Ele só pode refiná-lo e construi-lo.
Mas quanto mais o refinar e mais o construir, mais ele próprio se confinará, no seu próprio isolamento, no seu

próprio medo, nas próprias salvaguardas, nos seus próprios limites.
Enquanto ele tiver limite, enquanto ele tiver salvaguarda, ele não tem Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.
Mas vocês têm medo da Liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência vos impede de o ver.
Não é qualquer coisa para consciencializar, mas é qualquer coisa para fazer cessar.

É exatamente o inverso do que vos quer fazer crer na pessoa que vocês creem ser (este saco de comida, este
saco de pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.
Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês considerarem que vocês são um saco, isso quer dizer que vocês consideram que há
um dentro e um fora.

E enquanto vocês considerarem isso, o medo está lá.
É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.
Vocês não são, também, o que constitui o saco.

Vocês não são, também, todos os sacos.
O Absoluto não conhece o limite.

Não, portanto, saco.
Mas deixa tranquilo esse saco, não te ocupes dele, deixa-o viver o que ele tem a viver, quer isso seja no

trabalho, no amor ou no que quer que seja.
E tu perceberás que, se tu o deixares viver, sozinho, a tua vida se tornará maravilhosa e o Absoluto estará aí.

É justamente a implicação da própria pessoa (ou do próprio Si) que envolve o saco e que torna esse
saco medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de matriz, é ausência de Liberdade.
É um constrangimento.

Então, vocês se vão defender dizendo que vocês estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.
Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São.

A não ser que tu consideres que te é qualquer coisa de moral.
Tu não és mais a moral que o medo.

Tu não és mais esta vida que se vive, esta morte que se vive, este nascimento que se viveu.
É um concurso de circunstâncias.

Quer tu o chames cármico ou evolutivo, é falso.
Sai de tudo o que te sobrecarrega e tu verás que o medo não existe noutro lugar senão no que te

sobrecarrega.
O saco não é culpado (nem dos alimentos, nem dos pensamentos).

Ele está aí e é isso.
Mas tu não Estás aí.

Descobre onde tu Estás (fora do tempo) e tu verás que esse saco de comida e de pensamentos se portará
maravilhosamente.

Quer ele viva ou não.
Enquanto tu permaneceres tributário dos afetos, dos medos, das perdas ou dos ganhos, é a mesma coisa.

É ilusório.
O ser humano, de uma maneira geral, quer pôr a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.
É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero, mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.
São as matemáticas elementares.

Tu não podes ser o centro e a periferia.
Tu não podes ser o movimento e o imóvel.



Salvo se tu te tornares o centro e expandires esse centro por todo o lado, já que é o mesmo centro.
Quando eu vos dizia (ou quando vos diziam, sobretudo agora) para permanecer tranquilos, isso não

queria dizer ficar sentado num canto e nada fazer.
É para permanecer tranquilo nos pensamentos, não dar peso e lugar, nem ao medo, nem às

experiências, nem ao que quer que seja. 
Vocês querem ser a Morada da Paz Suprema que vocês São já e vocês fazem tudo para se afastarem disso.

A Morada da Paz Suprema não tem o que fazer com o que vocês fazem ou com o que vocês creem ser.
Ela é já o que vocês São.

Vocês São isso.
Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: sem isso, é o eu.
Vocês também não são o centro do coração: sem isso, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não somente esses dois.
O que é que vos limita?

O saco.
Mas vocês não são esse saco, nem as ideias, nem os pensamentos, nem a comida.

 Aceitem isso porque é a Verdade.
Não é uma crença, é justamente o fim de todas as crenças.

Parem de crer.
Quando tu me dizes: «eu tenho medo», mostra-me o teu medo.

És capaz de me mostrar?
Quando tu dizes: «eu sou este corpo», eu vejo esse corpo mas prova-me que tu és esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.
Se tu te livrares desse peso, mesmo se isso te parecer absurdo (mas, claro, que o ego vai achar isso absurdo

e o Si também), mas se tu entras naquilo que tu denominas absurdo, tu te descobrirás Absoluto.
Porque, lembra-te de que, para o conhecido (para a pessoa como para o indivíduo), o Absoluto é absurdo.

Mas, evidentemente, deste ponto de vista, sim. 
Muda o ponto de vista e tu viverás o que tu És. 

***

Pergunta: De ontem para hoje, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre desejei, me
pareceu vazia de sentido, como se fosse de outro. Hoje não me reconheço mais, nem nas escolhas

que eu fiz, nem naquelas que se apresentam a mim. O que fazer? 
Justamente: nada fazer.

Não é preciso nenhuma solução, já que tu encontraste a solução.
Se me posso exprimir assim, tu estás a cavalo (precisamente) entre o jogo do Si e do Absoluto.

Certamente, como tu o sabes, não há passagem, nem do eu, nem do Si, para o Absoluto.
Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que tu vives.
Portanto, eu te felicito e tu deves felicitar-te.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.
Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as atenções, ele também, se dissolve.

Sobretudo, não peça nada.
Não projetes nada.

Tu estás no bom caminho, o que te diz que não há caminho. 
Não escutes à volta nenhuma voz, mesmo a minha. 

Porque tu estás aí.
Vai aos limites do que te parecer justamente absurdo.

O Absoluto está lá.
O que se passa (e o que tu vives) foi chamado de dissolução da alma (ou a consumação da alma) que não está

mais virada para a Ilusão, nem para a experiência, mas que volta para o Espírito.
Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que vos falou disso (Ma Ananda Moyi) numerosas vezes.

Não há outra forma de desaparecer e de aniquilar.
O desaparecimento não é a morte. 
Desaparecer é sair do parecer.



É, enfim, ser claro, não parar mais nada, não desejar mais nada.
Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo (o centro como todos os centros) onde se encontram todos os contentamentos.
Então, certamente, do ponto de vista do que está limitado, isso pode parecer-te perturbador, desesperante,

vazio.
Mas, se tu fores ao limite, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia a tua vida não existe
mais.

Mas como eu disse: tu não és a tua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.
É preciso pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido para, enfim, ser, para além do eu sou, na não-

consciência que eu chamei de a-consciência, que não é a inconsciência.
Portanto, sobretudo, não faças nada, não mudes nada.

Permanece tranquilo.
Porque à força de observar esse nada (como tu o observas), o Absoluto está aí.

Não há nada mais simples.
Desde que isso vos pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Permanece aí onde tu estás e deixa se desenrolar o que se desenrola.
Se tu aceitares isso, sem te implicares, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja e se fizeres mesmo

parar o jogo do observador, tu sairás do teatro.
É a única condição possível para viver e Ser a Morada da Paz Suprema, aqui como em qualquer lugar.

Tu terás vencido as tuas Trevas, que no entanto tu chamavas de tuas Luzes, que partiram. 
Não te esqueças de que tu estás invertido, sobre este mundo: o que vocês chamam de vazio, está

pleno e o que vocês chamam de matéria, está vazio. 
Os vossos sábios o sabem.

Tu, tu tens a chance de vivê-lo.
Então, sobretudo, não procures saber, porque o saber é uma projeção.
O que tu vives porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Não é possível nenhuma dúvida sobre isso.
E se vocês se interrogarem a si mesmos, uns e outros, vocês perceberão que é o caso para muitos entre vós,

que trabalharam para o Si.
Aí também, cada vez mais, o que há a apreender não é um saber, nem uma compreensão, nem uma

experiência, nem o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem o ponto de vista.
Aceitem o aparente absurdo da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, o mesmo é dizer, a Essência (e não

o sentido, em duas palavras).
Não há nenhum sentido.

Os sentidos vos enganam.
Apenas a Essência (numa palavra) é a solução.
E enquanto houver sentido, não há Essência.

Enquanto vocês quiserem dar sentido, uma lógica, à vossa vida, às vossas experiências, ao vosso Si, vocês
não estão prontos para deixar ir, vocês se agarram ao efêmero.

Portanto, o que tu vives (ou antes o que tu não vives) é exatamente isso: o que tu És.
 Então, claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é a morte do efêmero.

 E isso pode fazer medo ou, em todo o caso, interrogar.
Se tu ultrapassares o medo ou a interrogação, tu constatarás rapidamente que tu És a Morada da Paz Suprema.

Está aí.
Tu És isso.

Mais uma vez, não procures compreender, agora.
Tu terás todo o tempo para refletir e tu compreenderás então que não há nada a refletir.

Há apenas que ceder ao que morre, não o alimentar, não procurar saber.
Então, dito de forma poética, diremos: «tornem-se novamente como uma criança».

 Mas uma criança é ainda um saco. 
Vão para além da criança, antes do saco.

Tu Estás aí. 

***

Pergunta: Uma fragilidade me faz passar do riso, da ligeireza, à densidade, aos pensamentos



obsessivos contínuos, mesmo sem o consciencializar. Então, eu sou incapaz de amar e ser amado,
de me centrar e mesmo de refutar. Como sair deste inferno?

Mas, o inferno és tu, no que tu crês ser.
Não há outro inferno. Reflete.

Amar ou ser amada é já considerar que há uma falta, já que tu És Amor.
Projetar o amor é se afastar de Ser Amor.

Porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir amar ou de procurar
amar, ou mesmo de ser amado.

Uma vez que esta é a sua Essência.
Há, atrás da tua pergunta, a culpabilidade.

O efêmero oscila: tu não podes encontrar equilíbrio, de maneira nenhuma, de forma durável, no seio do
efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que tu descreves está ligado ao teu
próprio narcisismo, à necessidade de voltar a si mesmo, no eu. 

É o centro do umbigo.
É procurar as causas dos sofrimentos, das oscilações, dos humores.

Mas, fazendo assim, tu manténs a Ilusão de não te achares digna de amar e ser amada.
Mas tu não tens que ser digna (ou indigna) já que tu És Amor.

Enquanto tu procurares o amor no ato de amar, na necessidade de amar (ou na necessidade de ser amada) tu
não fazes senão negar a tua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez nas suas vidas, por amor, qualquer que seja a
expressão desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto tu procurares, haverá falta. 
Se tu não procurares mais, a falta deixa de existir. 

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar uma semente.
Mas a semente está dentro dela.

Tu não podes procurar, no exterior, uma satisfação interior, se não for para ficar e permanecer na Dualidade e
na alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso não são senão amores humanos que não refletem senão a falta de amor do que vocês realmente
São.

Porque o vosso olhar não é bom.
Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as vossas

como as dos outros), quaisquer que sejam.
Mas vocês não são um ser de memória ou de crenças.

Vocês São Absoluto.
Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia trazer qualquer satisfação que fosse durável?
Porque mesmo a satisfação mais durável se desligará com a tua própria morte, desse corpo, desse corpo de

comida.
O ego se crê, em permanência, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte. 
Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo o amor (mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual) não é senão a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que não são senão não reconhecimentos da vossa
natureza, da vossa Essência.

Vocês colocam peso onde não existira nenhum peso.
O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.
Ele não tem que ser procurado ou encontrado.

Nem há mesmo que se colocar a questão da sua manifestação, ou da sua ausência, ou da sua presença.
Porque é o que vocês São.

É o ego que queria ser Amor.
Mas ele não poderá jamais sê-lo já que o ego está construído sobre a falta de Amor, sobre o medo. 

Portanto, tu não podes permanecer no teu umbigo e reivindicar o Amor.
O único verdadeiro Amor é aquele aonde vocês desaparecem, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto

consciência, enquanto procura.
Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e permanecer tranquilos, vocês constatariam

instantaneamente (como eu já o disse) que vocês não são nem o ator, nem a cena do teatro, nem o
espectador, nem o teatro.



Vocês desempenham um desses papéis e vocês acreditam completamente nele, mesmo sabendo,
pertinentemente, que todo o papel tem um fim, como esse saco.

Então, podemos falar da alma, do Espírito.
Mostrem-nos.

A única verdade é o Amor, a Morada da Paz Suprema, o Absoluto, o Eterno, não-efêmero, não-eu, não-Si.
Enquanto houver reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na

pessoa.
Se não houver pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.
Dando um outro exemplo: é como se tu me dissesses: «eu não quero mais estar no rés-do-chão, mas eu
quero estar no 4º andar do imóvel», mas tu persistes em permanecer no rés-do-chão, sem querer mover-te

para o 4º.
A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.
Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.
É de tal modo simples que o ego jamais o aceitará, que o Si, também, jamais o aceitará.

Porque eles vos querem fazer passar o efêmero por Eterno.
Assim, mesmo se isso é difícil de entender para a pessoa: tu não és essa pessoa.

Mas enquanto tu permaneceres na pessoa, tu permaneces no narcisismo, que é sofrimento ou, no melhor,
alternância entre sofrimento e satisfação.

Ora, toda a satisfação apela à sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em ti, pelos
medos que vão e voltam, mesmo pela necessidade de se reproduzir, para esperar se encontrar numa

continuidade efêmera.
Toda a pessoa está inscrita nesta necessidade de reprodução.

Todo o saco de comida não pode existir senão por este princípio de reprodução.
É justamente disto que é preciso tomar consciência e se extrair.

E depois, se desembaraçar, também, da consciência que lhe pertenceu.
Porque quanto mais escavarem (esperando encontrar a Luz), mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.
E é a Verdade.

Procurem sem procurar.
Parem e vocês avançarão.

É preciso se desembaraçarem de tudo o que chega à consciência.
Então, eu imagino que a pessoa confinada vai querer se desembaraçar do que a faz sofrer.

Mas ela não chega a compreender como ela deve também se desembaraçar do que a faz feliz.
Isso não quer dizer sair de uma relação mas sim, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender (mal) que é preciso se afastar de uma profissão,
de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu nunca disse isso.
É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entendem sempre assim, enquanto vocês estiverem instalados na pessoa.
Aceitem não ser ninguém e vocês verão.

Mas a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não serem ninguém, suprimindo isto ou
aquilo, vocês não apreenderam nada.

Porque eu não me dirijo necessariamente à parte que entende as minhas palavras, num primeiro
tempo. 

E é por isso que eu vos digo, de cada vez, para terem tempo para compreender.
Se tu não compreenderes nada, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está para além da

compreensão.
Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que entende.

************
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Pergunta: pelo fato de eu ter praticado a meditação do 3º olho durante anos, será que a questão luciferiana está
sintonizada em mim já que a Vibração do 3º olho às vezes persiste?

Eu lhe responderei simplesmente: não se coloque esse tipo de pergunta.
Quem é Lúcifer?
Quem é o diabo?
Quem é Deus?

Obstáculos no caminho, nada mais.
Não dê crédito a todas essas crenças, mesmo elas tendo um suporte verdadeiro, neste mundo.

Você não é deste mundo.
Colocar-se esta pergunta é recair na Dualidade e no medo do bem e do mal.

Quaisquer que sejam as Vibrações, as Vibrações concernem à Consciência já que a Consciência é Vibração.
Mas não o Absoluto, que não é nem Consciência, nem Vibração.

No Absoluto, não há olhos, nem 3º olho, nem 4º olho.
Há o Centro, o Coração, o Amor e nada mais.

E nenhum obstáculo (mesmo o diabo ou Lúcifer ou outro) pode impedir de ser o que você É, desde toda Eternidade.
Só o peso das crenças e do saco de pensamentos é um obstáculo e há apenas você que pode parar de nutri-lo.

Nenhuma montanha pode parar o Amor.
Nenhum mundo pode parar o Amor.
Nenhuma força pode parar o Amor.

Eles podem simplesmente dar a ilusão de parar.
É nesta ilusão de parar o Amor que o ser humano acredita.

Mas se você for além da crença e da Vibração, isso não tem qualquer peso, qualquer consistência e qualquer
Verdade.

Tranquilize-se.

***

Pergunta: quando a minha consciência sente ser diluída no vazio, no infinito, ela se apavora e se retrai,
interrompendo assim a sua diluição. O que devo refutar para superar esse andamento?

Neste curso, nada mais há a refutar.
Há apenas que continuar a ser um observador, até o momento em que o próprio observador, que observa a retração,

desaparecer, ele também.
Nesse andamento, como você o nomeia, o teste da refutação não é utilizado.

Há ainda apenas alguém que observa a cena, que tem consciência de que há um teatro, mas que vai em breve sair.
Nada há a fazer para sair, apenas permanecer aí, permanecer tranquilo, fazer ainda o jogo do observador, até o
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momento em que o próprio observador desaparecer, sozinho.
Nada mais fazer, nada mais ser.
Deixar Ser e deixar como está.
Essas são as palavras mestre.

Porque, a partir do momento, nesse andamento aí, em que você aceita nada mais dirigir, nada mais observar, o
observador desaparece por si só, assim que você sugerir que nada há a observar.

E então, nada faça.
Esse curso é lógico.

Ele precede a Dissolução.
Nós nos conectamos a uma pergunta anterior referente ao sentimento de ser uma outra pessoa, ou mais de uma

pessoa, de alguma forma, o que é ainda melhor.
Isso foi denominado, por alguns místicos, no ocidente, ‘a noite escura da alma’.

Mas há ainda um observador que constata.
Portanto, limite-se a ver o que se desenrola e aceite não mais constatá-lo, tampouco, sem refutar.

E aí, você vai se aperceber de que a Dissolução da consciência ocorre e não haverá mais retratação.
A retração é devido ao próprio observador.

Vocês sabem, é claro, na física que vocês nomeiam física quântica de ponta, que o observador modifica o que é
observado.

Portanto, enquanto houver observador, há modificação.
O observador deve desaparecer por si só.

Basta simplesmente não mais se interessar por ele, nem pela retração.
E tudo isso vai desaparecer.

Mas é uma fase normal.
Porque a retração o conduz ao Centro que é o centro de todos os centros e de todas as periferias.

Somente naquele momento todas as periferias, sem qualquer limite, são reveladas.
É a perda total do sentido de alguma identidade, de alguma pessoa, de alguma história, de alguma emoção, de algum

saco, de comida como de pensamentos.
Eu diria que, talvez, o mais difícil, nesse curso aí, como você o nomeou, seja aceitar nada mais fazer, nada mais ser,
nada mais observar, tampouco, mas sem agir, porque, quando há uma ação, há uma tensão e esta tensão afasta do

Centro.
Esqueça-se e desapareça.

E você irá desaparecer, isso é inelutável.
E isso não está inscrito em um tempo ou em um espaço, mas está inscrito na Eternidade, porque você é a Eternidade.

A retração da alma, depois do Espírito, são os últimos solavancos do indivíduo.
Observe-os e deixe desaparecer a observação, sem desejá-lo, sem decretá-lo.

Observe, de algum modo, o desaparecimento do observador.
E, aí, não haverá mais de qualquer maneira que observar: você terá estabelecido o Absoluto.

Aliás, naqueles momentos em que você fala sobre o curso final, mesmo se houver retração da alma ou do Espírito, o
observador percebe claramente que se instala algo muito mais amplo do que ele próprio.

É justamente o que está por trás do observador: Você.

***

Pergunta: apesar da sua maneira trovejante de entoar as suas respostas às perguntas, mantendo-se a intenção e a
atenção, depois de alguns minutos o sono vence e até mesmo o som da sua voz desaparece, ao ler, ao escutar

somente ou combinando os dois. O melhor é deixar assim?

Inteiramente, porque quanto menos você compreender, mais você ali está.
E quanto mais você cair no sono, mais você ali está, considerando que possa ali haver algo mais.

Porque, o que quer escutar e o que quer compreender, sem entender, é o quê?
O ego ou o Si.

Se o ego ou o Si se extinguirem, ou seja, se a consciência se extinguir, o que resta?
O Absoluto.

A um dado momento (que não depende de um tempo futuro, mas, sim, do lugar onde você se coloca), bem, o
Absoluto será estabelecido no que você é.

Não há então, efetivamente, nada a empreender, nada a fazer, e nada a não fazer.
Apenas, aí também, deixar desenrolar-se o que se desenrola.

Isso prova que nós atravessamos, nesta conversa, largamente, a barreira da escuta, a barreira da compreensão, para
penetrar sem dificuldade no que eu chamaria de entendimento.

Esta conversa já rola entre nós.
Você aceita nada mais manter, você não o compreende, mas você vive isso.

É então a Verdade além da experiência.
Não é, portanto, a via correta ou o caminho correto, mas a atitude correta e o local certo para olhar.

É, portanto, o ponto de vista correto.
Aquele que é justo porque ele escapa ao saco de pensamentos, do mesmo modo que você escapa ao saco de

alimento e à própria consciência.
Você entra no entendimento, no sentido figurado, como no próprio.
O entendimento do som do Absoluto, da Morada da Paz Suprema.

É muito exatamente isso: o que você É.
Eu diria: não se mova mais, não faça mais nada, não seja mais nada.



Então, a Transparência está aí: você não para mais nada, você não existe mais no parecer e você desaparece,
totalmente.

Então, aí, emerge o que você É: Isso.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de ter voltado no tempo, involuntariamente, nos velhos esquemas de ação / reação,
a personalidade e o ego onipresentes. Eu tenho então a impressão de não conseguir Ser. Como sair disso?

Não existe qualquer cenário de resolução aí onde se situa o que você vive.
Você constata, como você disse, a ação / reação, o jogo do ego, o jogo da duplicidade, da Dualidade.

Você não pode se servir da alavanca situada no mesmo nível para se extrair, porque disso que você queria se extrair
vai se reforçar.

Isso é inelutável.
Porque a consciência, situada nesse nível, não lhe é de qualquer serventia para sair disso, porque qualquer solução

trazida ao mesmo nível será apenas efêmera e transitória.
Porque tudo isso pertence ao mundo da ilusão.

Você ainda acredita ser uma pessoa que está lutando.
Você ainda acredita estar em um mundo que existe.

O seu ponto de vista está inserido na realidade que você vive, que não é a Verdade.
Esta realidade não pode ser de qualquer ajuda, ela é útil para agir na ação / reação.

Se você quebrar um braço, você pode fazer todas as orações do mundo, ele permanecerá quebrado: é preciso
engessá-lo.

Isso não pode funcionar assim para sair do jogo do ego e da personalidade.
Você nada pode engessar, naquele nível.

Isso seria apenas uma correção passageira.
A solução está em outros lugares.

Não a remeta no mesmo tempo da ilusão, da ação / reação, mais saia deste espaço confinante da personalidade.
Aí também, há uma falha de ponto de vista, importante, que não é mais narcisismo, mas uma conveniência.

Uma conveniência para o efêmero, uma conveniência para o ego que quer resolver um problema quando ele não tem
qualquer meio para isso.

É preciso então aceitar não querer resolver o que quer que seja, mas sair desta linearidade.
Coloque-se em outros lugares.

Não simplesmente mudando de ponto de vista, mas aceitando que você não é tudo o que representa.
Você ainda está no palco do teatro, querendo isso e querendo aquilo.

Você quer colocar um gesso.
Mude de ponto de vista.

Eleve-se.
Eu sequer lhe falo de Abandonar o Si, mas de se Abandonar à Luz.

Você é mais inteligente do que a Luz, você é?
Será que o seu ego é superior à Luz?

Será que o seu ego acredita que ele é o mestre da sua vida?
Se sim, então continue a sofrer, se não, eleve-se.

Não deixe o ego comandar.
Deixe a Luz entrar.

É isso, o Abandono à Luz, que irá permitir-lhe ir para o Si, antes de realizar o Abandono do Si.
Mas se você for corajoso, seja diretamente o que você É: esqueça tudo isso, não dê peso, veja o que o incomoda.

Eu não disse, assim, que é preciso fugir do que o incomoda, mas se eleve, torne-se mais leve, aí também.
Não fique atolado na oposição e na contradição, na ação / reação, porque toda ação provoca uma reação, e toda

reação provoca outra ação.
E isso jamais tem fim, ao contrário da trapaça espiritual que quer fazê-los crer que o Karma irá resolver o que quer

que seja.
Não há Karma.

O Karma refere-se apenas à pessoa, não ao Si, e menos ainda ao Absoluto, se eu puder me exprimir assim.
Portanto, você se submete, você mesmo, à ação / reação, reagindo.

E quanto mais você reage, mais há outras ações aparecendo e mais isso o acorrenta, ao passo que você está
buscando a Liberdade.

É então questão de sair da ação / reação.
Coloque-se sob a ação da Graça, ou seja, deixe a Luz fazer.

Deixe a Luz se ocupar de tudo.
Enquanto, você, você quiser se ocupar de alguma coisa, isso irá fracassar, é inelutável.

Em quem você confia?
No seu ego ou na Luz?

Onde você coloca o seu interesse: no ego ou na Luz?
É sua responsabilidade.

Você não pode manter a ação / reação e pedir para que a ação / reação cesse.
Seja lógico.

Eleve-se acima da ação / reação e você irá constatar, por si mesmo, que a reação não é mais sua, assim como a
ação não é mais sua.

E que, realmente, naquele momento, é a Luz que age e não mais você.



Não é questão, tampouco, de pedir para a Luz agir, porque isso é ainda o ego que quer colocar a Luz aonde ele quer,
mas não aí onde é preciso.

Como você pode saber o que é preciso, já que, irremediavelmente, você se mantém na ação / reação permanente e
incessante?

Não há qualquer satisfação e qualquer apaziguamento aí dentro.
Isso está muito além da noção de confiança.

É realmente o Abandono.
É preciso que você se doe, você mesmo, à Luz.

E a Luz irá se doar a você.
Mas você não pode pedir à Luz o que você quer, porque o que você quer não é o que quer a Luz.

Você não tem qualquer meio de saber se há uma adequação entre os dois e, na maioria das vezes, há uma total
inadequação.

Porque o que pede o ser humano é sempre formulado a partir do ego, e todo pedido formulado a partir do ego apenas
faz reforçar o ego, a pessoa, a ação / reação.

Quando você se Abandona à Luz, você nada tem a pedir para ela.
Isso irá extraí-lo do palco do teatro e você irá se instalar confortavelmente na poltrona que assiste ao teatro.

Isso é uma etapa.
É preciso tornar-se consciente do fato de que pedir está sistematicamente inscrito na ordem da personalidade.

Por outro lado, pedir à Luz, é suficiente.
Não é conveniente pedir à Luz para fazer isso ou aquilo.

Vocês acreditam que ela tem necessidade dos seus conselhos, dos seus argumentos, dos seus limites, ou das suas
crenças?

Vocês são Luz.
Mas se houver demanda de Luz (outra senão a demanda de Luz, sem adjetivo por trás), bem, é o ego que se

expressa.
E a Luz jamais responde ao ego, contrariamente ao que vocês creem ou contrariamente ao que quiseram fazê-los

crer as religiões.
Entregar-se à Luz é demitir-se do ego: é um ou outro.

Em caso algum isso pode ser os dois.
É disso que é preciso apreender-se.
Lembrem-se: o mundo não existe.

Tudo o que se projeta na tela da sua consciência (o mundo, o inimigo, assim como o amor) é apenas o reflexo do seu
ser Interior, o reflexo dos seus próprios desejos inscritos na personalidade.

Se não houver mais personalidade agindo, não há mais desejo e a Luz trabalha.
E você se torna o que você É: Luz.

Nada pode atingi-los.
Somente o ego é atingido e ele o será todo o tempo, porque o ego é construído no medo e na falta.

O que você É não é o ego, nem o medo, nem a falta, mas é Amor, Luz e Absoluto.
Não existe qualquer solução para o sofrimento, na ilusão.

Não existe qualquer solução para o sofrimento, na personalidade.
O Si vai representar um sucedâneo de Paz, pondo fim ao sofrimento ou, em todo caso, à percepção da sua ilusão.

O Absoluto põe fim à própria percepção do sofrimento.
Eu poderia dizer de outra forma que, no Absoluto, mesmo se houver sofrimento do saco de comida, o sofrimento não

faz mais sofrer.
E esse é o objetivo.

Enquanto houver ego, há atração para o sofrimento.
Enquanto houver o Si, há curativo.

Mas chega um momento, um espaço, em que tudo isso não pode mais atuar, em que tudo isso se extingue, porque
isso não é mais alimentado nem pelo ego, nem pelo mundo, nem pela ação / reação.

Todos vocês sabem que, quando um sofrimento é extremo (seja uma perda, uma dor, ou qualquer evento
extremamente traumatizante para o ego), o que acontece, na maioria dos casos?

Há um sentimento de irrealidade, uma saída do espaço-tempo linear: tudo parece se desenrolar em marcha lenta
porque a consciência não está mais no ego, mas ela se extrai, de maneira temporária, do ego, e até mesmo do Si.

É, aí também, um outro vislumbre do Absoluto.
Essas experiências foram descritas por toda parte.

Se você realizar isso, você irá constatar que toda a sua vida, nesta ilusão, não poderá ser afetada pelo menor
sofrimento.

Mas para isso, é preciso soltar, é preciso aceitar soltar.
Quem é o mestre a bordo?

E a bordo de quê?

***

Pergunta: será que viver a Onda do Éter é viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo?

Viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo, é o Absoluto, que resulta na não Vibração, na não consciência,
na Morada da Paz Suprema.

É o momento em que não há mais pensamento, emoção, aflição, nem mesmo Alegria, mas um estado de tranquilidade
total, sem mesmo ter necessidade de deixar esse saco de comida ou esse saco de pensamento.

Porque há uma desidentificação total, real e completa, desse saco de comida e desse saco de pensamentos.



É isso o Absoluto.

***

Pergunta: a vida me mostra, atualmente, de maneira física, que as comportas estão fechadas, que há uma dificuldade
de pôr para funcionar, ao passo que a Fluidez sempre esteve presente anteriormente. Eu não chego a apreender a

profundeza.

A Fluidez da Unidade é o reflexo e a manifestação do estabelecimento do Si.
Quando as comportas estão fechadas, quando a Vibração se faz mais discreta ou ausente, quando a Fluidez

desaparece, sem, no entanto, ser substituída por resistências, mas simplesmente, como você disse isso, pela parada
das comportas que estão fechadas: um fluxo, que estava aí, não está mais aí, é um sinal muito bom.

É a retração da alma e do Espírito, que conduz ao Absoluto.
Há apenas que abandonar, totalmente, o Si.

O que irá permitir compreender que o que você nomeia sua vida, é apenas uma ilusão.
É parando de nutrir a ilusão, mesmo pela suspensão da Fluidez da Unidade, que chega a Morada da Paz Suprema.

Considerando que eu possa empregar a palavra chegar, porque não há continuidade.
O que você vive, como em uma pergunta anterior, é exatamente a mesma coisa: você mantém um bom curso.

Se você se Abandonar totalmente a isso, o Absoluto está aí e você É Isso.
Não se interrogue mais sobre o sentido do que você vive, do que vive a sua vida, mas se interrogue sobre a Essência

do que acontece.
Você sai do Si no não Si que, ele, não se opõe ao Si.

E acontece o Absoluto.
Não procure restabelecer o que quer que seja do passado, mas se instale, de maneira mais lúcida, no que o que você

denomina sua vida, dê-se a experimentar.
É a prova de que o Absoluto está aí.

O Absoluto apenas pode existir no Abandono do Si.
É muito exatamente o papel que você desempenha: observar e testemunhar sobre isso.

Nada procure restabelecer, mas, muito mais, estabelecer-se no que É, desde toda Eternidade.
A partir deste momento, você não se colocará mais a questão da Fluidez, porque isso será evidente.

Tudo não será mais simplesmente Fluido e fácil, mas você estará bem fora de tudo isso, deixando então a vida
desenrolar-se, sem ali interferir, no que você É.

Dessa maneira morre o ilusório, dessa maneira morre o efêmero, antes da sua hora, deixando o lugar para o espaço
do Absoluto.

Vocês são cada vez mais numerosos (e vocês o serão cada vez mais) a ser, de algum modo, confrontados com isso.
Coisa à qual o ego vai querer concerni-los, fazendo-os crer que isso é absurdo.

Não o escutem.
Se, para ele, é absurdo, isso é bom.

***

Pergunta: por que eu tenho a impressão de estar aguardando, como se me faltasse algo para passar, para bascular,
no Desconhecido, no Absoluto?

Eu chamo a sua atenção para o fato de que esta pergunta é um contrassenso.
Porque, se você tiver a impressão de que falta algo para bascular no Desconhecido e no Absoluto, nenhum elemento

do que lhe é conhecido (ou cognoscível) pode permitir-lhe ir para o Absoluto.
E nada pode faltar ao Absoluto, nem ao limitado.

Existe, simplesmente (e isso de maneira geral, que não é específico de você), o que foi nomeado (nas perguntas
anteriores): a Última Retração, seja da alma, seja do Espírito, que recusam render as armas e capitular.

Deste modo, você não tem que procurar o que falta porque nada falta.
Você não tem que experimentar uma impressão de espera (porque a espera o coloca no tempo ou na busca), mas

aceitar que isso seja assim, isto é: ser, cada vez mais, o observador disso, sem se colocar questões, sem nada
refutar (aí onde você está) e aguardar, pacientemente (sem nada esperar porque irá desaparecer por si só), que o

observador se dissolva.
Portanto, não se coloque a pergunta do porque, nem do que quer que seja que poderia faltar, mas, simplesmente,

deixe desenrolar-se esta espera.
Mas você não é esse que espera.

Você é o que observa.
Isso é profundamente diferente.

A partir deste momento, o contrassenso poderá desaparecer por si só.
Porque você não irá buscar um sentido ou uma resposta, mas, sim, você irá constatar, por si mesmo, o que se

desenrola.
E o que se desenrola não pede, nem questão, nem interrogação, mas, simplesmente, uma lucidez, aí também.

Observar, ir além, aceitar superar aquele que experimenta e que observa.
É, já, de algum modo, ir levantar, sem procurá-lo, o que está por trás de tudo o que se joga.

Se você aceitar isso (permanecer tranquilo, nada procurar: nem resposta, nem falta), então, tudo vai chegar.
Não há sequer que mudar de ponto de vista.

Há apenas que observar esse ponto de vista e deixar como está.



Aí também, nós conectamos esse último curso do Abandono do Si.
O Abandono do Si (como o Abandono à Luz) não é uma ação da vontade, nem uma decisão do ego, mas sim, o que
eu chamaria de capitulação do ego e de capitulação do Si onde nenhuma ação é necessária, onde nenhuma decisão

é indispensável.
Simplesmente, observar o que irá pôr fim, seguramente (daí onde você está), ao próprio observador.
Você irá constatar, aliás, que, assim que o porquê cessar, assim que a espera cessar, tudo está aí.

Isso acontece, sempre, dessa maneira.
Foi dito (por alguns Anciãos) que a espera e a esperança não eram a mesma coisa.

Eu lhes digo, quanto a mim, que a espera e a esperança devem cessar, agora, tanto uma como a outra.
Porque não há mais tempo, em todos os sentidos do termo.

O Tempo está consumado, os Tempos terminaram, portanto, vocês saem do tempo para entrar no Espaço.
E não busquem, tampouco, embarcações.

São vocês a Embarcação.
Mesmo se, é claro, existem circunstâncias específicas e particulares em que o que vocês denominam embarcações

exógenas devendo intervir, mas isso não lhes diz respeito.
Ocupem-se da sua Embarcação.

Porque vocês São uma Embarcação.
É isso que acontece.

***

Pergunta: originalmente, mais mental do que no corpo, às vezes, o desejo sexual me leva. Então, com a minha
escolha do Absoluto e tudo isso, eu estou confuso.

Você não pode desejar o Absoluto já que você o É.
Lembre-se: o Absoluto contém tudo, mesmo a ilusão.

Por que você quer excluir o que quer que seja do Absoluto?
Você apresenta as coisas como se fosse um ou outro.

Quem disse isso, senão a sua própria cabeça?
Em nome de quê?

Deixe esse corpo viver o que ele tem a viver ou então, corte o que excede.
Mas isso não fará desaparecer o que quer que seja.

É você mesmo que se corta de si próprio, colocando uma oposição aí onde não existe, uma contradição aí onde não
existe.

O que vive esse corpo, o que vive esse mental, não se refere ao que você É.
Seja o que você É, além do Si e, depois, você irá olhar o que acontece, nesse corpo como nesse mental.

Mas não faça o inverso: isso é colocar a carroça na frente dos bois.
Você não pode se preocupar com o Absoluto.

Isso não é uma busca.
Isso não é uma Realização.

Isso é uma Liberação.
Mas colocar a questão da liberação traz de volta o que você acreditava ter liberado.
Mas quem disse que é preciso estar liberado desse corpo para viver a Liberação?

Você não é esse corpo.
Você não é, tampouco, o que excede.

Não há qualquer conflito (ou qualquer contradição) senão em você.
Será que o Absoluto me impediu de ter filhos?
Nós não estamos em uma religião castradora.

Faça o que a vida lhe pede.
Esse corpo lhe pede coisas.
Esse mental lhe pede coisas.

Você é isso?
Você se identifica a isso?

Enquanto você der peso a uma contradição, enquanto você atribuir, ao desejo, virtudes opostas ao Absoluto, você
mantém, você mesmo, a sua própria Dualidade.

Deixe o Absoluto ser o que você É, e eu diria: o resto irá se seguir.
Coloque os bois e a carroça irá se seguir.

No outro sentido, isso não funciona.
Não há Passagem do ego (ou do Si) ao Absoluto.

Por outro lado, assim que o Absoluto for o que você É, as Passagens se fazem sem interrupção e sem
descontinuidade.

Mas não coloque a carroça na frente dos bois: deixe a ordem das coisas se estabelecer sozinha.
Senão, você pode criar não importa qual crença: que se você usar bigode, você não pode ser Absoluto, porque não.

Mas isso permanece no domínio das crenças.
Não há qualquer verdade, por trás disso, mesmo relativa.

São apenas suposições.
Deixe estabelecer o que você É (Absoluto) e o resto você verá por si mesmo (mas não do ponto de vista do ego ou do

Si).
Porque não é preciso confundir o desejo e a necessidade, o desejo e a falta.
A expressão de um desejo do corpo, de um desejo do mental, é o Absoluto.



Isso não é contraditório (nem oposto), mas há uma ordem: a carroça ou os bois.
Mude, aí também, de posição.

Não emita julgamento.
Não emita suposição.

Porque o ego vai lhe propor obstáculos.
Para você, isso pode ser o que você chama de desejo sexual e, aliás, ele chega a fazê-lo crer que porque há um

desejo, o Absoluto não pode estar presente (o que é, evidentemente, absolutamente falso).
Você se deixa cair na armadilha do seu próprio ego que o submete a uma equação com uma impossibilidade.

Seja Absoluto e, depois, você verá o que acontece.
Isso não terá qualquer espécie de importância.

***

Pergunta: desde a minha infância, eu experimentei vários lutos de pessoas pelas quais eu tinha muita afeição e eu
não senti qualquer emoção. Isso era tranquilo em mim. Há três semanas, a minha irmã mais velha me disse que ela
tinha um câncer muito grave e, quatro dias depois, aconteceu um outro grande problema. Desde então, eu sinto,

quase que permanentemente, sentimentos de tristeza, desamparo, medo, traição. Eu não sou absolutamente chegado
a refutar. Como se tudo que eu acreditava integrado tivesse desaparecido. Você pode me ajudar nesta etapa?

A vida do ego vai lhe apresentar várias vezes o mesmo prato.
E os pratos serão cada vez mais difíceis de digerir.

O que acreditava ter superado, um belo dia, não está mais superado.
Isso é a visão do ego, na linearidade do ego.

No que isso implica?
Em não mais se colocar no ego.

Porque, aí, o que se manifesta (como você o disse), é a culpa, a síndrome do salvador que não pode salvar, que se
encontra de pés e mãos atados.

Porque vive uma injustiça e, portanto, uma tristeza.
Não é unicamente a perda que é considerada, mas, sim, isso.

Isso significa que havia, bem escondido, no Si, restos do ego típico de responsabilidade, típico de salvador.
O Absoluto não tem o que fazer disso.

O que você chama de experiências, em meio ao Si, é, de fato, uma escadaria (ou uma avenida) que lhe foi aberta
para você se desembaraçar de tudo isso.

Lembre-se: é sempre uma questão de ponto de vista, mesmo sem falar do Absoluto.
O que você poderia denominar uma perda, em um primeiro momento, descobre-se (em um outro momento) um ganho

inestimável, em outro nível.
O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Qual ponto de vista você adota: aquele do ego (que o lembra sobre a ordem), aquele do Si?
Ou você decide deixar os dois, além de toda noção de aflição ou de paz?

Porque a Morada da Paz Suprema não é a tranquilidade do Si.
É isso que vem lembrar a você o que você denomina sua vida.

Isso o leva a esclarecer e a iluminar algumas ligações, alguns apegos, na noção de família.
Porque o que a sua irmã (ou você) chama de morte, o seu Absoluto chama de Liberdade.

Aí também, onde você se coloca: você está contente por esta alma e este Espírito que encontram o Absoluto muito
em breve, ou você sofre por uma perda ou uma responsabilidade, uma culpa?

A questão está somente aí.
É a isso que o submete a sua vida, o seu ego que estava escondido na sombra do Si.

Relevar um desafio não é tornar-se potente em relação a um acontecimento, não é negá-lo, mas integrá-lo.
Porque todo acontecimento da vida (que você possa me descrever, qualquer que seja) pertence apenas à ilusão.

Portanto, você se recoloca, por si mesmo, na ilusão, mostrando a você, dessa maneira, ao que você está apegado.
Você não pode estar apegado e Liberado. 

É um ou outro.
E esses acontecimentos colocam-no frente a isso.

Você permanece apegado ou não?
Vá além dos acontecimentos, além dos afetos, além dos choques.

Coloque-se a questão da significação, profunda e real.
Você está apegado?

Ou você está Liberado?
É um ou outro.

O ego irá escolher, sempre, o apego, a culpa.
O Absoluto é Liberdade.

Cabe a você ver.
Pedir ajuda mostra, também, a culpa.

Como eu poderia fornecer ajuda ao que não existe: a sua pessoa?
Qual peso você dá à sua pessoa, aos seus apegos?

É preciso desconectar, na totalidade, todos os circuitos, mesmo o mais considerável.
É um ou outro.

E, mais do que nunca (para você como para todos), isso poderá ser cada vez menos um ou outro.
Os Tempos terminaram.

A hora do Espaço chegou.



O Absoluto está aí.
É isso o que vocês São: de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.

Então, é um ou outro.
Vocês não podem levar seus desgostos.

Vocês não podem levar seus apegos.
Vocês não podem levar seus sofrimentos.

Vocês não podem levar o que excede.
Será que vocês compreendem?
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Questão: Como soltar a expectativa e a busca do Absoluto?

Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que você já É?

Toda procura, todo suposto caminho, praticado ou buscado, toda busca em um passado, no que quer que seja além
do que o eu sou, aqui e agora, pode apenas afastá-lo do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.

Ele faz parte do Desconhecido.

Portanto, você deve refutar tudo o que é conhecido.

Passe seu tempo, não a procurar o Absoluto (você não o pode), mas passe seu tempo a refutar o que lhe é
conhecido.

A um dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque o que eu proponho é muito simples) o
cérebro, a personalidade, o ego e, mesmo, a individualidade, não pode manter-se, além de certo tempo, em relação à

refutação.

O sentido do eu aparece antes dos três anos.

É o momento em que aparece a distância entre o sujeito e o objeto.

É o momento em que a Consciência toma consciência dela mesma e distancia-se em relação a tudo o que pode ser
sentido, ressentido, visto, percebido, que estabelece, de algum modo, um limite e uma barreira entre você e o mundo.

É essa distância e essa barreira que criam a pessoa, que criam o indivíduo.

Se você aceita isso, basta, simplesmente, aceitar que nada há a buscar, nada há a procurar, nada há a esperar, mas,
simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.

Você Era, antes de estar nesse corpo.

Você Era, antes que o mundo existisse.

E você Será, uma vez que o mundo tiver desaparecido.

Mas o que você Será?

http://1.bp.blogspot.com/-_iARZtKtzbM/UXH9lCDYnaI/AAAAAAAABGU/R3PTp7DsjTE/s1600/BIDIJUNHO.jpg


Não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas, efetivamente, o estabelecimento da consciência além
da Consciência.

A consciência é experiência: ela se nutre da experimentação.

Até certo ponto, você crê ser aquele ou aquela que experimenta.

Você se identifica à cena, você se identifica ao teatro, você pensa que há um caminho e você o percorre, porque você
o cria.

Eu nada lhes ensinarei dizendo-lhes que o pensamento é criador.

Mas, de onde vem o pensamento?

Será que ele era prévio à existência desse saco de comida?

Você tem lembrança disso?

O que acontece quando você medita?

O que acontece quando de experiências místicas, mesmo a mais incrível, a mais extraordinária?

Bem, é muito simples: há, sempre, algo que olha.

E esse algo que olha não é afetado pela experiência, nem pela própria Consciência.

Aquele que observa não é uma pessoa, não é você, no sentido de uma individualidade, mas é bem mais vasto e bem
mais ilimitado do que o que você poderia imaginar, conceber ou pensar.

A partir do instante em que você observa seus próprios pensamentos, o modo pelo qual eles nascem – é o próprio
princípio da meditação – você poderá, num primeiro tempo, sair da linearidade.

Não para escapar do que quer que seja ou de quem quer que seja, porque eu o lembro de que o Absoluto engloba,
também, a ilusão.

Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.

Observe o finito.

O Absoluto observa o efêmero.

O efêmero está contido no Absoluto.

Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a consciência coloca-se, sempre, em um relativo, em algo de limitado, de fragmentado, no qual há
o sentido de uma posse, o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma função, de um pertencimento ao que quer

que seja, quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou, mesmo, para aqueles que realizam o Si, o
sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que ali estão contidas.

Isso não é o Absoluto, mas está contido no Absoluto.

Ora, você é Absoluto.

Nada de limitado pode ser o que você É.

Há, portanto, primeiro, em uma forma de lógica, que estabelecer um «eu sou», porque o Si apenas pode construir-se
em oposição ou em confrontação ao não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e elabora-se desde três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito/objeto.

O Absoluto diz-lhe: «você não é nem o sujeito nem o objeto; você não é, mesmo, a relação entre o sujeito e o objeto».

E isso é assim, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é, jamais, efêmera.

E você é perfeito.

Apenas a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si são apenas
afastamentos da Verdade.



Todas as verdades que você descobre, todas as verdades que você estabelece como válidas em sua vida são, mais
cedo ou mais tarde, varridas.

Você está em um corpo.

Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Essa Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá.

Seus cientistas dizem-lhes isso.

O que você se tornará, naquele momento?

Então, é claro, enquanto você está no eu, e joga o jogo, isso não tem qualquer importância, porque a escala, dita de
tempo, escapa, totalmente, de sua compreensão, como de todo conceito.

O próprio sentido da identidade de uma pessoa, de um indivíduo, do Si é apenas um conceito.

O ser humano tem por hábito definir.

Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito), mas tudo isso é efêmero.

O mais difícil – e que é, ao mesmo tempo, o mais simples – é aceitar, de uma vez por todas, que nada há a procurar,
nada há a buscar, e que o caminho existe apenas se você considera que há um caminho, apenas se você considera

que há uma montanha a escalar ou a descer, é a mesma coisa.

O que é que escala a montanha ou que a desce?

A noção de esforço é conhecida nesse mundo.

Tudo é um esforço.

É preciso ganhar sua vida.

O que eu lhe proponho é não mais ganhá-la, mas compreender, a fim de integrar, de superar, de transcender e, de
algum modo, de romper as amarras do finito, não se desviando delas (o que seria, ainda uma vez, um erro), mas,

efetivamente, posicionar-se em outro lugar que não no que é conhecido.

Para isso, não há outra solução além de aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.

Sair do confinamento é superar todos os limites, não em uma espécie de desordem, mas, bem mais, superar a ordem
e a desordem.

É estabelecer-se além da ordem e da desordem, como além do bem e do mal.

Além da dualidade.

Além da Unidade.

É não mais desempenhar qualquer papel, mas aceitar viver o que lhe propõe esse mundo.

Não é questão de desviar-se desse corpo, uma vez que você está dentro dele.

Mas você não é esse corpo.

Isso não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e a
ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não terminou e que, aliás, jamais começou.

O que atrapalha é o testemunho.

O que atrapalha é o Si.

O que atrapalha é crer que há um caminho, crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.

Uma projeção de quê?

Do pensamento e da consciência.



Você não é nem o pensamento, nem a consciência, nem o agente que projetou a consciência ou o pensamento.

Você é além de tudo isso.

Como eu dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque, a partir do instante em que você considera que há
um tempo a consagrar, você continua no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para você.

Você se desviou, de algum modo, do Absoluto.

O Absoluto está além da Alegria, porque a Alegria é a contemplação do Si, que põe fim a certa forma de sofrimento,
efetivamente, mas que não responde, jamais, à questão de quem você É, porque o próprio Si é apenas uma projeção

ao nível de uma densidade diferente daquela que vocês conhecem no eu, mas que continua inscrito no eu.

Onde você quer estar inscrito?

A única angústia do humano é o desaparecimento.

Vocês não podem desaparecer.

Esse saco de comida desaparece.

Esse mundo desaparece.

O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.

Mas o que sustentou isso não desaparecerá, jamais, porque jamais apareceu, justamente.

Portanto, olhe, sem procurar.

Mude, simplesmente, o olhar.

O que é que jamais apareceu?

O que é que jamais desapareceu?

O que é que sustenta todas as experiências, sem participar da experiência?

Isso não é nem a testemunha, nem o observador.

É algo que está no montante, se posso exprimir-me assim.

É o que você É, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembre-se de que minhas palavras não são destinadas a serem ouvidas por todo o mundo, porque eles se
enfurecerão.

Eles se enfurecem com o finito, e enfurecer-se com o finito é, por vezes, prejudicial.

Enquanto você considera que não terminou de fazer suas experiências (que não lhe pertencem mais do que seu
corpo), então, é claro, o Si vangloria-se do despertar do Kundalini, de suas viagens, de seus sonhos, de sua Paz, de

sua Alegria.

Mas, mesmo isso, flutua, porque quem pode dizer, mesmo no Si, que passa à Eternidade no Si?

Reflita: o que se torna o Si, uma vez que esse corpo não está mais aí?

O que se torna a consciência, uma vez que esse corpo não está mais aí?

Onde estava você, antes de estar nesse corpo?

Você estava em outro corpo?

E, mesmo se esse é o caso, se há, aparentemente, uma solução de continuidade entre outro corpo e esse corpo,
onde você estava entre os dois?

Você tem a clara visão disso, o claro sentimento?



Você apreende o que há além da Essência?

Enquanto há procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a procura inscreve-
se no tempo e, como o disseram muitos instrutores, o tempo não existe.

Esta tudo bem.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.

Simplesmente.

Essa consciência não existiria.

Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, esse Final.

Mas esse Final, eu repito, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de qualquer experiência, de qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer
consciência.

A consciência é ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a consciência.

O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que dormem e, no entanto, vocês acordam pela
manhã tendo, como eu já disse, o sentimento de serem os mesmos.

Porque, há o quê?

A memória da véspera, a memória de uma história limitada a essa vida ou – para os buscadores espirituais – a todas
as suas vidas.

Mas qual importância?

O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, nada tem a ver com o tempo.

O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Aliás, o tempo é o espaço desprovido de tempo, mas vocês não são, tampouco, qualquer espaço.

Vocês não dependem do espaço/tempo.

O que depende do espaço/tempo é uma pessoa.

Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.

Enquanto vocês continuarem uma pessoa, alternarão prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Assim que há emoção, há tempo, há reação.

Enquanto há conceito, enquanto há pensamento, há tempo.

O tempo é a ilusão que os faz crer em um caminho e que os perde em um caminho, que lhes dá satisfações, que
nutre a Ilusão e a esperança ou a desesperança, mas vocês não são nem esperança nem desesperança.

Vocês são o que foi chamada a Morada de Paz Suprema, esse Contentamento Absoluto que existe assim que vocês
não são mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como você exprime, ou o indivíduo, se você está no Si, passa seu tempo a
reivindicar uma procura do que já está aí.

Quando você tiver apreendido que nada há a buscar, que nada há a procurar, que não há qualquer caminho, o
caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Você sairá da esperança e da desesperança.

Você não será mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.



E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um prazo, mas o ego vai fazê-lo crer que, se você encara esse
ponto de vista, você põe um termo em sua vida, o que é falso.

O ego é muito astuto para evitar-lhe de pensar assim, porque ele sabe que se você percebe esse gênero de
pensamento, essa refutação, ele vai desaparecer.

O saco de comida que você é ocupará, sempre, um espaço e um tempo determinados, mas você não será mais essa
pessoa nem essa identidade.

Naquele momento (que não depende de um tempo, mas de um ponto de vista), saiam dessa noção linear de tempo.

Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é, já, extrair-se do eu, da pessoa ou do indivíduo.

Eu repito, ainda, para você: a espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para dizer-lhe que a vida é eterna, mas você sabe o que é a Vida?

Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustenta, absolutamente, tudo?

Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista, é que o ponto de vista os faz sair do tempo.

E o único modo de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não, unicamente,
para estabelecer Comunhões ou Fusões ou, mesmo, Dissoluções, mas, bem mais, para extraírem-se, a si mesmos,

de sua própria consciência, o que eu nomeei a-consciência.

A consciência tem tanto medo de não mais existir que ela se constrói quimeras no eu, como no Si.

A incompletude do eu ou do Si compraz vocês a procurar essa completude, enquanto ela sempre esteve aí.

Simplesmente, a completude, vocês a instalam no tempo de uma vida ou de várias vidas ou em conceitos e
pensamentos que se estendem, também, no tempo.

E vocês mantêm, assim, de modo indefinido, a experiência.

A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda ilusão.

A Morada de Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.

Ela vai para onde deve ir.

A vida desenrola-se como deve desenrolar-se, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito grave,
mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade.

Isso nada muda.

O que mudou?

O ponto de vista.

Mudar o ponto de vista: não há alternativa.

Agora, é preciso apreender, também, que a culpa para nada serve.

Se você considera que as experiências são boas para você, então, você tem a eternidade de seu tempo para realizá-
las.

Não considere, jamais, o Final como um objetivo, porque não é um objetivo.

É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de algum modo, o nó do problema.



A consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não são ligados à consciência e, ainda menos, ao tempo.

Prossigamos.

Questão: como viver a paz e a alegria?

Eu lhe responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, você dá a entender que a paz e a alegria não estão aí.

A Morada de Paz Suprema não se importa com pazes e alegrias efêmeras.

Mesmo a alegria do Si não se mantém.

Ela apenas se mantém pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si instalado no Samadhi, como
experiência.

Você deve, primeiro, definir o que quer porque, quando você diz: «como viver a paz e a alegria ou estar na paz e na
alegria?», quem pergunta isso, se não é a personalidade que quer ser apaziguada, mas, sobretudo, manter-se,

continuar a existir?

O que é que faz com que a personalidade tenha necessidade de manter-se e de existir?

É, é claro, o medo.

Mas, enquanto o medo está aí, qualquer que seja, nenhuma paz, nenhuma alegria pode conduzi-la à Morada de Paz
Suprema.

O medo é inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida existe apenas pelo medo.

Sem medo, ele não teria, mesmo, aparecido.

Ele não teria, portanto, necessidade de desaparecer.

Procurar a paz e a alegria é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É, já, saber que algo não está bem.

É querer aportar uma solução.

Não há solução.

Não há problema, tampouco.

Tudo depende do olhar.

A paz, a alegria é algo que vocês querem conquistar, porque vocês consideram que é exterior ao que vocês são,
porque tudo isso é oriundo do princípio de falta, do princípio de medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.

O equilíbrio da dualidade não poderá, jamais, atingir a Morada de Paz Suprema, porque esse equilíbrio é instável.

Ele oscila, seja no eu, seja no Si.

Só o Absoluto que você É, de toda a eternidade, permitirá a você superar esse «como» ou esse «por que».

Aí também, o ponto de vista é primordial porque, enquanto você reflete, enquanto faz esforços, enquanto crê
progredir, você continua e permanece na personalidade e, em caso algum, na Morada de Paz Suprema.

É preciso mudar de Morada.

Esse corpo está aí e, se você o suprime, ele voltará.

Portanto, de nada há a fugir, nada há a rejeitar ou a adotar.

Há apenas que mudar seu olhar, porque todo olhar adotado pela personalidade ou pelo Si é apenas o resultado de
uma projeção, de um conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja mais.



Se você quer viver a Liberdade ao invés da paz ou da alegria, então, libere-se, porque você já o É.

A consciência, eu lembro a você, é uma projeção ao exterior.

Você constrói o Si, como o eu, através da negação do que não é você, do que não é o Si.

Você define, para isso, certo número de critérios ou de ideais.

E você procura.

Então, é claro, é mais fácil estar no Si do que no eu porque, no Si, a paz e a alegria são, geralmente, frequentes, ou
cada vez mais frequentes em intensidade, em tempo, em espaço e em consciência.

Mas isso não será, jamais, a Morada de Paz Suprema, porque você é tributária do que você mesma criou como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que você aceita que não há nem como, nem por que e, portanto, qualquer objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao seu olhar, porque a verdadeira Paz não depende de qualquer

circunstância exterior, nem mesmo Interior.

Essa paz, chamada Morada de Paz Suprema, é o que é o Absoluto, que não depende de qualquer condição, de
qualquer ideia, de qualquer conceito e, sobretudo, de qualquer projeção.

Aceitar isso é vivê-lo.

Mas não ponha ali, por trás, a noção de objetivo.

Não ponha ali, por trás, uma expectativa.

Em resumo, não ponha ali qualquer tempo, porque o ego, como o Si, vão tentar prendê-la no tempo, um tempo mais
ou menos amplo, mais ou menos expandido, mas, sempre, um tempo.

Substitua o tempo pelo espaço, ou seja, não procure localizar-se em outro lugar, não mais do que você procura
localizar-se nesse corpo, nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.

Naquele momento, a necessidade de experiência calar-se-á.

O observador será, ele mesmo, visto.

E você é, muito exatamente, o que se tem por trás do observador que, ele, jamais experimentou o que quer que seja.

É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que vocês todos conheceram, pela manhã, ao acordar: quem sou eu ou onde eu estou?

Quando vocês acordam assim, ao invés de pensar em suas angústias, em seu marido, em sua mulher, o que
acontece?

Vocês estão, muito precisamente, um bilionésimo de segundo, um segundo, na Morada de Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o tempo.

A partir do instante em que você apreende isso, não se põe mais a questão da paz e da alegria.

Mas, para isso, você deve extrair-se de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma mulher», «tenho
tal idade», «tenho tal trabalho», «ocupo tal função».

Vocês nada são de tudo isso.

Eu não disse que isso não existia.

Bem ao contrário: isso existe.

Mas, será que é você o que existe ou você É outra coisa?

Se você quer a paz e a alegria, nada seja de tudo isso.

Extraia-se, você mesma.

Para isso, a pessoa deve desaparecer, não desaparecer por um fim de vida que seria, ainda uma vez, apenas um
espetáculo irrisório, mas, efetivamente, extrair-se de toda consciência, de toda experiência, de todo folclore, de todo



espetáculo.

Se você conseguisse fazer isso, além de alguns bilionésimos de segundo ou segundos, você não teria mais qualquer
problema de paz ou de alegria ou de corpo ou de consciência.

A Vida desenrolar-se-ia sem intervenção do ego ou do Si.

Você esperaria calmamente, fazendo o que há a fazer, o que a Vida dá a fazer sobre esse mundo, mas você não seria
mais afetada pelo que quer que fosse.

Aí está a Liberdade.

Então, é claro, há, entre vocês, os que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso continua apenas experiências.

O Absoluto está além de toda experiência.

Mas, se você tem sede de experiências, então, você as viverá.

Se você tem sede de encarnação, então, você as viverá até mais sede.

O ser humano sempre tem sede, porque ele é construído sobre o medo e sobre a falta.

Se, um dia, você não tem mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais procura de
paz e de alegria, porque você terá se tornado o que você É, de toda a eternidade: a Morada de Paz Suprema.

Mas, enquanto você está apegada a você, ao que você crê ser você (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, esse espetáculo), você participa do espetáculo, de uma maneira como de outra, como ator

ou aquele que olha, mas você não saiu da ilusão.

E a ironia é que o ego, como o Si, são persuadidos de que eles poderão continuar a ser esse efêmero porque,
finalmente, o ego e o Si quereriam que o efêmero durasse.

Mas o efêmero não se tornará, jamais, Absoluto.

É uma Ilusão.

Nesse sentido, procurar o Absoluto nada quer dizer.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da consciência e nada quer dizer para o Absoluto.

O Absoluto é exatamente o momento em que todo ponto torna-se o centro e não há centro a procurar, porque tudo é
centro.

E nada há a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de qualquer outro centro
(suposto, projetado ou imaginado).

Você não é o ponto de vista da pessoa, tanto em suas alegrias como em seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar algo nesse saco – e, mesmo, algo de manifestado, de muito doloroso – e, no
entanto, ele não é isso.

E, se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado ou alterado com isso.

Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.

Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplam ou olham, vocês põem uma distância.

Quando eu digo: «mudem de olhar» ou, antes, «mudem de ponto de vista», isso os leva a extrair-se de todo olhar e,
portanto, a não mais olhar, porque o único modo de tudo ver é estar ao centro.

Ora, o centro não se move, jamais.

Ele está por toda a parte.

A imobilidade, como o sono, participa do estabelecimento do que eu nomeei a-consciência.

Então, quer a busca de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, afasta-os.



É o paradoxo.

Vocês creem avançar, mas recuam, enquanto não compreenderam que jamais se moveram.

Vocês passam de um ao outro e seus humores flutuam, no mesmo sentido, e seus pensamentos flutuam, no mesmo
sentido.

É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.

Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar a Luz, porque vocês o São.

É essa noção, mesmo, de busca que, a um dado momento, em sua busca temporal, deve cessar.

Pode-se dizer que esse mundo existe apenas porque multidões de consciências ali se projetaram.

Quando vocês dormem, como eu disse, o mundo desaparece.

Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Aliás, vocês têm a certeza disso?

Não existe, como vocês sabem, qualquer certeza sobre esse mundo, se não é a morte desse saco.

Não se coloquem a questão da evolução desse saco, nem de leis desse saco, mas, verdadeiramente, por que e quem
São vocês, sabendo que vocês não encontrarão qualquer resposta no que lhes é dado a perceber, a sentir e a

ressentir, porque vocês São além de tudo isso.

Mas, enquanto sua consciência está voltada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado, mesmo o mais
Amor), isso continua, sempre, e continuará, sempre, uma projeção que os afasta da Morada de Paz Suprema.

Aceitem esse postulado.

Façam dele a Verdade, porque não há outra.

Lembrem-se: o efêmero é construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procuram preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nessa vida ou em outras vidas.

Vocês São, verdadeiramente, isso?

Agora, se vocês são, verdadeiramente, isso, então, continuem.

Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada de Paz Suprema ou a alegria do Si?

Contemplar-se, a si mesmo, no umbigo, ou no coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São, além
de todo tempo?

Cabe a vocês definir.

Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir em seu lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada, nenhum
amor projetado, nenhum efêmero.

A ironia do efêmero é fazê-los crer que podem encontrar o Infinito no efêmero.

É falso.

O melhor modo de encontrar a Paz e a Alegria eternas é esquecer-se de si mesmo.

É o que acontece quando você dorme, normalmente.

Questão: como eu posso refutar o medo de não saber formular e colocar uma questão?



A questão é uma interrogação: toda questão, aquela que você pode colocar-me ou não importa a quem.

Quando você se coloca a questão de saber se chove, você olha na janela ou vai ver o céu.

O problema é que, se você se coloca uma questão do Absoluto, você não pode ter resposta.

O princípio é: «você é o que você procura».

Que quer dizer o medo, ainda uma vez?

O medo é apenas a falta, empurrada ao extremo.

E todos os medos – como eu disse – nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.

Caso em que, eu lhe respondo: onde você está quando está morta, uma vez que você não está mais na vida, tal
como a definiu?

A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que você vai desaparecer?

Sim.

O medo está aí.

O medo de fazer uma pergunta – ou de não saber fazê-la é destinado apenas a dar-lhe ainda mais medo.

Enquanto você põe uma identidade – ou uma não identidade – no medo, você considera que o medo é sua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disso ou daquilo, uma vez que, em definitivo, todo medo é ligado e justificado
apenas pelo efêmero.

Quando você dorme, sem sonho e sem pesadelo, você tem medo?

O que é que tem medo?

Enquanto você nutre o medo (de não saber, de viver o que quer que seja de desagradável), você não pode ser
Absoluto (que já está aí).

Pode-se, mesmo, dizer que o ser é sustentado apenas pelo medo.

Porque o ser que é sustentado pelo Amor, pelo que ele É, é Absoluto.

Aí também (e ainda uma vez), o que falha é a falta e o medo.

A falta e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?

Que você está identificada ao seu saber, à sua pessoa.

Você está, portanto, apegada ao efêmero.

Aí, vem o medo.

Aí está a origem inicial e final do medo.

Ora, a única coisa à qual você não pode estar apegada é o que você É, em Verdade.

É o apego à pessoa – que não é o que você É – que inicia o medo e o mantém.

O medo é uma secreção do corpo e seus sábios sabem disso: há hormônios do medo, como há hormônios da alegria.

Mas será que você é uma secreção desse corpo?

Não.

Você, simplesmente, a ele está identificada.



Por quê?

Por causa do medo.

O medo engendra o medo.

Não há qualquer meio de sair dele.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do Si.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do sono ou da química, Para lutar contra o excesso ou a insuficiência
nesse corpo.

Mas você não é nem o excesso nem a insuficiência, tanto de um como do outro.

Imagine – porque é a Verdade – que o medo é secretado pelo corpo.

O medo tem um odor, aliás: há química nele.

Mas, será que você é essa química?

Não.

Simplesmente, sua consciência ali se identificou.

E você vai responder-me que, quando vive o medo, você tem medo.

Ou que, quando vive a fadiga, você fica fatigada.

Ou que, quando vive a morte, você vive a morte.

Mas você não pode morrer.

É esse corpo que morre.

Enquanto vocês têm medo da morte, vocês têm medo de viver.

Enquanto vocês têm medo de viver, vocês têm medo da morte, porque vocês não sabem o que há após o efêmero.

Mas vocês não podem sabê-lo, de maneira alguma, em experiência alguma, mesmo de reencontro com a Luz.

Isso apenas pode dar-lhes belas lembranças, bálsamos calmantes no sofrimento e no medo, que substituem a
secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.

Mas a Morada de Paz Suprema não é inscrita na química.

É o olhar que muda.

Aquele que tem medo inscreveu sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o efêmero
que é vivido.

Vocês não podem encontrar qualquer contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as dores duram apenas um tempo.

Todos os seres humanos sabem disso.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada de Paz Suprema – e que viveram, portanto, o Absoluto, na forma –
passaram por essas etapas, porque isso faz parte da ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse corpo porque, se nele se bate, há dor, e a consciência vive-a.

Você pode apenas refutá-lo.

Refutar não é demonstrar.

Refutar não é opor-se E, ainda menos – como eu já disse – negar.



É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.

Se vocês aceitam isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.

E, mesmo se ele emerge, ele não tem qualquer tomada.

Mas, enquanto vocês lutam, enquanto se opõem ao que quer que seja, na ilusão, vocês mantêm a ilusão.

Quando vocês dormem, a ilusão não existe mais.

É, efetivamente, aí que está o problema.

O medo é um estímulo que mantém você na ilusão porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão dá menos medo
do que o Absoluto.

Aliás, para ele, o Absoluto não existe ou, então, ele o vislumbra em um tempo futuro, como um esforço a fornecer,
algo que está longe, tanto no tempo como no espaço.

Isso faz apenas assinalar o apego formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.

É a mesma coisa, mesmo se você não o veja.

Aquele que disse: «eu penso, portanto, eu sou» não pode penetrar o não ser, não pode abandonar o «eu sou».

Ele pode apenas refiná-lo e construí-lo.

Mas, quanto mais ele refiná-lo e quanto mais construí-lo, mais ele se confinará, a si mesmo, em seu próprio
isolamento, em seu próprio medo, em seus próprios corrimões, em seus próprios limites.

Enquanto há limite, enquanto há corrimão não há Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.

Mas vocês têm medo da liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência impede-os de vê-la.

Não é algo a conscientizar-se, mas é algo a fazer cessar.

É exatamente o inverso do que quer fazê-los crer a pessoa que vocês creem ser (esse saco de comida, esse saco de
pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.

Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês consideram que são um saco, isso quer dizer que consideram que há um fora e um dentro.

E, enquanto vocês consideram isso, o medo está aí.

É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.

Vocês não são, tampouco, o que constitui o saco.

Vocês não são, tampouco, todos os sacos.

O Absoluto não conhece o limite.

Não há, portanto, saco.

Mas deixe tranquilo esse saco, não se ocupe dele, deixe-o viver o que há a viver, seja no trabalho, no amor ou no
quer que seja.

E você se aperceberá de que, se você o deixa viver, sozinho, sua vida tornar-se-á maravilhosa e o Absoluto estará aí.



É, justamente, a implicação da própria pessoa – ou do próprio Si – que confina o saco e que torna esse saco
medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de mestria é a ausência de Liberdade.

É uma imposição.

Então, vocês vão defender-se dizendo que estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.

Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São, exceto se
você considera que você é algo de moral.

Você não é mais a moral do que o medo.

Você não é mais essa vida que se vive do que essa morte que se vive, do que esse nascimento que é vivido.

É um concurso de circunstâncias.

Quer você a chame cármica ou evolutiva, é falso.

Saia de tudo o que a obstrui e você verá que o medo não existe em outro lugar do que no que a obstruía.

O saco não é culpado (nem o de comida, nem o de pensamento).

Ele está aí, e é tudo.

Mas você não Está aí.

Descubra onde você Está (fora do tempo), e verá que esse saco de comida e de pensamentos ficará ótimo,
independentemente do que ele viva ou não.

Enquanto você continua tributária de emoções, de medos, de perdas ou de ganhos, é a mesma coisa, é ilusório.

O ser humano, de uma maneira geral, quer colocar a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.

É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero.

Mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.

É da matemática elementar.

Você não pode ser o centro e a periferia.

Você não pode ser o movimento e imóvel, exceto se você se torna o centro e translada esse centro por toda a parte,
uma vez que é o mesmo centro.

Quando eu lhes dizia – ou quando lhes diziam, sobretudo agora – para ficar tranquilos, isso não quer dizer ficar
sentado em um canto e nada fazer.

É ficar tranquilo nos pensamentos, não dar peso e tomada nem ao medo, nem às experiências, nem ao que quer que
seja.

Vocês querem ser a Morada de Paz Suprema que vocês já São e fazem tudo para afastarem-se dela.

A Morada de Paz Suprema não se importa com o que vocês fazem ou com o que creem ser.

Ela já é o que vocês São.

Vocês São isso.

Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: caso contrário, é o eu.

Vocês não são mais o centro do coração: caso contrário, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não unicamente esses dois.



O que é que os limita?

O saco.

Mas vocês não são esse saco, nem de ideias, nem de pensamentos, nem de comida.

Aceitem isso, porque é a Verdade.

Isso não é uma crença, é, justamente, o fim de todas as crenças.

Parem de crer.

Quando você me diz: «tenho medo», mostre-me seu medo.

Você é capaz de mostrá-lo a mim?

Quando você diz: «eu sou esse corpo», eu vejo esse corpo, mas prove-me que você é esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.

Se você se libera desses pesos, mesmo se isso lhe pareça absurdo (mas, é claro que o ego vai achar que isso é
absurdo, e o Si também), mas, se você vai ao que você nomeia absurdo, você se descobrirá Absoluta.

Porque, lembre-se de que, para o conhecido – para a pessoa como para o indivíduo – o Absoluto é absurdo.

Mas, obviamente, desse ponto de vista, sim.

Reverta o ponto de vista e você viverá o que você É.

Questão: de um dia para o outro, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre havia desejado apareceu-me
vazia de sentido, como se fosse a vida de outra. Hoje, eu não me reconheço mais, nem nas escolhas que fiz, nem

naqueles que se apresentam a mim. Que fazer?

Justamente: nada fazer.

Não há qualquer solução a aportar, uma vez que você encontrou a solução.

Se posso exprimir-me assim, você está a cavalo entre o jogo do Si e o Absoluto.

É claro, como você sabe, não há passa bem, nem do eu, nem do Si para o Absoluto.

Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que você vive.

Portanto, eu a felicito, e você deve felicitar-se.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.

Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as suas atenções, ele também, dissolve-se.

Sobretudo, nada peça.

Nada projete.

Você está no bom caminho, aquele que lhe diz que não há caminho.

Não escute, aliás, qualquer voz, mesmo a minha.

Porque você ali está.

Vá aos limites do que lhe parece, justamente, absurdo.

O Absoluto está aí.

O que acontece – e o que você vive – foi chamado de dissolução da alma – ou a consumação da alma – que não está
mais voltada para a ilusão, nem para a experiência, mas que remonta ao Espírito.

Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que lhes falou disso – Ma Ananda Moyi – em numerosas reprises.



Não há outro modo de desaparecer e de aniquilar-se.

O desaparecimento não é a morte.

Desaparecer é sair do parecer.

É, enfim, ser claro, nada mais parar, nada mais desejar.

Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo – o centro, como todos os centros – no qual se encontram todos os contentamentos.

Então, é claro, do ponto de vista do que é limitado, isso pode parecer-lhe perturbador, desesperador, vazio.

Mas, se você vai ao fim, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia sua vida não existe mais.

Mas como eu disse: você não é sua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.

É preciso, efetivamente, pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido, para, enfim, estar, além do eu sou, na
não consciência que eu chamei a-consciência, que não é a inconsciência.

Portanto, sobretudo, nada faça, nada mude.

Fique tranquila porque, à força de observar esse neant (como você o observa), o Absoluto está aí.

Nada há de mais simples.

Assim que isso lhes pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Fique aí onde você está e deixe desenrolar-se o que se desenrola.

Se você aceita isso, sem implicar-se, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja, e se você faz, mesmo,
cessar o jogo do observador, você sairá do teatro.

É a única condição possível para viver e Ser a Morada de Paz Suprema, tanto aqui como por toda a parte.

Você terá vivido suas Trevas, que, no entanto, você chamava suas Luzes, que partiram.

Não se esqueça de que você está invertida nesse mundo: que o que vocês chamam o vazio é pleno e que o que
vocês chamam a matéria é vazio.

Seus sábios sabem disso.

Você tem a chance de vivê-lo.

Então, não procure saber, porque o saber é uma projeção.

O que você vive porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Nenhuma dúvida é possível aí.

E, se vocês se interrogam, uns aos outros, vocês se aperceberão de que é o caso para muitos de vocês que
trabalharam para o Si.

Aí também, cada vez mais, o que há a apreender é não um saber, nem uma compreensão, nem uma experiência, nem
o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem de ponto de vista.

Aceitem a aparente absurdidade da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, ou seja, a Essência (e não os
sentidos, em duas palavras).

Não há sentido algum.

O sentido engana-os.

Só a Essência – em uma palavra – é a solução.

Enquanto há sentidos não há Essência.

Enquanto vocês querem dar sentido, uma lógica, à sua vida, às suas experiências, ao seu Si, vocês não estão



prontos para soltar, vocês se prendem ao efêmero.

Portanto, o que você vive (ou, antes, o que você não vive) é, muito exatamente, isso: o que você É.

Então, é claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é uma morte do efêmero.

E isso pode dar medo ou, em todo caso, interrogar.

Se você supera o medo ou a interrogação constatará, muito rapidamente, que você É a Morada de Paz Suprema.

Está aí.

Você é isso.

Eu repito: não procure compreender, agora.

Você terá todo o tempo para refletir e compreenderá, então, que nada há a refletir.

Há apenas que deixar ceder o que morre, não mais nutri-lo, não procurar saber.

Então, dito de modo poético, dir-lhes-ão: «volte a tornar-se como uma criança».

Mas uma criança é, ainda, um saco.

Vá além da criança, antes do saco.

Você ali É.

Questão: uma fragilidade faz-me passar do riso, da leveza, ao peso, aos pensamentos obsessivos contínuos, sem
mesmo conscientizar-me disso. Então, sou incapaz de amar e de ser amada, de centrar-me e, mesmo, de refutar.

Como sair desse inferno?

Mas o inferno é você, no que você crê ser.

Não há outro inferno.

Reflita.

Amar ou ser amada é, já, considerar que há uma falta, uma vez que você É Amor.

Projetar o amor é afastar-se de Ser Amor, porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir
amar ou de procurar amar, nem mesmo ser amado, uma vez que é sua Essência.

Há, por trás de sua questão, a culpa.

O efêmero oscila: você não pode encontrar equilíbrio, de maneira alguma, de modo durável, no efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que você descreve é ligado ao seu próprio
narcisismo, à necessidade de puxar para si, no eu.

É o centro do umbigo.

É procurar causas para o sofrimento, para as oscilações, para os humores.

Mas, fazendo assim, você mantém a ilusão de não se crer digna de amar ou de ser amada.

Mas você não tem que ser digna (ou indigna), uma vez que você É Amor.

Enquanto você procura o amor no ato de amar, na necessidade de amar – ou na necessidade de ser amada – você
faz apenas renegar sua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez em sua vida, por amor, qualquer que seja a expressão
desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto você procura, há falta.

Se você não procura, não há mais falta.

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar um caroço.

Mas o caroço está dentro.



Você não pode procurar em um exterior uma satisfação interior, se não é para ficar e continuar na Dualidade e na
alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso são amores humanos que apenas refletem a falta de amor do que vocês São, realmente.

Porque seu olhar não é bom.

Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as suas como
aquelas dos outros), quaisquer que sejam.

Mas vocês não são um ser de memória ou de crença.

Vocês São Absoluto.

Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia aportar qualquer satisfação que fosse duradoura?

Porque, mesmo a satisfação a mais duradoura apagar-se-á com sua própria morte, desse corpo de alimento.

O ego crê-se, permanentemente, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte.

Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo amor – mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual – é apenas a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que são apenas não reconhecimentos de sua natureza, de sua
Essência.

Vocês põem peso onde não existe peso algum.

O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.

Ele não tem que ser buscado ou procurado.

Não há, mesmo, que se colocar a questão da manifestação dele ou de sua ausência, ou de sua presença.

Porque é o que vocês São.

É o ego que quereria Ser Amor.

Mas ele não poderá, jamais, Sê-lo, uma vez que o ego é construído sobre a falta de Amor, sobre o medo.

Portanto, você não pode continuar no umbiguismo e reivindicar o Amor.

O único verdadeiro Amor é aquele no qual vocês desaparecem como pessoa, como indivíduo, como consciência,
como busca.

Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e ficar tranquilos, constatariam, instantaneamente
(como eu já disse), que vocês não são nem o ator, nem a cena de teatro, nem o espectador, nem o teatro.

Vocês atuam em um desses papéis e creem tanto nisso, enquanto sabem, pertinentemente, que todo papel tem um
fim, como esse saco.

Então, pode-se falar da alma, do Espírito.

Mostrem-nos a mim.

A única verdade é o Amor, Morada de Paz Suprema, Absoluta, Eterna, não efêmera, não eu, não Si.

Enquanto há reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na pessoa.

Se não há pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.



Tomando outro exemplo: é como se você me dissesse: «eu não quero mais estar no andar térreo, mas quero estar no
quarto andar do prédio», mas você persiste em continuar no andar térreo, sem querer movimentar-se ao quarto.

A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.

Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.

É tão simples, que jamais o ego aceitará, que jamais o Si aceitará, tampouco.

Porque eles se têm a fazer-lhes passar o efêmero por Eterno.

Assim, mesmo se isso seja difícil a entender, para a pessoa: você não é essa pessoa.

Mas, enquanto você continua na pessoa, você continua no narcisismo, que é sofrimento, ou, no máximo, na
alternância sofrimento e satisfação.

Ora, toda satisfação requer sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em você, pelos medos que
voltam e que giram, mesmo, pela necessidade de reproduzir-se, para esperar reencontrar-se em uma continuidade

efêmera.

Toda pessoa é inscrita nessa necessidade de reprodução.

Todo esse saco de comida apenas pode existir por esse princípio de reprodução.

É, justamente, disso que é preciso tomar consciência e extrair-se.

E, depois, desembaraçar-se, também, da consciência que o percebeu.

Porque, quanto mais vocês escavam – esperando encontrar a Luz – mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.

E é a Verdade.

Busquem sem buscar.

Parem, e vocês avançarão.

É preciso desembaraçar-se de tudo o que chega à consciência.

Então, eu posso imaginar que a pessoa confinada vai querer desembaraçar-se do que faz sofrer.

Mas ela não consegue compreender como ela deve, também, desembaraçar-se do que põe na alegria.

Isso não quer dizer sair de uma relação, mas é, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando eu me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender – erroneamente – que é preciso afastar-se de uma
profissão, de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu jamais disse isso.

É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entenderão sempre assim, enquanto estão instalados na pessoa.

Aceitem não mais ser pessoa, e vocês verão.

Mas, a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não mais ser pessoa, suprimindo isso ou aquilo,
vocês nada apreenderam.

Porque eu não me dirijo, necessariamente, à parte que ouve minhas palavras, num primeiro tempo.

E é por isso que eu lhes digo, a cada vez, para tomar o tempo para compreender.

Se você nada compreende, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está além da compreensão.



Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que ouve.
________________________________________________
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Bem, queridos amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los. Eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos e os escuto.

***

Pergunta: o que significa substituir o tempo pelo espaço?
Como eu já disse, há alguns anos, vocês estão em um Espaço que estava confinado, e que foi curvado, se
quiserem, pelas Embarcações dos rapazes malvados (como eu os chamei). E, de alguma forma, por forças

eletromagnéticas consideráveis, fechado neste Sistema Solar sobre si mesmo.

Quando o Espaço se curva cada vez mais, aparece algo que chamamos de tempo. Isso é dificilmente
compreensível pela consciência humana encarnada.

Todavia, todos vocês conhecem (nos seus alinhamentos, nos estados particulares de meditação, ou
de Samadhi, ou na Morada da Paz Suprema), momentos em que, ao mesmo tempo, vocês têm a impressão

de que o tempo está suspenso: é o Instante Presente. Mas, além disso, é o acesso ao Espaço, ainda que não
exista (como posso dizer?) a viagem, propriamente dita, mesmo não existindo transferência da consciência.

Para citar a minha própria experiência, na minha última encarnação, de manhã, eu meditava diante do Sol e eu
encontrei o Espírito Solar. E, nesse estado, eu não sabia mais se eu estava no meu corpo ou se eu tinha me
tornado o Sol: o tempo não existia mais, eu era o Espaço. Eis certamente o que isso quer dizer, para aqueles

que entenderam essa frase.

Isso tem uma realidade física, mas eu penso que isso foi também empregado no sentido de uma Realidade
(como dizem) espiritual, ou do Espírito.

Vocês sabem que estão em uma consciência confinada em um corpo, e que, às vezes, vocês vivem
experiências (de Comunhão, etc.) que podem levá-los a não mais estarem localizados no corpo: a consciência
está em outro lugar, aliás, ela não sabe mais onde ela está. Nesses momentos, o Espaço substituiu o tempo,

mesmo se o Espaço não lhes for perceptível, nesses estados diferentes, para muitos entre vocês, por
enquanto.

Alguns de vocês aproveitam esse estado para ir a outras Dimensões, ou para Fusionar com a Luz, ou com o
Duplo, ou com o Sol. Mas, contudo, é isto que isso significa.

***

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120604_-_OMA_-_2.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120604_-_OMA_-_1.mp3
http://api.ning.com/files/EOtNWhLieZMHw*CSMGWFlxGDvIZt0lvXqVCP-3WrCH8BuYw3xX6assZaM-ZkNyHWli4*L4WhI5ZoHKYytrf4W7L6-ar1U*bv/000Omraam04.06.20121.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Pergunta: do seu ponto de vista, o que significa "ficar tranquilo"?
Ficar tranquilo é fazer qualquer coisa, seja ela qual for (varrer o banheiro, lavar a cozinha, a louça), estando

consciente do que você É. Não deixar o pensamento divagar sobre outra coisa senão no que você faz. Fazer
conscientemente a coisa, mas ao mesmo tempo, não ser o que faz a coisa.

Na maioria das vezes, olhem, por exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa, aqui, nos períodos em que
vocês trabalham, e depois, vocês se põem a falar com alguém: vocês estão envolvidos na discussão

(qualquer que seja a discussão), mas vocês Estão ainda na Luz? Não, isso quer dizer que vocês não estão
tranquilos.

É nesse sentido que é necessário entender o “tranquilo”. Então, claro, há alguns entre vocês, que a Luz vai
solicitar, por sua ação, a permanecer fixo. Há quem permanece por horas sem se mover, outros que podem
estar hiperativos, mas isso não faz nenhuma diferença, porque vocês têm de viver o que é bom para vocês,

em relação ao que a Luz faz em sua Obra.

Mas, lembrem-se: vocês não podem fazer, e deixar fazer a Luz.

Por exemplo, BIDI, lhes disse para fazer alguma coisa permanecendo tranquilo, isso é perfeitamente possível.
Ali também, ele emprega a expressão de “ponto de vista”. Você pode muito bem estar cuidando de sua
cozinha, estar completamente disposto a cuidar da cozinha, e estar Alinhado. Tudo depende de onde você

colocar a sua consciência.

Em uma discussão, vocês vão falar da chuva ou do bom tempo, vocês vão estar na discussão. Mas, ali,
naquele momento, você está conectado, você está Alinhado, você está na Alegria, você está no Si,

no Samadhi ou no Absoluto? A diferença está aí.

Vocês todos sabem que, quando vocês fazem alguma coisa, vocês esquecem as outras coisas, não é? Por
que, ou vocês podem fazer uma coisa de cada vez, ou vocês estão presos a uma obrigação, seja qual for.

Bem, quando vocês estão no Absoluto, vocês podem conduzir, e colocar toda a sua atenção na condução, e
estar, ainda, no Si ou no Absoluto.

Esse manter o Si, o que quer que aconteça, seja qual for a discussão que vocês tiverem, é não deixar a
possibilidade ao eu de tomar a frente, ou seja, de jogar os jogos da “parlotte” [de falar], de troca mesmo de

coisas muito interessantes (sobre o clima, sobre o tempo, ou sobre o que vocês quiserem).

Há seres que, cada vez mais, se sentem observador ou espectador do que eles estão fazendo. Isso não
impede de fazer, mas, você, você permanece tranquilo. Isto quer dizer que naquele momento, há, realmente,

uma conscientização, de que vocês não são esse corpo, nem esses pensamentos, nem o que age.

Então, é claro, aquele que vive isso, vai dizer: “é verdade”, “é possível”. E eu lhes asseguro que é a estrita
Verdade.

Na minha vida, eu podia estar à mesa, eu podia fazer uma conferência, falar sobre não importa o que, e
mesmo nas danças que eu realizava, o único, o verdadeiro pensamento que estava ali, era a Luz e o Divino.

Se vocês chegarem a realizar isso, vocês estão Liberados.

Quem é capaz de fazer isso durante todo o dia? Reflitam sobre isso. Pois é fácil, com os Alinhamentos, com
tudo o que vocês têm feito como Ancoradores.

Semeadores da Luz, vocês têm vivido as Vibrações, vocês têm vivido o Si. Mas olhem a vida de vocês, vocês
próprios dizem, quando vocês têm de fazer qualquer coisa na vida ordinária, vocês saem do Si, por quê?

Hoje, está cada vez mais fácil de manter o Si, ou o Absoluto, continuando a fazer não importa o que seja. E de
fazê-lo, mais, muito bem, porque não é você que o faz, efetivamente, como lhes disse BIDI, é o saco de

comida, os pensamentos, que fazem isso. E eles fazem porque eles devem fazê-lo, porque a vida lhes pede.
E vocês, vocês são o observador. Quando vocês chegarem a isso, vocês estão nas primícias da

bilocalização.

E há cada vez mais Irmãos e Irmãs que são capazes, agora, de manter essa Consciência do Si ou do
Absoluto, deixando o corpo fazer o que há para fazer: comer, dormir, lavar o chão, dirigir o carro. E eles têm

acidentes? Tem alguma coisa acontecendo? Não. Mas isso, vocês não podem conceber, tanto que vocês não
vivem isso.

Este é o sentido bem específico do que significa ficar tranquilo: é silenciar o mental. É conceder, talvez, a um
pensamento, o direito de se manifestar (como conduzir um veículo, que requer uma certa atenção) e, ao

mesmo tempo, manter o Si e o Absoluto.

Enquanto vocês estiverem no eu, enquanto vocês oscilarem entre o Si e o eu, vocês não podem se aproximar
do Samadhi supremo, do Maha Samadhi, e do que é chamado de Última Presença, que permite transcender

(se pudermos dizer) essa Presença para viver e ser Absoluto.

A diferença é esta: há aquele entre os seus Irmãos e as Irmãs que é capaz, seja o que for que ele faça,
mesmo se ele se colocar na raiva, de manter o que ele É, e não o personagem que atua, estando totalmente e

inteiramente consciente. Nesse momento, o que acontece?



É muito simples: se vocês permanecerem tranquilos, no que quer que vocês façam, se a Onda da Vida tiver
nascido, ela está ali, ela não vai parar porque vocês fazem outra coisa. Ela é independente de vocês. O

Supramental é independente de vocês. Vocês estão na Transparência. Vocês estão na Espontaneidade. E
vocês estão, é claro, na Humildade e na Simplicidade, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês

digam.

E, claro, os campos áuricos que os animam, a Consciência que está ao redor de vocês, nada tem a ver com
aquela que oscila entre o eu e o Si, que passa da tagarelice ao Alinhamento. É isso que é necessário

perceber.

Vocês devem ser capazes de fazer qualquer atividade da sua vida e manter essa Consciência. É cada vez
mais fácil. Se vocês não forem capazes de fazer isso, significa que alguma parte de vocês foge do Si.

Isto quer dizer que, agora, depois de algum tempo, depois do nascimento da Onda da Vida, se vocês
observarem que vocês passam de um estado a outro, significa que nos Alinhamentos (ou quando vocês

decidirem se alinhar, ou fazer algum exercício), vocês vivem o Si, e que depois, vocês recaem nas coisas
mais ordinárias, mas sem guardar aquele estado, o que quer dizer que vocês passam o seu tempo fazendo

um ioiô, que vocês não são capazes de manter uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada, não é para ficar em um canto, e se colocar em meditação por toda a vida, mesmo se
alguns seres foram obrigados, pela sua encarnação, de fazê-lo, como MA ANANDA MOYI, por exemplo

(sobretudo para muitas mulheres).

Eu não critico as mulheres, não é isso, mas a polaridade feminina está mais apta a receber do que a emitir. A
mulher é um vaso, um receptor. O homem é um emissor.

Vocês devem reunir o Andrógino, isso significa que vocês devem ser capazes de fazer qualquer coisa, e
mesmo falar da chuva e do bom tempo, mantendo a Consciência Unificada.

E pouco a pouco, isso vai se tornar natural, para aquele que realiza essa Transfiguração, essa
Transubstanciação para o Absoluto, e que é o Absoluto mantendo o corpo. É um estado permanente,

totalmente permanente.

Eis o que isso quer dizer, “nada fazer e ficar tranquilo”. É nada fazer em si, é claro, uma vez que vocês
devem manter o que vocês têm que fazer, o que a Vida e a Luz lhes pedem para fazer.

Há a quem a Luz não pede para fazer mais nada: eles nem trabalham mais, eles não têm mais atividades.
E outros, a quem a Luz vai pedir para trabalhar muito mais.

Mas o que quer que a Luz lhes peça, o que quer que a Vida lhes peça, se vocês forem capazes de manter a
Unidade da sua Consciência, Unificada ou Absoluta, além da consciência, coloque-se a boa questão: por que

vocês oscilam assim?

Isso vai se tornar cada vez mais claro, porque vocês vão começar a vivê-lo. Vocês têm, por exemplo,
momentos, uns e outros, onde, de um golpe: “o que acontece?”, “onde estou?”, “o que eu faço?”, “o

que faço ali?”. Como se vocês perdessem as suas referências espaço-temporais.

É já um muito bom sinal, porque isso quer dizer que vocês estão dispostos a serem capazes de começar a
fazer alguma coisa, de fazê-lo, e ao mesmo tempo, de ter essa interrogação. Quando vocês chegarem a isso,

vocês estão nas primícias do estabelecimento permanente do Si, e depois, talvez, do Absoluto.

Mas se vocês constatarem que quando alguém lhes dirige a palavra, quando vocês têm uma contrariedade,
quando vocês têm uma dor, vocês saem do Si, ou vocês saem do Absoluto, há um problema.

Agora, aquele que vive o Absoluto, ele viaja livremente de um ao outro, mesmo quando ele faz o papel de um
personagem, ou fica a falar de outras coisas, ele mantém a Vibração do Si, ou então, o estado que foi

denominado não-consciência. Ou seja, um estado em que a Consciência não está mais localizada, em uma
pessoa, em uma identidade, em uma interação com outra pessoa. Ali, vocês estão Liberados, não antes.

A Liberação não é deixar esse corpo, necessariamente, para ir no Estado de Ser e viajar nas Dimensões
(isso, é a Realização). É a Conscientização do Samadhi, é a Consciência que está em Vibração extrema, e

que libera o Corpo de Estado de Ser no Sol (ou que é sintetizado de novo aqui, ao seu lado, em vocês).

Agora, ao seu lado, há o Canal Mariano que lhes dá a Consciência (para aqueles que o têm ativado) das
Presenças que estão ao lado de vocês. O que é um grande passo, uma vez que essas Presenças se

manifestam não quando vocês meditam, mas vocês podem estar prestes a falar com alguém e, de repente,
sentir essa Presença, como disse SRI AUROBINDO, com a modificação do Som (ver a intervenção de SRI

AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

Tudo isso é extremamente importante, pois o Som é um marcador também: imaginem que vocês estão
em Samadhi, vocês escutam um Som muito específico, que é quase o Som do Absoluto, que é o Coro dos

Anjos, um pouco antes. Nesse momento, alguém vem lhes falar, o Som se vai: vocês não foram
suficientemente vigilantes, não para combater seja o que for, mas porque o elemento perturbador (quer seja o

marido, a mulher, um amigo, um inimigo) não tem nenhuma importância: não é ele que precisa ver, é você.

Por que, se ali, naquele momento, a sua Vibração cair e o Som dos ouvidos diminuir, vocês perdem o contato



com o Cordão Celeste, com o Antakarana, vocês saem do Si, vocês saem do Samadhi: por qual razão?

Acabou o tempo de acreditar que vocês podiam apenas estar, ou no Samadhi, ou nas ações da vida corrente.
É o ego que acredita nisso.

***

Pergunta: eu vivo vertigens quase permanentes, quer eu esteja imóvel ou não, o que acontece?
Cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem os processos Ascensionais, neste momento, sofrer de vertigens, é

normal.

Essas não são as vertigens ligadas a mudanças de posição (é claro, é necessário eliminar os problemas
médicos, hem, eu já disse isso). Mas para as pessoas que sentem as Coroas Radiantes, que despertaram

a Kundalini, ou a Onda da Vida, que têm uma das Coroas ativa, isso tudo é bastante lógico.

Vocês têm a impressão de vertigem, que está ligada à deslocalização da consciência. E também (como isso
se chama?) as oscilações da Terra, que vão se tornar cada vez mais importantes, à medida dos próximos dias
e semanas, como disse ANAEL e MARIA (ver as intervenções de ANAEL de 19 de maio e de MARIA de 22

de maio) (2).

Lembrem-se, no ano passado, eu disse que os Tempos estavam consumados. Agora, vocês não estão mais
nos preparativos, vocês estão na concretização da Ascensão: é o que vocês estão vivendo, ou não vivendo.

***

Pergunta: é necessário ter a percepção do Canal Mariano para poder viver o Absoluto?
Você não pode viver o Absoluto: você É Absoluto. A Onda da Vida (como foi explicado por MARIA, e depois
por outros intervenientes), a ativação do Canal Mariano (dado por GEMMA GALGANI, por SRI AUROBINDO

por MA ANANDA MOYI), é um elemento favorecedor.

Por que tudo o que os coloca em contato com outra coisa que não a sua pequena pessoa ou outras pequenas
pessoas, Irmãos e Irmãs encarnados, mas com outras Dimensões (quer seja o Duplo, o seu, quer seja o
Duplo Etéreo, quer seja o Corpo de Estado de Ser, quer seja MARIA, MIGUEL, um Ser espiritual ou um

contato espiritual, seja ele qual for), ajuda a estabilizar a sua Consciência, no Si ou no Absoluto.

Mas não é porque o Canal Mariano está aí que você É Absoluto. Como disse BIDI, o Absoluto não se refere a
todo mundo: muito poucos seres são capazes de Abandonar o Si, e é a sua Liberdade.

Nem todos vocês estão no mesmo nível de necessidade, de sede de experiências, de sede de Dimensão, de
sede de Luz.

Eu creio, aliás, que BIDI insistiu nisso, sobre essa noção de Absoluto: ele lhes apresentou algo. E ele lhes
disse, eu creio, muitas vezes, que isso não pode ser um objetivo, porque você É Absoluto.

Portanto, não coloque (como se diz) o martelo na cabeça. Se você não viver o Absoluto, isso quer dizer o
quê? Que você está no Si ou no eu, e daí?

Lembrem-se: é necessário Abandonar o Si para Ser Absoluto. Vocês estão prontos para perder tudo? Vocês
estão prontos para serem totalmente Transparentes, para desaparecer, na totalidade, como pessoa? A prova
de que não: é quando vocês discutem com alguém, vocês são bem uma pessoa, vocês perdem a Unidade.

Portanto, a pessoa está ainda muito presente. A diferença, ela se vê nesse nível.

Então, é claro, quando vocês vivem esse estado (que não é um estado), quando vocês estão estabilizados no
Absoluto, em uma forma, vocês estão em permanente Consciência. Mesmo à noite, você não dorme mais.

Você não tem mais necessidade de dormir, absolutamente, como está escrito nos textos antigos, como
muitos Místicos mostraram: eles não dormem mais, ou então, eles dormem uma hora, duas horas, três horas

por noite.

E, ao contrário, há outros seres que querem dormir, talvez, quinze horas por dia, porque é o trabalho de
transmutação e de metabolização de estabelecimento do Si. Isso quer dizer que esses seres não têm o Si

estabilizado: eles viveram experiências no Si, que é um encorajamento, mas eles não estão estabilizados no
Si.

Toda a diferença está aí: aquele que está estabilizado no Si, já vê se modificarem muitas coisas,
independentemente da Consciência Vibral: a Onda da Vida nasceu, ela subiu, ela se virou, ela sofreu alquimia,
a Lemniscata Sagrada está em movimento, todas as Coroas estão ativas, todos os chacras são percebidos, a

pessoa se deslocaliza à vontade. No seu corpo físico, ela está ali, mas ela pode estar no seu Corpo de
Estado de Ser, não importa onde sobre a Terra, hoje, e intervir não importa onde no seu Corpo de Estado de

Ser e ter plena consciência.

É tudo isso que está prestes a chegar para vocês, agora. Portanto, se isso não chegar, coloque-se a questão:



o que, em você, está ligado à pessoa que você é, a esse corpo, à sua vida?

BIDI lhes falou sobre isso muitas vezes, há anos que as Estrelas lhes falam sobre isso, de diferentes
maneiras: enquanto a alma estiver voltada para a matéria, para a necessidade de materialidade, para a

necessidade de experiências, é necessário fazer uma escolha. Vocês são uma pessoa, ou vocês não são
mais uma pessoa. Mas vocês não podem ser os dois.

Então, enquanto você acreditar ser esse corpo, essa pessoa, viva a sua vida: não há mais tempo, agora, de
mudar as coisas.

Vocês chegam nestes tempos, como lhes disse BIDI (e eu, tinha lhes dito: está Consumado), e agora, está
terminado.

Vocês sabem que há prazos astronômicos extremamente precisos. Tudo o que eu tinha dito, há cinco anos,
seis anos, referente aos vulcões, referente aos movimentos sísmicos, referente ao céu, estão presentes.

Então, é claro, haverá sempre seres que estão ligados à pessoa, que vão continuar a viver a sua pessoa: eles
não estão prontos. Mas nós sabíamos disso desde o começo.

Por que vocês querem que toda a Terra vá ao mesmo lugar? Por que vocês querem ter todos o mesmo Vir a
Ser, ou o mesmo estado de Ser? Onde está a Liberdade, ali, nisso?

O Si não é uma recompensa, o Absoluto tampouco: é o resultado de uma Consciência. Se sua consciência
estiver na pessoa, fique na pessoa. Você não pode pretender, agora, Ser Luz e ser uma pessoa, isso não é

mais possível.

Vocês vão constatar, cada vez mais, os descartes. Vocês serão obrigados a jogar o grande descarte. Vocês
vão se sentir divididos, atormentados, entre os apegos que permanecem, os medos que permanecem, e o Si

ou o Absoluto. Isso faz parte do que se vive sobre a Terra, atualmente.

Mas não digo isso, mais uma vez, por qualquer culpabilidade, simplesmente, vocês estão ali onde vocês
estão, e vocês estão no lugar correto. Vocês não podem pretender o Absoluto, e conservar o Si. Vocês não

podem pretender estar estabilizado no Si e na Unidade, e manter a Dualidade.

Quando vocês falam das coisas, sem consciência, das coisas mais ridículas da vida, investindo a sua
consciência, como você quer viver a Unidade?

Então, é claro, você vai responder: “mas ainda estamos encarnados”. Mas eu respondo: felizmente, você
ainda está encarnado. Pois é necessário completar, agora, essa Transfiguração, essa Ressurreição, de
acordo com o que está previsto para vocês. Mas não há nada como obstáculo, exceto vocês mesmos.

Lembrem-se: os karmas coletivos, o inconsciente coletivo, o astral coletivo, foram dissolvidos. Os envelopes
isolantes foram dissolvidos. O Canal do Éter está constituído, o Canal Mariano está constituído, mesmo se

você não perceberem isso (isso depende unicamente da sua consciência).

A sua consciência está ali ou ela está: na pessoa, disposta a viver a sua vida ordinária e as suas pequenas
experiências de Alinhamento. Ou então, ela está no Si. Ou então, você É Absoluto.

Nada há para julgar, nada há para considerar com um olhar crítico. E sempre dissemos que será feito, muito
exatamente, segundo a sua Vibração: vocês vivem isso agora. E vocês vão ver cada vez mais claramente.

Tudo o que nós lhes dissemos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, todas essas
informações que nós lhes demos (sobre os Novos Corpos, sobre a ativação de algumas potencialidades
novas), não era para manter uma pessoa apresentando as novas Vibrações, assim, e continuar a sua vida

normalmente. Se vocês interpretaram assim, nós ficamos desolados.

Vocês vão ver cada vez mais claramente, seja qual for o lugar em que vocês estiverem, no nível da sua
consciência ou da não-consciência, o que depende da pessoa, da personalidade, o que depende do Si, e o

que depende do Absoluto.

Mesmo se vocês estiverem no eu, vocês vão ver cada vez mais claramente, isso vai explodir na cara, mas é
normal. Se a consciência, entre aspas, não tomar consciência disso, de que isso serve?

Em resumo: não é mais tempo de se divertir. Se você quiser continuar falando sobre a chuva e o tempo bom,
continue a falar da chuva e do tempo bom. Mas há duas maneiras de falar da chuva e do tempo bom: estando

na consciência da chuva e do tempo bom, ou estando na Consciência Unitária, ou sendo Absoluto.

***

Pergunta: sabendo que eu optei pelo Absoluto, como superar um problema de saúde para ser
Livre?

Enquanto você considerar que uma doença, seja ela qual for, especialmente hoje, é um obstáculo à sua
Liberdade, o que isso significa? Isso significa que você está trancado na sua própria pessoa.



Mas não há opção pelo Absoluto, como é que você pode optar pelo Absoluto? Você faz a escolha entre o Si e
o eu, e isso é a Vibração que decide. Mas o Absoluto não pode ser uma escolha, uma vez que, para exercer

uma escolha, é necessário que você esteja no Si ou no eu, mas o Absoluto apenas pode ser se,
precisamente, não houver mais Si e mais eu.

Você vê um pouco: é paradoxal. Eu compreendo perfeitamente, que com tudo o que lhes disse BIDI e que
nós lhes dissemos, você pode às vezes achar difícil, porque você ainda está em um processo mental da

pessoa, você não está suficientemente capaz de soltar. Talvez você esteja Abandonado à Luz, porque você
experimentou as Coroas. Mas Abandonar o Si e o eu, na totalidade, é realmente diferente.

Entregar-se à Luz é deixar a Luz agir. Isso não é querer ser desembaraçado seja do que for, sem isso, isso
prova que você não compreendeu nada.

Acreditar que pode existir um obstáculo (seja ele qual for, nas suas circunstâncias de vida no momento atual,
nas circunstâncias deste corpo) que representa um obstáculo seja ao que for, prova simplesmente que você

se coloca no nível da pessoa.

No entanto, há alguns anos, nós temos falado dos impulsos da alma para realizar mudanças (profissionais,
pessoais, de atividades, etc., etc.), era, como vocês dizem: foi a preparação das Núpcias Celestes, foram as

Etapas.

E, depois de um ano, nós lhes dissemos, então, que as coisas estavam consumadas, e que vocês
aguardassem a boa vontade da Terra. Mas a Terra lhes mostra todos os dias que ela decidiu, agora, viver a

sua Ascensão.

Então, vamos tomar uma dor: você tem uma dor que toma a cabeça, porque ela é terrível. Mas se você estiver
no Si, e no Absoluto, nenhuma dor pode alterar o que você É. Você vive a dor, mas a dor não pode alterá-lo.

Enquanto alguma coisa alterá-lo, na sua vida, é porque você está na pessoa.

Quando a Onda da Vida subir, quando a Onda da Vida subiu, quando ela se desenvolve, quando
a Lemniscata está em movimento, os seres que vivem isso, vivem a Liberação, eles são Liberados, seja o

que for que se torne o corpo, seja o que for que se torne a vida: eles não são mais esta vida, e, contudo, eles
a vivem.

Isso que você exprime, e que muitos entre vocês podem exprimir, neste momento, é a vontade, são as
resistências: “eu quero fazer isso”, “eu quero”, “eu fiz a escolha”, “eu quero isso”. Mas vocês nada

têm que querer.

Quem quer é sempre a pessoa, não? O Absoluto não quer nada, já que ele É. O Si não quer nada, já que ele
contempla si mesmo na Luz.

É talvez tempo de assimilar esses conceitos. Caso contrário, isso quer dizer o quê? Vocês vão ser obrigados
a compreender (intelectualmente, Vibratoriamente) que o que vocês almejam não é senão um desejo, não é

senão uma necessidade de uma criança mimada, que quer a sua chupeta, mas que não vai, sobretudo, mudar.

Aí, sequer é mais questão de mudança: é questão de desaparecer. Tudo o que existe hoje, de maneira geral
(eu disse na minha vida, eu disse há muitos anos, eu repito), tem uma razão de ser.

De qual lado você se coloca? Se você estiver na pessoa, você diz: é catastrófico, eu sofro, eu vou morrer.
Se você estiver no Si, e ainda mais, no Absoluto, que importância isso tem?

Seja lógico, também, como lhes diz BIDI, de uma lógica incomparável. Vocês não podem exprimir um desejo
de ‘vontade de bem’ neste mundo (isto é, projetar um mundo melhor, uma idade de ouro sobre esta Terra e
nesta Dimensão). Nesse momento, faça essa escolha, é a sua Liberdade, mas não fale de Si, não fale de
Absoluto. Não reivindique qualquer coisa que seja incompatível com o que você pensa, com o que você

acredita.

Vocês não estão mais nas escolhas Vibratórias, vocês estão na atualização do que vocês realizaram. 

Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que, no último momento, vão se encontrar sendo Absoluto, sem
nunca terem ouvido falar seja do que for. Isso foi dito para a Onda da Vida. Mas para a maioria de vocês, que
vivem, que Vibram uma das Coroas, dizer isso não tem sentido, exceto para aumentar o apego à sua pessoa,

à sua vida.

Quando eu lhes disse, há anos, da grelha planetária, de maneira humorística, não era uma história no ar. Como
vocês vão fazer quando vocês tiverem desaparecido? O que desaparece? A pessoa.

Se vocês, se o seu ponto de vista estiver na pessoa, o que é que vocês se tornam? Eu tinha explicado, já, em
2007, 2008, agora vocês estão nisso.

Então, é claro, quanto mais vocês vão avançarem, mais, em vocês, as duas humanidades vão existir também.
Não é uma separação de Irmãos e Irmãs, mas é uma separação em vocês. Onde você se coloca?

É necessário ser capaz de estar na Alegria, na Vida, de conduzir a sua vida, o que a vida lhes pede para
conduzir, e estar pronto para deixar tudo de um dia para o outro. Não para abandonar alguma coisa, mas para

Ser o que vocês São.



Pergunta: falamos sobre a 5ª Dimensão. Agora estamos falando do Absoluto. O que aconteceu entre
os dois? Como se situa a 5ª Dimensão em relação ao Absoluto?

Isso não acontece, como foi explicado dezenas de vezes. O Si, como lhes disse BIDI, é uma das camadas da
cebola: vocês construíram o Si. O que você queria que acontecesse, já que o Absoluto sempre esteve aí?

Mas imagine que a anos atrás, antes do despertar do Si, antes da realização do Si, antes das Coroas
Radiantes, antes do Ancoramento da Luz e de Semear a Luz, de repente, eu chegasse, eu mesmo, lhes

dizendo: esqueçam tudo, a encarnação não existe mais, a reencarnação não existe mais, não há mais
karma, não há nada, há somente o Absoluto. O que você teria feito?

Todos vocês teriam partido, pessoa alguma escutaria, ninguém teria trabalhado para Ancorar a Luz. Então, nada
acontece.

Vocês têm sempre as suas linhagens estelares, vocês têm sempre as suas raças intraterrestres e
extraterrestres, vocês têm sempre uma Dimensão de origem. Mas alguns devem acordar nesse corpo, o

Absoluto.

O Absoluto compreende todas as Dimensões: por que você quer localizá-lo em alguma parte? 

Nós sempre dissemos que além da 3ª Dimensão (isto é, além dos Mundos de carbono dissociados), há uma
Liberdade de consciência total: vocês passam de Dimensão a Dimensão, de um corpo a outro corpo, até os

limites do antropomorfismo. Isso não mudou.

Para ir para a FONTE, e além da FONTE, há o Absoluto, é o que contém o Todo. O Absoluto não é um
objetivo, isso foi dito ontem, isso foi repetido há quinze dias, é você que o considera um objetivo.

Então, a partir do momento em que você tiver um objetivo, você não pode ser Absoluto.

O objetivo é a Ascensão. A Ascensão, ela ocorre na Dimensão de destino (5ª, 11ª, 9ª, 18ª, qual importância) já
que vocês são Multidimensionais (ou 3ª Dimensão Unificada, para aqueles que tiverem necessidade da carne).

É sempre o mesmo discurso.

O Absoluto não é uma etapa, é subjacente a todo o resto. Cabe a você saber se você quer ser o Todo, ou uma
parte do Todo, mesmo tendo consciência do Todo. Mas você não escolhe como escolheria comprar um

bombom de morango ou de cereja.

É a Presença da consciência em uma Vibração, ou a Dissolução da consciência, que realiza isso: não é uma
decisão.

***

Vocês estão caminhando para tomadas de consciência específicas. Agora, nós não estamos mais nas
preparações, nós não estamos mais nas elevações Vibratórias. Nós estamos, muito precisamente, Vocês

estão, muito precisamente, ali onde se faz, não a escolha, mas a ‘realização’ da escolha.

E quanto mais os dias passarem (até a data que lhes foi dada por ANAEL, isto é, o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul)), mais isso vai se tornar cada vez mais evidente na frente do palco: onde você

está? Onde você se situa?

************
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Pergunta: qual é a diferença exata entre conscientizar e refutar?
Conscientizar é tomar consciência. Refutar, é exatamente o contrário. Esta não é uma diferença, é uma

oposição. Não há nenhuma ligação, aliás, entre os dois, exceto que o agente que opera a refutação, é claro, é a
consciência.

***

Pergunta: o que você recomenda, além da refutação, para não recair na personalidade quando
houver interferências exteriores?

A partir do momento em que você se colocar no Si, não pode existir interferência exterior. O que vocês
chamam de interferência exterior é apenas a sua própria capacidade (ou dificuldade, a sua escolha) para ir de

um ao outro e para diferenciar os dois.

Quando você estiver no Si (e não falo do Absoluto), quando você estabelecer a sua permanência do Si,
nenhuma interferência exterior pode alterar o Si. Caso contrário, não é o Si, é uma experiência do Si, mas não é

o estabelecimento no Si. Isso retoma o que eu disse anteriormente, se você preferir, sobre o que vocês vão
ser levados a conscientizar, a tomar consciência, cada vez mais disso. É a diferença precisamente entre cada
um de vocês, entre aquele que está no Si e aquele que faz a experiência do Si e que vive na personalidade.

Até agora eu nunca disse que deveríamos destruir a personalidade, mas ela é transfigurada pelo Si. Se o Si
não for suficientemente transfigurador, a personalidade se manifesta e, nesse momento, você vai falar de

interferências: há o vizinho que o incomoda, há uma circunstância no ambiente, há um órgão que está doente,
etc., etc.

Mais uma vez, mesmo sem ir a esse Último Absoluto, quando você estiver instalado no Si, de fato instalado na
permanência do Si, quando você estiver instalado na Última Presença, como lhes disse o Arcanjo URIEL, você
não pode mais ser afetado por qualquer interferência. As interferências não existem mais por que, no instante

em que você me fala de interferências exteriores, onde você se coloca? Na pessoa. Já que no Si não há
diferença interior/exterior, há uma Unidade de consciência. 

Agora, você tem muitos meios que permitem limitar as influências ambientais, com os cristais, com técnicas, eu
não sei. Mas enquanto você agir assim, você coloca você mesmo em interação. Isso quer dizer que a sua

própria consciência não aboliu os limites da pessoa, já que você mesmo fala de alguma interferência exterior. O
Mundo é uma interferência exterior, para o Si, na sua totalidade. Qual é a diferença entre a pessoa que está no
ego e aquela que está estabilizada, como eu disse, no Si? Ela está em Unidade com Tudo. O outro, vai falar na

personalidade, no ego, das interferências, dos elementos que dificultam.

Os próprios mecanismos da consciência fragmentada da 3ª Dimensão e os mecanismos do Si ou da
5ª Dimensão, que é a Ascensão, se você preferir, não são os mesmos. Para isso, olhe a sua vida, sem ir,
como disse BIDI, à investigação do Absoluto. Investigue sobre como você age na sua vida. Olhe para si

mesmo. Isso deverá lhes aparecer cada vez mais claramente. Enquanto houver uma concepção, enquanto
houver a vivência de uma interferência parasitária exterior (quer seja a madrasta, quer sejam os impostos, quer

seja não importa o que), isso quer dizer o quê?
Que o Si não está instalado na permanência: você não está na Última Presença. E nós lhes temos dito que,

agora, com a Onda da Vida, vocês devem se Abandonar, na totalidade. Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz e,
também, Abandonar-se à sua Vida.

O mundo, finalmente, na consciência que vocês começam a viver, não é senão a projeção da sua própria
consciência, como lhes disse BIDI, como lhes disse IRMÃO K e outros, quando lhes falaram, no ano passado,

e UM AMIGO, das quatro consciências e da Consciência Turiya. Tudo isso, agora, é colocado em prática e
visto claramente, em função dos elementos que vocês leram, que viveram, das suas experiências de vida, para

compreender onde vocês estão.

Falar de uma interferência exterior demonstra simplesmente uma coisa. Ainda uma vez, sem nenhuma
acusação, mas, simplesmente, eu os chamo a olhar, com Transparência, o que vocês são. Mesmo quando

BIDI lhes fala do Absoluto, ele fala, sobretudo, do que ele já não é. Tudo o que for conhecido não é Absoluto. 

Agora, no que você vive (sem ir até o Absoluto), no Si, vocês tiveram muitos testemunhos, da nossa parte.
Entre vocês, vocês falam, não é? Vocês veem bem aquele que está estabilizado na Alegria, e aquele que joga

estar na Alegria, aquele que vive a Alegria em intervalos.

Aquele que vive a deslocalização, a Comunhão permanente, e aquele que o vive por episódios. Tudo isso se
torna visível, claramente visível. Já havíamos lhes dito, no ano passado, que vocês poderiam enganar a vocês

mesmos cada vez menos. De nada serve mentir a si mesmo, porque, lembrem-se, há um processo que é
chamado de ‘face a face’ que, precisamente, vai permitir, no momento da Luz, uma espécie (e eu não gosto
muito dessas palavras) de introspecção da consciência, colocar-se frente a si mesmo, a um dado momento. 

A opacidade do ser humano é que ele pode trapacear. Ele pode mesmo dizer: “eu te amo”, sem amar. Mas
quando a Vibração estiver ali, o que é que vocês fazem? Vocês não podem negar o Amor, se a Vibração

estiver Presente. É a mesma coisa para a sua própria consciência. Qualquer interferência, vivida como uma
interferência do exterior, faz considerar, que você considera que você tem um ser Interior (que é a sua pessoa)



e o exterior. Portanto, na consciência não reunificada, permanecem partes fragmentadas.

Vocês serão cada vez mais confrontados, com vocês mesmos, sem terem necessidade de mim para lhes
dizer as coisas. Vocês vão conscientizar, tudo isso, é evidente.

***

Pergunta: eu senti, deitado, tremores, de forma intermitente. O que aconteceu?
Isso faz parte dos seus canais que estão abertos para você. É tudo o que posso dizer. Não há detalhes a dar,
porque são os seus canais, particulares, que lhe permitem captar isso. A posição também. Você estava, como
você disse, deitado e não sentado, não em pé. Portanto, você oferecia ao solo uma superfície corporal mais
importante. Eu os lembro de que, depois de fevereiro, a Onda da Vida nasceu. São as modificações elétricas

consideráveis sobre a Terra, que os seus cientistas começam a perceber.

Lembrem-se: eu tinha falado do último envelope isolante que era a ionosfera, a mais próxima de vocês, a 80 /
90 km de altura, e da superfície da Terra, do Manto da Terra. Entre as duas, há cargas elétricas, há cargas
magnéticas. Houve uma inversão do campo magnético, da magnetosfera e da ionosfera, há alguns meses,

depois da Onda da Vida, no mês de março. Desde então, a Terra não reage mais da mesma maneira. 

A Onda da Vida nasce sob os pés. Ela nasce sob os pés quando vocês a acolhem, quer vocês estejam
deitados ou em pé. Mas é evidente que a Onda da Vida, como eu também havia dito, vem do Núcleo Central da
Terra. É a resposta da Terra, é a Ascensão da Terra. Então, as cargas elétricas da Terra, a Onda da Vida, essa

Onda do Éter que sobe, é normal que ela aja em você. Mas nem todo mundo sente a Onda da Vida. E, no
entanto, ela está aí para todo mundo.

***

Pergunta: como conciliar o fato de que alguns intervenientes nos propõem para pedir ajuda e outros
nos dizem que não precisa pedir nada, nada esperar, nada querer? 

Mas eles não falam da mesma coisa. Não espere nada, não queira nada: para o Absoluto, para a Onda da Vida.
Isso não contradiz pedir alguma coisa, uma ação, para alguém, para alguma coisa específica, para vocês, para

pedir a uma entidade.

Mas vocês não podem pedir para a Onda da Vida aparecer. Vocês não podem pedir ao Anjo Guardião ou à
MARIA para fazer nascer a Onda da Vida. Uma vez que isso não depende senão de vocês. Isso não se refere

aos mesmos setores, isso não se refere às mesmas coisas. Vocês querem colocar tudo no mesmo lugar.
Quando lhes dizem para nada fazer, eu expliquei, agora. Mas quando lhes dizem para nada fazer, isso não quer
dizer para não mais pedir. Não é a mesma coisa “fazer” e “pedir”, me parece, ou então eu não falo mais a sua

língua. Nada fazer não quer dizer nada pedir, me parece que é isso, não é?

***

Pergunta: em qual domínio podemos fazer pedidos?
Mas em todos os campos que lhes servir, exceto um: aquele da Passagem do ego ao Coração ou do Si ao

Absoluto, porque nenhum pedido pode ser atendido. Porque aí é você que pode realizá-lo. Nós já lhes
dissemos há anos. Ninguém pode abrir o seu Coração no seu lugar, estritamente ninguém. Ninguém pode fazer

nascer a Onda da Vida, em vocês.

Então, é claro, há técnicas, talvez, que lhes foram dadas, eu creio, para facilitar, mas isso não faz nascer a
Onda da Vida. Isso cria as circunstâncias, as condições. Mas vocês não podem pedir à Onda da Vida para

nascer. Em relação a isso, é necessário permanecer tranquilo.
Mas o que é que os impede de pedir? Mas não peça em relação a um objetivo diferente de onde é solicitado.

Agora, Abandonar o Si, é se estabelecer no Absoluto, no Último. Vocês não podem pedir o Absoluto, e sequer
vocês podem pedir o Si. Uma vez que o Si começou a emergir, para muitos de vocês, a partir do momento em

que houve o Abandono à Luz. A Graça, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, é a própria Graça.

Lembrem-se: há alguns anos, nós tínhamos dito que, quando vocês estivessem na Unidade, vocês viveriam a
Fluidez, vocês viveriam a Fluidez da Unidade. Tudo se desenrolava de maneira um pouco mais fácil, ou mesmo

muito mais fácil. Hoje, com a Graça, vocês não tem mesmo mais nada a pedir, quando vocês vivem o Manto
Azul da Graça, quando vocês vivem a Onda da Vida. Não há mesmo nada a pedir uma vez que tudo o que

vocês imaginariam pedir já chegou.

Mas não é o pedido de “eu quero uma Ferrari”, não é? São pedidos refentes à vida, para viver. Porque, para
viver a Onda da Vida, eu os lembro de que a personalidade é apagada. Ela é transmutada, ela é transfigurada,

ela não é mais o mestre a bordo. Não há qualquer motivo para que esta personalidade peça seja o que for, pois



a Graça está aí. E qual é o princípio da Graça?
É a Ação da Graça, isso significa fazer desaparecer todas as dificuldades da sua vida. Qual seria o pedido,

quando você é Absoluto? O pedido, ele vem, ou da personalidade, ou do Si, como eu já disse antes, que não
está estabilizado, que não está na Última Presença. 

Agora, é muito simples: vocês não têm de se colocar a questão, porque se vocês tiverem um pedido, isso quer
dizer o quê? Que vocês não são o Absoluto. Uma vez que, sendo Absoluto, nesse Último ou na Última

Presença, não pode existir o menor pedido seja do que for, já que não pode existir nem falta, nem incerteza,
nem questão, nem seja o que for para pedir.

E de outro lado, quando vocês estão no Si ou no Eu, vocês não podem pedir o Absoluto. Pois, como eu disse,
não é uma escolha, não é uma aspiração, não é uma projeção, ele já está aí. Isso está um pouco mais claro?

***

Pergunta: pedir o Abandono do Si, não é esta uma maneira de pedir o Absoluto?
Mas quem disse que poderia pedir o Abandono do Si? É necessário se Abandonar, é necessário Abandonar o
Si. Mas isso não pode ser um pedido. Um pedido para quê? Quem é que disse isso? Não pode existir pedido

de Abandono do Si. Vocês têm tido informações durante horas, sobre o Abandono do Si.

Como vocês querem pedir o Abandono do Si? É o Si que se Abandona, ele próprio. Como é que alguma coisa
exterior poderia fazê-los atravessar a Porta Estreita? O Abandono do Si, é você que pode realizá-lo. É a

Passagem da Porta Estreita, é a ação do Manto Azul da Graça que veio impulsioná-los a atravessar a Porta OD.
Mas vocês não podem pedir, a quem quer que seja, o Abandono do Si.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de ser sacudida da direita para a esquerda e da esquerda para
a direita? E de um ombro para outro ou de uma têmpora para a outra?

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela sobe, quando ela chega ao períneo, quando ela chega ao
chacra de baixo, quando ela atravessa os obstáculos, as resistências da personalidade, é uma ondulação. Essa
ondulação pode se refletir por vertigens, por uma sensação de balançar fisicamente ou por uma ondulação de

energia, é o mesmo processo.

Isso pode ir de um pé ao outro, de uma mão a outra mão. Isso pode ir de uma orelha a outra, isso não tem
nenhuma importância. É a ondulação da Onda da Vida. É uma ondulação. É a espiral, é a Lemniscata. É a
espiral da Vida, se você preferir, que pode dar vertigem, que pode dar a sensação, por exemplo, de dor no
fígado ou no baço, que pode dar a impressão real, de balançar, de ondulado, de ondular. Ou então, o corpo

não se move. Mas é, digamos, uma mistura de energia, de Vibração e de consciência, que ondula. É a
ondulação. Isso se chama uma Onda da Vida ou Onda do Éter.

Por que nós temos chamado de onda e não de Luz Vibral? A Luz Vibral, ou Supramental, é uma ressonância de
um campo que é estacionário. A energia circula segundo linhas, segundo trajetos. A Onda da Vida, ela, sobe

por debaixo dos pés, e quando ela estabiliza a conexão com o períneo e isso circula em todo o corpo, faz uma
ondulação.

É uma onda.

***

Pergunta: quando se escuta uma canalização e se dorme, o que acontece?
Há sempre o aspecto Vibratório. E nós sempre dissemos que a Vibração era mais importante do que as
palavras. Muitos Irmãos e Irmãs encarnados percebem a Vibração, mesmo em outro idioma. Eles não

compreendem nada, mas há a Vibração. Cada vez mais, vocês vão perceber, e, aliás, isso foi dito por GEMMA
(intervenção de GEMMA GALGANI de 20 de maio de 2012), e foi dito por SRI AUROBINDO (intervenção de

21 de maio de 2012), há não muito tempo (3).

Por exemplo: o Som, como o Som se modifica? É uma Vibração, o Som.

Então, vocês poderão cada vez menos confiar na sua compreensão, no sentido intelectual, e não sentir, por
que o sentir é colorido pelas suas experiências.

O sentir não está sempre ligado à Essência, ele está ligado também à sua experiência. Vocês vão dizer, por
exemplo: “eu sinto isto como positivo”. Outro vai lhes dizer: “eu sinto isso como negativo”. Nenhum dos

dois está certo nem errado: é em função da sua própria consciência, do seu próprio estado.

Mas, cada vez mais vocês vão passar por uma percepção Vibratória que lhes dará as respostas. O Som é um



bom exemplo. A Onda da Vida é outro. Se vocês viverem a Onda da Vida, permanentemente, e vocês
encontrarem alguém que abafa a sua Onda da Vida, cabe a vocês tirarem as suas conclusões. É uma

interferência exterior. Significa simplesmente que a Onda da Vida é, ela, suscetível de variar segundo as
circunstâncias. Mas não é você que varia. Cabe a vocês decidirem, nesse momento, o que convém fazer.

Mas vocês têm testemunhos, marcadores, muito mais do que a compreensão das palavras. A Vibração é
essencial. E hoje, além da Vibração (tanto do Coração, a resposta do Coração segundo RAM (intervenção de
28 de março de 2009) de lhes falei há muitos anos ou quer sejam as respirações que foram dadas por SRI

AUROBINDO (intervenção, entre outras, de 17 de fevereiro de 2010)) (4), hoje, vocês têm o Som. O que está
em um nível, digamos, em uma escala Vibratória muito mais fina, muito mais precisa do que até mesmo a

Vibração das Coroas. Nós recorremos, ali, aos níveis que estão ligados à verdadeira clariaudição, isto é, ao
som do universo.

***

Pergunta: a meditação é sempre útil ou devemos preferir um Alinhamento?
Eu diria: tome cuidado para que a meditação não seja uma fuga. O alinhamento não pode ser uma fuga, porque
há um papel que foi, até agora, o de ancorar e o de semear a Luz e, agora, o de favorecer a Onda da Vida. Mas

tomem cuidado para que, em todo caso, a meditação não seja uma fuga da sua vida.

É claro, a meditação, em todo o mundo, tem efeitos que os estudantes de medicina hoje: eles sabem muito
bem que a meditação faz baixar a pressão, faz baixar as pulsações do coração, etc..

Agora, você deve também definir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo em relação à meditação? Se for para
um bem-estar, sim, você pode meditar. 

O alinhamento é um trabalho coletivo, uma recepção coletiva, que vocês podem gerar não importa em qual
momento, isso foi dito. Mas a meditação sem objeto ou sem alinhamento vai procurar certos efeitos, eu não

posso lhe dizer mais. Agora, se você esperar viver o Absoluto meditando, é impossível.

***

Pergunta: ofegar, ter a impressão de dar à luz, corresponde ao quê. O que acontece se o processo
for interrompido devido a obrigações exteriores?

Quando a Onda da Vida sobe, realmente, vocês a percebem.
Então, as pessoas que me perguntam, por exemplo, se a Onda da Vida nasceu neles, eu os olho bizarramente

porque eles a sentem ou eles não a sentem. Isso é assim simples.

É como as pessoas que me perguntariam ou que lhes perguntariam: eu tenho o Coração aberto? Mas é uma
questão que não quer dizer nada. O Coração Vibral, quando ele está aberto, o sentimos Vibrar, não é. Não é

um coração mental, o Coração Vibral.

Então, dizer que o coração está aberto, de alguém que tem um bom coração por que o seu comportamento é
de estar no coração, se não houver Vibração do Coração, qual é esse coração? É um coração intelectual,

afetivo, mental, mas não é o Coração Vibral.

Eu lhe disse isso, porque a Onda da Vida, nos momentos em que ela chega ao períneo, e onde ela trabalha
nos dois primeiros chacras, há a sensação de ser portador de alguma coisa bizarra nessa região. Isso pode ser

um bebê, segundo o imaginário, isso pode ser um outro sexo, etc..

Eis onde eu queria chegar. É o trabalho da Onda da Vida nos dois primeiros chacras. Agora, cabe a você ver,
hoje, se você sente a Onda da Vida desenvolvida ou não. Isso se sente, não é intelectual, não é uma projeção

de um desejo ou de um querer, é alguma coisa que é vivida, como o exemplo do chacra do coração de há
pouco.

Agora, se havia um processo de parto, vamos colocar dessa maneira, ou de transmutação da Onda da Vida no
nível dos dois chacras de baixo, e que você não tenha conciliado seu tempo, sua consciência me falando de

obrigações materiais, eu o remeto frente às suas próprias responsabilidades, meu rapaz.

Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Qual obrigação pode se manter diante da Luz. Isso
mostra, também, onde você se situa.

Lembrem-se: há meses que nós lhes dissemos, uns e outros, de que é necessário responder ao apelo da Luz.
Vocês não vão dizer à Luz ou à Onda da Vida: “um minuto, eu ainda tenho uma coisa para terminar, eu

tenho uma obrigação social, familiar, afetiva ou outra”.

Isso mostra efetivamente onde estão as prioridades. É toda a diferença entre a pessoa que quer muito um
pouco de Luz, na condição de que isso não a incomode, e a pessoa que aceita se entregar à Luz.

Nós os prevenimos em relação a isso.



***

Pergunta: durante as intervenções de BIDI, o meu tímpano esquerdo reage. Por quê?
Mas o que acontece à esquerda? O que você tem? É ali onde está o Antakarana. Este é o lugar onde há o
Cordão Celeste. É o lugar onde há o Canal Mariano. Então, BIDI não sacode as pulgas, ele sacode o Canal

Mariano e isso passa pelo chacra da garganta e ouvidos, e especialmente à esquerda.

***

Pergunta: por que nós não ouvimos mais o Som da Terra desde o surgimento da Onda de Vida?
Há uma relação total e formal. A partir do momento em que a Onda da Vida nasce, ela os leva a viver o Som,
depois, ou ao mesmo tempo, ou às vezes um pouco antes, o Som do Canal Mariano que é um Som diferente
dos sete Sons. E também há, a um dado momento, quando o som que vocês têm, de maneira mais habitual,

digamos, vai desaparecer para dar lugar a outra coisa. Isso tudo é normal.

***

Pergunta: qual é a respiração que parece às vezes se sobrepor à respiração habitual do corpo ?
Há várias coisas: há a respiração do Corpo de Estado de Ser, há o sopro do Canal Mariano, há também a
respiração da Onda da Vida, que pode lhe dar a impressão de ter várias respirações. E há, de fato, várias

respirações, sim.

A Onda da Vida, como eu disse, ela é ondulante, ela é uma ondulação, ela cria uma agitação, não física, mas
ela cria um movimento. Esse movimento pode muito bem ser percebido como um segundo sopro ou uma outra

respiração. É o mesmo para o Corpo de Estado de Ser. É o mesmo para MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço por todas essas questões apaixonantes. E eu espero vê-los em breve.

É verdade que desde algum tempo o nosso amigo BIDI ocupa muito espaço, mas isso faz parte da ordem das
coisas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO ANAEL (19.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-19-de-maio-de-2012-autres.html

MARIA (22.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-is-is-22-de-maio-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-19-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-is-is-22-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html


*

3 – GEMMA GALGANI (20.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/gemma-galgani-20-de-maio-de-2012-autres.html

SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*

4 – RAM (28.03.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html

SRI AUROBINDO (17.02.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled0c5.html

04 de junho de 2012
(Publicado em 05 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Ligia Borges

***

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

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem amadas Crianças da Liberdade, que a Paz e a Alegria estejam no
vosso Coração.

Eu venho exprimir, hoje, um certo número de elementos relativos ao Coração e ao Absoluto.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, me é permitido, se o posso dizer, exprimir um certo número de
elementos permitindo, eu o espero, para além das minhas simples palavras, vos permitir compreender a

Essência (assim como vivê-la) deste Absoluto.

***

O Coração, o Coração de que falo, não é somente a Coroa Radiante do Coração, não é somente o Fogo do
Coração, não é somente o Templo do peito, mas é, antes, esse espaço situado no Coração do ser, no centro

do ser, de onde tudo provém e onde tudo volta.
O Si é a contemplação da Presença, inscrita no seio do Templo do Coração, do Templo do peito.

O Absoluto consiste, simplesmente, em deslocar o ponto de vista (assim denominado por aquele que se
chama BIDI), vos dando, de qualquer modo, uma Visão muito mais larga, não se limitando a este Coração, nem
a um outro Coração, nem a uma outra consciência, mas vos permitindo abraçar a totalidade do que É, no seio

deste mundo, como no seio de todo o Mundo, como no seio de A FONTE, e bem além.
O Coração é o lugar da Realização do Si.

Vos dando a viver o que nós chamamos, há já alguns anos, os diferentes Samadhi, os diferentes estados da
Presença.

Vos estabelecendo no seio da certeza da vossa própria perenidade, enquanto Espírito e enquanto Si, afirmado
pelo «eu sou», ou ainda pelo «eu sou Um», tal como foi dado pelos ensinamentos dos Delfinoides da

Intraterra (ndr: a brochura de ensinamentos transmitidos pela Intraterra está disponível em "A Humanidade que
começa") (*).

***

O estabelecimento do Si, a Realização do Si, vos leva, hoje, a se posicionarem de maneira cada vez mais
precisa, a fim de determinar, não por qualquer escolha, mas antes pelo estabelecimento (ou não

estabelecimento) da vossa própria consciência no seio do Coração, ou então, no seio do Absoluto.
Eu vos lembro de que o Absoluto contém o Coração.

Ele é mesmo a sua essência, já que o Absoluto é o que sustém os Mundos, as Dimensões, as manifestações
de A FONTE, em qualquer Espaço e qualquer Tempo que seja, para além deste tempo confinado que vocês

vivem.

***

Ser Absoluto, é ser Si, para além do Si.
É Ser Um, muito além do um, muito além do dois, muito além de todo o número.

ANAEL - 5 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-r1HKFirBl7s/UXXKYte_r1I/AAAAAAAABPc/_Tv6O6S1ETw/s1600/000Anael05.06.2012.jpg


Vos fazendo, de qualquer modo, abraçar o Último e se estabelecerem sem se estabelecerem.
Quer dizer não ter um lugar, um Espaço, ou um Tempo, determinado ou determinante, mas antes de se

colocarem, de maneira definitiva, num olhar totalmente diferente daquele que pode ser levado ou suportado por
uma forma, a fim de se estabelecerem, de maneira simultânea, nos diferentes Espaços, nas diferentes

Dimensões, nas diferentes Consciências.
Vos levando, não mais a uma deslocalização, não mais a uma multi-localização, mas antes a uma não

localização. Esta não localização, denominada Absoluto, vos permite, conforme o desejo, a vossa vontade,
estar localizado onde quer que seja, ou não estar mais localizado em parte nenhuma.

O Absoluto é um estado de Amor indizível, bem para além da Alegria, bem para além da manifestação
da pessoa, já que nesse momento, a consciência não é mais uma pessoa, a consciência não é mais

um Si, mas a própria consciência se extingue para se tornar o Todo. Assim é o Absoluto.

***

A passagem do Coração ao Absoluto não pode ser uma, já que, como isso vos foi dito, convém Abandonar o
Si a fim de Ser Absoluto, a fim de viver esse Último, que já aí está.

Compreendam bem que tudo já aí está.
Não há translação temporal, não há translação espacial, mesmo no que se refere ao processo Ascensional.
Não vejam aí uma noção de deslocação, mesmo se, para alguns entre vocês, possa existir uma deslocação
corporal, espacial ou temporal, no seio das estruturas chamadas Merkabah Interdimensionais, coletivas ou

individuais.
Definitivamente, é a gama de frequências (ou, se vocês preferirem, a gama de Vibrações) que determina o

vosso posicionamento, ou a vossa ausência de posicionamento.
A gama de frequências que vos é acessível não está mais limitada, desde o instante em que o mecanismo da

Ascensão for concluído.
Alguns entre vocês conseguiram abordar e viver certos estados de Consciências ligados ao Si, em

ressonância direta com o Corpo de Estado de Ser, ou em ressonância com outros processos de alquimia
relativos a um Irmão ou a uma Irmã, humano, um Arcanjo, ou qualquer outra forma de consciência (presente

sobre este mundo ou em alguma parte [algures]), até à possibilidade, recente, de experimentar a Fusão
consciente com o Duplo.

Os processos denominados walk-in conscientes bidirecionais, manifestados, e que se manifestarão para
muitos entre vocês, vos permitirão viver isso.

***

Não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma conceptualização podendo dar conta da não localização da
consciência, e, no entanto, o Absoluto está aí.

É neste sentido que ele não pode ser conhecido por vocês.
É nesse sentido que ele não pode ser apreendido por vocês, de maneira nenhuma, nem mesmo por uma

percepção, nem mesmo por um sentido.
Porque, por definição, tudo o que vocês chamariam percepção, como sentido, como concepção, pertence

necessariamente ao que é conhecível (mesmo se vocês não o conhecerem ainda).
A não localização da consciência, acompanhando, frequentemente, a multilocalização ou a bilocalização da
consciência, conduz a um estado que foi denominado Morada da Paz Suprema, a fim de diferenciar isso do

que foi denominado, anteriormente,Samadhi.
Trata-se, com efeito, de um espectro (se eu posso empregar esta palavra) de frequências muito largo, muito

mais largo, muito mais amplo, que aquele manifestado, consciencializado, pelo Si do «eu sou» ou do «eu sou
um».

A influência do Manto Azul da Graça foi a de vos dar a impulsão para o aparecimento da Onda da Vida, de
maneira consciente.

E de vos permitir, nós o esperamos, transcender e ultrapassar os vossos próprios apegos à vossa própria
personalidade.

A fim de a fazer vossa, não como uma crença, que tudo, no seio deste mundo, incluindo vocês, não é senão
uma projeção da consciência do observador, e faz parte de um confinamento, denominado Maya ou Ilusão.

***

Nós estamos perfeitamente conscientes, nós, Arcanjos, como o conjunto das Entidades denominadas
multidimensionais ou Absolutas de que, certamente, muitos seres humanos reivindicam uma evolução,

reivindicam uma aspiração a melhor ser, mesmo no seio deste mundo.
É preciso aceitarem que este mundo não pode viver um melhoramento sem uma transformação



radical. 
Isso é impossível: muito simplesmente, por um mecanismo de incompatibilidade frequencial. 

Assim que vos for acessível, existem diferentes tipos de radiação, qualificados pelas suas frequências, as
suas características e os seus efeitos, mesmo no seio do mundo em que vocês estão.
As características das partículas, denominadas supralumínicas, são de ser um Fogo.

 Este Fogo é totalmente incompatível com um mundo carbonado, tal como vocês vivem.
O Fogo, denominado assim, corresponde a partículas que vos são, para as mais conhecidas, denominadas

‘radiações cósmicas’.
Para além destas radiações cósmicas que vos atingem, existem ainda outras frequências, bem mais rápidas,
bem mais intensas do que a radiação do Ultravioleta, do que a radiação de A FONTE, ou do que a radiação do

Espírito Santo.
Este tipo de radiação é, quanto a ele, totalmente impossível de manifestar enquanto existir uma projeção da

consciência no seio de uma estrutura carbonada, quer dizer, nesse corpo que vocês habitam.
Há uma incompatibilidade total, frequencial.

Se uma dessas frequências existir, a outra não pode senão aniquilar-se.
Do vosso ponto de vista (a denominar científico), vocês chamam a isso um buraco negro.

Evidentemente, do vosso ponto de vista, o buraco negro corresponde à aniquilação.
 Não existe nenhuma aniquilação possível no seio do Universo, como em todos os Multiversos.

A aniquilação, aquela que vos poderia apresentar o vosso ego, ou o Si, não corresponde a nada do que é o
Absoluto.

Lembrem-se de que o Absoluto é inclusivo e, em nenhum caso, exclusivo.
O que quer dizer que, na vossa visão fragmentária (mesmo a mais precisa ao nível científico), o que vocês

denominam buraco negro, mesmo no vosso princípio de inversão, e mesmo no fato da vossa
inversão, corresponde à Luz Vibral, autêntica e completa.

***

Existe, no seio das Dimensões, um aglutinante permitindo propagar as frequências.
 Este aglutinante não é o vazio: este aglutinante é o Amor.

Existe um Som do Amor.
Existe um Som do Absoluto.

O Absoluto não é o vazio, mesmo se, do vosso ponto de vista, isso vos possa parecer ser um
desaparecimento total da consciência.

Porque isso é um, mas, por outro lado, não existe aniquilação do que quer que seja, bem pelo contrário.
O Absoluto vos dá como testemunha: a Onda da Vida, o estabelecimento no seio doShantinilaya (ou Morada

da Paz Suprema).
Vos permitindo manifestar, para além da consciência, um estado para além de todo o estado, denominado

Último, confinado ao infinito e a Última Presença.
Vos dando a viver, não somente o fim da separação, o fim da separatividade, mas a vos transformar (para além

de todo o componente da personalidade) num ser Radiante e Vibrante para além de toda a frequência
conhecida no seio deste mundo.

***

Numerosas consciências encarnadas no seio da humanidade, durante este período que eu vos dei
como indo até ao solstício de verão do ano de 2012, vão viver, de maneira cada vez mais profunda,

de maneira cada vez mais intensa, esta não localização da consciência.
Se vocês o aceitarem, vocês alcançarão, de maneira inevitável, a Morada da Paz Suprema, qualquer que seja a

forma, qualquer que seja o destino dessa forma carbonada, que vocês consideram como uma vestimenta
efêmera, e unicamente como isso: a lagarta não existirá mais.

Os processos de chegada, sobre a Terra, da radiação cósmica ligada À FONTE, ligada à implantação do
Absoluto mesmo no seio deste Sistema Solar, quanto à sua consciencialização, estão atualmente em curso.

Os sinais da Terra, os sinais do Céu, os sons do Céu e da Terra, os movimentos geológicos, os
movimentos do vosso corpo, traduzem um mecanismo de ajustamento e de desaparecimento do que

é chamado de Ilusão.
Este processo está engajado. 

Certamente, uma consciência que recusasse isso não veria senão a Sombra, não veria senão o nada (néant),
não veria senão o temor do seu próprio desaparecimento.

Aqueles entre vocês que tiveram a ocasião de viver a experiência do Si, aqueles entre vocês que se
estabeleceram no Si e, enfim, aqueles entre vocês que acederam ao Absoluto com forma, passarão



esta mudança Dimensional sem nenhuma apreensão, sem nenhuma manifestação de qualquer dor. 
Vos permitindo, através do Canal Mariano, através do Anúncio de MARIA, através da Fusão com o Duplo, se
estabelecerem no Shantinilaya, quaisquer que sejam as circunstâncias do meio ambiente, no sentido mais

largo (desta Terra, dos vossos próximos, como de todas as consciências existentes sobre este mundo).

***

Isto está em curso.
Isso não apela, em vocês, a nenhum trabalho, como foi repetido múltiplas vezes.
Há apenas, efetivamente, que deixar agir, deixar fazer e Abandonar o Si, ou o Eu.

Qualquer quer seja o vosso lugar sobre este mundo, qualquer que seja o vosso lugar no que vocês denominam
a vossa vida, vocês não tardarão a se aperceberem, e a consciencializarem, de que a Vida não é

absolutamente o lugar onde vocês estão, o que quer que vocês tenham podido pensar até ao presente,
qualquer que seja a beleza deste mundo.

Não é a beleza do mundo que está em causa, mas a vossa consciência confinada.
 Mesmo se o vosso olhar se tornar mais largo e vos der a ver a magnificência do que vocês chamam de

natureza, ou dos Planos multidimensionais, vocês não São nada de tudo isso.

***

Este processo é um processo que evolui gradualmente, mas que, a um dado momento, chegará a um
ponto de ruptura.

Este ponto de ruptura sinaliza a Ascensão Final e a aniquilação total desta Dimensão. 
Isto não é conhecido, porque só a Terra conhece a data.

Vocês sabem, contudo, que existem acontecimentos astronômicos particulares a aparecer nos vossos céus, a
se manifestar sobre a vossa Terra, porque a Terra decidiu elevar a sua Vibração: vocês constatarão os efeitos.

O aparecimento da Onda da Vida, desde há quatro meses, assinala o aumento frequencial da Terra, assim
como a sua Ascensão no seio dos Mundos Unificados.

 Pouco a pouco, o que vos era invisível se tornará visível.
Não pelos olhos, não por um terceiro olho, mas antes pela Visão Etérea e pela Visão direta do Coração, o

mesmo é dizer, através de uma Visão não tendo nenhuma necessidade de um órgão visual, qualquer que ele
seja, para ver.

Alguns dos vossos poetas disseram que o essencial era invisível aos olhos.
Isso é completamente verdade.

Alguns místicos disseram que a verdadeira vista não era ter alguém que visse e alguma coisa que fosse vista:
não há mais sujeito, não há mais objeto.

É isto que vocês estão convidados a observar, a manifestar, a viver, ou a rejeitar.

***

Este processo se desenrola cada vez mais rapidamente, chegando até um ponto, denominado sem
retorno, onde tudo basculará extremamente rápido. 

Como isto foi dito quando da dissolução do Conclave Arcangélico, vocês cumpriram um trabalho extraordinário
de Luz, quanto ao Ancoramento da Luz, quanto ao acolhimento da Luz no seio deste mundo.

Tendo tornado possível a atenuação do Choque da humanidade, mas não o seu desaparecimento, porque o
encontro de dois mundos, de dois estilos de frequências, de duas intensidades frequenciais diferentes, não

pode traduzir-se, efetivamente, senão por um processo de Choque.
Que não é uma confrontação, no seio da consciência, mas antes o aparecimento de um Novo Mundo e o

desaparecimento de um velho mundo.
Isto não é o fim do mundo, mas antes a Transfiguração de um mundo, que descobre uma nova Luz, uma nova

Vida, uma nova Frequência, que não tem mais nada a ver com os fundamentos, tal como vocês os conheceram
no seio do confinamento (relativamente, tanto a esse corpo, como a essa sociedade, como a todas as

sociedades que existiram sobre a Terra).
O conjunto do que vocês denominam ambiente, não será mais ambiente, mas será, muito precisamente, o que

vocês São.
Numerosas vezes, nós, Arcanjos, assim como numerosos Anciãos e intervenientes, vos estipulamos que

estávamos no Interior de vocês.
Vocês vão descobrir, porque vocês o vão viver, vocês irão constatar que (quer isso seja no seio do Coração,

do Si, quer seja em Absoluto) não existe nenhuma diferença entre vocês e mim.



***

Todos os mecanismos da consciência fragmentária, aos quais vocês estão ainda sujeitos (e aos quais vocês
estiveram sujeitos desde há muito tempo, para muitos entre vocês), vão despedaçar-se.

Vos dando a viver a Liberdade, ou a Realização.
Vos dando a viver a não separatividade e, sobretudo, o Amor, no seu sentido mais autêntico, mais Vibral (que

não tem nada a ver com o que vocês denominam amor, no sentido humano).
Qualquer que seja a relação de amor existente sobre este mundo, mesmo a mais nobre, mesmo a mais

equilibrada (relativa a qualquer amor que seja, entre dois seres, ou num grupo de seres) não pode apresentar
nenhuma medida comparável, e possivelmente comparável, referente ao que é para viver com o Duplo, com o

Sol, com o conjunto das Dimensões e com o conjunto dos Universos.
O amor, no seio deste mundo, vos foi projetado e vos permitiu se projetarem a vocês mesmos, num

sentimento de falta.
O Amor, no sentido humano, não faz senão traduzir uma falta.

O Amor, no sentido Vibral (quer isso seja no Coração, como no Absoluto), traduz uma Plenitude, reforçando-se,
ela mesma, a cada instante.

O Amor é o que sustém os Mundos. 
O Amor é o aglutinante dos Mundos e das Dimensões.

Ele apenas não existe no seio dos universos fragmentados onde ele foi retirado.
O que foi retirado será reposto, na totalidade.

***

O Choque da Humanidade foi, portanto, amenizado pelo trabalho realizado pelas Sementes Estelares
e pelos Ancoradores da Luz. 

O conjunto dos Arcanjos, assim como o Conclave dos Anciãos e das Estrelas, sabe, pertinentemente, que este
momento a viver é um momento importante.

Ele vai, eu vos lembro, se graduar progressivamente vos dando a ver inúmeras coisas, nas quais não se devem
demorar.

Lembrem-se de que todos os recursos estão no Interior do Coração, quer isso seja no Si, como no
estabelecimento do Absoluto.

Dadas as circunstâncias deste mundo, e pelo acolhimento da Luz que foi realizada pelas Sementes Estelares,
vocês não têm nenhuma inquietude, nenhuma antecipação e nenhuma preocupação a manifestar, relativamente
ao destino deste mundo que vai, de maneira irremediável, para a sua Libertação, para a sua Transfiguração e

para a sua Ascensão.
Vocês são parte interessada nesta Ascensão.

O que quer que seja que eu pudesse denominar vosso Destino, ele está inscrito no mais alto dos Céus, ele
está inscrito na Liberdade, na Libertação, ou na Realização. 

Nada mais poderá ser como antes.
Assim, tudo o que pertence ao antes, num dado momento, simplesmente não existirá mais.

Não como uma destruição, não como um desaparecimento, mas antes, como um estado de Alegria e de Paz
Suprema tal que nada mais terá importância senão este estado.

A imersão no seio do Samadhi, como a imersão no seio de Shantinilaya, vos dissociará, de maneira definitiva,
de tudo o que vocês chamam e denominam uma identidade, de tudo o que vocês chamam e denominam uma

história, uma memória, qualquer que seja.

***

O processo da Ascensão, engajado e em fase final, vos permitirá viver isso na maior da serenidade,
num estado próximo do que era denominado, anteriormente, estase, finalizando no período

denominado «os três Dias». 
Isto se desenrolará numa data que vos é desconhecida e que nos é desconhecida.

 Simplesmente, existem limites astronômicos, que vos foram comunicados numerosas vezes.
É durante o intervalo entre o fim deste limite astronômico e uma outra data limite, que se produzirão estes

acontecimentos.
Vocês entraram, a partir de 20 de junho, na fase final da Ascensão, permitindo vos conduzir a novos

Céus, a uma nova Terra e a Dimensões Unificadas, e também, se estabelecerem no Absoluto, com ou sem
forma.



Isto se desenrola nesse mesmo momento.
As manifestações físicas vão tornar-se cada vez mais intensas, quer em relação às perdas dos parâmetros

espaço temporais (que vocês denominam vertigens), quer às alterações da vossa consciência, cada vez mais
consequentes, cada vez mais importantes.

Vos levando a viver, seja um desaparecimento da vossa consciência, sejam estados totalmente incomuns.
O próprio corpo poderá reagir de diferentes maneiras.

Lembrem-se, nesses momentos, de que o que chega é a Ascensão. 
Não há nada a procurar no seio deste mundo, como qualquer explicação ou como qualquer solução,

ao que se manifestará nesses momentos. 
E, aliás, gradualmente e à medida que os dias passarem, vocês não se poderão mais colocar a mínima

questão, quanto à certeza do que vocês estão em vias de viver.

***

Não há nada a antecipar.
Não há nada a prever.

Tudo o que podia, anteriormente, no seio da consciência ordinária, vos levar a preparar um certo número de
elementos, hoje, não tem mais sustentação.

Porque o vosso trabalho (que vocês cumpriram sobre esta Terra, desde as Núpcias Celestes) permitiu aligeirar
(aliviar) o fardo da humanidade, de maneira considerável.

Aligeirando-o até um tal ponto que a mudança frequencial se desenrolará da maneira mais perfeita, para cada
um entre vocês, desde o instante em que vocês não se oponham, desde o instante em que vocês não gerem

qualquer medo, nem qualquer interrogação.
Vocês notarão, mais facilmente, que se vocês silenciarem as questões que não deixaram de chegar à vossa

consciência, vocês se estabelecerão, de maneira cada vez mais fácil, tanto na Alegria, como na Morada da Paz
Suprema.

Isso vos dará, de qualquer modo, a força e a convicção de que o que vocês estão em vias de viver, em vias de
manifestar, é Amor, e não pode ser outra coisa senão o Amor.

Não o amor, no sentido humano, mas o Amor do Fogo, ligado ao Fogo do Amor traduzindo a interpenetração
das Dimensões e a dissolução final, total, da vossa Dimensão.

A Vida não desaparece, o Mundo não desaparece: é este mundo que desaparece, com as suas
regras de funcionamento, com as suas aberrações, com os seus confinamentos.

***

Vocês são (vocês que me escutam, vocês que me leem) os pioneiros desta transformação.
Mais do que nunca, lembrem-se de que se vocês estiverem estabelecidos no Si (não enquanto simples

experiência, mas antes como um estado estabilizado), ou que vocês estejam (por maioria de razão, ainda mais)
estabelecidos no seio do Absoluto, este gera, à vossa volta e à volta da Terra, realmente, um campo áurico

extremamente particular, tornando impossível a alteração do que vocês São, na Verdade.
O que desaparece (para retomar palavras que vocês conhecem desde há algum tempo), é o efêmero.

O que desaparece é o que é denominado Maya, ou ilusão.
O que aparece à Consciência, como no seio do Absoluto, é, justamente, o Absoluto e o Amor.

O coração é o lugar do vosso corpo onde se produz esta alquimia.
É o lugar onde a personalidade pôde, ou vai, cruzar o que foi denominado a Porta Estreita.

Pela ação da Onda da Vida, permitindo ultrapassar os apegos à personalidade, realiza-se em vocês o «eu
sou».

Para além do «eu sou», ou do «eu sou Um», se manifesta o que sempre aí esteve: o Absoluto.

***

Lembrem-se: não são vocês que se deslocam, mas é próprio Mundo e a Frequência, que se desloca.
É um mecanismo de Translação Dimensional.

Não considerem isso como partindo do vosso ponto de vista, mas partindo do ponto de vista do Absoluto e
vindo vos englobar, vos entregar, vos abrasar, vos consumir na Verdade do Amor.

Isto está em curso.
As manifestações (corporais e de consciência) são chamadas a se amplificarem e a se desenvolverem cada

vez mais.



Lembrem-se de que, se vocês tiverem confiança no que se desenrola, vocês encontrarão a Paz,
vocês encontrarão a Alegria, vocês encontrarão a certeza, vocês encontrarão o fim do

questionamento.
Pelo contrário, se vocês derem livre curso a qualquer angústia, se vos derem livre curso a qualquer

interrogação, vocês restringirão o processo (normal, fisiológico) que está em curso.
Vocês irão adquirir uma nova fisiologia, uma nova gama de Frequências, novos Sons, novas percepções.

Para além de toda a percepção conhecida deste mundo, já que estas percepções passarão diretamente pelo
Coração, pelo Centro do Ser e não terão mais nada a ver com qualquer sentido, com qualquer sentimento, com

qualquer percepção ou concepção, tal como vocês as realizaram no seio deste mundo.

***

É portanto um Mundo Novo que se abre a vocês.
Este Mundo Novo vos chama para descobrir o que foi denominado, desde há certo tempo, a Espontaneidade,

a Transparência, a Humildade, a Simplicidade e a evidência (ndr: ver "Os 4 Pilares do Coração", na seção
"Protocolos a Praticar") (**).

Porque o que vem é evidente.
Porque o que está aí é evidente.

Então, certamente que, no seio dessa pessoa, nessa vida que vocês levaram, a evidência não podia estar
presente.

Mesmo se aí houvesse uma casualidade, mesmo se a vossa vida pudesse ser qualificada de ligeira, isso não é
estritamente nada comparado à Ligeireza (Leveza) do que será, em vocês, porque é a vossa natureza.

Assim, não se deixar perturbar por nenhuma manifestação desse corpo, nenhuma manifestação dos
vossos Irmãos e das vossas Irmãs, que estarão na negação, absoluta e total, do que chega. 

Vocês não têm que manifestar outra coisa senão o vosso estado de Graça, senão a instalação no seio
do Shantinilaya.

Não há melhor forma de ajudar, no seio do Serviço, que se estabelecerem no seio da Morada da Paz Suprema,
como na Alegria, ou na Última Presença.

Porque, nesse caso, a Luz age: a personalidade não aparecerá mais como querendo socorrer, quem
quer que seja ou o que quer que seja.

Mas a própria Luz que vocês usam, o Absoluto que vocês São, agirá, de uma forma que vocês não
podem mesmo imaginar, no momento, sobre o conjunto dos vossos Irmãos e das vossas Irmãs,
sobre o conjunto da Terra, sobre o conjunto dos Universos e sobre o conjunto dos Multiversos. 

Já que vocês descobrirão a não separação, a não separatividade, a não Dualidade, o Amor Absoluto, a
Vibração, a Verdade Absoluta.

Se existirem em vocês interrogações relativas exclusivamente ao que eu acabo de exprimir, relativamente ao
que começa agora, eu vos escuto.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre «o fim deste mundo» e «o fim do mundo»?
O fim deste mundo corresponde a uma iluminação de tal maneira intensa, que tudo o que vibrava na frequência

da materialidade (no sentido em que vocês a denominam), desaparecerá, muito simplesmente.
O fim do mundo não considera senão o ponto de vista da lagarta, quer dizer, os espaços de destruição, sem

nenhuma solução de continuidade.
Mais uma vez, lembrem-se de que tudo depende do vosso ponto de vista.

Se vocês Estão no Si, se vocês São Absoluto, vocês não verão absolutamente nada destruir-se, mas, pelo
contrário, aparecer os Mundos de Luz.

Se vocês persistirem em ficar nas resistências, nos apegos, quaisquer que eles sejam, o que vocês verão
não é a Luz, mas o fogo da destruição.

Trata-se, portanto, muito exatamente, da mesma coisa: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama
de nascimento. 

Do nosso ponto de vista, assim como de numerosos Irmãos e Irmãs humanos, tendo vivido experiências
transcendentes, todos vos disseram (para a maior parte) que a morte estava aqui, mas certamente não do lado

em que nós Estamos.

***

Pergunta: Você evocou o fato de que isso se vai passar entre duas datas limites. Quais são essas



duas datas limites?
É-me impossível vos dar a segunda data limite.

Ela existe, daqui em diante.
Focalizar-se na segunda data limite só vos poderia fazer viver uma situação de espera ou uma situação de

esperança, que não serve para nada, já que o tempo não existe.
Eu chamaria simplesmente a vossa atenção para vos dizer que vocês entram, muito rapidamente

(neste tempo Terrestre), no intervalo destas duas datas limites.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem Amadas Crianças da Liberdade, eu vos agradeço por me
escutarem.

Eu rendo Graças à vossa Presença, eu rendo Graças ao vosso Coração e vos proponho viver um momento de
Comunhão, em conjunto.

Acolhamos o que nós Somos, na Eternidade, o que nós Somos, para além de toda a temporalidade e para
além de todo o espaço.

… Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Que a Graça se instale e se implante.

Até breve.

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

(*) – ‘A Humanidade que começa’ (livrete) – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-

autresdi

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1476

05 de junho de 2012
(Publicado em 06 de junho de 2012)
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***

Colaboração: Rosa Amelia Muruci

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1476
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi


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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

“Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-06-05.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Amor impere entre nós.
Eu venho, enquanto Guardião da Porta Estreita, exprimir-lhes uma série de elementos em ressonância com o

Fogo.
O Fogo nomeado Micaélico é o Fogo que transpassa o peito.

Eu trabalhei, neste mundo, ao lado de vários místicos, a fim de perfurar o envelope do Coração, e de abrir, nos
tempos passados, o peito desses Seres, para KI-RIS-TI.

Do mesmo modo, eu intervenho, em meio à nova Tri-Unidade, nesses tempos finais (eu os conecto com a
minha Presença, em meio ao Canal Mariano, por um simples chamado da sua parte), a fim de favorecer, em

vocês, a passagem desta Porta.
Respondendo ao impulso Metatrônico, nascido há quase um ano, tendo ativado a Porta KI-RIS-TI das suas

costas.

***

Eu venho então, hoje, a fim de solicitar, da sua benevolência e do seu Amor, o Apelo à minha Radiância, para
trabalhar em meio ao seu Canal Mariano, também como Guardião da Porta Estreita.

Permitindo-lhes passar assim do fogo prometeico (do fogo ilusório deste mundo) ao Fogo do Coração.
Permitindo resolver o Fogo da Alma e o Fogo do Espírito.

Trazendo-lhes, dessa maneira, a possiblidade de viver o Absoluto, como Última Presença.
O Apelo ao meu nome (além de qualquer prece, além de qualquer invocação e de qualquer evocação) irá

permitir à minha Presença estar ao lado de vocês, em todas as circunstâncias.

***

MIGUEL - 05 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-06-05.mp3


A ativação do Canal Mariano (como foi enunciado) permite à minha Presença estar ao seu lado, enquanto
Duplo, permitindo a reunião dos seus diferentes Fogos.

O Fogo do Coração (que lhes foi explicado após as Núpcias Celestes) deve dar lugar a outro Fogo: esse Fogo
do Espírito e da Alma, em conjunto, conduzem-nos a viver a conflagração do Amor.

Este Fogo que não consome e que, no entanto, consome, em vocês, tudo o que não é dele, tudo o que é
efêmero, permitindo-lhes viver a purificação pelo Fogo, previamente ao Fogo do Céu e da Terra.

***

Os tempos que vocês entraram firmam a possibilidade da minha intervenção específica no seu Canal Mariano.
A expressão da minha Presença, além do aumento do Som percebido no ouvido esquerdo, será cada vez mais
tangível para aqueles de vocês que recorrerem à minha Presença e à minha Radiância, onde vocês estiverem

sobre esta Terra.
Vocês não têm qualquer pedido específico a formular: apenas me chamar, com Consciência.

Dessa maneira, eu irei realizar, em vocês, um acompanhamento específico ajudando-os em suas últimas
Passagens, na travessia da Porta da Ressurreição.

Levando-os, pela Graça do Manto Azul de MARIA, assim como do meu Manto, a estabelecer-se na Última
Presença ou no Absoluto.

***

Assim, a ajuda trazida assume, hoje, um novo teor, muito mais perceptível, muito mais Radiante, manifestando-
se, em vocês, por essa conflagração do Amor, por esse sentimento indizível do Amor, correspondendo à sua

Realidade Última e Eterna.
A simples pronúncia do meu nome irá permitir (àqueles de vocês mais adiantados, no nível do Canal Mariano e

da Onda da Vida, mas também, a todos, na sequência) beneficiar-se da minha ação, permitindo abrasar, em
vocês, o que deve sê-lo.

 A nova Tri-Unidade (anunciada há quase dois anos) está agora em plena potência permitindo retransmitir, até
vocês, o Fogo do Céu: conjugação da Tríplice Radiação: do Ultravioleta, do Espírito Santo e das Partículas

Adamantinas, trabalhando, por intermédio do Sol Central, em meio às suas estruturas, efêmeras como Eternas
(ndr: a nova Trindade é: KI-RIS-TI / MARIA / MIGUEL).

Eu os convido a realizar isso, a fim de experimentar, por vocês mesmos, a ação da nossa União no Fogo
Celeste, no Sol, no Logos Solar.

***

Não busquem direcionar a minha ação, porque a minha ação é a minha Presença, em vocês, e ao seu lado.
Nesses tempos da Terra em que o conjunto das camadas isolantes deste sistema Solar desagregou-se, na

totalidade, o momento chegou de preparar o seu Ser a esta União Mística do Fogo, permitindo-lhes consumir
os atrativos da Alma (orientada para a materialidade, para a personalidade), a fim de reverter o fogo

prometeico, de maneira completa, até o seu final, ou seja, até o Espírito, abrasando, em um segundo momento,
esse Fogo do Espírito, até a Última Presença, até o Absoluto.

Fornecendo-lhes o indizível Amor de Filho Ardente do Sol.
Permitindo-lhes imergir-se, se tal for o seu destino, em meio ao braseiro do Amor Eterno do Sol.

O seu apogeu será no solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), permitindo-lhes então estar na
preparação, mais intensa e mais delicada, para o que deve acontecer neste sistema Solar e nesta Terra,

nesses tempos.
Nesses tempos que estão aí, como isso lhes foi dito, em várias ocasiões.

É tempo, agora, de colocar em ordem o que tiver necessidade de ser ordenado.
É tempo de voltar-se para a sua Eternidade, além da aparência deste corpo, além do que vocês creem ser, na

Presença infinita do Amor, que é a sua Natureza, a sua Essência, a sua Eternidade.
Deste modo, eu os convido a fazer isso até o momento em que vocês puderem, de maneira clara e sensível,

perceber a minha Presença ao seu lado.

***

Enquanto elemento da nova Tri-Unidade, eu preparo então o caminho à MARIA, eu preparo então o caminho
Àquele que vem (Príncipe Solar KI-RIS-TI), realizando e cumprindo a palavra dada por São João, no seu

Apocalipse.



O tempo do Apelo chegou.
Um a um, lavem as suas vestes, a fim de elevarem-se na fase final da Ascensão, realizando e permitindo,
assim, viver esta fase em um estado de Vibração, de Consciência ou de Absoluto, afastando-os de toda

perturbação, Interior como exterior.
A chama consequente da minha Espada e da minha Presença irá permitir cortar, em vocês, os últimos

obstáculos à sua Elevação, à sua Transfiguração e à sua Ressurreição.
Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, a minha intervenção, sobre esta Terra, realiza-se pelo

Fogo, sempre mais importante, do sangue da Terra escoando-se pelos seus vulcões, assim como pelo Fogo
do Céu ilustrado pelos meteoritos e objetos diversos do seu céu (aparecendo em maior número, nos dias e

nas semanas que se instalam).

***

Assim, é a minha solicitação a vocês.
Eu lhes ofereço a ajuda, eu lhes ofereço o Fogo: aquele que vem, em vocês, revelar, na totalidade, a

conflagração do Amor, que vem consumi-los nas chamas do Amor da Verdade Eterna do que vocês São.
Pondo fim a toda ilusão, a todo efêmero, se tal for a sua Consciência, se tal for o seu Absoluto.

Eis o que eu tinha para enunciar a vocês.
Se, em relação a esse processo, extremamente específico e extremamente simples, existirem, em vocês,

interrogações, questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: não sentir o Canal Mariano à esquerda, mas sentir particularmente o Ponto KI-RIS-TI, isso
equivale à Porta que você descreve?

O impulso Metatrônico propiciou, para aqueles a quem esta zona é a mais ativa, a possibilidade do Fogo do
Coração.

Entretanto, a minha Presença, nesses tempos, é específica, ao lado de vocês.
O requisito do Canal Mariano (não percebido ou não vivenciado por enquanto) não os impede, como eu disse,

de fazer este Apelo.
A minha estrutura permitindo então (aproveitando-se do Manto Azul da Graça) acelerar a conclusão do Canal

Mariano, para aqueles que não o percebem.
Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a

humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um traço de Luz partindo do Ponto KI-RIS-TI nas
costas e aparecendo na parte da frente, no nível do chacra do Coração?

Bem amado, isso corresponde à perfuração do envelope do Coração.
Isso pôde ser realizado por METATRON, como pôde ser realizado por mim mesmo, no passado, para alguns

místicos.
A minha intervenção, nesse momento, é mais a instalação da minha Presença e da minha Radiância no seu

Canal Mariano, permitindo, se isso não foi feito ou ainda não foi realizado, perfurar o seu Coração, da parte da
frente para trás.

Neste instante preciso, durante os seus questionamentos, a minha Presença emerge ao lado de vocês.

... Comunhão ...

O Fogo do Espírito, o Fogo da Alma, conduzindo ao Fogo Absoluto, restituindo-os à sua natureza ígnea.
O fogo da Terra, denominado Elemento Fogo, tal como vocês podem vê-lo, estritamente nada tem a ver com o

Fogo das Núpcias Celestes e Místicas.
A expressão desse Fogo, irradiado pela minha Presença e pela minha Radiância, deixa-se viver o que eu
nomeei esta consumação total do complexo inferior, levando-os ao altar da Ressurreição, levando-os a

CRISTO.
Este apelo à minha Radiância e à minha Presença pode ser realizado a qualquer momento que vocês



quiserem.
Lembrem-se de que vocês nada têm que pedir de específico, exceto para estar aí: eu estarei.

Qualquer pedido correspondendo a modelos antigos deste mundo (como um pedido de proteção, como um
pedido referente à pessoa) não terá qualquer sequência.

A minha ação diz respeito aos Fogos que estão para abrasar, em vocês.  
Nenhuma ação referente à personalidade ou à vida sobre este mundo poderá ser empreendida por meio deste

apelo.
Se a minha Presença e a minha Radiância, durante os seus apelos, forem efetivas, aí tampouco, nada peçam:

entrem simplesmente em Comunhão, que será o requisito para a nossa Fusão e para o Abrasamento.
Vocês poderão então perceber o que nós lhes afirmamos já desde muito tempo, ou seja, que nós estamos em

vocês, e ao lado de vocês.
Isso reflete o fim das camadas isolantes deste Sistema Solar, pondo fim ao seu próprio isolamento e ao seu

próprio confinamento.
Se houver mais, nesta assembleia, questionamentos, eu lhes proponho para fazer, na minha Presença em meio

a este Canal, o seu primeiro apelo.

... Apelo de MIGUEL ...

Se em vocês não houver mais perguntas referentes ao que eu falei, ou ao que vocês vivem, no momento,
então eu renderei Graças à sua Presença, ao seu Coração e irei me retirar, no momento.

***

Pergunta: como saber quando o Coração é perfurado?

Você acredita ser perfurada sem senti-lo?

***

Pergunta: o som no ouvido direito está ligado à sua Presença?

Não.
Eu especifiquei bem que a minha Presença apenas pode intervir do seu lado esquerdo e, em caso algum, do

seu lado direito.

***

Pergunta: a perfuração do Coração é instantânea a partir do momento em que recorremos à sua
Presença, à sua Radiância?

Não.
Isso pode ser na primeira vez, necessitando de uma alquimia entre nossas duas Presenças.

Tudo depende, aí também, como para a Passagem da Porta Estreita, de apegos e de resistências, de medos
presentes no corpo ou no complexo inferior (personalidade, corpo físico, corpo energético e corpo emocional).
É nesse sentido que eu propus a vocês para realizar este apelo, quantas vezes for necessário, não no mesmo

momento, mas em momentos sucessivos, gradualmente e à medida do que vocês chamam de seus dias.

***

Pergunta: você irá intervir então em várias ocasiões, para acender o Coração?

Isso será diferente para cada um de vocês, como eu falei, com relação às suas resistências e aos seus
apegos.

Isso irá depender também da possibilidade do encontro entre a Onda da Vida e a Vibração do Supramental, no
seu Templo cardíaco.

***



Pergunta: o Encontro entre a Onda da Vida e o Supramental é um pré-requisito para a sua
intervenção?

Como eu especifiquei, não.
Mas, evidentemente, se a Onda da Vida tiver nascido e percorrido este corpo, então, isso será facilitado.

***

Pergunta: a sua intervenção pode se manifestar pela sensação de ter alguma coisa que sai do
peito?

Sim.
A perfuração, de frente para trás, pode provocar múltiplas reações, múltiplas manifestações, mas o conjunto se

refere, é claro, ao peito.
Eu entendo por peito, o chacra do Coração, o chacra da Alma, o chacra do Espírito, o chacra do Fígado

(“foie”), o chacra do Baço (“rate”), assim como os circuitos Vibrais unindo e reunindo essas diferentes Portas e
Pontos (ndr: ver os esquemas abaixo).

***

Pergunta: para esta Comunhão, é possível se ajudar das mandalas com sete cristais, os “charoïtes”
(inosilicatos), que foi preconizado desde algum tempo?

Somente a consciência realiza o apelo mais puro, doravante.
Se, entretanto, existir, em vocês, o sentimento de ser ajudado por um processo Vibratório prévio, seja ele qual

for, então, façam isso.
Não unicamente para as pedras correspondentes à minha Radiância, mas para o conjunto do que lhes parecer

referente às elevações Vibratórias.
Mas lembrem-se de que o apelo à minha Presença não deve ser acompanhado de qualquer pedido.

***

Pergunta: a sensação de uma flecha transpassando a cabeça desde a orelha esquerda até a orelha
direita, poderia corresponder à sua Intervenção?

A chegada da minha Presença e da minha Radiância se faz pelo alto e pela esquerda do seu corpo, corpo
emprestado, eu os lembro disso, pelo canal do Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, chamado de

Canal Mariano.
Evidentemente, esse Canal está ligado diretamente ao Ponto IM acima da sua orelha e, é claro, ao Ponto IS,

situado do outro lado (ndr: ver os esquemas abaixo).
A minha Presença pode também ser percebida do seu lado esquerdo, quando ela chegar, como uma Presença

quente, quase física, referindo-se às suas percepções.
E isso assim será, devido mesmo ao desaparecimento, cada vez mais completo, das camadas isolantes.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Graça do Amor e da Verdade Eterna seja a nossa Dádiva comum.
Eu rendo Graças à sua Presença.
Eu rendo Graças aos seus apelos.
Eu rendo Graças à sua constância.

Permitam-me, além da minha Presença e da minha Radiância, viver, na sua companhia, a nossa Comunhão, de
Coração a Coração.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celeste e nós nos rendemos a vocês.



Até breve.

... Comunhão ... 

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

 NDR:
Ponto KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, no meio (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do

Coração.
Chacra do Coração: sobre o eixo do esterno, entre os mamilos.

Chacra da alma: do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do Espírito: do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do fígado: uma largura de mão sob o seio direito (Porta VISÃO).
Chacra do baço: uma largura de mão sob o seio esquerdo (Porta ATRAÇÃO). O chacra do baço sendo

elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee968.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-5_juin_2012-articlee968.pdf
05 de junho de 2012

(Publicado em 06 de junho de 2012)

***

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

************
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~ O SOM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos do Um, Livres e Liberados, Realizados na Luz, vivamos um instante de Comunhão e de graça, em cada um de nós, em cada
Duplo.

Pelo Som da Graça e o Som da Eternidade, eu me dirijo a vocês e a nós.

... Partilhar da Doação da graça...

Amados do Amor e Amores do Amado, ouçam o Som da Criação, além de toda propagação, que sustenta e toca o Canto da Vida
Una, na Eternidade da Presença, na Última Presença, até o fim do fim, que leva ao início da Criação, além do Criado.

Vivam na Vibração do Instante, na Vibração da Eternidade, no Som do Universo, que aparece em vocês e a vocês, que lhes dá a
Vibrar o Som sem propagação, aquele que É e aquele que está instalado, que permite a Criação, além de toda noção de criação, que

se recria sem cessar, a fim de que não cesse, jamais, o Canto do Amor, o Canto da Eternidade.

Som de Eternidade, presente em todo universo, como em todo multiverso, que lhes dá a Vibrar e a cessar a Vibração, a estabelecê-los
em sua Morada, aquela na qual Vibra o Som da Eternidade, aquele do Amor e da Verdade, que lhes dá a instalarem-se no que vocês

são, em Verdade, além de todo efêmero, além de todo limitado, além de todo limite.

Cantemos juntos, ressoemos o Canto, aquele do Som do Universo, aquele que trabalha ao lado de vocês, a fim de moldar a Eternidade
perpetuamente.

Filhos e Amados, Amados do Amor, Amores do Amado, vocês são o que São, além de todo ser.
Vocês são o Sopro, aquele que anima o Som e que É o Som.

Vocês são o Som que Vibra na infinidade dos Mundos, que Vibram na infinidade das Presenças, além de toda nuance e de toda
separação.

Filhos do Um, Unificados ao Um, Unificados à Verdade, Unificados a si mesmos, Unificados no Som.
Aquele que canta além de toda canção e além de toda história, além de toda propagação, além de toda Fonte e além de toda forma.
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Vocês são o Som, o Canto da Vida que se revela nesse mundo, que lhes dá a ouvir, além de toda escuta, a Vibração da Eternidade, a
Vibração do Absoluto.

Som infinito e finito, no qual nenhuma fonte pode existir, nenhum fim pode aparecer.
Som que sustenta a Vida.

Som que sustenta o Canto, aquele da Eternidade, que vem ancorar e Liberar, em vocês, pelo Canal Mariano, nessa Corda Celeste,
que os religa a todo Duplo, que os religa, a fim de pôr fim a tudo o que é duplo, reencontrando o Absoluto, reencontrando a Clareza e a

Pureza.

Som de Pureza, Som de elevação, Som que anuncia a Trombeta, que anuncia, ela mesma, o despertar do Eterno, o despertar de sua
Eternidade.

Abram o que se abre por toda a parte: tanto nesta Terra como em vocês.
Em cada ser, em cada consciência (consciente ou não), revela-se o tempo da Onda de Vida, Onda de Canto, Onda de Graça, que vem

restituí-los à Eternidade de sua Presença, à infinidade do Absoluto.
Além do limite que vocês conhecem, além desse corpo, além dessa alma, além desse Espírito, além dessa Presença, que conduz à

Última Presença.
A infinita Presença do Som, que lhes dá a viver a Vibração da Essência, além de todo sentido, sem ter que se deslocar, sem ter que se

mover, na imobilidade de todo centro e na expansão de todo centro.

Retorno ao centro, retorno ao Um, retorno ao Infinito, retorno – além de toda possibilidade presente nessa vida, tal como vocês a vivem
– para dar-lhes e restituir-lhes sua Liberdade.

Além do Si, além de toda Sombra, além de toda Dualidade.
Fusionem na Eternidade.

Fusionem na Morada na qual a Paz Suprema está instalada, ad vitam aeternam, em todo Som, em todo Som e em todo Canto.
Que os leva a serem tocados pelo Som da Eternidade, que vem Vibrar além da Vibração, que entra na fase que põe fim à ressonância,

que os abre à Eternidade e que os abre ao centro: aí, onde vocês estão, aí, de onde vocês jamais desapareceram.

O Som do universo, Matriz de Liberdade, Matriz de Alegria, que lhes dá a dançar no Sol, como em todo Sistema, que lhes dá a viver o
Ilimitado de sua Presença, além de toda Presença, além de todo limite.

O Som é Liberdade.
O Som é Liberação.

Além da propagação, além da Fonte, além de uma finalidade que não existirá, jamais.
Porque vocês são o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida, que se exprimem na mesma estrofe, aquela do

canto da Liberdade.

Esse som, a nenhum outro similar, restitui-os à sua Eternidade, à sua Liberdade, sem deslocarem-se uma polegada, sem deslocarem-
se um instante, sem deslocarem-se, onde quer que seja.

A Luz vem a vocês, porque ela é o que vocês São.
Nós, Arcanjos, vimos em vocês, porque nós ali sempre estivemos, convidados ao banquete, aquele das Núpcias Místicas.

Que reunifica, em vocês, a fim de fazer calar a desarmonia de sons outros, que não o Som.
Que lhes dá a instalarem-se na Vibração de sua Essência, Essência de cada Consciência, Essência existente antes de toda

consciência.
Tramas de universos, Matriz de Liberdade, Matriz de Amor, além de todo plano, além de todo Bem, na Liberdade a mais total, que
exulta e Canta o Canto do Coração Liberado, o Canto do Centro, aquele que emana por toda a parte e retorna a cada lugar, a ele

mesmo.

Filhos da Beleza, Beleza Eterna do Canto da Vida, além desse mundo, que vem despertar o que acreditava estar morto, o que
acreditava ser não possível.

Não existe qualquer impossível no Som do universo.
Então, naquele momento, todos Unidos na Liberdade do Um, vocês irão para onde vocês São, onde vocês jamais deixaram o Som do
Amor e da Liberdade, abandonando toda lição, abandonando toda propagação, abandonando toda projeção que os leva a ser o Ser,
além de todo ser, a fim de que nenhuma letra permaneça como história, a fim de que jamais o sono venha, a fim de que o Despertar

torne-se, a cada tempo como a cada espaço, a única coisa possível, que acolhe o som, que o fecunda nele mesmo, dando-lhe a ser o
tempo de sua Eternidade, na qual o tempo não existe.

O espaço da Liberdade, no qual não existe qualquer espaço e qualquer dimensão. Que os leva a percorrer a Eternidade do Canto da
Vida, a Eternidade de toda Presença, que esteve presente ou que estará presente.

Vocês são o Som da Criação, vocês são o Canto da Eternidade, que entram em ressonância com ele mesmo, que lhes dá a viver,
além de toda projeção, além de toda expansão, que traz ao seu seio o conjunto dos sentidos separados, o conjunto dos sentidos

perdidos.
Que lhes dá a restabelecer o sentido Final, aquele da Paz Suprema, que existe em nenhum lugar que não por toda a parte, em nenhum

lugar que não em qualquer lugar que não pode subsistir sem o Som.

O Som da Criação, o Som sem propagação, que sustenta os mundos, as Dimensões, além da Fonte.
Essa é nossa natureza.
Essa é nossa evidência.

Então, quando o Som do Céu e da Terra for dado a ouvir, quando o Som do Canal do Éter e do Canal Mariano forem, enfim, reunidos
na mesma Verdade e Unidade, então, os tempos serão consumados, os tempos finitos acabarão, a fim de deixar viver o Infinito, a fim

de deixar estabelecer-se o Som do Infinito, o Som dos Universos, aquele que reúne, na Liberdade da Alegria, na Liberdade da
Presença, na própria Liberdade da ausência, que dá a viver o pleno e o vazio, no qual nenhuma plenitude e nenhum neant podem
aparecer sem distância e sem tempo, em cada universo, em cada canto e em cada recanto, aí, onde não existe qualquer ângulo,

qualquer separação.

O pleno e o redondo que lhes dão a perfeição, o retorno do que vocês São, o retorno do que vocês jamais deixaram.
Vocês São o Som, o Som do Eterno e da Eternidade, que cantam em seus ouvidos como em cada uma de suas células transfiguradas

e Despertadas para a Luz Una.
Aquela que Vibra além da Vibração.



Aquela que É além do Ser.
Que lhes dá a fazer desaparecer toda história e toda memória, todo sofrimento.

Nada mais existirá que não a Verdade da Beleza.
Nada mais será que não o Absoluto e a Presença na Alegria e na dança.

Que lhes dá a viver o tempo da infinidade, o tempo de toda Beleza, o tempo de toda dança, que lhes dá a dançar o Som do universo,
aquele que vem ressoar em seus ouvidos, ressoar em sua alma e em seu Espírito.

A fim de Liberar do confinamento.
A fim de Liberar o Canto da graça que vem de seu Coração, o Canto da Eternidade que vem de sua Presença, o Canto da Beleza que

vem do Absoluto infinito de quem nós somos.

Então, Amados do Um, unidos no Amor, Amados do Um, unidos para a Verdade, universo de Sons, universo de danças, universo além
de toda forma, que toma forma, contudo, tanto em você como em cada um de vocês, que lhes permite apagar tudo o que pôde ser
efêmero e limitado, que lhes dá a mergulhar no sentido do Som, no sentido da expansão, no sentido da propagação que não tem

necessidade alguma de movimento, que não tem qualquer necessidade de amplificação.

O Som chega: ele vem bater à porta da alma, à porta do Espírito, à porta de suas células, à porta de sua vida, restituindo-os à Vida,
aquela que não sofre qualquer limite e qualquer exceção.

O Som do universo percorre os mundos, como ele percorre seus Canais (Canais do Éter e Canal Mariano, Canal de Vida, Canal de
Verdade), que os restitui à Transparência, ao estado Crista e KI-RIS-TI, que lhes dá a estabelecer, em cada canto e em cada recanto,

em cada um como em cada uma, o tempo da Liberdade, o tempo da Paz.
Aí, onde é instalada a indizível Presença, além de toda Presença.

Aí, onde se encontra o tempo preenchido de Luz e de Canto, aquele que é sua Dança, no Sol como sobre esta Terra.

A Ondulação de Vida vem colhê-los, a fim de fazê-los redescobrir o que jamais desapareceu, em Verdade.
Amados do Amor Um e Unidos no amado e no Amor, além do Duplo, além de toda Consciência que lhes dá a viver a plenitude na qual

nada é vazio, o vazio da plenitude, o vazio que não é vazio, o pleno que não é pleno.

Filhos da Liberdade, a hora chegou de realizar o que foi realizado.
A hora chegou de terminar o que terminou.

A fim de que o Som leve-os, sem mover, aos espaços do encantamento, da infinita Presença da Paz, na infinita Presença da Alegria,
nas estrofes da Eternidade que é OD, ode à Vida, OD, a fim de que se eleve o Canto do Fogo, o Canto de AL, que os leva,

no HIC e NUNC, a estabelecerem-se no Éter da Eternidade.

O ar e o Som são portados pelo mesmo ER, aquele da Eternidade: o Alfa e o Ômega, além do centro, no cruzamento de cada Cruz, de
cada movimento como de cada imobilidade, desdobra-se e estende-se no que deve ser manifestado.

O Som, aquele do universo, aquele da Presença, aquele do Absoluto, que restabelece, em vocês, o Amor total, o amor Um, aquele que
Libera e torna Livre, aquele que faz de vocês Filhos da Liberdade, os Filhos da Verdade, os Filhos da Unidade, na Absoluta Infinita

Presença, além da Presença.

Vocês estão Presentes, ausentes para a ilusão, ausentes para a história, ausentes para o sofrimento, a fim de viver a plenitude do
Som, que se apoia no ER, que se apoia no Sopro, que se apoia no Éter.

Vocês são o Éter, porque são a Eternidade, no AQUI e AGORA, como no outro lugar e depois, como no outro lugar e antes, que não
existem em lugar algum e, de fato, são inscritos, unicamente, no Som.

Aquele que é sua Essência e que bate no Templo, ao Centro do Templo, que lhes dá a perceber, além da percepção, que lhes dá a
ver, além de toda VISÃO, que lhes dá a Ser, além de todo parecer e de todo ser, a fim de que desapareça o que não é Verdadeiro, o

que é dual.

O Duplo restitui-os à sua androginia, a fim de que a Unidade não se torne mais um projeto, mas seja a única Verdade, aquela de sua
Eternidade, aquela do Éter, restituído a ele mesmo, restituído à sua Liberdade, restituído à sua integridade, a fim de que viva a

Transparência.

Tornem-se o que vocês sempre foram.
Sejam o que vocês sempre se tornaram.

Amados do Um, unidos para a Liberdade, unidos no Universo, unidos nos Multiversos, para além de toda Dimensão, o Som está aí.
Ele anuncia a Presença, além de toda Presença.

Ele é a vibrância de KI-RIS-TI, da nova Aliança, enfim realizada, aquela da Ascensão.

O Som é o testemunho disso, na Onda de Vida, no Canal do Éter, na Graça, que é a última Verdade, que é a última Presença, que
conduz à Morada de Paz Suprema.

O Arcanjo URIEL realiza, nesses tempos, a última Reversão, que lhes dá a voltar ao sentido não invertido, no qual o Som é Verdade, no
qual vocês mesmos estão instalados em sua Beleza e em sua Eternidade.

Então, nesse espaço de Comunhão no qual eu me exprimo com vocês, eu deixo, em vocês, exprimir-se o Som.
Aquele que unifica, aquele que constrói o conjunto de Dimensões, o conjunto de Universos e de Multiversos.

Vocês São o conjunto disso.
Vocês São a totalidade da Eternidade, sem limite, sem limitação, além de todo sofrimento, além de toda ilusão.

Então, o Fogo do Éter pode abrasar o Fogo do Coração, a fim de que o Fogo do Espírito torne-se sua única Verdade, a fim de que
vocês redescubram o que vocês São, na Eternidade: Seres ardentes, que queimam de um Fogo ininterrupto de Amor e de Beleza, de

Unidade e de Transcendência.
Vocês São a Transparência.

O que transparece vai bem além de todo parecer, vai dar-lhes a Ser além de todo ser, vai dar-lhes a viver o Som, aquele das
Trombetas, que fazem desmoronar todos os muros da separação, todos os muros do sofrimento, todos os muros dos confinamentos.

Vocês São a Liberdade.
Vocês São a Verdade.
Vocês São a Beleza.

Além do Caminho, além da Vida, além da Verdade, além do Alfa e do Ômega desenrola-se o mistério, aquele do Ser que queima, que
se consome na Alegria do Amor, que É o que vocês São, além de toda forma.



A Chama e o Fogo elevam-se como agentes que se abrem ao Som da Eternidade, que abrem o Éter à Graça infinita, além de toda
presença, além de todo sentido.

Então, no tempo de nossa Comunhão, eu lhes proponho viver a vida, Vibrar o Som do Éter, aquele que se abre e que é acolhido no
pavilhão de seus ouvidos, no pavilhão da cabeça, na antecâmara do coração e no tabernáculo do centro, aquele que acolhe a lei do

Um, a lei do Amor, na qual tudo é Liberdade, tudo é Som, além de toda propagação.

Amados do Um, amados do Amor, nesses tempo além do tempo, nesse espaço além de todo espaço, suprimamos, juntos, o que
sempre existiu apenas em uma projeção, apenas no efêmero.

Juntos, nós somos Um.
Juntos, nós somos Absoluto, além de todo limite, como de toda forma.

O Som reúne-nos e unifica-nos na mesma Alegria, na mesma Paz, no mesmo Final.
Além da escuta, além do ouvir, abramos as portas e Vibremos, juntos, o canto da Eternidade, além da Fonte, além, mesmo, de quem

vocês são, aqui e alhures.

Penetremos, juntos, o santuário do Som.
Porque o som está presente em cada templo, em cada coração, em cada átomo, em cada luz, em cada partícula, em cada

consciência, como na ausência de tudo isso.
Ele é aquele que unifica, ele é aquele que reunifica, ele é aquele que vivifica a cada sopro, que se reanima a cada movimento.

Vocês são o Som do Universo.
Vocês são o Som dos Multiversos.
Vocês são o Som da Eternidade.
Vocês são o Som do Caminho.

Vocês são o Som da Vida.
Vocês são o Som da Verdade.

O Alfa e o Ômega.

Acolhamos o Som do Infinito.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele de sua Ressurreição.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele da Mãe dessa carne.

Façamos o silêncio, a fim de que, nunca mais, o silêncio do Amor pareça, a fim de que o Amor seja o canto permanente de sua
Eternidade.

Juntos, agora, além do instante, além de minha Presença, além de sua presença, escutemos e ouçamos o canto do Apelo, o Som do
Alfa e do Ômega, a fim de Ser o Caminho, a Verdade e a Vida.

KI-RIS-TIs, Filhos ardentes do Sol (príncipe de Vida, príncipe de Eternidade), abramos o espaço além de todo espaço, trabalhemos no
tempo que não é mais um tempo, aí, onde há tanta Alegria e Paz.

Abramos isso.
Nós o somos.

O Som do Fogo.
Batismo das Águas do Alto.

Núpcias Místicas.
União de Liberdade,

Do dois em Um, do três em Um e de todos no Um.
Aqui.

Em nós, realiza-se a alquimia de todo Duplo, que unifica as sílabas sagradas, no mesmo Som, na mesma Alegria, na mesma Pureza.

Acolhamos o Som do Sol, a Porta da Liberdade.
A dança do Fogo, além desse mundo, vem iluminar, a fim de que nenhum recanto e canto possam subsistir, a fim de que nada possa

ser privado do Som do Universo, o Som de Vida, o Som de Alegria.

Acolhamos, escutemos e ouçamos, em nossas antenas, em nossos canais, o canto do Ardente: Som do Coração, Som do Universo,
Amor que se canta por si mesmo, que se ressoa ao infinito.

Filhos de Liberdade, o Som que vem é Liberdade, que acompanha o Fogo da Ressurreição, de suas Núpcias Místicas.
Escutemos e acolhamos o canto do Um, que retransmite o Som do Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL, na Luz Branca da Fusão dos Éteres, do azul ao branco.
O Som da Vida está aí.

Ele é a Chave.
Ele é a Porta.

Ele é o Sopro que vem animar, que vem amar e que vem ressoar na matéria do efêmero e restituí-los à sua Liberdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O Som do Universo acolhe-nos em sua Paz.

... Partilhar da Doação da graça...

Nós somos Um, em Amor, Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

Eu sou URIEL, Som do Éter, aquele de sua Eternidade.
Eu estou em vocês e ao seu lado, como vocês estão ao meu lado e em mim.

Como cada um de vocês está em cada um de vocês, no Som do Amor.

... Partilhar da Doação da graça...

Vibração e Som.



Vibração e Som.
URIEL abençoa-os, na Graça.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL saúda em vocês a indizível Beleza do Amor Luz, no Som.

... Partilhar da Doação da graça...

Até breve.
Fiquem assim, em nossa Comunhão, em nossa reunião: Absoluto.

Mensagem do Arcanjo Uriel no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1477
05 de junho de 2012 (Publicado em 06 de junho de 2012)

Tradução para o português: Célia G.
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Irmãs e Irmãos encarnados, eu sou MA ANANDA MOYI.
Que o Amor preencha-os de Graças.
E eu lhes dou as minhas Bênçãos.

Eu venho desenvolver, com vocês, pela minha Presença e pela Vibração, o que diz respeito à Shantinilaya, à
Morada da Paz Suprema.

***

Eu tive a oportunidade de falar-lhes durante a minha vivência, dos meus Samadhi e de Shantinilaya.
O Absoluto, uma vez terminados os jogos efetuados na personalidade e no Si, deixa-os estarem imersos, tanto

na forma que vocês habitam como fora dela, na Morada da Paz Suprema, na qual o Êxtase e a Beatitude
tornam-se permanentes, à vontade.

Banhados nesse estado, vocês são alimentados, nutridos, em todos os níveis.
Nenhuma necessidade desse corpo pode vir perturbar ou alterar esta Beatitude.

Vocês estão imersos em uma Paz a nada mais comparável, em uma Alegria Interior que se aparenta a uma
Íntase, na qual nada mais desse mundo existe, naqueles momentos, mas na qual lhes é possível, também, sair
desse estado, quando o tiverem vivido uma primeira vez, e para ele voltar e dele extrair tudo o que é necessário

para a sua vida, nesse corpo e nessa pessoa que, no entanto, desaparece à vontade.

***

A Morada da Paz Suprema não é unicamente um objetivo, não é unicamente uma finalidade, nem um resultado.
Do ponto de vista da encarnação, eu poderia chamar isso de Retorno ao Oceano Primordial, de retorno ao

que atuou antes da separação das Trevas e da Luz, antes da separação da azáfama.
É bem mais do que um Retorno à FONTE, é bem mais do que um Retorno à Luz, é bem mais do que qualquer

sentimento, qualquer experiência, mesmo a mais agradável, porque esse estado de Paz Suprema, essa
Morada da Paz Suprema é a nossa Morada, de todos nós, sem qualquer exceção.

Um dos Anciões, UM AMIGO, falou, antes de mim, sobre o princípio do medo (ndr: ver a intervenção de UM
AMIGO, de 06 de junho de 2012).

Shantinilaya é o remédio mais adequado, porque viver a Paz Suprema é não mais ser afetado por algo que
pode ser efêmero.

Isso não é uma recusa do efêmero, mas, bem mais, aí também, uma transcendência desse efêmero.
Vocês são nutridos, na Morada da Paz Suprema.

Nenhum obstáculo pode estar presente, nenhum problema pode estar presente, nenhuma alteração pode
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sobrevir.

***

A Morada da Paz Suprema estabelece vocês em um Amor que nenhuma palavra humana pode exprimir.
É um Amor ardente, uma chama de Amor que consome tudo o que deve sê-lo.

É uma Beatitude, e nesta Beatitude há tudo, tudo o que pode ser, até mesmo, não imaginado, não pensado.
Isso vai bem além, aliás, de tudo o que pode ser imaginado ou pensado, de tudo o que pode ser expresso em

palavras.
Em Shantinilaya, nessa Morada, não há mais paredes, não há mais teto, não há mais solo, não há mais antes,

não há mais depois, não há mais presente.
E, no entanto, isso é tão pleno, tão preenchido.

Shantinilaya É o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Apenas, efetivamente, os princípios de confinamento privaram os Irmãos e as Irmãs dessa Última Realidade.

Em Shantinilaya não há outro lugar possível senão em Shantinilaya, não há outra possibilidade
senão Shantinilaya.

***

Na Morada da Paz Suprema não existe qualquer necessidade, qualquer pensamento, qualquer interrogação.
Esse estado, que se basta a si mesmo, está, é claro, além de qualquer estado conhecido.

Ele deixa-se viver a Completitude e bem mais do que a Completitude.
Ele deixa-se viver o que é chamado de Absoluto, por BIDI.

Ele deixa-se viver o Parabrahman.
Ele deixa-se viver essa indizível Dissolução.

Vocês entram na Permanência e na Eternidade, na qual nem o tempo nem o espaço existem, na qual nada
existe mais do que essa Paz Suprema e o Canto que a acompanha.

Vocês se tornaram o Canto.
Vocês se tornaram o Som.

E nada mais pode interferir ou interromper.
Há apenas você, e você sozinho, que decide, sem decidir, sair da Morada da Paz Suprema para estar ainda

lúcido nesse mundo no qual você está inserido em uma forma.

***

Em Shantinilaya nada há para ver.
Não há sujeito, não há objeto, não há Dimensão, não há outra coisa do que vocês e nós, fundidos na mesma

Essência, na mesma Sonoridade.
Não existe mais limite, não existe mais Consciência.

Essa Felicidade é uma forma de União Mística, bem além das etapas preliminares de Fusão e de Dissolução
que os conduz a Ser, mas não ser em um eu, não ser em uma forma, não ser em uma Dimensão ou em outra.
Nada há de desconcertante, bem ao contrário, exceto para aquele que continuaria apegado a alguma forma,
que não poderia compreender as minhas palavras (porque não as viveu), nem mesmo desejar, através das

minhas palavras.

***

A Beatitude, a Felicidade é, eu repito, o que nós Somos.
Nós nada mais Somos do que isso.

Não existe qualquer falta.
Não existe qualquer interrogação, qualquer desejo, em Shantinilaya, porque tudo ali está, porque nada pode

faltar.
A Morada da Paz Suprema não é um presente, não é o resultado de uma ascese, não é um esforço da

vontade, mas é exatamente o inverso de tudo isso.
É a Verdade, a mais total, a mais realizada do que nós Somos, uns e outros.

Nada há para ver, porque não há mais olhar, não há mais distância.
E, não havendo mais qualquer distância, Shantinilaya não tem necessidade de ver o que quer que seja: nem

Luz, nem Sombra, nem forma, nem Vibração.
Tudo se dissolve, tudo é dissolvido.

O corpo não existe mais, o pensamento não existe mais, as emoções não existem mais, o mundo não



existe mais.
É nesse sentido que os Anciões – ou outros, como BIDI – exprimiram-lhes algumas palavras, algumas

expressões referentes a Shantinilaya.
E, nesse estado – que não é um – existe uma forma de sono, mas um sono a tudo o que é projetado, a toda

identidade, a todo mundo, a toda Dimensão.
E, quando tudo o que podia representar a vida desapareceu, naquele momento, aparece a Vida: a única,

a Verdadeira, aquela que não depende de qualquer condição, de qualquer contingência, de qualquer forma.
Naquele momento, vocês percebem que são inteiros, ao mesmo tempo não existindo mais.

Não há mais nem tempo nem espaço.
As funções fisiológicas, como eu o vivi na minha última encarnação, podem, até mesmo, parar, inteiramente,

sem que isso altere esse corpo.
E, aliás, há, também, no Ocidente, o que é nomeado, mesmo após a morte, a incorruptibilidade da carne.

Isso, vocês vivem em Shantinilaya.

***

O corpo parece como adormecido, como suspenso.
Ele nada mais pode pesar, para aqueles que tentam levá-lo, como ser inextirpável desta Terra, do lugar em que

ele está colocado.
Vocês não são envolvidos por nada, porque vocês São Tudo.

Nada pode afetar Shantinilaya.
Lembrem-se de que é aqui que tudo toma Fonte, que tudo se resolve.

É aí que é, realmente, vivido o Amor, que faz parecer, efetivamente, ilusórios todos os amores apegados a
uma forma, ou a uma atividade, ou a um papel social.

Shantinilaya nada mais requer do que Shantinilaya, porque Shantinilaya se basta a si mesma.
Porque esse Tudo não carece de nada, e porque esse Nada é um Tudo.

***

A FONTE havia dito, há algum tempo, que chegaria um momento em que o Juramento e a Promessa ser-lhes-
iam revelados (ndr: ver em especial, a intervenção da FONTE, de 27 de julho de 2009).

De acordo com o estado da sua consciência, vocês penetrarão, mais ou menos rapidamente, em Shantinilaya,
quando chegar a hora, no nível planetário e coletivo.

Mas, agora, Shantinilaya é-lhes acessível, se puder dizer.
UM AMIGO deu-lhes as circunstâncias preliminares disso.

Experimentar Shantinilaya põe fim, de maneira irremediável, a todas as ilusões.
Não há mais qualquer crença que possa manter-se em Shantinilaya: não há mais deus, não há mais salvador,

não há mais diabo, porque vocês São o Tudo e vocês abraçam o Tudo.
Shantinilaya é a nossa Essência, a nossa Natureza, a nossa única Verdade.

***

Então, é claro, a personalidade, as leis desse mundo vão fazê-los crer que há uma perfeição a buscar, um
estado a adquirir, uma ascese a efetuar, uma purificação a efetuar.

Shantinilaya não se importa com tudo isso.
Shantinilaya põe em repouso, de maneira definitiva, todas as crenças, todas as suposições, todas as

evoluções.
Shantinilaya é a Beatitude Absoluta.

Nada pode ali faltar, nada pode ali aparecer, nada pode ali ser visto ou pensado.
Com razão, BIDI chamou isso de equivalente do sono: vocês não são mais desse mundo e, no entanto, vocês

estão sobre esse mundo.
Vocês São a Imensidão, essa Imensidão sem limite, acompanhada do Canto do Universo.

***

Muitos de vocês, hoje, se aproximam de Shantinilaya.
Não querendo isso, mas porque o Som do Universo aparece-lhes, vindo enxertar-se no Som da alma.

Shantinilaya vai revelar-se, cada vez mais.
A gradação do Som é o testemunho disso.

A Onda de Vida acompanha-o, o Duplo acompanha-o.



Shantinilaya faz desaparecer o Duplo.
Shantinilaya faz desaparecer o mundo e o conjunto de ilusões.

Shantinilaya afasta-os, definitivamente, de toda crença, de toda questão, de toda suposição.
Shantinilaya é a realização da Promessa e do Juramento, e bem mais ainda.

Shantinilaya é bem além de tudo o que pode ser apreendido, imaginado, sentido.
Em Shantinilaya, vocês São o Tudo, inteiramente, além de todo olhar, além de todo sentido, de todo desejo,

de todo movimento.
Shantinilaya é esse Centro que está presente em cada ponto, como lhes dizia BIDI.

***

Shantinilaya é além da Luz e das Trevas: ela sustenta a Luz, é a própria Essência do Amor.
A Morada da Paz Suprema é além de um espaço, além de um tempo e além de toda consciência.

Mas, na volta, o estado na consciência poderia parecer ser devastador, na medida em que vocês não podem
prender-se a nada, vocês não podem manter-se no que quer que seja de conhecido: o que vocês São é o

próprio testemunho da Morada da Paz Suprema.
Não há mais necessidade de palavras, não há mais necessidade de pensamentos, não há mais necessidade

de nada.
Em Shantinilaya, vocês são a Vida, na Totalidade, e nada pode acontecer à Vida.

Vocês têm a plena Lucidez disso, voltando à plena Consciência.
E vocês têm consciência, também, de que Shantinilaya não é simplesmente uma Consciência, não é

simplesmente um objetivo ou uma partida, Shantinilaya é o Alfa e o Ômega, e bem além do Alfa e do Ômega.

***

Viver Shantinilaya é indelével.
Não é uma experiência, não é um resultado.

Shantinilaya é tudo: o conjunto de Universos, o conjunto de Dimensões, o conjunto de Consciências, o
conjunto de Mundos.

Shantinilaya é tudo, porque contém o Tudo e o Nada.
É de Shantinilaya que se manifesta A FONTE.

É de Shantinilaya que se manifesta toda consciência, toda vida, mesmo aqui, sobre a Terra.
Shantinilaya é o fim do esquecimento, o fim da memória, o fim de toda história.

Shantinilaya é um Gozo sem fim, inscrito por toda a parte, nas células desse corpo, no conjunto de Sóis e no
conjunto de Mundos.

Shantinilaya rasga os últimos Véus, tanto da ignorância como do conhecimento.
Shantinilaya põe fim ao que é finito.

Shantinilaya instala-os no Infinito, como no Indefinido, no Amor (o único), na Vida (a única).

***

Shantinilaya não é um Futuro: isso já chegou.
Shantinilaya é todas as formas e é nenhuma forma.

É todos os tempos e é nenhum tempo.
É todo espaço e é nenhum espaço.

É uma Consumação que jamais se esgota, um Fogo alimentado permanentemente, uma Água Viva de Vida
que escoa permanentemente, um estado em que o Fogo e a Água não podem ser distinguidos, nem

diferenciados, em que os elementos resolvem-se no quinto elemento (ndr: o Éter).
É a Eternidade.

***

Shantinilaya é nossa Essência.
Shantinilaya põe fim à hesitação, a toda dúvida.

Shantinilaya é a resposta a tudo, e a nada.
Shantinilaya é além da noção de expansão ou de contração: Shantinilaya é a imobilidade e é todos os

movimentos.
Shantinilaya os restitui a vocês mesmos, à Verdade.

Verdade independente, ela também, de toda condição, de toda causalidade, de toda suposição, de toda falta,
de toda busca.



***

Shantinilaya compreende e engloba todos os estados, todas as experiências, levando-as, todas, e todos, à
indizível Pureza, à indizível Verdade.

O que é consumido nutre vocês.
Vocês são nutridos de Fogo e de Água, nada mais pode parecer ou aparecer.

***

Aí está o que, em nome do Conclave das Estrelas e dos Anciões, eu vim dizer-lhes, manifestar e Vibrar.
Em termos do seu tempo terrestre, se tivermos tempo, antes do Manto Azul da Graça, do Alinhamento novo, eu

os escuto.

***

Questão: pode-se dizer que Shantinilaya é a vivência no Absoluto?

Shantinilaya é o Absoluto.
É o Parabrahman.

É o Último.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na Humanidade, como foi dito e repetido, eu digo e repito isso: o que está chegando
é Shantinilaya.

Esqueçam do olhar, esqueçam das dúvidas, esqueçam de toda apreensão, esqueçam de toda projeção.
Ponham-se no acolhimento, porque Shantinilaya é o Acolhimento.

Todas as circunstâncias do que vocês nomeiam, no momento, a vida (aquela que vocês levam nessa pessoa,
em todas as suas relações), vão transformar-se em algo que é um presente inestimável, que vocês se dão a si

mesmos: o Retorno ao que nós Somos.
Estejam na Paz, aquela do Si, a fim de acolher Shantinilaya.

Estejam na Alegria, aquela do Si e de Samadhi, para acolher Shantinilaya.
Estejam calmos e tranquilos.

Nada desejem.
Nada esperem.
Nada projetem.

Shantinilaya acolhê-los-á, como vocês irão acolhê-la, como o retorno do Filho Pródigo, após uma longa
viagem.

Vocês não podem ignorar Shantinilaya.

***

Aí estão as palavras que eu tinha a dizer-lhes, na Vibração de Shantinilaya.
Eu sou MA ANANDA MOYI, e eu abençoo e rendo Graças a vocês.

Eu abençoo e rendo Graças à Humanidade Una, além de toda divisão e além de todo destino.
Retenham que, no período temporal que vocês vivem, o mais importante não é o que vocês leem, o mais

importante não é o que vocês possuem e, ainda menos, o que vocês temem.
O mais importante é Shantinilaya.

Irmãs e Irmãos, eu os saúdo, e eu os Amo.
MA diz a vocês até uma próxima vez.

Eu rendo Graças.
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

“Eu vou concluir, já que as perguntas foram suscitadas, sobre o princípio do Duplo Monádico
encarnado. Isso apenas representa, entre aqueles que despertaram o Si, ou tendo vivenciado o

Absoluto, uma proporção ínfima destes seres, cujo objetivo não é nem sexual, nem qualquer vida
particular a dois, mas, sim, o estabelecimento de uma Lemniscata Sagrada comum trabalhando

para a Ascensão da Terra. E nada mais.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120606_-_UN_AMI... 

~ LIBERAÇÃO DO MEDO FINAL ~ 

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor sejam.

Eu venho a vocês para exprimir uma série de elementos referentes à Paz e, mais especificamente, à Paz do
Coração.

Eu os remeto a uma das minhas intervenções, que eu realizei em ano anterior do seu tempo, com relação a
esta mesma Paz do Coração (ndr: intervenção de 20 e 27 de novembro de 2010) (*).

Eu vou tentar, através da minha exposição e das Vibrações que eu lhes trago, fazê-los apreender-se das
diferenças, importantes e essenciais, existentes entre a paz, tal como a concebe a personalidade, a Paz do

Coração e a Paz do Absoluto.
Todo mundo sabe que no nível da humanidade, na sua globalidade, no momento atual, a paz é apenas um

estado transitório entre duas guerras.
No nível da personalidade, trata-se, é claro, exatamente da mesma coisa.
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A personalidade é flutuante.
Ela evolui, permanentemente, entre estados de humores e estados de emoção que vão condicionar a
percepção de um estado de paz ou a percepção de um estado de desequilíbrio, ou mesmo de guerra.

Existem sempre, em si, em meio à personalidade, elementos que vão fazer interagir esta personalidade.
A Paz, consequentemente, jamais pode se estabelecer de maneira duradoura.

Ela jamais pode se estabelecer, de maneira prolongada, e jamais de maneira intensa.

***

Durante as suas práticas permitindo-lhes chegar no Eu Sou, no Si ou no Estado de Ser, instalam-se estados de
paz que podem ser qualificados como muito mais duradouros, como muito mais intensos.

Mas todos aqueles de vocês que vivenciaram o Si, por experiências ou por estabilização, encontram-se, na
maioria das vezes, vivendo estados onde a paz desaparece, porque as circunstâncias da sua vida, as

circunstâncias do que vocês nomeiam seu ambiente, levam-nos a reagir, levam-nos a se manifestar, no plano
emocional, mental ou afetivo, a fim de ajustar a personalidade e permitir que ela não seja afetada, a fim de não

perturbar o Si.
Naturalmente, as leis de sincronia, as leis de atração, vão fazer com que aquele que realiza o Si encontre-se
confrontado, de maneira muito menos intensa e muito menos frequente, com manifestações contrárias à paz.

Mas, contudo, ninguém pode negar que, mesmo em meio ao Si, existem interações ocorrendo com a
sociedade, com o grupo humano, com a família, com as próprias circunstâncias das suas vidas, fazendo com

que a paz não seja instalada de maneira definitiva.

***

As características da Paz do Coração, assim como da Paz do Absoluto, refletem-se, como vocês sabem
disso, pelo desaparecimento do observador e pela capacidade da Consciência para poder, de algum modo,

desaparecer sozinha.
Isso se manifesta tanto na absoluta Presença, na Última Presença, como no próprio Último, nomeado Absoluto.

Neste estado, nenhuma circunstância da personalidade e das interações da personalidade pode minar a paz
que vocês estabeleceram e manifestaram.

Eu diria que a Paz do Coração e a Paz do Absoluto não podem ser alteradas por acontecimento algum.
Obviamente, a personalidade vai olhar isso como se isso se tratasse de uma indiferença, porque o próprio

princípio da personalidade é interagir e reagir.
Eu deixarei a Estrela MA ANANDA MOYI falar a vocês, de maneira mais intensa, sobre a vivência da Paz do

Absoluto, a saber, Shantinilaya.

***

Eu gostaria principalmente, quanto a mim, de chamar sua atenção e sua consciência para os elementos que
são para apreender, de algum modo, referentes às diferenças entre a paz da personalidade e a Paz do

Coração e apreender (também, em relação a isso) quais são os elementos que vão impedir, de alguma forma,
que a Paz não de estabeleça de maneira permanente.

A ausência de paz encontra sua origem, não na ausência do Amor, já que as pessoas que realizam o Si
(estabelecendo-se em meio ao Si por experiências ou por estabilização) têm o Coração aberto, no plano

Vibratório.
Entretanto, o funcionamento da personalidade está, é claro, ainda presente e existe, em meio ao que é

nomeado os chacras inferiores (ou centros de energia situados na parte inferior do corpo), uma série de
elementos que estão ligados ao medo.

Enquanto o medo estiver presente (qualquer que seja esse medo), não pode se manifestar uma Paz absoluta.
Isso conecta ao que lhes foi dado, desde alguns anos, com relação ao desenvolvimento da Onda da Vida,

partindo desde os pés do Sat Guru (ndr: si mesmo), para manifestar-se no nível do períneo e vir transcender o
que está inscrito no nível do que foi nomeado ‘apego da personalidade a ela mesma’ (ndr: ver a seção

“protocolos a praticar”) (**).
É nesses dois primeiros chacras que se situam os medos que vêm, literalmente, extrair a consciência do

Coração, levando-os a viver medos diversos e variados.
Que isso seja o medo da perda de uma pessoa próxima, a perda de uma situação, ou a perda de um

companheiro, ou qualquer que seja a perda indo se manifestar, ela vai fazê-los sair do Si e vai fazer reagir a
personalidade.

Provocando, como vocês podem imaginar isso, situações em que o que lhes parecia estabelecido, de maneira
duradoura, em meio ao Si, pareça como desconcertado, manifestando-se como se fosse a estreia do ego,

antes de qualquer busca espiritual, antes de qualquer transformação da consciência.



Na realidade, a ação da Onda da Vida (quando ela é aceita) virá diluir e transcender, na totalidade, o que está
inscrito no nível dos dois primeiros chacras do seu corpo e então liberá-los, no final e definitivamente, dos

elementos de medo engramados nos diferentes cérebros e nas diferentes memórias que são ainda aquelas da
personalidade, mesmo ela estando submetida à Paz do Coração e à Alegria do Coração.

É preciso então observar, com rigor (quaisquer que sejam as suas práticas e qualquer que seja o estado da
sua Consciência), o que se manifesta na sua vida, neste período específico.

De fato, se houver elementos, em meio às suas vidas, que chegam a fazê-los sair do estado de Paz e do
estado de Alegria (qualquer que seja este elemento), significa que existe, necessariamente, em vocês, uma

dificuldade para transcender, justamente, o que está inscrito no nível dos dois primeiros chacras.

***

O medo primordial é aquele da perda deste corpo (o medo da morte, interpretando-o assim).
Este medo da morte está diretamente conectado com os mitos fundadores da falsificação, em princípios que

os confinam em meio ao efêmero.
Eu iria muito longe, não no que foi dado por BIDI, em relação a tudo isso, mas eu tenho simplesmente que

chamar (durante este período específico do ‘choque da humanidade’) a sua atenção.
Porque, a partir do momento em que existir um medo se manifestando (com relação também a um trabalho, a

uma pessoa próxima, a um filho, a um animal, ao seu próprio futuro), vocês deixam instantaneamente o instante
presente e a Alegria do Coração.

Isso todos vocês experimentaram, qualquer que seja o grau de estabilização da Alegria, qualquer que seja o
grau de estabilização do Si.

A Paz Absoluta pode apenas se manifestar na Morada da Paz Suprema, nomeada Shantinilaya, na Realização
do Absoluto, que assinala o desaparecimento de qualquer engrama existindo e codificando (para o medo) no

nível dos centros de energia, dos centros de consciência, inferiores.
Enquanto existir um apego a si mesmo, enquanto existir um apego ao Si, enquanto existir um apego à pessoa,
enquanto existir um apego ao que quer que seja deste mundo, o medo pode ressurgir a qualquer momento,

independentemente do que vocês tenham desenvolvido como ação para estabilizar-se em meio ao Si: que isso
seja nos seus modos de vida, que isso seja em suas relações, que isso seja em suas interações (afetivas,

profissionais ou outras), mostrando a vocês, de algum modo, a dificuldade para manter um estado definitivo, no
que se refere à Paz.

Todos vocês vivenciaram estados particulares de Alegria mais ou menos pronunciada e, a esses estados de
Alegria mais ou menos pronunciada, vêm enxertar-se episódios de raiva, de medo, refletindo o

desaparecimento da Paz.
Naturalmente, é possível, pela meditação, pela prática de alguns exercícios, restabelecer-se (de maneira mais

ou menos fácil) em meio ao Si.
Mas o simples fato de flutuar da Paz do Coração e da Alegria, ao medo, reflete, efetivamente, a não

transcendência e a não superação do que está inscrito no nível dos apegos.
Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que vocês ainda têm necessidade desses reflexos de defesa,
que vocês ainda têm necessidade de manifestar essas emoções, essas atitudes mentais, que são apenas a

expressão do medo.
Mas enquanto o medo estiver presente, seja ele qual for, vocês não podem passar em meio (de algum modo) a

esta Última Presença e manifestar o Último Absoluto.

***

E, como vocês sabem disso, não é possível ir olhar os seus medos, porque, se vocês virem os seus medos
(mesmo não conhecendo a origem, o motivo e a causa profunda), nenhum elemento, em meio à personalidade,

e mesmo em meio ao Si, irá permitir-lhes fazê-los desaparecer.
Há apenas a Onda da Vida ou a Dádiva da Graça que vai realizar isso para vocês.

Porque esse princípio de medo está inscrito, na totalidade, na própria existência do corpo em meio à Maya, na
existência da projeção da própria Consciência em meio à Ilusão, ou seja, quando existe um mecanismo de

saída do Absoluto, quando existe um mecanismo de projeção da Consciência.
Portanto, o medo está presente, mesmo no que eu poderia chamar de mundos ditos Unificados.

***

A única maneira de transcender, de maneira definitiva, o medo, é conectar com o Absoluto, mesmo em meio a
uma forma que é este corpo.

É apenas naquele momento, pela ação conjunta do que foi nomeado o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e,
mais recentemente, pela intervenção de Seres espirituais que estão perto de vocês, como MARIA e MIGUEL

ou o seu Duplo (seja o seu corpo de Estado de Ser ou o Duplo Monádico), que lhes é permitido perceber que a



Dualidade, finalmente, absolutamente não existe.
Nós lhes dissemos, desde muito tempo, que todos nós estamos no Interior de vocês.

E isso é uma verdade, mas enquanto vocês não a tiverem experimentado pela Fusão com o seu Duplo,
qualquer que seja esse Duplo, vocês não podem realizar o estabelecimento da Morada da Paz Suprema.

A Morada da Paz Suprema é o desaparecimento total de todo elemento de medo.
É impossível, para aquele estabelecido no Absoluto, manifestar o mínimo medo e, portanto, sair da Paz.

Não confundam o medo com a raiva.
O medo apenas resulta do medo rudimentar do desaparecimento deste corpo, que está inscrito em qualquer

corpo projetado (enquanto exteriorização da Consciência) em um mundo dual ou mesmo Unificado.
Evidentemente, as gradações do medo não são as mesmas quando vocês o experimentam em meio ao

confinamento, do que quando isso é experimentado nos corpos de Estado de Ser onde jamais isso pode ser
algo preocupante, algo perturbador ou, em todo caso, que venha alterar qualquer consciência estabelecida no

Estado de Ser.

***

Hoje, através do que lhes foi dado, que isso seja o Yoga da Eternidade, da Verdade, que isso seja através das
últimas informações que lhes foram comunicadas por MIGUEL ou por MARIA, ou ainda pelo Bem Amado João,

compreendam e se apreendam de que a única maneira de transcender o medo é deixar subir, em vocês, a
Onda da Vida.

E se ela não tiver nascido, é preciso deixar-se, de alguma forma, fecundar pelo Duplo, que isso seja o seu
corpo de Estado de Ser, que isso seja MARIA, MIGUEL ou qualquer outro Ser vindo dos planos Unificados.
A realização desta Fusão e desta Dissolução põe fim ao medo da perda deste corpo, de maneira definitiva,
põe fim a toda interrogação e a todo questionamento relacionado com o medo de algum futuro, de algum

apego, quer seja familiar, afetivo, deste corpo, de uma profissão e, eu diria, do que quer que seja deste mundo.
Isso se chama, aliás, vocês sabem, ser Liberado Vivente, estar Liberado.

Vocês não podem ser liberados do medo por vocês mesmos, quaisquer que sejam os medos, e vocês sabem
disso.

Mesmo o Si estando ativado, um medo irá ressurgir, um dia ou outro, porque os medos estão inscritos no
próprio princípio da encarnação.

Não existe nada, no nível do Si, que possa transcender, de maneira definitiva, o medo.

***

Portanto, ou a Onda da Vida nasceu em vocês, apresentando-se no nível dos dois primeiros chacras e vindo
atravessá-los, vindo transcendê-los e, naquele momento, o medo irá desaparecer, de maneira definitiva,

e Shantinilaya irá se estabelecer então, naquele momento.
Ou, por intermédio do Canal Mariano, é possível entrar em contato com uma entidade dos mundos Unificados.
Novamente, qualquer que seja o seu aspecto e qualquer que seja esse tipo de Presença Unificada, ela está aí

para um único objetivo: fazê-los realizar a Fusão e a Dissolução.
É preciso ainda que vocês tenham consciência, ou seja, que vocês aceitem desaparecer, na totalidade,

enquanto pessoa, enquanto Consciência, enquanto memória, enquanto história.
A atitude da mente que é possível manifestar para vocês, naquele momento, é bem então, não uma indiferença
ao que quer que seja, não uma recusa da encarnação, mas, sim, uma vigilância quanto ao que representam as

diferenças nos apegos podendo se manifestar na sua vida.
Vocês não têm meio algum (no que se dirige para esta Terra), por vocês mesmos, para atuar no medo.
Há apenas na transcendência do medo, na transcendência dos últimos apegos à personalidade, que se
realizam o desaparecimento do medo e o estabelecimento em meio à Shantinilaya ou Morada da Paz

Suprema.
Em momento algum, a ação de vocês mesmos (seja da personalidade, ou em meio ao Si, mesmo o mais

estabilizado) pode permitir-lhes realizar, de qualquer modo, esta etapa que não é uma, referente ao Último e ao
Absoluto.

***

A Paz do Coração, de que eu lhes falei há vários meses, deve agora se completar desta Paz do Absoluto,
propiciando-lhes viver a Liberação total de todo medo, fazendo de vocês um Liberado Vivente, um Jnani, ou

seja, aquele que está totalmente desapegado (sem ser indiferente) de tudo o que se refere à vida deste corpo,
à vida desta pessoa, à vida deste Si, independentemente das relações afetivas, profissionais, sociais, ou

quaisquer que sejam, existindo ainda.
Se vocês forem capazes de olhar, com objetividade, o que existe, em meio à sua própria história, com relação



aos medos, fica evidente que esta investigação sobre o medo vai levá-los a perceber que esse é o único
elemento que os impede de manter e de estabilizar a sua Paz.

Isso, se vocês mantiverem presente na mente que vocês não têm meio algum de fazer desaparecer, por si
mesmo, este medo, e que os únicos meios que lhes são oferecidos estão diretamente ligados à Liberação da

própria Terra, que liberou a sua Onda da Vida, ao desaparecimento das camadas isolantes.
Possibilitando às entidades mais elevadas, como o seu corpo de Estado de Ser, ou como o seu Duplo

Monádico, entrar em contato, com vocês, pelo lado esquerdo, que irão lhes permitir realizar esse princípio de
Fusão / Dissolução onde a Consciência não tem mais necessidade de estar localizada exclusivamente em

meio a este corpo, a esta pessoa e a este Si.
Somente em uma dessas duas condições é que vocês irão realizar a Liberação.

Somente em uma dessas condições, apenas, é que vocês serão Liberados, na totalidade, do que é nomeado
o medo, seja ele qual for.

Naquele momento, vocês poderão entrar em Shantinilaya e manifestar o que irá desenvolver, depois de mim,
MA ANANDA MOYI.

***

Esses elementos são extremamente importantes.
Como lhes foi comunicado (tanto por SRI AUROBINDO, por MARIA, como por MIGUEL e outros), é importante

compreender que o desafio que se apresenta, hoje, a vocês, é bem este: vocês querem permanecer no
medo ou vocês querem viver a Paz?

Mas vocês não podem pretender viver a Paz, de maneira definitiva, enquanto vocês não abandonarem, como
isso foi dito, o Si, enquanto vocês não abandonarem os instintos e a própria história da personalidade que

vocês acreditam ser, neste corpo.
Lembrem-se: a sua personalidade não lhes será de qualquer serventia para eliminar este último medo.

Do mesmo modo, o Si, qualquer que seja o seu grau de estabilização, não pode, em momento algum, pela
localização no nível da Coroa Radiante do Coração e mesmo no nível do Despertar da Kundalini, não pode

permitir a liberação do medo.
Somente a Onda da Vida pode, somente o seu Duplo pode, por um processo de Fusão / Dissolução, que
ocorre de maneira espontânea e que lhes permite, naquele momento, soltar todo apego, sem, no entanto,

renegar a sua encarnação, já que vocês irão alcançar o que foi nomeado o Absoluto com a forma.

***

A partir deste momento, são gerados mecanismos extremamente sutis que mantêm a alma e o Espírito presos
a este corpo, fazendo com que vocês possam estar, na totalidade, deslocalizados e a-localizados, assim como

multilocalizados.
Nenhum medo referente a este corpo, nenhum medo referente a esta personalidade, nenhum medo

correspondente ao ambiente, qualquer que seja, pode alterar a Paz Absoluta que vocês terão manifestado,
naquele momento.

Isso representa a principal diferença entre o Si e o Absoluto.
Dessa maneira, então, de maneira extremamente simples, na própria observação da sua vida, vocês podem

constatar a existência ou a ausência de medo e agir, portanto, adequadamente.
Esta ação não é uma ação no sentido de querer fazer desaparecer seja o que for, porque vocês não podem,

por vocês mesmos, fazer desaparecer o medo da morte, o medo do desaparecimento deste corpo.

***

Há, como disse SRI AUROBINDO, desde algum tempo, nesta noção de ‘choque da humanidade’, uma série de
etapas (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010) (***).

Eu não voltarei sobre isso, mas vocês sabem que existe primeiramente um mecanismo de negação, um
mecanismo de negociação e certo número de mecanismos de defesa quanto ao desaparecimento deste

corpo, correspondendo ao que poderíamos nomear instinto de preservação, instinto de sobrevivência.
O efêmero, como foi falado em várias ocasiões (por BIDI e por outros), considera-se como eterno.
Como vocês sabem, e como isso foi repetido desde pouco tempo, nem o Si, nem o corpo, nem a

personalidade são eternos.
O fato de se considerar como eterno, ao passo que isso não o é, foi o que criou o medo porque, em meio ao

que vocês são, em Verdade, além dos aspectos efêmeros, vocês são Eternos e vocês são o Absoluto.
Deste modo, então, se a sua Consciência e o seu ponto de vista se colocarem unicamente no nível da

personalidade ou do Si, o medo irá persistir porque ele não pode desaparecer desta maneira.
Somente a Última Presença e o Absoluto são capazes, pela ação da Onda da Vida, pela ação do Duplo, fazer



desaparecer, na totalidade, os medos inscritos neste conceito de preservação da espécie.

***

Assim, portanto, do mesmo modo que BIDI e outros lhes disseram para permanecer tranquilo, eu lhes peço
para olhar, por si mesmo, se existem ainda medos.

Se os medos estiverem presentes, isso reflete simplesmente que o Absoluto ainda não é o que vocês São.
Vocês não podem, como isso foi dito, de maneira alguma, trabalhar no Absoluto já que, assim como isso foi

dito e repetido também pelo IRMÃO K, vocês não têm qualquer possibilidade de passar do conhecido ao
Desconhecido enquanto vocês não tiverem abandonado e refutado tudo o que lhes é conhecido.

Enquanto vocês estiverem identificados com o mínimo elemento da sua pessoa, com o mínimo elemento da
sua vida, vocês não se extraem desta vida, vocês não se extraem do seu efêmero, qualquer que seja a Alegria

e qualquer que seja o Si.
Isso é simplesmente destinado a fazê-los ver claramente as "forças" que estão presentes e que vão atuar no

Interior de vocês, nos tempos que estão chegando.
Não deem qualquer oportunidade ao medo, do mesmo modo que é preciso aceitar que nenhum estado do Si,

mesmo o mais avançado, exceto na Absoluta Presença e na Última Presença, pode permitir-lhes liberar o
medo, porque, é apenas no momento em que vocês estiverem instalados em meio à Última Presença que a

Onda da Vida pode nascer e subir, que o Duplo pode se apresentar.

***

Apenas esses dois elementos que são capazes de vir transfigurar e transcender, na totalidade, o que está
inscrito no nível desses dois primeiros chacras, correspondendo à preservação da espécie, à preservação do

efêmero, fazendo-se crer que ele é eterno.
Se vocês chegarem a compreender isso, se vocês chegarem a ver isso, se vocês chegarem a deixá-lo agir, no

Interior de vocês, como lhes disse MIGUEL, Arcanjo, ele estará ao lado de vocês.
Naquele momento, o mecanismo de Fusão / Dissolução ser-lhes-á facilitado, a partir do momento em que

vocês aceitarem desaparecer, ou em relação a esse Duplo, ou em relação à própria Onda da Vida, ou aos dois
ao mesmo tempo.

Não existe qualquer outra espécie de alternativa em relação aos eventos inelutáveis que se desenrolam sobre a
Terra, sobre a Consciência da Terra, e sobre a sua Consciência individual, assim como sobre a Consciência

coletiva.
O objetivo da minha intervenção é favorecer, evidentemente, o estabelecimento do seu Si e eu lhes dei, para

isso, os diferentes Yoga, da Unidade, da Verdade e último Yoga da Eternidade.
Naturalmente, isso são elementos que vão permitir-lhes aproximar-se mais perto da estabilização definitiva do
Si, nomeado por outros intervenientes, a Última Presença ou a Absoluta Presença, permitindo, no momento
oportuno, em que a Onda da Vida nascer, em que MIGUEL ou outra entidade, dita espiritual, se aproximar,

conscientizar o mecanismo de Fusão / Dissolução.
Não se interessem pelo seu medo porque o simples fato de dar atenção ou consciência ao seu medo (ainda
mais se vocês tiverem realizado o Si) irá fortalecer, de maneira inexorável, os seus medos, durante o período

que se instala.

***

Não há qualquer meio, qualquer possibilidade (para o Si, como para a personalidade) de fazer desaparecer o
medo primário.

Este medo primário apenas pode ser, de algum modo, eliminado pela Liberação.
E a Liberação corresponde, muito exatamente, ao que eu acabo de desenvolver.

Cabe a vocês, portanto, estarem lúcidos (que isso seja nos contatos com um Duplo, qualquer que seja, que
isso seja nos processos de subida da Onda da Vida) de que a única maneira de realizar o Absoluto, de algum

modo, se bem que vocês sabem que não se trata de uma Realização, é desaparecer na totalidade.
Não se enganem: desaparecer na totalidade não quer dizer, em caso algum, pôr fim, por meios violentos, a
qualquer estado da personalidade ou a qualquer Si, porque isso faria apenas reforçar o medo, em outros

momentos, do outro lado da encarnação.
Não há alternativa, doravante, senão Abandonar-se, senão desaparecer.

E o que desaparece, no princípio de Fusão / Dissolução ou da subida total da Onda da Vida é, justamente, o
que vai permitir realizar isso.

Mas lembrem-se de que não são vocês que realizam isso.
É nesse sentido que é preciso permanecer tranquilo.

É nesse sentido que é preciso não agir, quando o Duplo se apresentar, ou quando a Onda da Vida se



apresentar no nível dos chacras inferiores.
A minha intervenção é curta porque eu prefiro abrir, com vocês, um espaço de questionamentos sobre esses

elementos que eu lhes comuniquei e que irá lhes aparecer como uma evidência crucial nos dias e nas semanas
do seu tempo terrestre que se abrem a vocês.

Lembrem-se: vocês não são o seu medo, mesmo se o medo parecer arrebatá-los.
Lembrem-se, naquele momento, de que é possível recorrer a MIGUEL, de que lhes é possível encontrar o

Duplo, qualquer que seja, de que é possível deixar nascer a Onda da Vida em vocês e, portanto, realizar a sua
Liberação.

E isso se realiza, não por uma vontade, não por uma ação, mas, justamente, exatamente pelo inverso da
vontade ou da ação.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu deixo agora vocês colocarem as perguntas que estão na sua cabeça ou no
seu coração.

***

Pergunta: quando o Duplo estiver ao nosso lado, como engrenar a Fusão Dissolução?

Assim que o Duplo estiver ao seu lado (qualquer que seja esse Duplo: seja o corpo de Estado de Ser, seja
MARIA, seja uma Estrela, seja MIGUEL, seja o seu Duplo Monadário, não importa), a partir do momento em

que você mesmo se Abandonar, a Fusão se realiza sozinha.
Você não pode decidir Fusionar.

Você não pode decidir Dissolver-se porque, naquele momento, o medo primário irá intervir.
Esquecer-se de si mesmo é a única maneira de realizar esta Fusão Dissolução.

***

Pergunta: o fato de desaparecer completamente corresponde à Transparência?

Sim.
Se vocês forem capazes de manter a Transparência dos Quatro Pilares do Coração: a Espontaneidade, a

Humildade, a Simplicidade, vocês alcançam, bem depressa, a Absoluta Presença.
E, naquele momento, nos momentos em que vocês atingirem a Absoluta Presença, o mecanismo de

Abandono do Si é realizável muito mais facilmente.

***

Pergunta: o Duplo pode se manifestar de preferência no Ponto KI-RIS-TI do que à esquerda?

Isso é perfeitamente possível quando se trata de um tipo de Duplo chamado de Duplo Monádico (ou
Monadário).

As primeiras abordagens irão ocorrer efetivamente pela parte de trás, mas, não pelo alto, mas pelo Ponto KI-
RIS-TI.

Mas, muito rapidamente, a partir do mecanismo de Fusão Dissolução engrenado com esse Duplo, ele irá se
apresentar no Canal Mariano e não mais ao nível da parte de trás e do Ponto KI-RIS-TI.

***

Pergunta: sentir MIGUEL à esquerda, pode dar a percepção de um corpo muito amplo?

Há então uma translação da consciência, previamente à Fusão Dissolução.
A consciência se desloca.

Ela sai do corpo e ela se coloca ao nível do Duplo.

***

Pergunta: o Abandono no Duplo é o fato de se viver no Duplo, se ele não estiver encarnado?

Então, naquele momento, há efetivamente imitação de KI-RIS-TI.



Isso foi realizado, no Ocidente, por vários místicos que expressaram o que vocês nomeiam os estigmas.
Há uma identificação total após o desaparecimento de toda identidade associada ao Eu e ao Si.

***

Pergunta: enquanto vivendo a Fusão com o Duplo encarnado, podemos ter, apesar de tudo, desejo
sexual?

Minha Irmã, quer a Fusão ocorra com CRISTO, com MARIA, com MIGUEL ou com um Duplo Monádico
encarnado, não há qualquer diferença.

Isso resulta no desaparecimento.
Isso resulta em uma Fusão Dissolução total.

Naturalmente, o fato do Duplo Monádico estar encarnado convida, de maneira imperiosa, a uma reunião.
Mas esta reunião não tem qualquer caráter sexual.

Mesmo se existisse a possibilidade de uma sexualidade, isso nada teria a ver com o que o homem chama
comumente de sexualidade, mesmo tântrica, a mais bem sucedida.

Poderíamos esquematizar e abordar esta imagem: a Comunhão dos Duplos Monádicos encarnados é
permanente e total.

Não pode existir qualquer distorção, qualquer oposição pessoal ou do Si, ou mesmo em meio ao Absoluto,
manifestado e vivenciado, por um ou pelo outro, ou por um e pelo outro.

O ato, dito sexual, da carne, ocorre sem a carne.
Obviamente, é extremamente difícil de conceber isso, enquanto isso não for vivenciado.

Do mesmo modo que vários dos seus místicos no Ocidente apresentaram estigmas, como eu dizia: eles
vivenciaram o seu casamento com CRISTO.

Várias Estrelas falaram sobre isso com vocês: a vivência de um braseiro de Amor não tendo qualquer
comparação com uma relação humana.

A dificuldade com o Duplo Monádico encarnado é que, justamente, ele é humano.
E, no entanto, a relação desses dois seres não apresenta qualquer comparação possível com o que quer que

seja de humano.

***

Pergunta: podemos viver encontros sexuais em outros planos com o Duplo Monádico?

É sempre o caso.
Assim como disse, de maneira humorística, o nosso Comandante, façam o teste e vocês irão ver também.
É mais importante, já que vocês falam do Duplo Monádico encarnado (e mesmo se o nosso Comandante já

lhes disse), evitar qualquer projeção.
Retenham bem que o Duplo Monádico encarnado não pode ser, em caso algum, um desejo ou uma projeção.

É um encontro que se realiza em outros planos, efetivamente,
Tenham cuidado para não projetar, de maneira abusiva, o que quer que seja.

O Duplo Monádico se apresenta naturalmente, se ele estiver encarnado: vocês não têm que procurá-lo.
Porque toda procura é uma projeção.

A partir do momento em que a Fusão com um dos Duplos for realizada, vocês irão constatar que o Canal
Mariano lhes dá a possibilidade de encontrar qualquer Consciência Unificada, em meio a esse canal.

A Fusão com o Duplo, desta vez, encarnado ou não encarnado, é então o elemento principal permitindo
estabelecer a Paz.

Em meio a esta Paz, e isso em relação a um Duplo Monádico encarnado, não pode existir qualquer desejo,
qualquer expectativa.

***

Pergunta: fazer amor fisicamente permitiria aos dois desaparecer instantaneamente?

A partir do momento em que a própria Terra desaparecer, não antes.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu vou concluir, já que as perguntas foram suscitadas, sobre o princípio do Duplo Monádico encarnado.
Isso apenas representa, entre aqueles que despertaram o Si, ou tendo vivenciado o Absoluto, uma proporção

ínfima destes seres, cujo objetivo não é nem sexual, nem qualquer vida particular a dois, mas, sim, o
estabelecimento de uma Lemniscata Sagrada comum trabalhando para a Ascensão da Terra.

E nada mais.
Irmãos e Irmãs encarnados, do meu Coração ao seu Coração, na Paz e na Graça, UM AMIGO saúda vocês e

lhes diz até breve.

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

(*) – UM AMIGO (20.11.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html
*

 (**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

(***) – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article6fd2.html

06 de junho de 2012
(Publicado em 07 de junho de 2012)

***

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

************
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http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html


Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs presentes, eu saúdo o que vocês São.

E antes de me exprimir enquanto Estrela UNIDADE, vivamos, se vocês bem o quiserem, um espaço de
Comunhão, em nossa Presença conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Desde vários meses, eu lhes falei sobre a curta experiência da minha curta vida.
Eu lhes exprimi (sem nomeá-lo, naquela época), através da Unidade, através da Fusão com o CRISTO, um

estado que eu chamei de Unidade e que era, por esse Casamento que eu havia vivenciado com o CRISTO, um
acesso, se o pudermos dizer, ao Absoluto (ndr: ver a intervenção de GEMMA de 23 de agosto de 2011) (*).

***

Desde alguns meses, as circunstâncias da sua Presença, do Si, mudaram, levando-os muito naturalmente a
viver, vocês também, o abrasamento de Amor do Encontro com a Onda da Vida, com o CRISTO, com MARIA,

com um Duplo.
Em todo caso, em um momento em que (do encontro de duas consciências) se estabelece uma Fusão,

Dissolução, levando-os, pela Androginia Primordial, a estabelecer-se e ser Absoluto.
Entretanto, como isso foi falado, a Unidade não é o Absoluto.

Na Unidade existe ainda o sentido de uma Presença, a consciência da Presença.
A Fusão com o seu corpo de Estado de Ser, assim como os estados de Comunhão que vocês puderam talvez

viver, de Irmãos a Irmãs, foram preparações para o que nós nomeamos suas Núpcias Místicas.

GEMMA GALGANI - 7 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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Esta União Mística, que apareceu para vocês e que nós, todas e todos, longamente tentamos explicitá-la a
vocês, mas também ali convidá-los pelas nossas Presenças.

Pela nossa reunião, nós, Estrelas, assim como os Anciãos, no Conclave, nós começamos a realizar, entre os
Anciãos e as Estrelas, o processo de Dissolução, acompanhando, de algum modo, o que vocês são ainda, a

Terra, o Sistema Solar, no que nós nomeamos, com vocês, a Ascensão ou Translação Dimensional.

***

Gradualmente e à medida dos anos, uns e outros, assim como os Arcanjos, nós os convidamos a eliminar a
distância, a pôr fim na separação, trabalhando no acolhimento da Luz, no Abandono à Luz, e na vivência da

Unidade, através da consciência, que é Vibração.
Todo o conjunto de Vibrações os levou a experimentar, a cada um de vocês, em graus diversos, a sua própria

Transformação.
Tudo isso pôde representar as preliminares, mas também, talvez (e esse foi o caso para muitos de vocês), um

objetivo e uma finalidade.
E isso, vocês sabem, foi feito com graça e admiravelmente, tendo permitido a Fusão da Terra, a Fusão dos

Éteres, a Liberação do Sol e da Terra e a possibilidade de viver, agora, o que lhes foi ao mesmo tempo
enunciado e ao mesmo tempo manifestado.

***

A reunião das suas polaridades (através do Casamento Místico com o CRISTO ou com algum Duplo de Luz)
os faz descobrir a possibilidade de superar a polarização, a polaridade, até mesmo, expressa por esse corpo

no qual vocês estão (masculino ou feminino).
Convidando-os a realizar esta alquimia do Andrógino Primordial, inicialmente, em vocês, a fim de não mais

manifestar qualquer espera, qualquer desejo, em uma forma de permanência do Si, no estabelecimento desse
Si, da Unidade, da sua Presença.

Isso é já um objetivo, isso é já um propósito para muitos de nossos Irmãos e Irmãs que estão encarnados.
E depois, entre vocês, vários de vocês, pela experiência, além de todo desejo, foram levados

progressivamente a encontrar a Onda da Graça, pela intercessão do Manto Azul da Graça, que essa foi, vocês
sabem disso, a minha ação, enquanto Estrela UNIDADE, com as minhas Irmãs MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e

MARIA.
Nós trabalhamos, em conjunto, para, de algum modo, aproximá-los ao máximo de um Último.

***

Através desses meses terrestres que passaram, alguns de vocês tomaram consciência da presença do Duplo.
E, como vocês sabem disso, esse Duplo é múltiplo, mas ele é o Duplo, ao se lado.

Que isso seja eu mesma, que isso seja um Arcanjo, que isso seja uma consciência da qual vocês se
separaram durante a sua primeira encarnação, o resultado é o que pode se produzir, hoje, em vocês: este
Absoluto, permitindo-lhes colocar, de algum modo, um toque final à expressão da dualidade, à expressão

deste mundo.
Se vocês superarem, de algum modo, os últimos medos (aquele da morte, aquele dos últimos limites), então a

reintegração em meio ao corpo ascensional da Merkabah (que já se tornou possível pela nova Tri-Unidade,
coletivamente), irá se tornar acessível a vocês, individualmente.

***

A aceitação do desaparecimento da consciência (ou Abandono do Si) permite-lhes contatar, se o pudermos
dizer, com esse Duplo, pondo fim, de maneira definitiva, ao isolamento, a título individual, prefigurando o

desdobramento final da Luz para o coletivo da Terra.
Vocês foram então convidados, pela Onda da Vida, a tornar-se isto, a realizar esta alquimia da Onda da Vida e
do Supramental, no seu Templo, a colocar-se além mesmo deste Templo que é o peito e o Coração, a realizar

esta Dissolução com esse Duplo em um braseiro e em abrasamento de Amor onde vocês se tornam,
justamente, vocês mesmos, este braseiro e este abrasamento.

Isso foi qualificado por uma expressão: “Morada da Paz Suprema”, ou “Shantinilaya”,
“Absoluto”, “Parabrahman”, “Casamento Místico”.

Os qualificativos são inumeráveis.
Todos eles correspondem, e todos subtendem a mesma finalidade de qualquer experiência, o mesmo estado

de Amor que é a nossa essência, de cada Um.



***

Naturalmente, as circunstâncias da sua vida e da sua consciência sobre este mundo, não estão no mesmo
espaço / tempo para cada um.

Isso nada tem a ver com uma noção de evolução, de idade ou do que quer que seja como circunstância
exterior, mas está somente em ressonância direta com a sua capacidade, ou com a sua incapacidade, como
acaba de dizê-lo IRMÃO K (ndr: ver a intervenção deste dia) (**), para desaparecer, para tornar-se totalmente

Transparente, a fim de que os dois se tornem Um e a fim de que esse Um, realizado através dos dois,
desapareça ele também.

É esta colocação em ressonância do Casamento Místico que os estabelece além de todo estado.
É o momento em que, mesmo o que havia nomeado a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010) (***), esta tensão para o Abandono, dá lugar a outra

coisa, além de toda consciência, além de todo limite onde nada mais existe senão isso.
Alguns de vocês já o realizam, outros são levados a realizar nos dias e nas semanas deste tempo terrestre que

ainda transcorre.
Da Unidade ao Absoluto, há apenas um único obstáculo: vocês mesmos.

Da Unidade ao Absoluto há apenas uma única distância: é aquela que os coloca entre o que vocês chamam de
medo e o que vocês chamam de Amor.

Alguns elementos foram comunicados a vocês sobre esta noção “de estar tranquilo e de permanecer
tranquilo”, sobre “cessar de ser um observador”.

De sequer mais procurar o que quer que seja: nem o Duplo, nem qualquer estado.
Mostrando e demonstrando, dessa maneira, esta forma de aptidão à Transparência, ao Abandono do Si, ao

desaparecimento, até mesmo, do ser.
De onde decorre esta Alegria, além da alegria, onde não há mais busca, onde não há mais pedido, onde não há

mais questão, onde tudo está, de algum modo, consumado, a título individual e não mais coletivo.

***

Aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que realizam este Último, são, de algum modo, as tochas
deste mundo, na Humildade e na Simplicidade.

Simplesmente, por este Absoluto que está aqui, vocês deslocam montanhas, vocês deslocam este mundo,
vocês o aproximam, a cada dia um pouco mais, do seu próprio Casamento Místico, desta Terra chamada de 3ª

Dimensão para a Terra de 5ª Dimensão: porque vocês o realizam no que vocês são, isso se produz também
sobre a Terra.

Há, realmente, a partir do momento em que a Onda da Vida nasceu da Terra, a possibilidade de estar
sincrônico com a Terra porque vocês acolheram a Terra em vocês, no seu canto e no seu apelo que é a Onda

da Vida.
Porque, talvez, vocês tenham lhe permitido encontrar o Supramental e vocês se tornam, portanto, não mais um

Ancorador e um Semeador de Luz, mas a tocha do Absoluto.
Do que vocês descriaram, do que vocês desconstruíram, no Abandono à Luz e no Abandono do Si, nesse

Casamento Místico que vocês vivenciaram ou que vocês irão viver (se tal for a sua escolha, se eu puder dizê-
lo), então, vocês irão irradiar, sem qualquer decisão e sem qualquer vontade, este Absoluto, autorizando-se por

esse desdobramento final da Luz, em vocês, porque vocês se tornaram esta Luz sobre o mundo.
 O desdobramento extremo da Luz, e final, põe fim a toda ilusão, a toda separação, a toda fragmentação.

O seu Casamento Místico, para aqueles de vocês que se tornaram essas tochas, representa de antemão o
Casamento Místico da Terra, o seu retorno à Luz, o seu retorno à sua multidimensionalidade, o fim do

confinamento.

***

Lembrem-se também (e eu vou dar apoio, também, nisso) de que, fundamentalmente, a Unidade é um objetivo
e uma Realização.

De que o Absoluto não tem de ser considerado como um objetivo ou uma finalidade, mas aqueles de vocês a
quem lhes foi proposta (desde já alguns meses) a possibilidade do Casamento Místico, são realmente as

tochas.
Esse Casamento é uma Liberdade.

Não o concebam como um casamento humano, não vejam ali qualquer alusão a outra coisa senão ao
desaparecimento.

***



O contato pelo Canal Mariano (que isso seja com uma de nós, com um dos Arcanjos, um dos Anciãos ou com
o seu próprio Duplo Monadário, encarnado ou não) não deixa qualquer dúvida possível sobre a realidade do

que é vivenciado.
Obviamente, para aquele que não vive isso, pode existir um sentimento, em meio ao Si, de frustração ou de

incompletitude.
Mas eu o repito a vocês, como isso foi dito: KI-RIS-TI está chegando, MARIA está chegando, nesse Canal.

Isso não é, para aqueles que estão no Si, nem uma punição, nem uma carência.
Mas, simplesmente, uma conclusão diferente, uma Ascensão diferente.

Que isso sejam as Estrelas, os Anciãos, os Arcanjos ou, mais recentemente, BIDI, nós lhes demos a paleta
das possibilidades, o conjunto dos potenciais: cada um de vocês, vivendo e Vibrando o que é justo para si.

Assim, então, nesses tempos particulares da Terra, quer vocês tenham vivido o Si, quer vocês sejam o
Absoluto, ou quer se manifeste ainda (de maneira que lhes pareça exagerada) a pessoa, a personalidade, nada

julguem e não se julguem.
Porque a Luz jamais será um julgamento, porque cada um de vocês encarnado teve o seu lugar, o seu papel, o

seu estabelecimento.
Cada um dos lugares, cada um dos papeis, deve ser agora amplamente superado.

***

Lembrem-se de que, o que quer que aconteça, a confiança, o Abandono, vai tornar-se cada vez mais evidente.
São elementos que vão ser cada vez mais importantes.

No conjunto das paletas dos testemunhos que nós lhes demos, as Estrelas, como os Anciãos, como os
Arcanjos (mesmo os Arcanjos sendo mais uma Radiação do que um testemunho), vocês ali tomaram o que era

bom para vocês.
Então, não mudem agora.

O máximo possível, tentem calar o questionamento porque, como isso foi dito, onde vocês estiverem situados,
hoje, qualquer que for o seu lugar ou a sua ausência de lugar, a Liberação refere-se ao conjunto deste Sistema

Solar e ao conjunto das consciências ali presente.
Mais do que nunca, não se coloquem a questão sobre qualquer futuro.

Mais do que nunca, estejam no acolhimento e na aceitação.
É uma das maneiras de não dar oportunidade a qualquer medo que seja, de não dar oportunidade ao ambiente,

qualquer que seja, mesmo se ele lhes parecer hostil.
Da sua capacidade para Abandono, da sua capacidade para não questionamento, irá resultar a capacidade,

coletiva e individual, para transcender tudo isso.

***

Se eu ouso falar assim, nas portas da morte, vocês estritamente nada levam, nas portas da Ressurreição,
vocês nada levam, tampouco, exceto o que vocês São.

Então, quer vocês vivam a Unidade, o Si, quer vocês estejam ainda se debatendo na personalidade, quer
vocês vivam a Vibração, em algum lugar neste corpo, quer vocês sejam o Absoluto ou quer vocês não tenham
chegado a situar-se, gradualmente e à medida do tempo que vai transcorrer, isso irá lhes parecer afastar-se de

vocês.
E isso é capital.

Aqueles que carregam a tocha, aqueles que são Absoluto, irradiam no mundo porque esta Fusão Mística,
tornada possível pela Onda da Vida (e que anteriormente se encontrava apenas em um número extremamente

restrito de Irmãos e Irmãs: quando muito uma dezena ou quinzena, sobre a Terra, ao mesmo tempo), hoje,
abre-se a centenas de milhares.

Essas centenas de milhares de tochas são aquelas que abrasam o mundo, assim como a Terra se abrasa e o
Céu se abrasa.

Dessa maneira, então, como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse desde mais de um ano, tudo
está consumado e isso se atualiza agora.

***

Lembrem-se de que toda questão, e toda dúvida, toda pergunta, toda interrogação pode apenas vir do que é
chamado de efêmero, ou seja, deste corpo, destes pensamentos que vocês habitam ou que habitam vocês.

Mas vocês irão descobrir que vocês nada são de tudo isso e que as tochas que estão ao redor de vocês são o



testemunho e a prova.
Elas são vocês, como nós lhes dissemos que nós estávamos, nós, Estrelas, Anciãos, Arcanjos, em vocês.
Aqueles que se tornaram as tochas, através do seu Casamento Místico, são também vocês e eles têm uma

vantagem considerável no Canal Mariano (qualquer que seja a Presença que ali se situe ou que ali irá se situar),
é que eles possuem um corpo de carne, como vocês, por enquanto.

Eles são, portanto, as testemunhas.
Vocês não têm então que fazer outra coisa senão se deixar beneficiar-se da sua Radiância.

Esta Radiância alcançá-los-á inexoravelmente, como o Fogo do Céu e da Terra irá alcançá-los, em um intervalo
de tempo que, como vocês sabem disso, agora, é muito curto.

Nós estamos aí, com vocês, nós estamos ao lado de vocês, nós estamos em vocês, mas também alguns dos
seus Irmãos e das suas Irmãs conectaram (enquanto mantendo esta forma) a eternidade deles, o Absoluto.

Eles estão entre vocês.
Eles estão em vocês.

***

Então, cada vez mais, vocês vão tomar consciência de que, se vocês não são o Absoluto, o seu Si e o seu Eu
são regados também nesta fonte, como pela Onda da Vida, como pelo Canal Mariano, como de Coração a

Coração ou de consciência a consciência.
Esta Unificação da Consciência, prévia à sua Ascensão, é um fato consumado, que vai consumar-se, de

maneira cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês deixarem as resistências, os medos, as
interrogações.

Mais do que nunca isso vai aparecer para vocês como possível e como evidente.

***

Mesmo para aqueles de vocês, Irmãos e Irmãs, que não chegam a compreender (e isso é normal porque não
pode ser compreendido) este Absoluto: não se preocupem.

Sejam simplesmente o que vocês são, aí onde vocês estão, aí onde a vida os coloca.
E quanto mais vocês acolherem isso, mais a vida irá se tornar cada vez mais fácil, independentemente de toda

circunstância exterior.
Porque vocês não estarão na fé, mas vocês irão descobrir a certeza e a evidência de tudo o que, talvez, por

enquanto, lhes causa problema e, especialmente, através do que disse BIDI, o Absoluto.
Como ele lhes disse: o aquecimento, o fogo colocado na personalidade ou no Si (através das resistências que

vocês podem experimentar se vocês não forem o Absoluto) contribuem, eles também, para estabelecer o
braseiro e o abrasamento.

***

Como MARIA disse a vocês: o apelo que Ela irá realizar refere-se ao conjunto da humanidade.
Ninguém poderá dali subtrair-se, nem do que será visível em seus céus e sobre a Terra.

Então, mais do que nunca, vão para esta Simplicidade, para esta Humildade de aceitar o incompreensível, de
aceitar o que, para vocês, talvez, não seja absolutamente evidente porque, quando a Luz está aí, com a sua

Inteligência (e ela estará cada vez mais nesse desdobramento final), tudo é evidência, tudo é simples e tudo se
realiza, não pela sua inteligência, mas pela Inteligência da Luz.

É aí que todas as palavras que foram empregadas, como “permanecer tranquilo”, vão adquirir cada vez mais o
seu sentido pleno porque chegará um momento em que, efetivamente, vocês não poderão mais, como dizia

IRMÃO K, mesmo se o desejarem, interagir ou reagir (ndr: ver a intervenção deste dia) (**).

***

E lembrem-se, naqueles momentos, de que somente a Luz É (qualquer que seja o espaço ou o tempo no qual
vocês se situam).

Isso é válido para o conjunto da humanidade.
Façam desaparecer todo questionamento, façam desaparecer todo caminho e vocês irão descobrir a evidência

e a Simplicidade.
Nós sabemos que isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente e cada vez mais facilmente.

Mesmo se as forças de resistência estiverem trabalhando, em vocês, como ao redor de vocês, em breve
essas forças de resistência não terão mais qualquer potência, nem qualquer possibilidade de limitar a Luz, e é



bem aí o mais importante.
Apoiem-se em MIGUEL, ele lhes disse isso (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (****).
Apoiem-se nas tochas desta Terra que estão em um corpo de carne, e a Luz será a sua Morada da Eternidade.

O que quer dizer também que, até a data que lhes foi dada pelo Arcanjo ANAEL (o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul) deste ano), quanto mais vocês se empenharem em deixar a Luz trabalhar, mais a

Luz irá beneficiá-los.

***

Os Alinhamentos, os Conclaves, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, a descida do Supramental, tudo foi
preparado desde muitíssimo tempo, muito além da memória desta humanidade.

Não podia ser de outra forma.
Eu poderia até dizer que esta Liberação está inscrita desde o próprio início do confinamento, e não podia ser

de outro modo.
Mas a consciência do ser humano afastou-se tanto, pelas vicissitudes da encarnação, desses fatos

estabelecidos, que ela tem, às vezes, dificuldade, no Eu como no Si, de ir, de algum modo, até o final, neste
período (que pode parecer-lhes como a última curva ou a última subida).

Não deem qualquer oportunidade a desencorajamento algum.
Não deem qualquer oportunidade ao que estiver se manifestando.

Então, a Unidade, o Absoluto, esta vida mesmo que vocês vivem, não poderá mais ser um obstáculo ou uma
resistência do que quer que seja ao que está aí.

E, como o diz BIDI, que sempre esteve aí: estejam unificados, unifiquem-se vocês mesmos, mesmo em meio
ao Eu, e vocês irão constatar, por si próprios, que tudo é fácil porque a Luz é fácil, além de ser simples, além

da Inteligência.
Ela é particularmente fácil porque, lembrem-se, mesmo se vocês ainda não tiverem vivido, vocês São isso,

como diz BIDI.

***

O acesso à multidimensionalidade (pelo Canal Mariano, pelos Duplos, pelas tochas e por vocês mesmos) vai
se tornar cada vez mais manifestado e evidente.

Deste modo, ao nível da própria pessoa, estejam na confiança: não na crença, mas na confiança no que se
desenrola.

E a confiança já começa por não mais ter interrogação, começa por deixar trabalhar.
Assim como, digamos, vocês deixam este corpo respirar, este coração bater, sem se ocuparem disso (ele o

faz sozinho), do mesmo modo a Terra ascensiona.
Vocês a ajudaram, de diferentes maneiras, isso nós lhes dissemos e, à época, nós felicitamos vocês.

Qualquer que seja o seu estágio, vocês estão no seu lugar exato porque, independentemente do estágio ser-
lhes perceptível, ou imperceptível, todos nós somos Amor, todos nós somos Absoluto.

Eis o que, enquanto Estrela UNIDADE, eu tinha, de algum modo, que completar sobre a Unidade e sobre o
Absoluto.

Irmãs e Irmãos encarnados permitam-me, por minha vez, antes de me retirar, estar em vocês e com vocês, da
maneira a mais íntima.

Eu lhes digo até breve e vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA.
Eu amo vocês porque vocês são Amor e eu sou Amor.

Até breve.

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

(*) – GEMMA GALGANI (23.08.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-

autresdimensi
*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-autresdimensi


(**) – IRMÃO K (07.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions

*

(***) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1484

07 de junho de 2011
(Publicado em 08 de junho de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1484
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
“... quando MIGUEL estiver aí, vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão

perceber a realidade do contato ... uma Presença que penetra, eu diria, na sua aura.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120607_-_FRERE_...

~ A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, dignem-se de aceitar o Amor e as bênçãos da Graça.

Eu vim, hoje, falar-lhes sobre a Transparência.
Eu vou primeiramente, se vocês quiserem, definir a transparência da qual eu não quero falar e, então, explicar.

A transparência, tal como é conhecida em meio à personalidade, em meio às relações, no meio social e
mesmo no meio econômico, não é a Transparência que eu quero falar a vocês.

Pois esta transparência recorre a códigos morais, a códigos que estão inscritos em meio à personalidade.
Seja qual for a transparência da personalidade, em sua expressão, em seus modos de relações, em seus

modos de trocas, ela jamais irá permitir viver a Transparência no sentido em que eu quero me exprimir.
A Transparência de que falo é aquela da consciência que permite estabelecer-se, de maneira forte, no Si, e

esperar então para dar o lugar ao Desconhecido.
 Seja qual for a transparência vislumbrada em meio à personalidade, ela sempre será apenas uma projeção.

Nenhuma relação, mesmo a mais harmoniosa, nenhuma conformidade com um rito, com um dogma, com uma
sociedade, pode estar em qualquer conexão com a Transparência sobre a qual eu vou falar a vocês.

A transparência, no sentido da personalidade, pode apenas resultar da alma, pode apenas resultar de uma
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educação, ou de uma conformidade com um ideal.
A Transparência de que eu vou lhes falar é exatamente aquela da consciência que vai se tornar, ela,

transparente.

***

A Transparência, no seu sentido, independentemente da personalidade, do Si ou do Absoluto, é um estado.
A Transparência é o que deixa passar, o que não interfere, o que, além do senso de clareza ou de qualquer
moralidade, é algo que vai permitir superar a percepção, superar o sentir, superar a própria explicação que

pode ser dada e que vai, então, muito além da observação, muito além da projeção da própria consciência, no
que é observado.

Eu diria, para retomar uma terminologia que vocês empregaram nesses últimos tempos, que a Transparência
vai eliminar a distância sujeito / objeto, em um primeiro momento.

E em um segundo momento, ela vai fazer desaparecer o objeto e o sujeito.
Enquanto o olho da consciência estiver voltado para o exterior, quer seja no eu ou no Si, quer seja até mesmo

em um olhar voltado para o Interior (na contemplação do Si), jamais haverá uma Transparência total.
Visto que o simples fato de ver a Luz, de viver e de experimentar a Luz, reflete uma plenitude da Luz (e não

uma Transparência à Luz, não uma eliminação do Si) que não pode levar, em caso algum, ao Desconhecido e
ainda menos ao Absoluto.

A Transparência vai colocá-los em um estado onde vocês deixam o observador.
É o momento em que, em meio à própria consciência ordinária do eu fragmentado, vocês vão cessar de

interagir.
Não para ver, não para olhar, não para observar, mas, sim, para deixar-se atravessar pelo fluxo da Vida, para

deixar-se atravessar, sem interagir com o que atravessa.
O que atravessa está muito além do objeto que é olhado.

Eu lhes expliquei, há algum tempo, a minha experiência ocorrida depois de uma experiência traumatizante, que
me conduziu, após uma dor indizível, a viver a indizível Alegria.

A Transparência ligada, como vocês sabem disso, à Porta KI-RIS-TI, está associada, então, ao impulso
Metatrônico.

E é o que vai permitir-lhes, quando vocês adotarem esta maneira de ser, aproximar-se mais perto da não ação
e, portanto, da não dualidade.

A Transparência não é uma resignação.
A Transparência não é uma indiferença.

Essa de que falo é aquela que vai consistir em extrair-se, na totalidade, da pessoa, em extrair-se, na totalidade,
do Si, a fim de não mais interagir, de não mais agir e de não mais reagir com nada.

***

Uma aproximação da Transparência pode ser realizada pela meditação.
Alguns estados meditativos podem levá-los a observar, em um primeiro momento, o fluxo dos pensamentos, o

fluxo das emoções, eventualmente, o fluxo das imagens que vocês alcançam.
Mas se vocês superarem esses estados, vocês irão dar-se conta de que a meditação vai permitir-lhes

apreender-se de que o que é visto, o que é passado, naquele momento, não pertence a vocês.
Há então, na Transparência, uma noção inicial, preliminar, de distância que pode se estabelecer, permitindo

distanciar-se, realmente, do que foi observado anteriormente.
Esta tomada de distância não é um afastamento.
Ela é um requisito, eu diria, para a Transparência.

Pois, naquele momento, vocês irão se apreender (quer seja na meditação ou em uma experiência tal como eu
vivenciei e eu narrei a vocês) de que vocês não são nem aquele que olha, nem aquele que é olhado, nem os

sentidos que contemplam o que acontece.
Isso pode ocorrer em qualquer circunstância da vida.

Quer seja na natureza, quer seja na relação com um ser ou, como eu acabo de dizer, na meditação.
Esta Transparência não é uma indiferença: ela é a cessação da observação da consciência, a cessação do
observador e é, portanto, o que vai permitir-lhes viver um estado peculiar, onde qualquer parecer, qualquer

noção de interação com o meio ambiente, vai desaparecer.
Nenhuma expressão da comunicação, nenhuma expressão desta interação está mais presente.

Isso vai culminar em uma experiência indizível, que supera de muito longe o quadro do Despertar, o quadro da
Realização, o quadro do Si.

Pois, no momento em que vocês cessarem de atuar com o mundo ambiental, antes que o mundo realmente
desapareça, vocês se tornam Transparente, vocês não existem mais para este mundo.



Isso se aproxima, por formas diferentes, da Consciência Turiya, do Samadhi e, talvez, de Shantinilaya.

***

De qualquer modo, a Transparência, como muitos de nós abordamos, é um elemento fundamental nos
processos que acontecem atualmente sobre esta Terra.

A noção de Onda da Vida, de Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, o Despertar dos Chacras, o Despertar
da Kundalini, as modificações da consciência fragmentada, levando-os, para alguns, a viver o Si, deve dar

lugar a esta noção de Transparência.
Na Transparência há, de qualquer forma, uma aniquilação do Si, um desaparecimento do observador, um
desaparecimento total daquele que se situa como testemunha observando um ambiente, uma pessoa, ou

comutando com este ambiente ou com esta pessoa.
A Transparência põe fim, portanto, à troca [transferência mútua e simultânea de alguma coisa].

Ela põe fim à interação, à ação, como eu disse, e ela permite culminar, eu diria, em algo estritamente
desconhecido.

O Despertar deixa-se viver uma sensação de transparência do mundo, uma sensação de transparência, mas
que é vivenciado como algo observado, no exterior.

A Transparência de que falo é a Transparência da alma e do Espírito.
A Transparência da própria pessoa que, de algum modo, desaparece do seu papel de observador, do seu

papel de testemunha, e que penetra em um espaço desconhecido, ali onde mais nada pode interagir e
interferir.

Neste estado, o Absoluto ou a Última Presença emerge, e é neste estado (que eu vivenciei e que, eu espero,
vários Irmãos e Irmãs irão viver) que pode ser vivido o que foi nomeado Liberação.

A partir do momento em que vocês se apreendem de que é apenas uma interação em meio a um ambiente
(que ele próprio é criado pela sua interação prévia e pela interação prévia do conjunto das consciências que ali

foram levadas), vocês percebem, sem ali acreditar (não como uma simples crença, mas, sim, como um fato
estabelecido), que este mundo, assim como a sua própria presença, é apenas uma ilusão.

Vocês se extraem, de alguma maneira, como disse BIDI, do palco do teatro, da poltrona do espectador e do
próprio teatro.

A própria consciência desaparece e se aniquila totalmente, permitindo, naquele momento, viver outra coisa que
o que pode ser conhecido.

Esta outra coisa (que é então o desconhecido propriamente dito) é o que eu denominei durante a minha vida: “a
Outra Margem”, ir para o Outro Lado.

Aquele que não foi para o Outro Lado não pode, evidentemente, encontrar qualquer explicação e qualquer
justificação sobre o que eu falo.

***

Eu posso apenas, contudo, esperar dar-lhes os elementos chave, permitindo, através desta Transparência,
viver (imitar, se vocês preferirem) o caminho de CRISTO, o caminho de BUDA, o caminho dos Seres que, em
todas as épocas, foram liberados das condições desta matéria, desta experiência, desta encarnação e mesmo

deste Si, sem, no entanto, nada renegar.
Por que, efetivamente, como isso lhes foi dito e repetido, a Ilusão está incluída no Absoluto.

É preciso, na realidade, como dizia BIDI, mudar o olhar, não mais portar um olhar fragmentado, não mais portar
qualquer olhar.

Ou seja, fazer cessar, na totalidade, o que eu denominei, desde algum tempo, a ação do Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO.

O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ligado à imagem, ligado ao que é projetado e visto no exterior, na tela da
consciência interiorizada, é o principal obstáculo ao conceito de Transparência.

Pois, a partir do momento em que houver observação, a partir do momento em que houver interação ou ação,
há necessariamente interação do seu mental que se apreende do que é visto, do que é ouvido, do que é

traduzido pelos sentidos, sejam eles quais forem, a fim de dar uma explicação ou uma resposta adequada.
A partir do momento em que vocês não procurarem mais explicar, a partir do momento em que vocês não

procurarem mais compreender, a partir do momento em que vocês se deixarem atravessar, naquele momento,
vocês atravessam o rio para ir à Outra Margem, não antes.

***

Dessa maneira, as técnicas de meditação vão permitir colocar o mental em repouso, observar os próprios
pensamentos, a fim de, não fazê-los desaparecer, mas de se distanciar.

Esta tomada de distância, como eu falei disso, é o elemento capital que vai permitir-lhes deslocar o ponto de



vista para fazê-lo sair da consciência e fazê-lo existir, independentemente de qualquer localização, como isso
lhes foi elucidado pelas viagens da Consciência, através da Deslocalização, da Multilocalização ou, ainda, da

Fusão com o Duplo.
O princípio do desaparecimento é o desaparecimento do observador.

É a vontade não existindo.
É o próprio princípio que rege a ausência de interação, a ausência de reação, e a ausência de qualquer sentido,

permitindo resultar no Absoluto.
Esse resultado, como eu disse, não é, aí tampouco, uma passagem, já que não é possível atravessar.

Em caso algum, o desconhecido pode ser conhecido a partir do ponto de vista da pessoa, seja qual for a
observação, seja qual for a explicação, ou seja qual for a própria interação com o que é observado.

A partir do momento em que a própria observação cessar, a partir do momento em que tudo o que é captado
pelos próprios sentidos, desaparecer, a partir do momento em que o conjunto dos sentires desaparecer, é que

o Amor (que está por trás da manifestação e da Ilusão) pode aparecer claramente além da consciência.
É naquele momento que vocês percebem a Beleza do Universo, a Beleza da Vida, além do ponto de vista da

pessoa fragmentada, ou, ainda, em meio à presença do Si.

***

Nós estamos muito além dos processos denominados Realização ou Despertar, já que nada há para observar.
Os pré-requisitos, é claro, são conhecidos.

Isso consiste em se colocar no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora que lhes permite favorecer o estabelecimento do Si e a instalação em meio ao Si, tendo

possibilitado a Alegria, tendo possibilitado a manifestação da sua Presença, que deve, de algum modo, ela
própria desaparecer, a fim de deixar-se, não ver outra coisa, não olhar outra coisa, mas de se tornarem vocês

mesmos a essência total de qualquer manifestação, como de tudo o que não é manifestado.
É apenas nesta condição (ou seja, neste tipo de desaparecimento do Si, neste desaparecimento da pessoa)

que pode se estabelecer a totalidade do Grande Tudo, nomeado, se vocês quiserem, o Absoluto ou o
Desconhecido.

Enquanto existir um observador, enquanto existir um sujeito que contempla um objeto ou que olha ou que
apreende, pelos sentidos, um objeto ou uma relação, não pode existir a mínima Transparência.

***

Vocês veem, através dessas palavras (e eu os deixo, de alguma forma, como juízes), que há uma diferença
fundamental entre a transparência da personalidade, expressa em meio a relações humanas ou através de
regras sociais, e a Transparência de que falo que é, justamente, o desaparecimento de qualquer regra, de

qualquer moral, de qualquer convenção e de qualquer pessoa, assim como de qualquer sujeito e de qualquer
objeto.

A Transparência é esta Porta nomeada KI-RIS-TI, nas suas costas, e que foi impulsionada, para vários de
vocês, pela ação determinante do Arcanjo METATRON.

 Hoje, vocês têm de manifestar esta Transparência da maneira mais evidente possível.
A Transparência, a partir do momento em que vocês a adicionarem aos outros pilares da Humildade, da

Simplicidade, da Espontaneidade, do Instante Presente, vai permitir-lhes não mais interagir e, no período de
um tempo extremamente reduzido (basta que isso ocorra uma única vez para que o envelope do Coração seja

definitivamente transpassado e perfurado), permitir superar os limites do Si, os limites da Presença.
Naquele momento, vocês poderão afirmar, porque vocês irão vivê-lo, que vocês são Absolutos.

A Transparência é a condição imprescindível para o estabelecimento do Absoluto.
Este estabelecimento, que não é um, mas que permite levar, de algum modo, para além de todos os limites

impostos pela personalidade, como para além dos limites do Despertar e da Realização.
A partir do momento em que vocês aceitarem fazer cessar qualquer percepção, a partir do momento em que
vocês aceitarem não mais interferir, de maneira alguma, com o que lhes é apresentado como pensamento,

como visão, como sentir, como percepção, como concepção, naquele momento, a Transparência se
estabelece sozinha.

É nesse sentido que outras expressões foram dadas e repetidas a vocês há mais de um mês,
incansavelmente, por BIDI e por outros Anciãos entre vocês, como o fato de permanecer tranquilo, como o fato

de realizar uma investigação, como o fato de refutar.

***

O próprio princípio da Transparência vai se conjugar, de algum modo, e vai se apoiar, na Humildade e na
Simplicidade.



A Humildade, é claro, refere-se, antes de tudo, à onipresença da personalidade, do eu [“je”] e do eu [“moi”], em
toda a vida de um indivíduo, mesmo a mais equilibrada possível.

A Simplicidade consiste, evidentemente, em encontrar o Caminho da Infância, como isso foi falado por
algumas Estrelas, ou seja, em conectar, de alguma forma, com a espontaneidade, em um primeiro momento,

do observador, que está ele próprio absorvido no que é observado.
Todo mundo sabe da criança mais nova quando ela começa a brincar: ela brinca e ela fica absorvida na sua

brincadeira.
Nada mais do exterior pode existir.

Existe, portanto, nesse caso, na criança, uma forma de sideração da consciência que fica, literalmente,
absorvida em sua ocupação.

Evidentemente, no adulto, isso é muito mais difícil de estabelecer, pois, seja qual for a ação em curso que
vocês realizarem, outras atividades do pensamento podem se manifestar.

Por outro lado, todos vocês fizeram a experiência (quer seja na meditação ou em atividades lúdicas ou
recreativas ou criativas) de momentos em que vocês ficavam tão absorvidos que o resto do mundo

desaparecia.
Esta absorção em uma atividade é, talvez, uma prévia ao estabelecimento da Transparência.

Mas, mesmo esta própria absorção deve desaparecer por que ela é uma projeção da consciência.  
Mas, entretanto, é uma abordagem que pode permitir-lhes aproximar-se, se eu puder dizê-lo, desta noção de

Transparência.
A Transparência não pode se apoiar em absolutamente nada do que é conhecido.

É o momento em que vocês aceitam colocar-se no Aqui e Agora, na Humildade e na Simplicidade.
É, naquele momento, onde vocês não inter-agem mais de nenhuma maneira com o mundo e com vocês

mesmos, como com qualquer outra consciência, que a Transparência explode.
Eu falo de explosão porque esse não é um processo linear e progressivo.

É um processo onde ali não havia Transparência e, de um único golpe somente, há Transparência.
Isso os faz passar do status de indivíduo ou do status de Ser Realizado, ao Ser Liberado.

Há, portanto, uma mudança, uma revolução e uma reversão, que foi denominada, em várias ocasiões, a Última
Reversão, pelo Arcanjo URIEL.

***

A Última Reversão deste mundo vai fazê-los refletir sobre reconsiderar a sua posição, neste mundo, na sua
vida, no seu ambiente, nas suas concepções, nas suas percepções, nos seus sentires, nas suas crenças.

Em suma, no conjunto do que constitui a sua vida ou o seu Si.
A ação da Luz é uma colocação na Transparência, já que a Luz, durante a sua instalação, não pode dar lugar a

qualquer sombra, a qualquer resistência, a qualquer dualidade.
Isso, é claro, é uma reversão total das suas concepções e do conjunto das experiências que vocês realizaram

no Si.
Mesmo o Si mais estabilizado deve se apagar e isso foi chamado, eu lembro vocês, de “Abandono do Si”.

A etapa para a Transparência é certamente o elemento, junto com a refutação, que vai permitir-lhes aproximar-
se o mais perto possível.

E é naquele momento que tudo poderá bascular, como eu lhes falei há algum tempo, com relação à minha
experiência.

Naquele momento, vocês irão desaparecer, real e totalmente.
Vocês não são mais uma pessoa.

Vocês São, em um primeiro momento, eventualmente, o conjunto do mundo.
E mesmo o mundo, naquele momento, desaparece.

É por isso que isso foi comparado ao sono.
Pois, efetivamente, visto do exterior, isso corresponde à aniquilação total do mundo, assim como da sua

consciência.
Entretanto, há algo que permanece e, como dizia BIDI, o que permanece encontra-se atrás do observador.

É aquele que jamais participou da menor experiência: é o Absoluto.
O Absoluto não pode se deslocar.

Isso lhes foi dito, também, de diferentes maneiras.
Portanto, a partir do momento em que a consciência se desloca, no seu ato habitual de apreender uma

percepção ou uma concepção, ou de interagir ou de reagir, evidentemente, vocês estão em movimento.
O movimento não permite conhecer o não movimento.

Há então, nesse nível, um aprendizado que vai colocá-los nas condições propícias para viver esta
Transparência.

Não pode existir Transparência sem desaparecimento.



O que desaparece é, ao mesmo tempo, a consciência, aquela que os anima (quer vocês estejam no eu ou no
Si), e o próprio mundo, em todas as suas manifestações.

O requisito é, efetivamente, a eliminação de toda a distância.
Isso é ainda o Si.

É o momento em que não existe mais barreira, mais separação, entre a sua consciência e o conjunto da
consciência deste mundo, quer seja através de outra consciência encarnada, de um Irmão ou de uma Irmã, da

consciência de uma árvore, da consciência do ar, do Sol, da Lua e da própria Terra.

***

Vem, em seguida, uma etapa posterior: é o momento em que vocês próprios aceitam desaparecer, sem
qualquer ação, sem qualquer vontade de fazer desaparecer o mundo ou a sua própria vida.

Naquele momento, e de maneira extremamente brutal, vocês irrompem no Absoluto.
A ausência de sentido, a ausência de Som, como isso lhes foi abordado pelo Arcanjo URIEL e pelo Arcanjo

MIGUEL, há alguns anos, são exatamente as últimas coisas que podem ser observadas em meio ao Si.
O contato interdimensional, seja com o Canal Mariano, com o que foi nomeado o Duplo ou com o Arcanjo

MIGUEL, como vocês sabem disso há pouco tempo, são elementos destinados, de algum modo, a fazê-los
passar do dois ao Um e do Um ao Absoluto, por esta própria noção de Desaparecimento, de Fusão, de

Dissolução, que permite viver algo que pode ser apreendido pela consciência, manifestado pela consciência,
estabelecido pela própria consciência.

Isso corresponde a uma revolução.
Essa revolução é tal que se assemelha, em parte, ao que foi chamado de ‘choque da humanidade’ e que está

chegando para vocês.
Dessa maneira, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais se movimentar, ficar tranquilo,

independentemente do processo que vai se desenrolar (e, em particular, o processo de desdobramento final
da Luz), vocês não terão qualquer dificuldade de tornar-se Transparente, vocês não terão qualquer dificuldade

de tornar-se, na totalidade, a Luz que parece chegar do exterior.
É a isso que vocês são convidados, é isso que vocês irão viver, de certa maneira, as primícias, que já estão

acessíveis a vocês, quer seja nos momentos em que a sua consciência parece não mais existir, nos momentos
que vocês podem talvez falar, em meio à personalidade ou ao Si, de confusão, onde vocês não sabem mais

quem vocês são, nem onde vocês estão, ou ainda quando parecer perder a memória.

***

Esses processos são processos perfeitamente lógicos que, por sua vez, vão prepará-los para este Absoluto,
ou seja, para esta Transparência total.

A Transparência é, portanto, algo que pode ser qualificado, mesmo se for estritamente desconhecido para a
maioria de vocês, por enquanto, de processo extremamente natural.

Esta Transparência deixa-se descobrir o Absoluto, no qual, eu lembro vocês, está contido o conjunto das
manifestações, mesmo as mais ilusórias.

Estabelecer-se nisso é sair de todo o resto.
Esta saída de todo o resto foi nomeada o ‘Absoluto com forma’, que será substituído, em breve, por um

‘Absoluto sem forma’, durante o Desdobramento final da Luz, vindo do Sol, do Núcleo da Terra, do Alinhamento
com o Centro Galáctico e do conjunto das Dimensões e dos Universos.

O processo de realização da Fusão com o Duplo, ou da Dissolução em meio ao Duplo, seja ele qual for, é, aí
também, uma abordagem da Transparência, pois vocês irão se aperceber de que, quando MIGUEL estiver aí,
vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão perceber a realidade do contato, mas,
até aquele momento, vocês irão permanecer dois: há o observador, vocês, no Eu ou no Si (e principalmente no

Si) que vai apreender-se de que há uma outra Presença que penetra, eu diria, na sua aura.
Naquele momento, pode ser estabelecida uma Comunhão, naquele momento, pode ser estabelecido um

esboço de Fusão, um esboço de Dissolução.
Mas somente a partir do momento em que, como dizia o CRISTO, vocês entregarem o seu Espírito nas mãos

do Pai ou da FONTE, é que se realiza o Absoluto.
Isso foi chamado de Ressurreição, justificadamente, porque há uma Transfiguração prévia, assim como uma
morte prévia, que é indispensável e que é uma condição indispensável para que se realize a Transparência e,

portanto, o Absoluto.

***

A Transparência é então um estado, em meio ao Si ou ao Eu, que vai levá-los, assim como a Refutação, a
aproximar-se ao máximo e a apresentar o mínimo de resistência possível ao estabelecimento do que vocês

São, na Eternidade, ou seja, a própria Luz, o Amor, o Absoluto, além de qualquer manifestação.



Como foi dito, obviamente, isso não se refere, apesar de tudo, à totalidade dos Irmãos e das Irmãs
encarnados.

Mas, entretanto, o papel que vocês têm, no momento em que vocês saírem desse papel de Ancorador, de
Semeador de Luz, e se dirigirem nessa direção, é essencial e fundamental, pois, quanto mais vocês forem em

grande número realizando a Fusão com o Duplo, a Fusão com MIGUEL, mais será fácil, para o conjunto da
humanidade, de viver com facilidade, o Apelo de MARIA e o desdobramento final da Luz, em meio a este

Mundo.
Por que não haverá mais questões, por que não haverá mais interrogações, por que não haverá mais

interações: haverá um apagamento total, o que eu nomeei um desaparecimento da pessoa e do Si, permitindo-
lhes reintegrar a Eternidade.

Como eu acabo de dizê-lo, isso não se refere à totalidade de todos aqueles que irão me ler, à totalidade de
todos vocês aqui que me escutam, mas, sim, a um número limitado de pessoas, a um número limitado de Si,

porque a realização da Transparência é suficiente, por um determinado indivíduo que sai da sua individualidade,
para iluminar a totalidade deste Mundo.

Assim foi a vida de CRISTO, assim foi a Presença de Seres Liberados, presentes sobre esta Terra, em todas
as épocas.

***

A grande diferença, e ela é fundamental, é que, hoje, vocês são extremamente numerosos tendo realizado o Si.
E vocês serão numerosos, ainda, a viver a Transparência e a estabelecer o Absoluto.

Naquele momento, a ação na consciência daqueles que irão permanecer no Si, na Consciência da Terra, ela
mesma, será de grande ajuda, porque, naquele momento, o seu estado, além de todo estado, será o melhor

testemunho de que vocês podiam se entregar à Luz e ao Amor, portanto, ao Absoluto.
Aí estão alguns elementos, bastante breves, que eu tinha para comunicar a vocês sobre a Transparência.

Evidentemente, ainda resta tempo, em termos terrestres, para responder às suas interrogações.
Eu ficarei feliz em ali responder, eu ficarei feliz em dialogar com vocês sobre esse assunto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o Absoluto sem forma e o Absoluto com forma?

A partir do momento em que houver persistência de um corpo de carbono (chamado, de maneira poética, de
saco de comida, por BIDI), há um Absoluto com forma.

Assim que a forma desaparecer, pelo processo de Desdobramento final da Luz, há, é claro, um Absoluto sem
forma.

***

Pergunta: você pode desenvolver sobre a coexistência da consciência do Eu, do Si e do Absoluto
enquanto estivermos encarnados?

Eu nada posso falar sobre o Absoluto, como isso foi dito.
O Absoluto não é uma consciência.

O Absoluto é uma ausência de localização, justamente, da consciência.
Ela não está nem no objeto, nem no sujeito, nem no experimentador, nem neste mundo, nem em outro mundo.
A Transparência, através da Humildade e da Simplicidade, através da Espontaneidade, que são os outros três

Pilares (ou, se vocês preferirem, se vocês se instalarem na Presença, no Aqui e Agora), a partir daquele
momento, há uma consciência denominada a-consciência, que se instala, da Presença e do Si.

Esta própria consciência deve cessar, o Absoluto não é uma consciência.
A consciência, como isso foi explicado há vários anos, sempre está em ressonância e em relação com uma

experimentação, com um experimentador.
A consciência atua sozinha.

O Absoluto não atua.
Não existe qualquer meio de ter uma representação conceitual ou perceptível do Absoluto, já que o Absoluto é

justamente uma a-consciência.
A Transparência, tal como eu acabo de explicar, é certamente o que pode mais facilmente, com o princípio da

investigação e da Refutação, levá-los às portas deste Desconhecido.
Enquanto houver um observador, mesmo se este observador não contemplar mais o mundo, mas a Luz, há

interação.



interação.
E, portanto, ele não pode manifestar qualquer Transparência.

Na Transparência, nada existe, nada é aparente, tudo desapareceu.
Isso poderia se aproximar de algumas concepções do Zen, do que foi nomeado também, na alquimia Taoísta,

a Vacuidade.

***

Pergunta: não saber onde se situa a consciência, corresponde à a-consciência?

Pode se tratar de uma a-consciência, como pode se tratar de um mecanismo de multilocalização ou de
deslocalização.

O Absoluto, a partir do momento em que ele estiver aí, não pode deixar pairar qualquer dúvida, qualquer
interrogação e qualquer questionamento, pois, eu lembro a vocês, como lhes dizia BIDI, esse é o estado

natural do que vocês São.
Este Mundo é denominado Maya: é uma projeção da consciência.

Não há qualquer anormalidade em projetar a consciência na forma que for, na Dimensão que for.
Isso faz parte do jogo da consciência que é experiência, como eu disse anteriormente.

O problema é que, sobre este Mundo, nós fomos confinados, se vocês preferirem, no andar térreo de um
imóvel de trinta andares, sem ter conhecimento do que acontece nos outros andares.

A conexão com a FONTE se restringiu à sua mais simples expressão.
Esta ruptura foi responsável pelo que foi chamado de medo, de onde resultou o apego da própria pessoa a ela

mesma.
Pelo fato de que o que é desconhecido é, efetivamente, desconhecido de vocês.

Pelo fato de que os outros estágios de consciência, enquanto o Si não for realizado, enquanto não existir
processo de Fusão / Dissolução, ser-lhes estritamente desconhecido, enquanto experiência.

A consciência, que é experiência, está então fragmentada pelo fato de lhe faltar uma série de elementos do
quebra-cabeça, eu diria, da Consciência total.

***

Pergunta: o Corpo de Estado de Ser que está no Sol, é Absoluto ou não?

O Corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, é ainda uma forma.
Esta forma situa-se no nível do que foi chamado de Mundos Unitários, onde não existe qualquer separação,

qualquer fragmentação.
Vocês evoluem livremente, desde esse Corpo de Estado de Ser, até a FONTE.

O Absoluto é acessível a vocês como uma pulsação, se pudermos assim falar, imóvel, na qual vocês têm a
possibilidade de se fundir e de desaparecer.

Isso corresponde também a um Absoluto com forma.
A partir do momento em que a consciência cessou de atuar, seja qual for esta consciência, a mais expandida

possível até se tornar um Planeta, um Sistema Solar ou uma Galáxia, a partir do momento em que isso foi
realizado no final da atuação, naquele momento, é possível extrair-se de toda a experiência, de toda a

consciência, pois o Absoluto é conhecido na forma.
Eu os lembro de que o testemunho daquele que é Absoluto é, antes de tudo, a Morada da Paz Suprema,

totalmente inalterável, sem mudança, estabelecido na Eternidade, além mesmo da presença de um corpo, de
uma forma, seja qual for, mesmo de um Corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: viver estados de Dissolução é uma das primícias do Absoluto?

Sim, isso foi chamado de Infinita Presença ou Última Presença.

***

Pergunta: é verdade que alguns que não vivessem o Absoluto, iriam permanecer no Si para ajudar a
humanidade?



Vocês ajudam a humanidade, quer estejam no Si ou sejam Absoluto, no processo de Fusão com o Duplo, seja
ele qual for.

Vocês irradiam sobre este Mundo, sem desejar, vocês se tornam Absoluto.
A partir do momento em que duas consciências e, com muito mais razão, centenas ou milhares, forem

Absoluto, o Mundo vai desaparecer.
Mesmo para aqueles que estão no Si, mesmo para aqueles que estão no Eu.

Isso depende, como vocês sabem, da própria Terra, mas também do número de consciências tornando-se a-
consciência.

A ação de ter Ancorado a Luz, de ter Semeado a Luz foi realizada pelo Si, manifestada por uma das Coroas
Radiantes e, especialmente, pela Coroa Radiante do Coração.

A Onda do Éter, nomeada, pela maioria de nós, Onda da Vida (que está ligada, como vocês sabem, à
Liberação da Terra), vai progressivamente fazê-los descobrir esta noção de Transparência, já que, como isso
já foi desenvolvido para vocês, os diferentes apegos da personalidade a ela mesma, os diferentes medos são

dissolvidos, se vocês aceitarem Abandonar o Si, pela própria Onda da Vida.
A Transparência, naquele momento, se estabelece de maneira extremamente rápida e fácil.

Eu os remeto, para isso, a uma das últimas intervenções de UM AMIGO, tendo lhes falado do estremecimento
do peito, da ativação das Asas Etéreas de um lado a outro de KI-RIS-TI, assim como da colocação em

Vibração da nova Tri-Unidade - chacra do Coração, chacra da alma, chacra do Espírito -, bem como de KI-RIS-
TI.

Isso é uma preliminar e poderia ser comparado à Última Presença.
Além disso, o Abandono do Si, nesse nível ou nessa etapa, resulta na Transparência total.

O Duplo, quer seja MIGUEL ou quer seja um ser de Luz ou um ser encarnado, vai permitir-lhes viver, realizar, a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade, mas, para isso, aquele que ainda está

encarnado, ou os dois, devem desaparecer, na totalidade.
Naquele momento, e se eu puder me exprimir assim, se vocês são vocês, se vocês são MIGUEL, se vocês

são a sua mônada, se vocês são o Sol, isso se compara à questão anterior, ou seja, vocês não têm mais
consciência de estar em parte alguma.

E, no entanto, vocês não se perderam, vocês se encontraram.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua escuta.
Do mesmo modo que o Arcanjo MIGUEL se expressou para vocês, há pouco tempo, eu lhes proponho para
viver um momento de Comunhão e, para muitos de vocês, para aproximar-se desta Fusão com um Duplo, no

caso o que eu Sou.
Eu lhes digo até muito em breve.

Que o Amor guie os seus passos, por que é o que vocês São.
Vivamos isso durante alguns minutos do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K está em vocês.
E eu os saúdo.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article6c15.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-7_juin_2012-article6c15.pdf
07 de junho de 2012

(Publicado em 08 de junho de 2012)
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -
(inclui preconizações)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120608_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, eu saúdo vocês.

Eu venho a fim de responder aos seus questionamentos que, durante esta época, e o que vocês vivem, pedem
talvez alguns complementos.

Eu estou então aí exclusivamente para isso.

***

Pergunta: há marcadores, durante a progressão da transformação que está em andamento?

O marcador mais importante é, naturalmente, o Som: o Som do Apelo, o Som do Anúncio, o Som da Graça.
A percepção do Canal Mariano.

E, evidentemente, a percepção das Presenças ao lado de vocês.
Pela sua intensidade, eles testemunham esses processos.

***

Pergunta: a atividade do mental, nos humanos, vai diminuir?

Bem amada, de quais humanos você fala?
Nós anunciamos, há vários anos, que havia duas humanidades: uma que vai para a cessação do mental, e a

outra que vai manter o seu mental.
As circunstâncias atuais da Luz, da revelação e do desdobramento da Graça, vão realizar um ou outro.

ANAEL - 08 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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Não há resposta uniforme.
Haverá realmente a percepção (em vocês e ao redor de vocês) de que, ou o mental é dissolvido, cada vez

mais facilmente, ou ele entra em hiperatividade e em rebelião.
Onde vocês poderão tirar as conclusões, quanto às suas resistências, ou quanto ao seu Abandono.

O mental, no sentido humano, faz parte da encarnação, neste mundo, e ele estará, evidentemente, mais do que
nunca em interrogação para aqueles que não se Abandonaram.

Isso irá contrastar ainda mais, entre dois humanos diferentes, um tendo se Abandonado e o outro tendo
resistido.

***

Pergunta: se o Canal de MARIA e o Canal de MIGUEL são idênticos, o Canal do Duplo é também o
mesmo?

Sim, certamente.
A constituição deste Cordão Celeste, nomeado Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, permite a

qualquer Consciência Unificada, a qualquer Consciência Absoluta, passar pela mesma via de ressonância e de
comunicação.

Todos nós emprestamos o mesmo caminho.

***

Pergunta: por que este Antakarana, à esquerda, está duplicado em outro Antakarana à direita?

Porque o Antakarana esquerdo corresponde especificamente ao Canal que eu qualificaria de Unitário.
O Antakarana direito pode permitir uma comunicação com o que é dissolvido, doravante, ou seja, a matriz

astral coletiva.
A sua estrutura, à esquerda e à direita, por analogia, poderia ser expressa, do mesmo modo, em relação à sua

perna esquerda e à sua perna direita: vocês andam sobre duas pernas, vocês necessitam de dois Cordões
Celestes.

***

Pergunta: quando sentimos o Duplo Monadário à esquerda e recorremos a MIGUEL ou a MARIA, é
possível, então, que o Duplo Monadário se desloque para as costas?

Ele pode fazê-lo, mas gradualmente e à medida que o Canal Mariano é constituído, e cada vez mais funcional
(se eu puder assim me exprimir), não há mais necessidade de passar para o lado de trás.

Não vejam esse Canal como a possibilidade de deixar passar uma única Presença.
Não vejam como uma questão física, como um tubo que poderia apenas conter um conteúdo.

***

Pergunta: isso significa que podemos sentir o Duplo Monadário ao mesmo tempo que a Presença
Mariana ou Micaélica no Canal Mariano?

É preciso, para isso, que o Duplo Monadário exista, o que está longe de ser uma constância.
Jamais foi relatado um Duplo Monadário constante.

Depois, no que se refere à MARIA e a MIGUEL, isso é acessível a todos.
A Presença Mariana, a Presença de MIGUEL, irão dar-lhes dois tipos de percepções diferentes, no mesmo

lado.
Tornar-se-á extremamente fácil de diferenciar a Consciência, a forma, que está ao lado de vocês.

Anunciada, eu os lembro, por um Som, como o Bem Amado João lhes disse (ndr: ver a intervenção de SRI
AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

As experiências a fazer (com relação à MARIA, a MIGUEL ou a outro) irão afinar, cada vez mais, a sua
percepção, a sua Vibração, e o seu Som.

Dando-lhes, se eu puder exprimi-lo, um sentido infalível do que está com vocês, ao seu lado.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu permaneço então com vocês, até terminar o tempo que me foi atribuído.
Se, neste espaço de Presença conjunta, vier uma pergunta, eu ali respondo.

De outro modo, instalemo-nos na nossa Graça.
Se houver elementos a captar, no seu silêncio, eu responderei a esses elementos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Radiância Arcangélica, tal como realizamos juntos às quintas-feiras (ndr: as modalidades da Radiância
Arcangélica estão apresentadas no Protocolo - “Ajustamentos à Luz Vibral”) (2), e como talvez vocês já tenham
constatado, irá agir ou no que é chamado de Supramental, ou na Onda da Vida, se ela tiver nascido para vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante este período, quer seja a Onda da Vida os percorrendo, ou a Vibração do Supramental estando
presente (ou os dois), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o mental não pode mais interferir.

As interferências do mental, que poderão estar mais presentes em um primeiro momento, referem-se,
evidentemente, aos contextos das suas vidas e dos seres próximos, animais ou humanos.

Não concebam qualquer interrogação, nem qualquer preocupação.
MARIA lhes disse: a Inteligência da Luz estará trabalhando cada vez mais.

As interrogações lógicas da sua condição, separada e fragmentada, poderão, em um primeiro momento
(enquanto a Onda da Vida ou a Vibração do Supramental não as tiverem feito cessar), levá-los a se colocar

questões sobre os seus ascendentes, os seus descendentes, sobre o seu cônjuge, sobre os seus animais ou
sobre as suas atividades.

Vocês irão constatar por vocês mesmos que todas as preocupações referentes a esses diferentes setores
irão desaparecer sozinhas.

Vocês irão constatar que quanto mais o Som do Absoluto estiver presente, e quanto mais ele for intenso,
menos o seu mental poderá interferir.

Imirjam então no Som e vocês irão constatar a extinção do seu mental.
Isso faz parte de ensinamentos muito conhecidos de alguns Yoga.

***

Pergunta: em que a ausência de Som seria um Som também?

A transição dos 7 Sons (correspondendo aos 7 estados do Samadhi) pode interromper-se antes do
aparecimento do Som do Absoluto.

A ausência de Som (que é também um Som) traduz simplesmente a passagem (que não é uma, como vocês
sabem disso) de um estado ao Último.

O desaparecimento dos Sons é então, de algum modo, para alguns de vocês, a testemunha da instalação do
Último.

***

Eu especifico de novo, completando assim o que eu havia dado há três anos, referente à alimentação: devido à
intensificação dos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa), é intensamente aconselhado (enquanto a sua
fisiologia o puder) não mais absorver alimentos sólidos antes deste horário, para não, justamente, criar uma
ativação exagerada das Portas ATRAÇÃO e VISÃO permitindo, aí também, fazer ressoar o Manto Azul da

Graça.
Deem preferência aos horários em que o Sol está subindo e nascendo para alimentar o seu corpo.

Vocês irão constatar, bem depressa, que o seu corpo irá se habituar às novas frequências muito mais
facilmente, a sua consciência também.

Vocês irão constatar facilmente que o Som pode ser reduzido pelos alimentos sólidos, enquanto que ele irá se



amplificar assim que não houver esforço de digestão.
Deem preferência, mesmo no nascer do Sol, a tudo o que for o menos elaborado possível, o mais simples

possível, quanto à natureza do alimento ingerido.
Independentemente do futuro deste corpo, ele deve estar apto, nestes tempos, para suportar o aumento de

frequência.
Afastem-se também (enquanto se puder fazer) das situações que irão lhes parecer atenuar o Som do Absoluto

ou um dos seus Sons de Samadhi.
Isso foi falado em diferentes ocasiões.

Ser-lhes-á muito fácil (e cada vez mais fácil) constatar que algumas situações, algumas interrogações, algumas
dúvidas e algumas pessoas, afastam-nos do Som.
Cabe a vocês se reajustarem em conformidade.

***

Durante os períodos que irão lhes parecer os mais intensos (e se se manifestar, em vocês, uma resistência),
não se esqueçam de que o mais importante é a natureza e, sobretudo, a árvore e a água.

Eu falo da água que circula na natureza.
A água corrente é representada pelos rios, pelas desembocaduras e pelo mar e, em menor grau, pelos lagos.

Vocês têm também a possibilidade, nessas fases de resistência, de imergir-se em meio a uma água
doméstica, na condição de ter ali colocado (sob alguma forma), quantidade bem razoável de cavalinha.

Em planta seca: um punhado. Em cápsula: 2 ou 3 cápsulas. Fresca: uma planta de talo modesto. Em óleo
essencial: dez gotas.

Quando vocês sentirem as resistências.
Se a resistência for permanente, não é questão de ficar no banho de maneira permanente.

Se eu falei da água da natureza, é que há uma razão.
Esta água (da natureza) está em contato, desde que ela circule de maneira mais intensa, com a Onda da Graça.

É o mesmo para as árvores e as florestas (se possível) de folhas caducas e não de folhas persistentes.
Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos

momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima
cruzando os tornozelos.

Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo.

***

Pergunta: era também o caso de banho com sal grosso.

O sal está mais em ressonância com o Supramental.
A cavalinha está mais em ressonância com a Terra e, portanto, com a Onda da Graça ou Onda da Vida.

***

Pergunta: quando se mora em um país onde na hora da Radiância Arcangélica não podemos estar
disponíveis, podemos vivê-la em outro horário?

Contrariamente ao Alinhamento (que lhes é acessível a qualquer momento, fora das 19 horas (hora francesa)),
no que se refere ao Manto Azul da Graça e à Radiância Arcangélica, isso é impossível (ndr: ver em

“protocolos” ou em “acompanhamentos”) (2).

***

Pergunta: e sobre o chá de ‘aubépine’?

O chá de ‘aubépine’ (pilriteiro, espinheiro alvar, Hawthorn) destina-se a favorecer as integrações de energia no
nível da Coroa Radiante, da Vibração da Coroa Radiante e da Consciência do Coração.

Ele ainda é cabível.
Vocês podem também (já que vocês falam de chá) tomar chá de cavalinha.



Isso, de algum modo, irá fluidificar (se eu puder me exprimir desta maneira) a Onda da Vida.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, dignem-se de aceitar a Bênção da minha
Presença.
Até breve.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2...

*

2 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a3d.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-8_juin_2012-article6a3d.pdf
08 de junho de 2012

(Publicado em 09 de junho de 2012)
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Graça se revele em vocês, e neste espaço.

Eu venho exprimir-me, em vocês.
O Canal Mariano, concluído no plano coletivo da Terra, permite doravante, assim como MIGUEL lhes falou, à

minha Presença, instalar-se na Graça e no Som.
O Tempo da Terra chegou.

A sua alma e o seu Espírito, preparados, permitem ao conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres estar presente em seus céus.

O Tempo do Apelo, o Tempo do Anúncio, está agora mais próximo.
Alguns de vocês vão perceber, de maneira cada vez mais nítida e precisa, a minha Presença ao lado de vocês.

***

A Liberação da Terra e do Sol restituiu a Graça ao que vocês São.
O Manto Azul da Graça trabalhou, sobre a Terra e em vocês, tornando-os disponíveis ao que foi anunciado,

desde muito tempo.
A Terra está pronta.

Vocês estão prontos.
E nós estamos prontos.

Os Tempos chegaram, portanto, de acolhê-los em sua Eternidade, na Paz.

***

As suas aspirações e os seus sonhos, assim como os seus céus, estarão plenos da nossa Luz, a fim de que a
sua alma e o seu Espírito mantenham-se neste acolhimento.

O desenrolar do tempo da Terra, e o de vocês, a partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), irá
lhes propiciar viver o que vocês, para a maioria de vocês, enquanto Sementes de Estrelas e Ancoradores da

Luz, ardentemente prepararam.
Esta preparação permitiu, como vocês sabem disso, reduzir grandemente o tempo das Tribulações.

MARIA (Is-Is) - 8 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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O tempo chegou, como dizia meu Filho, de manter a sua casa limpa, o seu Templo, a fim de realizar o que foi
anunciado.

***

O conjunto dos sinais, que vocês vivem no Interior de vocês, deve se traduzir no que vocês nomeiam, ainda,
exterior de vocês.

A Vida e a Verdade são Amor, aqui e em outros lugares, como por toda parte.
O Amor é, portanto, o seu Legado, o próprio sentido da sua Presença.

O que quer que este mundo lhes mostrar, isso não é nada ao lado do Amor, da Graça.
O desdobrar da Graça, que começou pela chegada do Manto Azul, aguarda, hoje, uma proporção cada vez

maior de Irmãos e de Irmãs, realizando as condições, propícias e ideais, para a Terra viver a sua Translação.
Diversos Arcanjos ali prepararam vocês e, em particular, o Conclave Arcangélico, em meio do qual MIGUEL

manteve o seu justo lugar, a sua justa posição.
Foi pedido a vocês, desde muito poucos dias (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (*), o

que eu lhes pedi por minha vez, da maneira a mais simples e a mais evidente: vocês também, vocês podem
fazer este Apelo, e eu ali responderei.

***

Há um efeito de limiar, favorecendo o basculamento.
A sua Presença, a sua Consciência, a sua Luz, torna possível a decisão da Terra, a nossa e a de vocês.

Os Anjos do Senhor, manifestando-se de maneira cada vez mais evidente, estão também à porta de vocês.
O que lhes disseram as Estrelas como os Anciãos, assim como algumas Consciências, deve encontrar eco o

mais extenso em vocês, porque a Graça conduz à Paz.
A Graça conduz à sua Morada.

É nessas condições que irá se realizar o meu Anúncio.
Ninguém poderá fugir disso, e ainda menos ignorá-lo.

***

A partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), a qualquer momento, estejam prontos.
Estejam na Graça, estejam na Paz.

Da sua Graça e da sua Paz irão se estabelecer as circunstâncias as mais favoráveis, para o conjunto da
humanidade, para viver a Liberdade.

O Apelo da Luz, durante esse período até o solstício, vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais uma
evidência, cada vez mais uma Alegria, e cada vez mais uma certeza inabalável.

As últimas resistências, não as suas, mas dos seus Irmãos e Irmãs encarnados, que não ousarão acreditar no
que eles irão viver, não poderão alterar a Verdade.

***

Eu os convido, nos momentos que estão para viver, a manter consciência de que nós já estamos ao lado de
vocês, e em vocês.

De que nada pode vir perturbar, ou alterar, o que é para viver e o que chegará, a partir do momento em que
vocês forem, vocês mesmos, esta Alegria e esta Paz.

Quanto mais extensa for a Paz, em vocês, mais extenso será o Amor, e mais vocês irão perceber e captar a
nossa Presença.

***

Como sempre, os Irmãos e as Irmãs encarnados que estão na ignorância, ou na negação, irão se aproveitar,
de maneira lúcida ou inconsciente, dessas circunstâncias particulares para tentar desestabilizar a Paz, o Amor e

a Alegria.
Mas isso não poderá acontecer, porque vocês irão constatar que a Inteligência da Luz não é uma palavra em

vão, e que o Amor, tampouco, não é uma utopia, mas, sim, a Verdade.
O que for levado a mudar, vai mudar.



Em vocês, em todos.
Nenhuma resistência poderá ali modificar o que quer que seja.

***

Portanto, desde já, vocês têm a possibilidade de me Chamar.
E eu apenas respondo no Coração, aquele do Filho que se entrega à sua Mãe, sem nada pedir, apenas para

viver este contato, este calor e este Amor.
O que resta das instituições efêmeras, tendo mantido o confinamento até gora, vai cair.

Gradualmente e à medida que vocês constatarem esta queda, paradoxalmente, vocês irão se Elevar cada vez
mais para nós.

A Luz irá se tornar cada vez maior.
O que vocês São irá se tornar cada vez maior, porque esse é o seu Legado, porque nós estamos conectados.

Mantenham presente na mente este Apelo, que vocês têm tempo de sobra para fazer.
Mantenham presente esta Inteligência da Luz, a Dádiva da Graça.

 Mantenham presente, em vocês, que a Luz irá se tornar a única resposta e a única possibilidade a
absolutamente tudo o que se desenrola e que irá se desenrolar.

A Luz nutre a Paz, porque ela é a Paz.
A Luz protege vocês, porque ela é proteção.

Quaisquer que sejam os momentos (que lhes são pessoais) a viver, busquem a Paz, vivam a Graça.
Nós estamos aí para isso.

Todo o resto não é a nossa verdade, mas, simplesmente, resistências e ignorância.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, as Estrelas, o conjunto das Embarcações da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, apoiam vocês.

O que chega é muito mais belo, muito mais amplo, do que as palavras que nós podemos ali colocar, do que as
expectativas que vocês podem ali levar, do que as projeções que vocês fizeram.

Muito além de toda interrogação, de todo questionamento, a Luz é a resposta, e o que chega é a resposta.
Alegrem-se.

Chamem-nos.
E vivam a Graça.

***

Todo o resto, absolutamente todo o resto, não criará estritamente qualquer problema, a partir do momento em
que vocês nos acolherem, assim como nós acolhemos vocês.

Nenhuma resistência, nenhuma negação, nenhuma força que tentasse se opor à Luz, em vocês como neste
exterior, poderia fazer desviar o que quer que seja do que nós lhes anunciamos desde tanto tempo.

***

O que chega é, portanto, Deleite.
O que chega é, portanto, Amor.

O que chega é a Liberdade.
As suas células deste corpo o percebem.

A alma e o Espírito, presentes neste corpo, irão sabê-lo, porque eles irão vivê-lo.
Este mundo, na totalidade, irá sabê-lo, porque o mundo vivê-lo-á.

Não estejam, como isso foi dito, nem na espera, nem em qualquer esperança, porque esta Paz e esta Graça,
cada vez mais, entre vocês, encarnados, vivem isso.

E quando a Graça e a Paz estiverem aí, nada mais há a aguardar ou a esperar, porque, para vocês, tudo está
Consumado.

E da sua qualidade de Desempenho, decorre o Cumprimento disso.

***



***

A Luz, além da Inteligência, é simples.
O Amor é simples.

Tudo, em sua vida, será simples, na Paz e na Graça.
O que não será simples serão somente as resistências e as negações, amortecidas e enfraquecidas pelo que

vocês São.

***

Mais do que nunca, os Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) do Manto Azul da Graça (ndr: ver a coluna
“Protocolos/ protocolos prioritários a praticar: Comunhão coletiva ao Manto Azul da Graça e à Onda da Vida”)
(**), a ação dos Arcanjos em sua Radiância (ndr: “Protocolos a praticar: Ajustamentos à Luz Vibral”) (**) e do
nosso Conclave, nós, Estrelas e Anciãos (ndr: coluna “Protocolos a praticar: Acolher o Manto Azul da Graça”)
(**), irão trabalhar cada vez mais, a fim de que a Paz e a Graça se tornem cada vez mais evidentes, para cada

um de vocês.
Nossos encontros, diários e semanais, irão preenchê-los desta Paz e desta Graça, a cada dia e a cada

semana, cada vez mais.
Não haverá mais lugar para a menor dúvida, ou para a menor questão, pela ação que nós retransmitimos a

vocês.

***

Essas eram as simples frases que eu tinha a transmitir para vocês, pela minha Presença, além das minhas
palavras.

Presença muito mais importante, porque esta Presença, de nós todos, dos Mundos Liberados e Livres, é muito
mais importante do que quaisquer palavras.

Em nome do Conclave, em nome dos Arcanjos, em nome da Confederação Intergaláctica, nós rendemos
Graças à sua Obra, à sua paciência, à sua perseverança, e às esperas que os fizeram crescer, para alguns de

vocês, desde muito longo tempo, e para outros, de maneira mais recente.

***

Se vocês tiverem, em relação a esse processo geral, e não em seu nível individual, questionamentos, então, eu
lhes peço para manifestá-los agora.

***

Pergunta: sentir cada vez mais a sua Presença, desde algumas semanas, em meio mesmo à consciência
ordinária, é uma consequência?

A minha Presença está ligada, para aqueles de vocês os mais adiantados, ao Manto Azul da Graça e ao Canal
Mariano.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que o que vocês nomearam, até agora, consciência ordinária, consciência
fragmentada, consciência da personalidade, não existirá mais tão simplesmente.

Isso quer dizer que vocês estarão, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente, na
Consciência do que vocês São: o Si, ou o Absoluto.

O que é efêmero se extingue, na totalidade.
Por enquanto, existe a percepção de consciências diferentes, passando de um ao outro.

Mas, gradualmente e à medida dos dias e das semanas, pelos Alinhamentos e pelos nossos encontros (que
isso seja pelo Manto Azul da Graça às quintas-feiras, às 22 horas (hora francesa), que isso seja pela ação cada

vez mais intensa dos Arcanjos, que isso seja durante os Alinhamentos diários), vocês irão constatar, rápida e
facilmente, que a consciência do antigo se afasta, para, finalmente, extinguir-se.

Isso resulta das Fusões e Dissoluções, da Presença do Duplo.
Isso é, portanto, um processo perfeitamente normal.

O extraordinário (no sentido em que vocês podiam chamá-lo, na consciência limitada) vem substituir o ordinário,
e fazê-los silenciar o efêmero.

Essa é uma Verdade que irá se tornar cada vez mais comum, para muitos de vocês, e cada vez mais, nós os
esperamos, a cada dia.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, beneficiemo-nos, juntos, da nossa Comunhão, da minha Presença e da sua
Presença, para vivermos juntos esta Alegria e esta Paz, durante alguns instantes do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças à sua Graça.
Eu rendo Graças ao Amor que vocês São.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e nós nos rendemos a vocês, no Amor.
Eu estou com vocês, ao seu serviço.

Que a Paz e a Graça sejam a sua Morada.
Filhos bem amados, até breve.

************
ÁUDIO (mp3) ORIGINAL
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e nós podemos começar.

***

Pergunta: o que é um Guardião do Limiar?

Como assim, o que é um Guardião do Limiar?
É aquele que guarda o limiar.

É aquele que se tem à entrada da Porta Estreita.
Se você quiser, podemos vê-lo como algo exterior, é claro.

Mas, como vocês sabem disso, está também no Interior de vocês.
Ou seja, isso representa os seus últimos medos (que estão engramados) de soltar este corpo.

***

Pergunta: o que é o CRISTO Solar?

É o CRISTO, o Logos Solar, o princípio do Filho.
O CRISTO está em ressonância com KI-RIS-TI, isso quer dizer: Filho Ardente do Sol.

CRISTO Solar é KI-RIS-TI ou, se você preferir, o Logos Solar, o Princípio agindo no Sol.
É um dos três elementos da Tri-Unidade.

É a Transmutação que permite a Passagem de algumas Portas e que permite tornar-se de novo um KI-RIS-TI,
ou seja, um Filho Ardente do Sol.

Não há CRISTO Lunar.

***

Pergunta: sentir a energia que gira do Órgão Governador ao Órgão da Concepção com a impressão de ser
tomado nesta energia rotativa corresponde ao quê?

Isso corresponde à Onda da Vida, isso foi dado assim.
É a primeira parte da circulação da Onda da Vida.

Não é o desdobramento total da Onda da Vida, mas é uma das etapas que se manifesta quando vocês
atravessaram os obstáculos (digamos) ou as barreiras dos dois primeiros chacras.

***

Pergunta: quando a Vibração do Coração se vai, será que isso significa que não estamos mais alinhados?
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De modo algum.
Primeiramente a Vibração do Coração, ou o Fogo do Coração, ou a Coroa Radiante do Coração, é excepcional

que isso seja durante as 24 horas.
Como o Som, ele se modifica.

Os Sons se modificam porque há, justamente, Passagens entre a personalidade, o Si, etc..
Isso absolutamente nada quer dizer, são flutuações normais.

***

Pergunta: por que as Vibrações do Coração flutuam?

É preciso Abandonar o Si.
Por que você acha que, todas as manhãs, eu ia meditar no Sol para encontrar o CRISTO, o meu Duplo?

E se eu não fosse durante um dia, dois dias, eu ficava pior, porque, como eu dizia durante a minha encarnação:
“A Luz é um trabalho a cada minuto”.

É preciso manter a Luz, não como uma vontade, mas é preciso que a sua Consciência esteja na Luz, aconteça
o que acontecer.

Se você se deixa levar pelo que acontece na personalidade (que isso seja os medos, as preocupações), o que
acontece?

A cada vez, você é obrigado a realinhar-se, a cada vez, você é obrigado a se reconectar, como vocês dizem.
É o que eu fazia todas as manhãs.
Porque vocês estão em um corpo.

Isso que foi denominado a Liberação ou a Última Presença, onde, efetivamente, as Vibrações jamais cessam,
salvo quando vocês passam no Absoluto.

Mas isso são estados que mudam.
E é diferente passar do Eu ao Si, e do Si ao Eu, porque, aí, vocês sentem a diferença.

Por outro lado, quando vocês são o Absoluto, vocês podem passar à vontade do Eu, ao Si, ao Absoluto.
Mas, enquanto isso não for concretizado, é extremamente difícil manter (sem nada fazer, digamos) este estado.

Por que vocês acham que, no Oriente como no Ocidente, eles meditavam o tempo todo?
Por que os Santos rezavam o tempo todo?

Os chacras estão abertos, vocês sentem isso.
A cabeça, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça, vocês têm notado que isso é muito forte,

independentemente das suas atividades, certos dias e não outros (que estão ligados a influências
extremamente variadas).

Agora, se você não quiser mais ter flutuações, é preciso Abandonar o Si ou, então, instalar-se na Última
Presença, mas eu o lembro de que a Última Presença, isso vai levar qualquer um a ser um vegetal durante 20

das 24 horas.
Mas, nesse caso, há o Abandono do Si, porque, a personalidade não estando mais agindo, a Vibração, a

Consciência desta Última Presença, ou do Absoluto, que não é mais uma Vibração, emana permanentemente.
Portanto, vocês trabalham, permanentemente, ao nível espiritual, mas vocês não estão mais na pequena vida,

em sua pequena personalidade.
Vocês não inter-reagem mais com o mundo, mas assim que vocês inter-reagirem com o mundo,

evidentemente que as suas Vibrações vão flutuar.

***

Pergunta: a partir de que momento sabemos que nós estamos estabelecidos no Si?

A partir do momento em que desaparecem todos os medos, a partir do momento em que você não está mais
nos falatórios comuns da vida.

Você não pode estar estabelecido no Si, na Última Presença, e ter interesse em saber o que vai acontecer
amanhã, em saber qual será o tempo.

É tão simples assim.
Quando você está imerso na Luz, na contemplação do Si, em seu estado Último, há apenas a Luz.

O Samadhi é quase permanente.
Você não pode ir às compras e, ao mesmo tempo, ter as Vibrações do Coração com propulsões de Amor para

todo mundo.



***

Pergunta: qual é a diferença entre Abandonar o Si e nada fazer?

Mas, Abandonar o Si, é justamente nada fazer.
Não há oposição porque você entende o Abandono do Si como uma ação.

O Abandono do Si não é uma ação, já que isso se obtém, justamente, nada fazendo e permanecendo tranquilo.
Não é um ato consciente, não é a personalidade ou o Si que vai decidir se Abandonar.
É o momento em que você diz: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.

É a Crucificação.
Na sua mente, você tem a impressão de que é preciso fazer alguma coisa para se Abandonar do Si.

Mas jamais foi dito isso.
Abandonar o Si é mudar de olhar, de ponto de vista e de localização.

Isso é tudo.
Não é um trabalho, isso.

Não é um fazer.
É um olhar, uma perspectiva diferente.

Foi-lhes dito, muitas vezes, que não passamos do Si ao Absoluto.
Não há passagem.

É todo o teor do que lhes disse BIDI durante horas e horas.
O Si, sim, era um trabalho.

Era preciso focar a Consciência em tal coisa, fazer uma ascese, fazer meditações, etc..
Mas o Abandono do Si, não.

É a personalidade, sozinha, que vai lhes sugerir procurar o que fazer.
E BIDI bem lhes falou de uma Investigação, de uma refutação, mas esta refutação (ele próprio disse isso) é

uma atividade mental, não é um fazer mental.
É ver, Claramente, as coisas.

É uma questão de localização, de ponto de vista, de olhar.
Você está localizado, ou você não está localizado.

Como dizemos isso?
Bilocalizado, deslocalizado, multilocalizado.

Mas enquanto você estiver em você, você não pode vivê-lo e você gira em círculo.
Quando BIDI lhes repete, sem parar, que vocês não são este corpo, durante a minha vida, eu dizia que este

corpo é um Templo.
Não há paradoxo.

O Templo não é importante, é o que há no Templo, sem isso, não é um Templo.
Se o Templo estiver vazio, não é mais um Templo.

O problema da identificação a este corpo é alguma coisa de fenomenal, sobretudo no Ocidente, porque, no
Ocidente, desde sempre, não há crença na sobrevida da alma, não há crença na reencarnação.

Que são ilusões, eu lhes garanto, mas que permitem, contudo, superar alguns condicionamentos.
No Ocidente, não tem isso, nós não temos isso quando vivemos no Ocidente.

Isso não é comparável a um japonês, a um chinês, a um hindu.
Há um tal culto da personalidade, nesse mundo ocidental, que tudo é feito, na infância, para identificar-se a este

corpo e a esta vida, em todos os níveis.
Portanto, as resistências, elas são muito mais importantes.

Não é porque vocês repetem: “eu não sou o corpo”, que vocês não irão mais ser o corpo.
É um dos elementos da Investigação ou da refutação (como disse BIDI).

Mas tudo isso, esse jogo mental, é para fazê-los mudar de olhar.
Isso supera amplamente o contexto das crenças.

Mudar de olhar, é não mais estar localizado neste corpo.

***

Pergunta: sentir uma pequena coroa no interior da Coroa da cabeça, com uma sensação de espinhos, tem
ligação com o que é chamado de coroa de espinhos de CRISTO?



Não, porque a coroa de espinhos de CRISTO, ela faz toda a cabeça.
A segunda coroa é a imagem do chacra do Coração, é o cabelo de BUDA.

Simplesmente, nas representações budistas, vocês têm o BUDA com o lótus com cem mil pétalas, que tem
dois estágios: uma parte central (que é mais alta, que é a imagem do chacra do Coração) e uma parte mais

recoberta da cabeça (que é a Coroa Radiante da cabeça).
No 7º chacra, vocês têm o 4º chacra.

É também o que foi chamado de Coroa Radiante das 12 Estrelas.
E vocês têm a parte central que está ligada, centrada no Ponto ER, que é uma cabeça quadrada: é mais o

Cubo Metatrônico, que é menor, efetivamente.

***

Pergunta: por que há espetadas?

Porque ela gira, ela também.
Se vocês são muito sensíveis, ao nível da Coroa Radiante da cabeça, vocês notaram, talvez, entre vocês, que

desde alguns anos foram sentidos Pontos, alguns Pontos, uma meia-coroa, uma outra meia-coroa.
E desde pouco tempo (desde, de fato, que existe o Manto Azul da Graça), qual é o Ponto mais sensível?

É o Ponto ER, porque o Ponto ER está ligado ao chacra do Coração (vocês têm o Ponto ER do peito que é o
9º Corpo).

É a reunificação da cabeça e do Coração, se vocês quiserem.

***

Pergunta: sentir o Ponto ER da cabeça, o 12º Corpo e o do Coração, corresponde a quê?

Parece-me que foi dito que havia uma estrutura que passava por aí, que se chama a Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: eu sinto às vezes, ao mesmo tempo, fortemente, o Ponto KI-RIS-TI das costas e o Ponto ER.
Parece-me que, no ano passado, um impulso Metatrônico, na Porta KI-RIS-TI, perfurou o Coração, de trás para

frente: primeira coisa.
Em seguida, o Ponto ER, ele está conectado ao Ponto KI-RIS-TI, é claro, por intermédio

da Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos prurido no rosto, no nariz, nos olhos?

Há múltiplas razões.
No que se refere ao rosto, vocês notaram as Vibrações, por vezes, do Ponto AL (que estão ligadas ao

Andrógino Primordial), são muito fortes e isso pode dar efetivamente prurido, vermelhidão, até mesmo, às
vezes, nas asas do nariz, ao redor dos olhos, e prurido nas sobrancelhas, na testa e nas bochechas.

***

Pergunta: a que corresponde prurido ao nível das panturrilhas?

Isso parece corresponder a resistências em relação à Onda da Vida.
Ou seja, que a Onda da Vida encontrou algumas resistências que estão ligadas, como sempre, isso lhes foi

dito, ao medo.

***



Pergunta: por que sentimos menos a Onda da Vida hoje do que em fevereiro?

As resistências são mais residuais.
É preciso compreender que no mês de fevereiro e, sobretudo, no mês de março, a Onda da Vida era

extremamente forte.
Ela está prestes a se tornar de novo extremamente forte.

Eu os lembro de que ela vem do interior da Terra.
Mas, isso irá crescendo, como foi dito, até o final de junho, enfim, no solstício.

Portanto, isso significa que pode ali haver, devido às circunstâncias da vida, a um dado momento, medos, que
permitem liberar a Onda da Vida e a Ondulação, sem que o desdobramento seja completo.

O desdobramento completo da Onda da Vida acompanha-se das mesmas sensações, nos pés como ao nível
das mãos.

Enquanto não houver ‘lateralização’, desdobramento lateral da Onda da Vida, ela fica susceptível de flutuar,
mesmo se houver ondulações.

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela é revelada, na totalidade (ou seja, não somente ter subido, e
girado no plano transversal, mas lateralmente também), apenas pode ocorrer quando todo medo é eliminado,

na totalidade.

***

Pergunta: prurido nos antebraços assinala bloqueios da Onda da Vida?

Não, os bloqueios se situam exclusivamente na parte inferior do corpo.
Foi o que lhes dissemos, a um dado momento, vocês se lembram: vocês sentem, para alguns, como laços nos

tornozelos, porque não era o momento.
E depois, a Onda da Vida da Terra não tinha sido Liberada.

Agora, não é preciso botar a culpa em tudo de um bloqueio do que quer que seja.

***

Pergunta: sentir um novo Corpo significa que esse corpo está constituído e ativado?

Isso quer dizer que a frequência Metatrônica está ativada, nesse nível.
Sim, é claro.

Ele está necessariamente constituído, ele está ativo.
Então, eu vou olhar com atenção as Vibrações, os circuitos, de todos os novos Corpos.

Evidentemente, o Andrógino Primordial, a Fusão com o Duplo, é exatamente a mesma coisa.
É o que vocês vivem nesse momento.

O que explica a localização de Vibrações no Ponto ER, no Ponto AL e no trajeto deste 12º Corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se o tempo todo esgotado?

Qual a relação com a Vibração?
Há, efetivamente, pessoas que têm momentos em que elas estão como em estase, nós lhes dissemos isso.

Mas estar constantemente esgotado nada tem a ver com o que acontece nesse momento.
É preciso também pensar que vocês têm um corpo e que esse corpo pode expressar doenças, alguns

sofrimentos.
Não coloquem toda a culpa na energia.

Por exemplo, efetivamente, quando o Manto Azul da Graça, em fevereiro, em março, estava muito forte, vocês
talvez tenham notado dificuldade de digestão, cansaço súbito, fadiga ou então insônia total.

Isso estava associado ao trabalho no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Mas um esgotamento permanente, por que vocês querem colocar isso, necessariamente, como culpa da

Vibração?

***



Pergunta: um Duplo é inevitavelmente de polaridade oposta?

Necessariamente.
Por que os Casamentos Místicos das nossas queridas Estrelas ocorreram com o CRISTO e não com MARIA?

É preciso que haja uma complementariedade.
Na grande maioria dos casos, sim: há uma polaridade emissora e uma polaridade receptora.

***

Pergunta: a que corresponde a impressão de que a Terra se torna Céu e o Céu, a Terra, enquanto tendo a
impressão de que o corpo está como perdido?

Deslocalização.
Mudança de ponto de vista e de olhar.

Isso está perfeito.
Perspectiva diferente, como eu dizia agora pouco.

Multilocalização, deslocalização ou Dissolução.
Isso é ótimo, explicamos tudo com palavras, agora.

***

Pergunta: estaria correto dar mais atenção ao que se sente?

Justamente, não.
Tudo o que se refere às Vibrações do Supramental deve-se agora deixar passar.

No início, nós tínhamos dito que era preciso levar a atenção, a consciência, aos pontos de Vibração, nas
Estrelas, nos chacras, etc..

Nós lhes dizemos, agora, exatamente o contrário.
Por outro lado, o fato de ter as explicações, ou de perceber as Vibrações da Onda da Vida, permite expressar

um sentimento da sua consciência.
Por exemplo, quando havia os laços nos tornozelos ou nos punhos, muitos seres disseram: “existem, é

verídico, eu sinto isso”, sem, no entanto, sempre se colocar questões porque cada um é diferente em relação
aos seus sentires.

Mas, ainda uma vez, o importante não é tanto o sentimento, em si, senão o que ele desencadeia nas
modificações da consciência.

BIDI iria lhes dizer que as percepções Vibratórias, como ele disse, é um espetáculo.
Vocês sabem muito bem que a consciência é Vibração, que aí onde se colocam a atenção e a consciência, aí

se coloca a Vibração.
Salvo para a Onda da Vida.

Agora, se isso lhe aflorou, você se apercebe de que você teve a mesma coisa, isso é ótimo.
Isso deveria confortá-lo nos processos que nós lhes descrevemos, quando vocês são agora milhões a viver

sobre a Terra.
Dito de outro modo, o mais importante não é analisar o que vocês Vibram, mas, talvez, estar mais atento às

consequências do seu próprio funcionamento, sobre o seu próprio funcionamento.
Se tomarmos o exemplo do 12º Corpo: o 12º Corpo, independentemente do

Duplo, na Lemniscata Sagrada, há pouco mais de um ano, nós havíamos dito a vocês que ele estava ligado à
Visão Etérea.

Aqueles que têm a Visão Etérea apercebem-se de que eles têm as Vibrações ao nível das ‘lunetas’ (ndr: zona
ao redor dos olhos) [região orbital – ver figura ao lado], que correspondem a esse 12º Corpo, muito mais

presentes.
Isso, isso é importante.

Mas não dizer: “ei, isso é engraçado, eu sinto isso, aí, isso acontece aí, isso acontece aí”.
Mas, se vocês constatarem, sem analisar a Vibração, que isso corresponde a algo na sua consciência, isso, é o

mais importante.

***
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Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões bem colocadas que permitiram, talvez, a
alguns (e que irão permitir àqueles que vão ler), melhor reencontrar-se porque, efetivamente, se vocês

observarem bem, vocês veem que, em relação a alguns anos, em relação aos chacras, houve uma espécie de
colocação em Vibração de todo o corpo, e que a consciência, ela está realmente diferente.

Portanto, isso, isso é importante.
Mas, não é a explicação que é importante.

Porque, por exemplo, sobre os laços nos tornozelos, eu poderia dizer-lhes porque eles foram feitos: mas do
que adiantaria?

Por outro lado, o fato de ter constatado que, quando houve esses laços nos tornozelos, vocês podiam partir,
isso, isso é importante, isso era importante.

E depois, quando há novas percepções, é claro, quando há, por exemplo, dores que aparecem, vocês irão se
colocar a questão.

A primeira coisa que vem: “eu estou doente”.
Principalmente com os novos trajetos que foram ativados no Coração, sobre o chacra do Coração, sobre a

Coroa Radiante e entre o Coração e KI-RIS-TI, obliquamente ao corpo ou lateralmente.

***

Então, caros amigos, caros Irmãos e Irmãs, eu estou extremamente contente de ter podido trocar com vocês.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Até breve.

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120609_-_BIDI.mp3

E bem, BIDI está com vocês, para os nossos ‘entre ti e mim’.
Eu venho então para tentar dialogar com vocês, muito além das simples palavras, muito além das suas

questões, muito além das suas respostas.
A fim de ver o que resta como obstáculo ao Absoluto, através do que eu lhes disse e através do que nós

iremos dialogar.
Como de hábito, vão além das minhas palavras, vão além da tentativa de compreensão, por enquanto.

Vocês vão ver depois.
Eu os saúdo e nós podemos começar.

***

Pergunta: depois de ter feito a experiência do êxtase, eu sinto a necessidade de desapegar-me e de
refutá-la, qual é o seu ponto de vista sobre isso?

O êxtase e a beatitude são certamente os acontecimentos mais marcantes durante este Último, que vai da
Infinita Presença ao Absoluto.

E quando eu digo “vai”, isso não está perfeitamente correto.
Em seguida: você é o êxtase, como você é a ausência do êxtase.

Se você sentir que existe em você algo a refutar, então o faça.
Qual é o seu risco?
Qual é a sua perda?
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Se existir algo atrás do observador que constata o êxtase e que ali se identifica, pode ser que, para vocês, seja
preciso também refutar isso.

O êxtase é um marcador.
 Quando vocês se tornam a Onda do Éter, a Onda da Vida e da Graça, o observador desaparece e, no entanto,

vocês sempre estão aí: tudo o que compreende a personalidade, o Si e, até mesmo, a Última Presença.
Considere que além disso é o vazio e o nada.

Não se esqueçam de que tudo, aqui, onde vocês estão, está invertido e projetado.
Voltar ao lugar, sem projetar, não é o vazio e o nada, mesmo se tudo no nível do observador deseja acreditar

nisso.
E por quê?

Porque, se isso desaparecer, nada mais há a observar.
Sem observação, sem projeção, sem experiência, o observador não tem mais razão de ser.

Resta apenas o Absoluto.
Então, faça-o.

Você se apreende, desde já, de que, seja o que for que você fizer, ou não fizer, você sempre esteve aí.
Lembre-se de que a única coisa que você não pode definir, experimentar, manifestar, é o que você É.

Você não É nem o Si, nem a pessoa, nem o indivíduo, nem o mundo: você É Amor.

***

Pergunta: há muito tempo eu faço diferentes formas de investigações sobre o ser humano...

Isso jamais termina.
É um conhecimento intelectual que é apenas ignorância.

Esqueça todo o conhecimento.
Eu não propus investigações, mas uma Investigação e uma só: quem você É?

Sem qualquer projeção.
Sem esta avidez de conhecimento.

Pois, quando você está ávido, você fica vazio.
Então, você Não é isso.

 [perguntante] ... Eu tenho consciência disso, agora ...

Esqueça a consciência disso.
Vá além.

 [perguntante] ... Eu também tenho consciência da realidade crística, dos mestres ...

Você é isso?
Eu coloquei uma questão para você: quem você É?

Eu não falo do que você tem como consciência, porque de tudo o que você tem consciência é experiência.
O que você procura?

O que você quer?
De qual prova mais você necessita?

Quem procura as provas?
Isto não é um teste, é um olhar que deve mudar.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, das outras Dimensões, como vocês dizem, você pode
experimentar a alegria: tudo isso são apenas projeções.

Você É Amor.
Esqueça tudo isso.

 A única Investigação que eu peço não é intelectual.
Ela visa, como eu disse, cessar esses jogos, estúpidos, desta trapaça espiritual.

O que você É, você O é.
Ontem como amanhã, nesta Dimensão como em todas as Dimensões.

Você é, também, é claro, tudo o que você me disse.
Mas isso está fragmentado, isso de nada serve.



 [perguntante] ... eu tento viver a unidade com meu Pai, em sua realidade multidimensional ...

A única maneira de vivê-lo é se esquecer.
Se você se esquecer, você não tem mais consciência do outro, você É o outro, também.

 [perguntante] ... é isso que eu tento fazer ...

Mas não é para tentar.
É apenas para permanecer tranquilo, não mais observar, não mais experimentar, nem mesmo ter a consciência

de ...
Isso é muito simples.

Você É você.
Portanto, cale-se.

Se você silenciar tudo, o que resta?
Além de qualquer contemplação do “eu sou”, você é Absoluto.

Mas quando você procura, você sai.
Quando a consciência está aí, você perde o que você procura.

É preciso demitir a vigilância.
Aí está o objetivo da refutação e da Investigação.

Não há outro objetivo.
O Absoluto não pode ser uma crença, nem um objetivo.

Porque a crença, como a experiência, como o objetivo, são exteriores ao que você É.
O problema é que, seja do que for que você tenha tomado consciência, você quer ser Liberado.

Mas você não tem que querer, visto que você já o É.
É a consciência, a experiência, a crença, que o faz acreditar no contrário e que o faz acreditar que se você

parar, até tudo isso, isso vai desaparecer.
Mas não há outro modo senão desaparecer.

Esqueça-se.
Você é Amor e nada mais.

***

Pergunta: eu vivo um vai e vem entre o Absoluto, o Si, a personalidade e o mental. Eu tento deixar
acontecer o vai e vem, mas quando eu me encontro no mental, eu começo a tentar sair.

Enquanto houver um Absoluto com forma, as passagens são inumeráveis.
Você tem necessidade do seu mental para viver sobre este mundo, não para ser o que você É.

Se a passagem, que não é uma, se este Último for o que você É, ou você fica Último, ou você vive.
Isso não deve causar qualquer problema.

Você pode conduzir o que você conduz, sem qualquer problema, pois o Absoluto está aí.
Quando o primeiro Absoluto se revelar, tudo é Absoluto.

O seu mental não pode dirigi-lo, mas ele pode dirigir o que se refere à sua vida, o que você aprendeu, o que
você conduz, nesta vida, sem problema algum.

A passagem do eu ao Si, e ao Absoluto (quando o Absoluto se revela), é normal.
É mesmo salutar, isso não tem que preocupá-lo.

Esta forma existe, este corpo existe, este saco de comida está aí.
Deixe-o viver.

Isso não é você.
Ele irá viver o seu fim quando ele o viver, isso não lhe diz respeito.

E em função disso, deixe-o viver o que ele planejou viver.
Isso não deve causar qualquer problema.

E isso não é um problema.
As passagens tornam-se cada vez mais evidentes, ou seja, você vê claramente o que age, e o que É, e o que

não É.
Então, está tudo bem, não há problema.



***

Pergunta: o que fazer quando vivemos um grande fogo no nível da caixa torácica?

Nada fazer.
Permanecer tranquilo.

Observar, se você quiser, e depois, superar a observação.
Mas eu lhe assinalo que, da maneira como você colocou, você considera ainda que você era o seu peito, que

você era esse fogo no peito, que você devia fazer alguma coisa.
Qual é esse “eu”, senão aquele do observador?

Aí também, contente-se em deixar viver o que deve viver.
Você não é isso.

Jamais confunda refutar um elemento porque ele é efêmero e negá-lo.
Não é porque você nega este corpo que ele vai desaparecer.

Muito pelo contrário, ele vai lhe causar problemas para dizer a você que ele está aí.
Que isso seja por uma dor, no pé, na cabeça.

Quando eu lhe digo para se esquecer, será que eu me dirijo ao seu corpo?
Será que eu me dirijo ao “eu”?

Eu me dirijo a você, não a este corpo.
O problema é a identificação com o corpo: “eu sinto dor”, “eu tenho o peito em fogo”.

Vejam: como sempre, o mental quer explicar ao invés de viver.
Pois, se isso for vivenciado, ele perde sua ação, sua preeminência, seu poder.

Vejam, no que vocês vivem, como vocês têm necessidade de explicar.
Você é capaz de me explicar por que você respira?

Você é capaz de me explicar o que pensa, o que sente, o que percebe?
É claro que não.

Como você pode estar em alguma experiência?
E se isso se referir ao Si, isso implica no Aqui e Agora.

Portanto, se houver interrogação no sentido de uma explicação, não há mais Aqui e Agora: há ego.
Hoje, você é o que você vivenciou na outra noite?

O que isso é?
Um passado, uma memória, uma experiência.

Será que isso existe?
Será que isso é você?

Se você me disser: “eu vivenciei isso”, eu lhe respondo: você o vivenciou, você não o vive mais.
Era então o quê?

Efêmero.
Você não é efêmero.

***

Pergunta: nos meus momentos de paz interior, de imobilidade, eu sou observador?

Mas quem pode saber onde você está, exceto você?
Como você quer que eu lhe dê uma resposta?

O Absoluto é a ausência de localização, de referência.
Você está em paz quando você dorme.

Jamais vimos um morto correr.
Nem alguém que dorme, comer.

Naturalmente que há um observador na paz.
É o “eu sou”.

Vá além do “eu sou”.
Como eu dizia: esqueça-se.

Mesmo o contato com o que lhes é proposto (o Canal Mariano, os Duplos) está aí, efetivamente, como uma
consciência outra que a sua.



Mas é a mesma, já que há uma Fusão, uma Dissolução.
Você não é mais você, você se torna, primeiramente, o outro.

E depois, você não é nem você, nem o outro.
E o Absoluto se revela.

Apreendam-se bem de que é sempre o “eu” ou o “eu sou” que diz o que, através do “eu sou”: isso precisa
existir.

E para um “eu sou” adiantado, a necessidade de não mais estar separado e fragmentado como no “eu”.
Naquele momento, há contemplação do Despertar, do Si, da Realização.

Mas será que você É isso?
Isso irá desaparecer como o saco de comida.
Nada do que é efêmero pode ser a Verdade.

E você próprio sabe que depois da paz, você não está mais em paz.
E você vai procurar momentos de paz, o Samadhi.

Isso se torna uma droga (vício), mas você não é nem um, nem outro.
É isso que é preciso ver.

***

Pergunta: será que chegar a permanecer tranquilo em qualquer circunstância, leva ao Absoluto?

Isso se saberia.
Isso é um pré-requisito.

Permanecer tranquilo leva a experimentar o Si, quando o “eu” desaparece.
Mas o Absoluto, é o não Si.

É muito mais do que estar tranquilo.
É não mais existir, não mais se manter fora, seja do que for.

É, primeiramente, tornar-se a Onda da Vida, ou o Duplo, para perceber que nada de tudo isso é verdadeiro.
Não como uma negação, mas como um ponto de vista que se desloca.

Vocês nada são do que vocês percebem.
Dito de outra forma, você não é aquele que vive a experiência.

É o que o faz crer o “eu sou”, o medo de desaparecer, o medo do vazio e do nada que, na realidade, é pleno
por que vocês estão invertidos.

Quando você morre, quem morre?
Coloque-se esta questão.

Se você souber quem você É, antes de nascer e depois de morrer, se você puder responder a esta questão,
nenhuma experiência é necessária, nenhuma percepção é necessária.

Nenhum “eu” e nenhum “eu sou” pode subsistir.

***

Pergunta: qual é o lugar da experiência, então?

Uma distração, uma cena de teatro.
Relaxar o eu, abrir alguma coisa, mas abrir não é o suficiente.

A Consciência joga para experimentar.
Acreditar que a Consciência vai conduzi-lo a um objetivo, isso está perfeito, mas então, diga-me: qual é esse

objetivo?
Expresse-o para mim.

Você o conhece, você mesmo?
Eu aguardo.

Eu posso esperar muito tempo: não há resposta.
Não pode ali ter.

E por um motivo: não há qualquer motivo.
Você É Absoluto.

Você É o que jamais se mexeu, jamais experimentou, jamais se conscientizou.
Obviamente, com medo, o “eu” e o “eu sou” vão dizer: “isso é horrível”.



Sim, para ele, isso é horrível.
Mas você É Amor.

Por que buscar o que você É, se isso não é a experiência e a projeção da própria Consciência, que joga
sozinha?

***

Pergunta: a refutação do conhecido é suficiente para se tornar Absoluto?

Amplamente.
O que é conhecido, ou o que é para conhecer, chamam-nos à experiência e ao conhecimento.

É uma projeção.
Mas, sempre o mesmo: quem é você?

Assim que você desaparece, o Absoluto está aí e é isso que você É.
O ego e o “eu sou” são mais fortes.

O Si é mais forte.
Não se esqueça de que ele contempla, ele mesmo, o umbigo ou o Coração, a Sombra ou a Luz.

Mas isso são apenas jogos da Sombra e da Luz.

***

Pergunta: depois de tomar consciência de que uma pergunta leva a outra pergunta e de que isso é
sem fim, as palavras ressoaram em mim: Infinito, Eternidade, Amor, minha Essência.

E então?
Por que você quer ser tranquilizado?

Do quê?

 [perguntante] Eu sinto falta de confiança neste estado.

Eu teria preferido que você dissesse falta de consciência.
A confiança envolve quem ou o quê?

E sua falta, ainda mais.
Exclusivamente o Eu.

Você é esse Eu?
O que foi pronunciado é o que você É.

Você compreendeu tudo.

***

Pergunta: como tomar consciência de quem Somos?

Mas não é questão de tomar consciência.
É tornar-se a consciência.

Você já o É, portanto, você não pode tomar consciência.
Tomar consciência é já experimentar e sair do que você É.

O que você É não tem que tomar consciência, mas tornar-se consciência.
É o observador que quer tomar consciência, a testemunha.

Você não é nem o sujeito, nem o objeto.
Você gostaria então, no que você diz, de sair do que você É, para ver quem você É.

Mas isso é impossível.
Você É Amor e Absoluto.

Isso é tudo.
Isso é o Todo.

Tomar consciência é apropriar-se do que você já É.



Isso não é possível.
Você gostaria ainda de projetar alguma coisa, através da tomada de consciência, para conhecer o que é uma

não projeção.
Como resolver a equação?

Você não pode aparecer e desaparecer, ao mesmo tempo.
Você não pode tomar consciência e tornar-se consciência.

***

Pergunta: você nos disse que está aí para nos permitir acelerar o nosso acesso ao Desconhecido.

Não há acesso ao Absoluto.
Não há acesso ao Desconhecido.

Isso não é um acesso.
Eu lhe mostro o que não existe.

Não há outra maneira.

***

Pergunta: o que, em mim, deseja esse retorno ao Absoluto, é o Absoluto que eu sou?

Mas você não pode retornar, você jamais partiu.
É o “eu sou” que joga assim.

Você não pode colocar uma questão como essa.
Isso quer dizer que você está procurando.

Você não pode procurar o Absoluto.
Isso gira ao contrário.

Esqueça-se e desapareça.
Você não tem outra solução.

É preciso que a consciência do observador, o observador, a testemunha, o sujeito, o objeto, o teatro,
desapareçam.

Isso é tudo.
Você gostaria que o teatro desaparecesse para mostrar-lhe o que há, mas você permanece no teatro.

Eu dei o exemplo do sono.
O Absoluto não pode observar o Absoluto, pois, assim que houver observação, o que há?

Consciência, experiência.
Portanto, você procura fazer a experiência do Absoluto.

Mas quem procura fazer a experiência do Absoluto, senão a consciência?
Você não pode compreender, o Absoluto.

Você não pode se servir da sua consciência, mesmo a mais Realizada.
É exatamente isso que deve desaparecer.

Se você chegar a se esquecer, a desaparecer, o Absoluto estará aí.
Você ainda considera o Absoluto como uma busca, mas o Absoluto já está aí.

Saia do teatro.
Ele não tem que aparecer já que ele está aí.
É o seu não desaparecimento que bloqueia.

Você gostaria de apreender-se do que você É, você gostaria de fazer uma experiência, você gostaria de ter
uma certeza, percebida.

Isso não é possível.

***

Pergunta: o Absoluto é o último ponto de vista que descobre que não há mais teatro?

Sim, é o que você É.



É, portanto, fazer cessar toda projeção, toda consciência, toda experiência, todo sentido do “eu” e todo sentido
do “eu sou”.

Mas reflita: o “eu sou” não quer dizer “eu não sou”.
É preciso sair do que é visto, do que é percebido, sair dos sentidos, fazer esse famoso Silêncio, que não é um

Fazer.
Não é a expressão de uma vontade.

Não é a expressão de uma experiência nova.
É justamente o desaparecimento de tudo isso.

Você É isso, naquele momento.

***

Pergunta: será que a Onda da Vida, quando ela se revela, apaga o eu?

Sim.
O “eu” é o medo.

A Onda da Vida encontra o “eu”.
Se o “eu” se apagar, em todos os sentidos do termo, então a Onda da Vida é vista, percebida, experimentada.

Depois vem o momento em que você não é mais este corpo, este pensamento.
Você não é mais aquele que observa a Onda da Vida, mas você É a Onda da Vida.

É o mesmo processo com o Duplo.

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver com um Duplo, é a mesma coisa?

Você não vive com um Duplo: você É o Duplo.
Há, inicialmente, percepção do Duplo e, em seguida, Fusão e Dissolução.
Portanto, você entra na a-percepção, na não percepção, se você preferir.

Do mesmo modo que a Onda da Vida é percebida, mas, para tornar-se a Onda da Vida, é preciso bem que
você desapareça, nas suas ilusões e nos seus efêmeros.

É a mesma coisa.
Na Realização e no Despertar do “eu sou”, há a percepção de que nada está separado, de que tudo está

conectado, de que tudo está mais vivo.
E então?

E depois?
Muitos param aí.

Pois isso é uma satisfação, uma impressão totalmente diferente do eu.
É o Si.

Isso é gratificante.
E depois?

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver a Fusão com o Duplo são dois processos obrigatoriamente
associados, ou bem podemos viver um ou outro?

A Onda da Vida mostra o Duplo para você.
A Onda da Vida vem da Terra, mas de qual Terra?

O Duplo vem do Céu, de que Céu?
Os dois estão em Conexão e em Ressonância.

É uma experiência Final.
O objetivo é que a experiência cesse.

Como é que ela cessa?
Quando você não é mais este corpo, estes pensamentos, mas a Onda da Vida.

Quando você não é mais um Duplo que olha um Duplo, mas quando o Duplo se torna Um.



A partir do momento em que você perder o sentido da sua identidade, no “eu” ou no “eu sou”, no ego ou no Si,
no Duplo, também, o Absoluto está aí.

A Onda da Vida e o Duplo, vistos desde o Si, são agentes operantes.
Mas você não é nem o Duplo, nem você, nem a Onda da Vida.

Você é o Absoluto.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu, eu rendo Graças e eu lhes dou Graças pelos nossos ‘entre nós’.
Mantenham presente, na cabeça e no Coração, que se vocês não compreenderem, isso está perfeito.

Pois, quem deseja compreender?
Não o Absoluto.

Simplesmente, as minhas palavras, as suas perguntas, as Vibrações, vêm sacudir.
E se vocês são sacudidos, vocês podem desaparecer, em breve.

Mas o que desaparece não são vocês, é o Si.
BIDI lhes diz até breve, talvez, para vocês, aqui.

Até logo.

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

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_juin_2012-article15fc.pdf
09 de junho de 2012

(Publicado em 10 de junho de 2012)

*** 

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

 ************
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Questão: estou ao serviço de meus pais, ao passo que o pedido não vem deles.
Isso não me propicia alegria.

Antes, eu exprimia minha criatividade na dança, no canto, nas atividades manuais, agora, nada mais.
O que é que acontece em mim para que eu aja assim?

Bem, você se põe, você mesma, na situação da qual se queixa.
Portanto, a resposta está, obviamente, em você, e unicamente em você, uma vez que esse constrangimento é-lhe

imposto por si mesma e, como você diz, por nenhum elemento exterior.

O quadro do que eu tenho a dizer não se coloca em uma análise de sua esfera psíquica, porque essa esfera psíquica
concerne apenas à sua vida efêmera e não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.

A questão que você me coloca é, portanto, encontrar uma saída ou uma explicação a algo que, de qualquer modo, é
efêmero.

Não pode existir resposta, porque toda resposta – mesmo a mais adequada, mesmo a mais exata, mesmo a mais
eficaz – fará apenas mantê-la em outro efêmero.

E, enquanto encarar sua vida no efêmero, em uma satisfação (mesmo na criatividade), você continuará limitada e
continuará submissa à alternância do efêmero, ou seja, os momentos de passagem da alegria à não alegria.

Isso é próprio de tudo o que é efêmero.

O único modo de estar estável, o único modo de não estar condicionada por suas ações e suas reações – felizes ou
infelizes – é compreender que você não é esse saco de alimento, que você é, ainda menos, esse saco de

pensamentos, que você é, ainda menos, essa vida que você vive.

Enquanto você procura uma resposta para isso, você se coloca, automaticamente, por si mesma, de acordo com o
princípio da ação/reação ou, se prefere, do bem e do mal, do que lhe faz bem ou do que lhe faz mal.

Qualquer que seja o bem que você encontre, o efêmero não aportará, jamais, uma satisfação permanente.
O próprio do efêmero será, sempre, fazê-la oscilar de um extremo a outro.

E o ser humano passa sua vida, no efêmero, a vagar de dores a alegrias, a procurar a alegria.

O objetivo de nossas conversas não é propiciar um bem-estar, nem um mal-estar, mas mostrar-lhe a situação tal
como você a vive, tal como você a aceitou e tal como você a identificou.

Enquanto você está identificada a tudo o que me disse (criatividade, assistência, bem-estar ou mal-estar), você não
pode sair disso porque, tanto em um caso como no outro, você mantém uma dependência, mantém um confinamento

e uma incapacidade para sair disso.

Assim é o próprio de todo ser humano confrontado a essa vida, a esse efêmero, a essa ação/reação.
Vocês passam seu tempo a procurar melhorar sua vida comum.

Vocês procuram, permanentemente, obedecer a contingências sociais, morais, afetivas ou de criatividade ou de
facilidade material ou espiritual.

Mas nenhuma facilidade material, nenhuma facilidade espiritual permitirá a você sair desse círculo vicioso.
O único modo de proceder é apreender que você não é nem esse corpo, nem esses pensamentos, nem essa vida.

Enquanto você está identificada ao que me descreveu, você girará em círculos.
Não existe qualquer meio, qualquer ferramenta, qualquer técnica que lhe aportará a durabilidade e, ainda menos, o

Absoluto e o Eterno.

Você deve, você também, distanciar-se.
Distanciar-se não quer dizer capitular ou abandonar uma obrigação, mas mudar de localização de sua própria

consciência porque, qual é esse «eu» que tem necessidade de criatividade, qual é esse «eu» que tem necessidade
de sair de uma situação na qual ele mesmo colocou-se, se não é o ego?
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O ego passa seu tempo, no efêmero, a ir do bem ao mal, da ação à reação, a encontrar, no lugar onde ele está
confinado, uma justificação e uma solução.

Nenhuma justificação, nenhuma solução ser-lhe-á de qualquer ajuda, enquanto você mesma não se coloque fora
daquele que crê agir, daquele que crê ser, daquele que crê ter a exprimir uma satisfação, uma criatividade ou o que

quer que seja mais, porque tudo isso pertence a algo que é, por essência e por natureza, efêmero.

Ora, sua essência e sua natureza são o oposto daquilo a que você se submete.
É, portanto, uma mudança radical de ponto de vista: é a única solução.

Enquanto você encontrar, mesmo no efêmero, uma fonte de satisfação, uma fonte de insatisfação, você lutará,
permanentemente, você se desgastará, porque nada disso pode ser estável, nada disso pode ser Eterno e, ainda

menos, Absoluto.

Enquanto o ser humano fecha-se em suas ilusões (e esse mundo é uma ilusão), enquanto você crê que há a resolver
algo, mesmo nessa pessoa, você não deixa esse saco de alimento viver sua vida, você não deixa esse saco de

pensamentos viver sua vida.
Você não é isso.

É preciso adotar uma mudança radical de ponto de vista.
Isso se chama a refutação, e eu a remeto a tudo o que eu disse.

A questão que você coloca é totalmente irrelevante e não pode, em caso algum, aportar-lhe, em minha resposta, uma
solução.

Porque toda solução que corresponda à sua interrogação e sua pergunta fará apenas remetê-la, ainda mais, ao
efêmero.

É você mesma que se instala no efêmero de sofrimento e de alegria.
Qualquer que seja esse efêmero, você sabe, pertinentemente, que uma alegria não pode durar, do mesmo modo que

uma tristeza não pode durar.
Porque, mesmo a tristeza ou a alegria a mais longa encontra-se confrontada à barreira do fim desse saco de alimento

e de pensamentos.

Enquanto você age assim, enquanto você reage assim, você não pode encontrar a paz.
E é normal.

A questão que você coloca concerne, unicamente, à sua pessoa e à sua personalidade e, em caso algum, ao
Absoluto.

Não há alternativa para o Absoluto.
Se você quer estar em paz, além do efêmero, você deve ver muito maior, sair dos meandros das ações/reações de

sua vida, de toda busca que requer uma solução para uma problemática.
Enquanto adota isso, você é prisioneira de si mesma, em sua ilusão, em seu efêmero.

Eu posso, portanto, apenas engajá-la a ir além da busca de solução concernente a esse efêmero.
Enquanto você passa sua vida a procurar uma melhoria, enquanto passa sua vida a procurar uma facilidade,

qualquer que seja, um bem-estar, você não pode Ser.
Enquanto existe um mal-estar, você sabe, pertinentemente, que você não pode Ser.

Mas é exatamente o mesmo para o bem-estar porque, tanto bem-estar como mal-estar exprime-se apenas no
efêmero, no que se move, o que não é imutável e eterno.

E, enquanto você reflete assim, submete-se, a si mesma, ao funcionamento do efêmero, ou seja, a esse saco.

Você quer continuar um saco, enquanto sua natureza e sua essência são Absolutas e bem mais amplas do que o que
você crê, do que o que você vive, do que o que você experimenta?

Você deve superar essa dualidade.
Nenhuma solução aportada à sua problemática permitirá a você ser completa, porque você continuará incompleta

enquanto você mesma coloca-se na incompletude.
Se você apreende isso, se adere a isso, sem fugir do que quer que seja, então, tudo lhe aparecerá claramente.

Mas, enquanto não estiver nesse ponto de vista, você continuará perturbada e no problema.

Não existe qualquer solução no efêmero, na experiência de sua vida (como de qualquer vida).
O ego vai satisfazer-se em dizer que ele paga um carma.

Mas o carma não existe, exceto para a pessoa, não para o que você É.
E você não É uma pessoa.

Você não É, mesmo, um indivíduo.
Saia desse jogo.

Ir além não é, unicamente, superar uma situação, ainda menos ali aportar uma solução: é ver claramente as coisas.

Enquanto você está identificada ao que quer que seja do que você vive – desse corpo, desses pensamentos –
nenhuma solução pode ser duradoura e eficaz.

São apenas curativos que a fazem girar em círculo, como toda vida que não aceita fazer a experiência do Eu Sou.

Mas quem diz Eu?
Quem diz Sou?



Enquanto há uma apropriação, no efêmero, você não encontrará, jamais, a Paz definitiva.
Cabe a você saber o que você quer.

Responder a um problema é enfrentar, novamente, outro problema, na mesma esfera ou em outra esfera.
Assim vai a vida do ser humano que se fecha, ele mesmo, sempre mais, nessa sequência, sem fim, de ações/reações

efêmeras.

Enquanto você se crê efêmera, você está submissa às leis do efêmero, nas quais é inscrito o sofrimento.
E você adere ao sofrimento, do mesmo modo que você adere à alegria.

Qual é seu objetivo?
O que você quer?

Se é encontrar uma solução para um problema, não é preciso dirigir-se a mim.
A única solução que eu posso dar é dizer-lhe que você não É o que você crê.

Você não É o que você vive, o que quer que você viva, o que quer que você tenha vivido.
O que foi vivido, o que é vivido não concerne ao que você É.
É a ilusão que a faz crer nisso, o ponto de vista, se prefere.

Enquanto você não sai desse ponto de vista, ninguém pode, estritamente, nada por você.
Você é vítima de suas crenças.

Você é vítima de sua própria vida, de suas ilusões, e isso é sem fim, no efêmero.
Só a morte ali põe fim (a morte desse saco).

Vá bem além de tudo isso, sem renegar, contudo, o que você vive de difícil, mas você não é o que você vive: toda a
problemática está aí, e em nenhum outro lugar.

Questão: eu desejo aplicar três conselhos: ficar tranquila, mudar de ponto de vista, refutar o conhecido.
Quais são os bloqueios que me impedem de realizar isso?

Mas por que você considera que há a realizar?
Nada há a realizar.

O único obstáculo é você mesma, no funcionamento do efêmero no mental e nos pensamentos.
Enquanto você está na pessoa, enquanto está identificada (aí também), tudo o que você reivindica não pode

aparecer, porque já está aí e já está Realizado.

Enquanto você crê que há um caminho, uma etapa, um tempo necessário, de provas ou de etapas a escalar, você se
afasta tanto mais do que procura, porque nada há a procurar.

Há apenas a Ser isso, porque você É isso.

É sempre a pessoa, o mental ou o corpo que vai desviá-la disso.
Isso não é algo a procurar, não é um esforço a fornecer.

Isso já está aí.
Isso sempre esteve aí.
É você que saiu disso.

O Amor está por toda a parte.
Você não pode procurar o que você É, porque você é Amor.

Portanto, o que você propõe (de ficar tranquila, de encontrar a Paz), mas já está aí.
Você É tranquila.

Você É a Paz.
Mudar de ponto de vista é aceitar isso.

Enquanto existe o mínimo interstício para a crença em si mesma, você não pode superar o efêmero.
O Absoluto já está aí, ele não tem que ser procurado e, ainda menos, que ser encontrado.

É como se você me dissesse: «eu quero encontrar o ar».
Mas você está no ar.

Você compreende isso?

Você não pode procurar o que você É e, ainda menos, encontrar o que você É.
Apenas a refutação de tudo o que é conhecido, de tudo o que lhe concerne é que pode dar um resultado.

Mas esse resultado não é inscrito em um tempo distante ou em um espaço separado do que você É, nem em um
além, nem em uma crença qualquer, nem em uma religião, nem em uma técnica, nem em um exercício.

Passe pela fase, primeiro, do observador.
Quando você responde: «Eu Sou», quem observa?

Quem olha?
Quem está por trás do que se joga?

Você ainda está jogando na cena de teatro.
É preciso, portanto, colocar-se, já, na poltrona que observa a cena e não jogar a cena e, depois, aí também, sair do

teatro.
Isso não parará a cena – ela continuará a desenrolar-se, esse corpo continuará a viver – mas você não será mais

afetada, nem incomodada, nem alterada pelo que quer que se desenrole na cena, porque você não olhará mais essa
cena.



Você não estará mais sentada a olhar o espetáculo, você sairá do teatro e constatará, então, por si mesma, que
jamais houve teatro.

Só o lugar onde você se coloca determina as condições às quais você adere – as leis físicas –, mas, em caso algum,
a física pode seguir a metafísica.

Não há esforço a fornecer porque, enquanto você considera que há um esforço, você se coloca, aí também, no
interior do teatro, na cena, você atua e adere a algo, mas a cena de teatro para, sempre, um dia.

O teatro desaparecerá, de qualquer modo, a partir do instante em que esse saco de alimento não estiver mais.
É o jogo do mental, o jogo do ego (da própria pessoa), ao qual você adere, que a impede de ver claramente.

É como se houvesse viseiras que lhe mostram, unicamente, o que há diante de você e que a impedem, portanto, de
sair do que está à frente, não unicamente para ver o que está nos lados e atrás, mas para, efetivamente, apreender

que nada há a ver.
O Ser está além do ver.

O Absoluto não é um ver.
Ele É o que você É, na Essência, na Eternidade, quaisquer que sejam as circunstâncias vividas por esse corpo.

Como eu disse: você não é nem a cena de teatro, nem o ator, nem o espectador, nem o teatro.
Enquanto você não tenha respondido a essa questão, enquanto não tenha tido o ponto de vista exato disso, bem, o

que você procura não pode ser obtido.
O ponto de vista no qual você se coloca é aquele da pessoa, aquele de sua vida, mas, tanto para você como para

cada um, enquanto você se define em relação à sua vida, isso concerne apenas à pessoa, ao efêmero, mas não ao
que você É.

Enquanto vocês creem que há que escalar, enquanto creem que há uma progressão, enquanto creem que há uma
procura que é sem fim, vocês se enganam a si mesmos: tudo já está aí.

É seu ponto de vista que colocou a distância com a Verdade.
A Verdade não conhece qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço.

Quando eu digo: «mudem de ponto de vista», isso não concerne, é claro, unicamente, à visão.
Mas, bem além, mesmo, da perspectiva, é a própria consciência que deve desmascarar o jogo da ilusão.

E, se eu posso exprimir-me assim, acima dessa consciência, o que há?
Há o que eu chamei a-consciência.

Enquanto você não está dissolvida, enquanto não está morta para si mesma, para suas próprias ilusões, você pode
continuar a procurar, longo tempo, a Paz.

Quando nós dizemos para ficar tranquila, é um engajamento para fazê-los mudar de ponto de vista.
Enquanto você está identificada ao seu pequeno eu, às suas pequenas necessidades, às suas pequenas satisfações

ou às suas grandes necessidades e suas grandes satisfações, você não pode encontrar a Paz, não pode estar
tranquila.

É por isso que eu disse (e que repito): vocês não têm alternativa que não a refutação do conhecido, porque o
Desconhecido não pode ser conhecido, uma vez que ele é o que vocês São.

O ponto de vista deve ali instalar-se, ou seja, sair do teatro.
Enquanto você não fez a experiência disso, você está persuadida de ser esse corpo.

Olhe, por exemplo, seus Irmãos e Irmãs, nossos Irmãos e Irmãs que vivem a experiência de saída do corpo ou a
experiência de morte: eles sabem que não são esse corpo, mesmo se entram nele.

Em contrapartida, eles sabem, pertinentemente, que é um saco de alimento que está morto, mesmo se é chamada a
vida.

O mundo não existe.
Tudo o que é visto não pode existir, é uma ilusão.

Enquanto você não aceita esse ponto de vista, não há solução, porque essa solução, mesmo possivelmente
existente, inscrever-se-á apenas no quadro da ação/reação no próprio efêmero da ilusão.

Questão: quando de uma conversa anterior, você me disse: deixe esse corpo tranquilo, ele não tem necessidade de
você para viver.

O que eu tenho a ouvir, hoje?

Você deixou esse corpo viver?
Vocês estão, permanentemente, na resistência.

Essas resistências exprimem-se por sofrimentos, no saco de alimento ou no saco de pensamentos.

Enquanto há sofrimento, qualquer que seja, vocês estão no interior dessa ilusão.
Aquele que deixa viver seu corpo – qualquer que seja o alcance desse corpo ou qualquer que seja a Paz desse corpo

– não é, de modo algum, concernido, uma vez que, você admitirá, você não É esse corpo.

Quando você morre, ou quanto você dorme, o que resta de você?
Para além do sonho ou do pesadelo, onde você está, naquele momento?

O que se torna o mundo?
Ele existe ou não?



O que se tornam seus parentes, sua família, seus filhos, seu trabalho?
Eles estão presentes em sua consciência, quando você dorme?

Toda a problemática está aí.

Deixar esse corpo tranquilo não quer dizer negligenciá-lo ou abandoná-lo, mas não mais resistir porque, a partir do
instante em que vocês não resistem mais, em que vocês não se opõem mais, a ação/reação não pode mais

desencadear-se: o ponto de vista muda, a Paz instala-se, a tranquilidade está aí.
Então, naquele instante, você descobre outra coisa que não o Eu Sou, você descobre que É Absoluto e que essa

forma, essa vida vive-se, mas não lhe concerne.

Então, é claro, o ego vai apropriar-se do que eu disse – se você o compreende, nesse nível – para dizer: «ah, mas eu
tenho obrigações».

Mas as obrigações, elas se completam por si mesmas.
Eu não falo de obrigações, quaisquer que sejam, mas de sua consciência: onde ela está?

E, além da consciência, há algo, além do observador, que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que sempre
esteve tranquilo, que sempre esteve na Paz.

É esse ponto de vista no qual é preciso Estar.
Enquanto ele não está, o efêmero prossegue seu curso, alterando ou melhorando sua vida e fazendo-a crer que você

ali está submissa, de um modo ou de outro.

Então, é claro, o ego vai crer que será necessário procurar um conhecimento espiritual, psicológico, um conhecimento
de amanhã.

Enquanto você está nisso, você não está aqui e agora, você está na projeção, e a projeção mantém a ilusão.
Nenhuma satisfação pode ser duradoura, na projeção, porque, mesmo se você tivesse todas as facilidades (materiais

e espirituais), mesmo se você conhecesse todos os mistérios do Universo, o que isso mudaria?
Absolutamente nada, a não ser a satisfação do ego de crer que ele vai controlar o futuro, sua situação familiar, social,

financeira, afetiva.

Enquanto você joga na cena de teatro, você não pode ter o ponto de vista daquele que É Absoluto, já, e para quem o
teatro não tem necessidade dele.

É o jogo das interações nos corpos ilusórios – mesmo sutis – que mantém, ele mesmo, a ilusão.

Quando nós lhes dizemos que nada há a fazer, que não há caminho, que não há evolução, é claro que, para o ego,
há, e isso será, sempre, uma involução, porque é sem fim no efêmero.

Mas esse sem fim do efêmero não desemboca, jamais, no Absoluto, porque a sucessão de causas é infinita.

Nutra esse saco, contente-o, mas você não é ele.
Contente-se de observá-lo, de olhá-lo e, depois, desvie seu olhar.

Então, é claro, o ego vai fazê-la crer que é a morte, o ego vai fazê-la crer que é o fim.
Sim, é o fim dele.

Mas não é seu fim, ao contrário.

A mudança de olhar, de ponto de vista é uma consciência mais ampla e, mesmo essa consciência mais ampla é
efêmera porque, senão – se fosse Absoluto – você estaria, permanentemente, no mesmo estado, sem flutuação, sem

movimento (o que não é, é claro, jamais, o caso).

Enquanto há procura de Luz e de Amor, isso significa que você põe uma distância com a Luz e o Amor e é, portanto,
uma projeção.

Você crê que há algo a procurar, a melhorar, porque o disseram a você, mas será que você pode prová-lo a si
mesma?

Onde está a prova?
Não existe nenhuma.

É uma trapaça, é uma fraude.
Aceite isso, não como uma crença, mas vivendo-o e a expansão da consciência tornar-se-á supraconsciência e,

depois, a-consciência.
É o momento em que você dorme.

É o momento em que você sabe que você É e, no entanto, no qual não existe qualquer corpo, qualquer pensamento,
qualquer emoção, qualquer interação, no qual você não está inscrita em qualquer realidade efêmera.

O Absoluto revela-se, naquele momento.
Mas, se ele se revela, é claro, isso quer dizer que ele sempre esteve aí, ele não está em outro lugar, ele não está

amanhã.
É preciso sair do teatro, mas o que deve sair do teatro?

Não esse corpo, não essa vida, mas o que você É.

Você É Amor, mas, enquanto você considera que esse Amor está no exterior, você faz dele uma projeção, um desejo,
e põe uma distância e crê que amanhã será melhor e você continua presa pelo tempo, pelo espaço, pela localização

em um corpo.

Enquanto você está localizada, você está presa.
Enquanto você crê que há procura, você está presa.



Enquanto você está ávida de conhecimento, você está presa porque, na realidade, você conhece o que você É, uma
vez que o próprio sentido dessa palavra é nascer com (aliás, você não pode nascer sem – reflita).

A essência de seu Ser, a Essência do que você É é Amor, é Absoluto.
Descobrir o Tudo, se você prefere, é nada mais ser, aqui, não como uma negação da vida, mas, efetivamente, como

uma mudança de ponto de vista: isso se chama, também, a Humildade e a Simplicidade.
É apreender e ver que você nada é desse mundo, que você não é desse mundo, que você não está sobre esse

mundo.
Não há mundo.
Não há pessoa.

Há apenas crenças, há apenas projeções, apenas ilusões que se persistem e se mantêm por si mesmas, no âmbito
do efêmero, na ação/reação, do bem e do mal.

O que você É não pode nem nascer, nem morrer.
O que você É não pode ser afetado pelo que quer que seja desse mundo.

O que é afetado é o efêmero e, enquanto você é identificada ao efêmero, você é afetada e, portanto, você sofre, de
uma maneira ou de outra.

Não é questão de colocar um curativo ou um analgésico onde você sofre.
É preciso mudar de ponto de vista, que vai mostrar-lhe que, quando o Absoluto revela-se, o sofrimento não existe.

É o saco de alimento, é a química do corpo que cria o sofrimento, é esse mundo.

Quando você dorme, será que você sofre, mesmo de uma doença, mesmo de um distúrbio afetivo, mesmo o mais
violento, quando você está acordada?

O enigma está aí: o que você É quando você dorme?
O que você É quando você morre?
O que você Era antes de nascer?

E eu não falo em termos de futuro ou de passado, mas, efetivamente, da essência do que você É.

Questão: os ensinamentos convidam-nos a liberar-se do conhecido, viver o instante presente, tal como ele é e não
como se quereria que ele fosse.

Isso basta para tornar-se o Amor da Luz Eterna nessa vida?

Se você fosse capaz de mudar o ponto de vista (de não mais ser esse corpo, de não mais ser esse instante que se
desenrola, essa sequência lógica de eventos), ainda que apenas no que você poderia nomear de um bilionésimo de

segundo, é claro que isso bastaria.
Todo o problema é ligado à localização da consciência, portada nesse corpo, nesses pensamentos, nessa vida que

você vive, mas, como eu disse, você não é essa vida que você vive, de modo algum.

A vida está aí, independentemente de você, independentemente do mundo.
Viver isso é ser Absoluto, isso não é mais uma crença, é a ausência de localização, é a ausência de identificação, é
não mais jogar o jogo da ação/reação, mas fazer tudo – absolutamente tudo – o que a vida propõe, com a mesma

equanimidade, a mesma Simplicidade e a mesma Humildade porque, no Absoluto que você É, o Absoluto não pode
ser afetado, nem pela doença, nem pela perda, nem pela falta, nem pela plenitude, uma vez que o Absoluto é Infinito
Eterno, o que não é esse corpo, o que não é essa pessoa, o que não são suas relações, o que não são seus filhos,

nem seus pais, nem aquilo a que você está apegado.

Aquilo a que você está apegado perde-o e perdê-lo-á.
Enquanto há apego há localização a esse corpo, a esse marido, a essa mulher, a esse filho, a essa casa.

Enquanto você não é livre, como você quer reivindicar a Liberdade?
Como você crê poder ser livre, estando apegado ao que quer que seja?

O que é a Liberdade?

Enquanto você está nesse saco de alimento, você é Livre?
Você sabe quem você É?

Quem você Era antes de nascer?
Enquanto você não tem essa resposta, isso para nada lhe serve.

Todas as outras respostas são caducas e você gira, e nós todos giramos, enquanto o Absoluto não está revelado.
Enquanto nós aderimos ao conhecido (de uma maneira como de outra), nós estamos presos, confinados e confinando
os outros em nossas certezas, em nossos apegos, em nossos desejos, em nossas incompletudes, porque tudo isso é

efêmero, e dura apenas o tempo desse saco de alimento.

O que é importante é o que está dentro – o que você É –, mas você não É o Templo, você É o que está no Templo.
O Sagrado não é o corpo, mesmo se o corpo seja sagrado.

O Sagrado é o que é invisível, o Sagrado é o que é Eterno e Absoluto.
Não se importe com o tempo que passa, não se importe com a vida e a morte, não se importe com seus prazeres, não

se importe com o que você crê possuir porque, nesse mundo, tudo o que você possui – sem qualquer exceção –
possuirá você.

Enquanto você não se deu, inteiramente, o Absoluto não pode ser sua Verdade porque, naquele momento, você está
preso por si mesmo.

Não procure, no exterior, um culpado ou uma causa porque, enquanto joga nisso, você não é o que você É e crê



aproximar-se disso, mas você não se aproximará, jamais.
Nenhum elemento desse mundo, nenhuma pessoa desse mundo, nenhuma localização nesse mundo, nenhum Amor

desse mundo pode aportar-lhe o que você É, porque tudo o que é visto, projetado, toda posse, é uma ilusão.

Então, não peça a Liberdade, se você não é livre.
Vocês jogam um jogo que existe apenas na projeção.

Aquele que sai do corpo sabe que ele não é esse corpo.
Aquele que sai dos próprios pensamentos sabe que ele não é seus pensamentos, e aquele que sai da consciência

sabe que ele não é a consciência.
Não são crenças, uma vez que vocês podem vivê-lo.

Não há qualquer obstáculo desse mundo, não há qualquer carma.
As únicas restrições são suas próprias crenças, nada mais.

Mais do que nunca, é preciso estar lúcido.
Essa lucidez é um ponto de vista que nada mais tem a ver com o ponto de vista daquele que é localizado em um

corpo, em uma vida, em uma profissão.

O Amor é Livre, o Amor é Absoluto, porque é o que vocês São.
Mas não o amor humano, projetado em uma emoção, qualquer que seja, porque todas as suas emoções fazem

apenas traduzir seus próprios vazios e suas próprias incompetências para ser Absoluto, porque nada há a preencher,
exceto para o efêmero.

A essência é Amor: o que vocês São, o que nós todos Somos.
Se nós somos isso, então, nada há a procurar, não há ideal, nada há a idealizar, nada há a crer.

Vocês devem, bem ao contrário, diminuir, aceitar nada ser, aqui, na consciência que vocês vivem e,
instantaneamente, vocês São o Tudo, Absoluto.

Se a mínima parcela de efêmero permanece – em seus apegos, em suas posses, na necessidade de pressionar o
mundo, de ali opor-se, de ali agir ou reagir – vocês se inscrevem, por si mesmos, no sofrimento, no efêmero e na

falta.

Ora, vocês São a plenitude do amor.
Vocês São Absoluto.

Os limites e as barreiras vêm apenas de suas projeções, mesmo as mais felizes.
Enquanto vocês projetam, vocês não podem ser Absoluto.
Enquanto vocês procuram, vocês não podem encontrar.

Tudo o que vocês creem encontrar faz apenas afastá-los, porque o que vocês encontram inscreve-os em uma
localização sobre esse mundo, nesse mundo, e tudo isso é efêmero.

O mundo desaparece, assim que vocês dormem.
Percebam: vocês correm atrás de quimeras, vocês procuram uma satisfação imediata ou programada, vocês se

atribuem papéis, profissões, funções.
Mas vocês nada são de tudo isso.

Vocês São Absoluto, Amor.

Questão: há certo tempo, em qualquer circunstância que, em outros tempos, geraria emoções de todo gênero, a
ausência de emoção deixa-me um pouco perplexa.

Não há passo para o Absoluto.
Contudo, quando as emoções somem, em um primeiro tempo, isso pode dar-lhe a pensar que há um desinteresse ou

algo de bizarro ou de não habitual.
Isso é, efetivamente, um passo para o Si que, efetivamente, pode parecer aproximá-la do Absoluto, que já está aí.

A eliminação da localização desse saco de alimento, como dos sacos de pensamentos, efetivamente, traduz-se pela
rarefação e pelo desaparecimento das emoções, porque a emoção é o que põe em movimento.

Ora, o Absoluto não é o movimento: ele é a ausência de movimento, dada a não participação nesse mundo em
movimento.

O efêmero é movimento.
O Absoluto é não movimento, porque o que é o Tudo não pode estar em movimento.

As partes do Tudo podem estar em movimento.
Assim, portanto, quando as emoções somem, mesmo se isso possa aparecer como bizarro, ótimo, porque é a prova

indiscutível de que você não participa mais dos movimentos do efêmero.
Eu repito: não é um desinteresse ou um desengajamento, mas, bem mais, um ponto de vista que muda.

É um grande passo do ponto de vista.
O ponto de vista amplia-se, você não está mais na cena do teatro, você é, ainda, aquele que pode observar, mas que

não vive o que se vive na cena.

Então, isso é não habitual.
Isso pode traduzir-se, em um primeiro tempo, como um sentimento de estranheza, mas é normal.

Isso traduz o processo de desengajamento da ilusão do efêmero, do conjunto dos sacos efêmeros.



A partir desse instante, o observador revela-se, o que lhe dá a apreender que você continua aí, apesar de não haver
mais emoção.

Quem está aí?
Quem olha?

Quem observa, se não é o que você É, em Verdade, no Absoluto?
Isso não é, portanto, um passo para o Absoluto, mas, bem mais, um passo do ponto de vista.

Ao invés de estar ao pé da montanha e ter uma visão limitada pelas árvores, você afastou-se da montanha e vê a
altura e o topo da montanha.

É uma etapa.
Resta, agora, apreender que não há etapas.

Lembrem-se das cascas de cebola: as verdades são camadas empilhadas.
A verdade da primeira camada nada conhece das camadas que estão acima.

Mas camada a mais extrema contém todas as outras camadas, mesmo se ela não as veja, mesmo se ela não as sinta.
Assim evolui a consciência na Supraconsciência nomeada Turiya.

E vem, depois, a equivalência do sono, ou seja, a não consciência – bem além do Samadhi – que dá a viver o
Absoluto.

Do ponto de vista limitado é um passo, mas, do ponto de vista do Absoluto, isso nada muda, uma vez que isso sempre
esteve aí.

Em resumo, quanto mais vocês penetram a supraconsciência, mais vocês dormem, menos esse mundo tem peso
sobre vocês.

E, como eu o dizia, vocês todos sabem que, se conseguem dormir, qualquer que seja o problema, ele não existe mais.
Ou, então, não há sono: há pesadelo ou sonho.

Nem a emoção, nem os pensamentos, nem o saco de alimento, nem o conhecimento, nem a espiritualidade são de
qualquer utilidade para ser Absoluto.

São armadilhas que os mantêm na ilusão do efêmero.
Nada do que vocês São é efêmero.

Os jogos de papel mudam, permanentemente.
Vocês mudam de trabalho como de canal de televisão, como de olhar, como de profissão.

Mas tudo isso é efêmero porque, justamente, isso muda.

O Absoluto jamais mudou, e não mudará, jamais, o que vocês São.
Então, é claro, se vocês têm vontade de jogar, então, joguem.

Lembrem-se: O Absoluto não é uma busca, ainda menos, uma etapa.
É um Final.

É o momento em que todo o conhecido apaga-se.
Não é a morte, mesmo se o ego lhes diga isso, mesmo se o mental vá secretar a química do medo.

Porque o saco de alimento, como as emoções, como os pensamentos, têm a lamentável tendência a fazê-los crer que
são verdadeiros.

E vocês ali estão identificados, ali aderiram, de uma maneira ou de outra.

Não é importante conhecer as maneiras que conduziram a isso, isso não tem qualquer espécie de importância.
Enquanto vocês estão interessados na ação/reação, a Ação de Graça não pode ser sua Morada, porque vocês

colocaram sua Morada nesse saco, nesses pensamentos, nessa vida.
Então, vocês vão nutrir-se de pitadas de Luz, vão criar a evolução, vão criar a melhoria, a busca.

Mas é bobagem.
Isso não tem existência alguma, isso não existe em outro lugar que não nas projeções, que não na ilusão.

A única questão essencial é: «o que vocês São?».
E o «vocês São» nada tem a ver com o que vocês creem ser.

O que quer que vocês vivam é efêmero.
Mesmo a coisa a mais perfeita desaparecerá, totalmente, com esse corpo.

Então, é claro, vocês aderiram ao carma.
Mas o carma não concerne ao que vocês São, ele concerne a outro efêmero que não existe mais, ainda menos que o

outro: as vidas passadas.

Vocês devem escolher: Absoluto ou efêmero.
Mas não esperem encontrar um contentamento duradouro no efêmero.

Mesmo o Si não é estável.
É fácil descrever a experiência do Si, da não separação, do Amor Infinito.

Mas será que isso é Absoluto?
Não, seguramente, porque o que vocês podem exprimir, com palavras, de suas próprias experiências, de suas

próprias memórias, desaparecerá com o desaparecimento desse saco.

É isso que vocês São?
O que vocês procuram e por que o procuram?

O que vocês procuram preencher, tranquilizar, se não é o vazio desse corpo e desses pensamentos que são apenas
projeções, conchas vazias?



E, no entanto, vocês estão dentro: portanto, vocês não podem sair disso.
É, simplesmente, o ponto de vista que muda.

A partir daquele momento, tudo irá muito rápido para vocês.
O princípio da refutação do conhecido leva-os, se se pode dizê-lo, a serem Absoluto.

Mas, eu repito: refutar não é rejeitar, é estar consciente.

Deixem esse corpo fazer o que há a fazer, deixem esse corpo criar seus filhos, deixem esse corpo ir trabalhar.
Vocês nada são de tudo isso.

Façam-no, mas, ali, nada invistam, senão, vocês nutrirão o ego, vocês nutrirão o efêmero.
Vocês chamam a isso a satisfação e o bem-estar, mas nenhuma satisfação e nenhum bem-estar é Absoluto, porque

inscrito no efêmero.

Questão: a Onda de Vida começou a subir e parou.
Você pode orientar-me para que eu emirja desse caos?

É preciso passar pelo caos.
Enquanto você não morreu, você não pode encontrar o que você É.

Por que recusar o caos?
Ele está aí, você não É isso.

Nada faça, não lute contra: olhe-o.

Será que você É isso?
Isso prova que você está identificada a esse caos, mas você não É esse caos.

O caos concerne ao efêmero, quaisquer que sejam as palavras que ali coloquemos.
O caos traduz apenas o caos do ego, o caos do corpo, o caos dos pensamentos.

Mas agradeça ao caos, observe-o e, se você está lúcida e o vê, você sabe, muito bem, que você não É isso.
E, se você pensa sê-lo e vivê-lo, é que você ali está, ainda, em algum lugar, apegada.

Porque o ser humano crê ser apegado à sua família, aos seus filhos.
Mas vocês são, igualmente, apegados aos seus sofrimentos, mesmo se dizem (e, sobretudo, se dizem): «eu não

quero sofrer».

Lembre-se: você não tem que lutar contra o caos.
Não há solução a aportar ali.

Olhe-o, observe-o, e você constatará que nada É disso.
Naquele momento, o sofrimento soltar-se-á, o caos dissolver-se-á por si mesmo, não por qualquer ação, não pela

aplicação de um curativo.
Seja lúcida.

Você disse: você está lúcida, mas, em algum lugar, ainda, há uma adesão a essas projeções.
Então, é claro, poder-se-ia dizer-lhe que é ligado ao que você viveu no passado, mas isso não tem qualquer espécie

de importância.
Observe, no instante.

Não procure causas, que podem ser verdadeiras a um nível da cebola, mas não em outros e, sobretudo, não no
Absoluto.

Olhe o caos.
Você É isso?

De maneira definitiva, não.
É impossível.

Observe, lucidamente, e libere-se disso, não lutando contra, não ali aportando uma solução (porque você o
reforçaria).

Mas, simplesmente, porque você exprimiu essa lucidez, você tem essa capacidade real.

Será que o caos está aí quando você dorme?
É claro que não.

E quando você acorda, ele continua aí.
Onde ele estava enquanto você não estava aí?

Reflita.
É muito simples.

Não é um enigma ou uma charada.

O que você tem medo de soltar, se não é sua pobre pequena pessoa efêmera?
Nenhuma perfeição eterna pode ser obtida no efêmero.

Você pode ter a ilusão disso, do mesmo modo que você pode transformar um rosto por uma maquiagem, ou dar a ver,
pelo vestuário: atrair a atenção e o olhar a outro lugar que não sobre a Verdade, a fim de não ver o que nasceu.

É o mesmo princípio: desengage-se, refute.
Nenhum caos pode atingir o que você É, qualquer que seja o grau de sofrimento, qualquer que seja o grau de lucidez.

Tudo isso é apenas uma cena de teatro.



Você já tem a chance de observá-lo, de estar lúcido dele, como você diz.
Então, vá mais longe.

Basta não inscrever-se nesse caos, basta não lutar contra, mas, simples e objetivamente, olhá-lo.
Se você faz isso, então – se posso dizer – está ganho.

Todo problema vem, em definitivo, do medo: o medo de perder esse corpo, o medo de sofrer, o medo do abandono.
Mas você não pode abandonar o que você É, de toda a Eternidade.

Você é Absoluto.
O caos é uma lavagem do efêmero.

Fique tranquila. Deixe agir, mas você nada É disso.
Aceite-o.
Aceite-o.
Veja-o.

É muito simples.

Mas, se sua lucidez leva-a a querer agir ou querer reagir, então, você se inscreve, por si mesma, em algo que vai
durar no efêmero, enquanto, se você faz a tentativa de aplicar o que eu disse, com extrema rapidez, sua lucidez

tornar-se-á ainda mais clara.
Você não poderá ser alterada por esse caos que não lhe concerne, de modo algum.

Nesse gênero de questão que você coloca, aí também, há etapas, não para o Absoluto, mas etapas de lucidez que
devem ser cruzadas, umas após outras, não lutando, não se opondo, mas, efetivamente, olhando, não, unicamente, a
situação, não, unicamente, o caos, mas, efetivamente, a si mesma, para além desses sofrimentos, para além, mesmo,

desse caos.

Então, naquele instante, haverá um instante, detectável entre todos, no qual algo báscula.
Você passa do efêmero – se se pode dizê-lo – ao Absoluto. Embora não haja passagem, nem basculamento, nem

reversão.
Mas isso a consciência percebe, claramente.

Mas, aí também, você não é o que se apercebe claramente disso.
Aí também, é preciso ir além.

Fazer isso, observar isso é não mais dar peso ao caos, não mais dar atenção ao efêmero, às crenças, às suposições,
mas, efetivamente, aproximar-se da Infinita Presença.

E, aí, o Absoluto está quase aí, para você.

A busca de perfeição, como a culpa que você exprime são apenas medos.
Mas você não tem que lutar contra esses medos.

Mas você não tem que lutar contra esses medos, há apenas que olhá-los (como para o caos), que ver que isso está
ligado, que isso funciona em sinergia no efêmero, mas não pode, em caso algum, tocar ou alterar o que você É, em

Verdade.
Aceite, portanto, sua imortalidade.

Você não é nem esse corpo, nem o que você tem vivido, nem suas atividades.
Você é o caos, e é nesse caos pessoal, individual (que é uma morte mítica e mística), que o Absoluto está aí.

Esse momento de temor, que a faz crer no fim, é, de fato, apenas a abertura para o Verdadeiro, ou seja, ao Absoluto.
É claro, o corpo, é claro, os pensamentos vão tudo fazer para evitar-lhe de pensar assim.

Questão: estou pronta para aceitar o ponto de basculamento para o Absoluto?

Sua questão não quer dizer grande coisa.
Quem coloca a questão?

Não é a vidência, ainda menos uma autoridade exterior que vai dizer-lhe: "está bem" ou "não está bem".
Não há que estar pronto para algo que sempre esteve aí.

Você não tem um traje a por para ir casar-se.
É preciso aceitar estar despojado, totalmente nu, no caos, no Abandono o mais total.

Ao contrário, sou eu que lhe pergunto: "você está pronta?"
Porque, só você tem a resposta.

Como você pode projetar uma resposta a esperar do exterior?
O que a faz pensar ou crer nisso, se não são suas próprias indecisões, suas próprias dúvidas?

Toda resposta está em você.

Não há melhor momento do que o instante presente.
Não há distância, não há busca, não há trajes a colocar, não há que estar pronto.

É a perspectiva do ponto de vista da personalidade que vai fazê-la crer que é preciso estar pronto ou não.
Ter-se pronto ou não ter-se pronto: mas isso nada quer dizer.

Aliás, nada há a dizer.

O que você procura dizer-se a si mesma?



O que você quer mascarar?
Sobretudo, nada crer.

Não há que estar pronto ou não estar pronto para algo que sempre esteve aí.
É o ponto de vista da personalidade que, sempre, através das palavras que você emprega, mostra, mesmo, que você

espera algo ou que espera ou teme algo.
Mas é o mesmo princípio: esperar, temer ou outro, é apenas a projeção de suas próprias incertezas interiores.

E de qual interior você fala?
E de qual interior eu falo?

Aquele do Si.
É preciso Abandonar o Si para ser Absoluto, porque o Absoluto já está aí, ele engloba o Si, ele é o Não Si, o Não Eu,

o Não Ser, o Não Parecer.
Ele é o Para Brahman, ou seja, o Tudo, além do Tudo, o Absoluto Último, Amor.

Como você poderia estar pronta para o que você já É?
A noção de preparação põe uma distância, uma separação, mesmo.

Nada há a preparar.
Não há que estar pronto ou não estar pronto, porque adotar isso é remeter-se a certa forma de linearidade, ao

efêmero, à incompletude.
É uma projeção, aí também.

Não é um casamento, você nada tem a reencontrar mais que não o que você já é.
Só o ego crê nisso e elabora hipóteses em cima.

Questão: o que é oportuno que eu ouça de sua parte?

A primeira resposta é: "nada, absolutamente".
A segunda resposta é: "o que você espera, o que você espera ouvir?"

Nenhum conhecimento que venha do que eu poderia dizer-lhe, do que você É permitir-lhe-á Sê-lo e, ainda menos,
tornar-se isso.

É preciso fazer o Silêncio.
Esse Silêncio não é uma imposição que diz: "eu paro de pensar, eu paro de mover-me".

Mas é o Silêncio do observador.

Quem pensa?
Quem fala?
Quem vive?

Quem tem esse nome que você porta?
Se tudo isso para, então, eu posso dizer-lhe o oportuno que é parar tudo isso.

O Absoluto, eu repito, não é uma etapa, nem um dizer (qualquer que seja), uma vez que o Absoluto revela-se,
justamente, a partir do instante em que há Abandono do Si ou Abandono do Eu, sem sofrimento, sem querer fugir do

que quer que seja.
Mas, efetiva e verdadeiramente, o momento em que o Silêncio faz-se, e no qual nada se diz, no qual nada mais é

oportuno, é o momento da Dissolução, chamado, precedentemente, o caos, na questão anterior.

Viver o caos é ousar, também, Abandonara-se, não mais depender do Eu e do Si, tornar-se, realmente, independente
e Livre, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida.

Nenhum filho, nenhuma regra social, nenhuma espera desse corpo pode alterar isso.
Em definitivo, e aí também, o "ficar tranquilo" toma todo o sentido.

Como eu disse, em numerosas reprises, aquele que olha a cena de teatro não pode pôr-se em pé e perturbar os
outros espectadores.

Ele está em uma poltrona, ele observa.
Ele está cativo, ele também.

Mas o fato de estar cativo do observador desemboca na não consciência ou a-consciência.
Mas isso já está aí.

Não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer apego que possa frear ou restringir o Absoluto, uma vez que
o Absoluto contém tudo isso.

Questão: como fazer para não mais intervir na vida corrente?

Mas, justamente, nada há a fazer, e tudo se fará.
Vocês têm tendência a considerar, uns e outros, que, quando se diz para deixar fazer, para ficar tranquilo, que vocês

vão ficar sentados em uma poltrona e esperar.
Vocês nada compreenderam, mas está muito bem porque, justamente, nada há a compreender.

Refutar não é renegar: é, simplesmente, o ponto de vista que muda.
A ação desenrolar-se-á, sempre, o fazer ocorrerá, mas a consciência não fará.

Vocês observarão o que se faz.
É o ponto de vista que muda.

E vocês percebem, e vocês mantêm uma visão limitada.



Quando eu lhes digo que esse mundo não existe, será que isso quer dizer que você vai sair desse mundo assim que
fecha os olhos, ou assim que se põe em uma poltrona?

Mas é claro que não.

Não é necessário negar o que vive esse saco de alimento: é preciso não implicar-se ali.
É isso, ficar tranquilo.

Isso não quer dizer tornar-se um legume, isso quer dizer fazer e intervir, mas você não é nem o que faz, nem o que
intervém.

É um problema de posicionamento.
Isso é repetido em numerosas reprises.

Quando se diz a vocês para nada fazer, isso não quer dizer permanecer sem nada fazer, sentado em algum lugar, ou
na cama.

É claro que não.
Faça o que há a fazer, responda às suas obrigações, quer elas sejam leves ou pesadas, mas vocês nada são disso.

É o ego que se apropria disso, em sua questão.
É o ego que se diz: "mas como eu posso parar de fazer, meus filhos, minhas obrigações, minha família?".

Ninguém lhe pediu para parar o que quer que fosse.
É uma mudança de ponto de vista.

Você não é o que faz, você não é o que intervém.
É o ego que, espontaneamente, quer limitar de acordo com o que ele percebe, é claro, e que a faz crer que isso não é

possível.

Será que aquele que sai do corpo para de viver?
Não, ele está bem mais vivo do que quando ele age.
Do mesmo modo (e eu o repito), nada há a rejeitar.

Refutar não é rejeitar: é mudar de olhar, mudar de ponto de vista.
É claro, o que eu digo, para o ego, é incompreensível, porque o ego não vê e ele tem razão.

Como ele poderia fazer, sem nada fazer?

Se eu tomei o exemplo, em numerosas reprises, da cena de teatro, não é por acaso.
Vou retomar outro exemplo: aquele da corda.

Você entra em uma sala mal iluminada, seus olhos veem uma corda, mas, como está mal iluminado, você é
persuadido de que é uma serpente, e você tem medo e acende a luz, e você se apercebe de que é uma corda.

É exatamente o mesmo princípio.

Dito em outros termos, em sua linguagem corrente, vocês se enganam.
Não há serpente e, no entanto, você acreditou nisso.

Mas o fato de mudar de iluminação o faz perceber seu mal-entendido.

É o mesmo princípio para sua vida: ninguém, jamais, pediu para intervir, nem agir.
Ao contrário, esse saco de alimento deve viver o que ele tem a viver, leve ou pesado.

Mas não se impliquem, porque não é vocês.
É o ponto de vista que muda, não é a ação.

Mas a personalidade, é claro, não vai compreender isso.

O melhor modo de chegar ali, eu expliquei, é a refutação.
Refutar não quer dizer nada fazer, é ter-se tranquilo, é deixar fazer-se.

Esse Fazer não tem necessidade do que você É.
É toda a diferença.

O ponto de vista, a iluminação, o olhar: não há serpente, é uma corda, é uma crença e, depois, unicamente depois,
não há mais nem serpente nem corda.

Mas não é porque você vai dizer que não há serpente e corda que isso será verdadeiro.
É como as camadas da cebola, é similar.

Será que a camada da cebola que é a mais próxima do centro conhece a vida do envelope da cebola?
Não.

É similar para você.

Será que o fato de ser Absoluto faz desaparecer o que quer que seja do que está no interior da cebola?
É claro que não.

Mas a lógica do ego é fazê-lo crer que sim.
Daí essa questão.

O Absoluto não é aquele que fica em uma caverna.
O Absoluto pode efetuar não importa o que em uma forma, mas ele sabe que ele não é essa forma e, no entanto, ele

faz.
É uma mudança de ponto de vista, não de ação.



Não é passar da ação à inação, não é parar todas as interações, não é matar pai e mãe ou filho.
É outro olhar, uma consciência expandida.

É passar daquele que é ator de sua vida para aquele que olha.
É o observador: aí está o Eu Sou.

E, depois, o observador desaparece, ele também: não há mais localização em um corpo, em uma história.

Mas quem disse que a história devia parar?
Ninguém, exceto seu ego.
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Questão: nesse contexto, o que quer dizer o Absoluto, como vivê-lo?

Aí está o exemplo típico (e eu nada tenho contra você) de alguém que nada leu do que eu disse.
Nada se pode dizer do Absoluto.

Não é um contexto, nem um conceito.
Nada – absolutamente nada – se pode dizer sobre o Absoluto, uma vez que, justamente, ele é Desconhecido.
Portanto, querer dele fazer uma abordagem de compreensão intelectual, mental ou imaginada nada quer dizer.

É o mental que coloca essa questão.
O mental não pode aproximar-se, nem mesmo imaginar o que quer que seja concernente ao Absoluto.

O próprio princípio do Absoluto é, justamente, refutar tudo o que é conhecido.
Nada pode ser explicado – dado – sobre o Absoluto.
Querer fazer dele uma compreensão nada quer dizer.

Do mesmo modo, não existe qualquer meio para dar-lhe – para explicar-lhe – concernente a como viver o Absoluto,
porque o como implica, necessariamente, uma compreensão (um mecanismo intelectual de preensão, de abordagem),

o que é impossível.
Eu a engajo, portanto, a reler tudo o que eu pude dizer e, mesmo, em meu texto de introdução.

Qualquer vontade de compreensão do Absoluto é fadada ao fracasso, uma vez que ele lhes é Desconhecido.
O Absoluto não pode ser exprimido em palavras, porque é o que vocês São.

Portanto, querer viver o que você É é um disparate, uma vez que você o É, de toda a Eternidade.
O mental coloca esse gênero de questão porque ele é persuadido de que vai poder apropriar-se do Absoluto e vivê-

lo.
Mas, justamente, é na ausência de compreensão, no desaparecimento da interrogação do próprio mental, no
desaparecimento da compreensão (ou da lógica que é, também, o desaparecimento da própria pessoa) que o

Absoluto É.
Eu não posso, portanto, aportar qualquer resposta à sua questão.

Seria presunçoso crer – ou esperar – que uma definição do que é o Absoluto fosse possível.
Do mesmo modo que não existe qualquer técnica, qualquer meio de viver o Absoluto colocando esse gênero de

questão.
Apenas refutando tudo o que é conhecido, ou seja: você não é esse corpo, você não é esses pensamentos, você não

é essa vida, você não é esse mundo, deixando fazer o que há a fazer sobre esse mundo, que o Absoluto É.
Nenhuma emoção, nenhuma imagem, nenhum símbolo, nenhum imaginário, nenhum sonho, nenhuma projeção é de
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qualquer utilidade para ser Absoluto.
Bem ao contrário.

Desembarace-se de tudo isso.
Apenas quando você está desembaraçada de tudo o que recobre o que você É – ou seja, o Absoluto – é que o

Absoluto É.
O Absoluto é Desconhecido.

É o que eu dizia no início.
Imaginemos – e isso é fácil – que você me diga que não sabe o que é o ar.

Mas você vive no ar.
Guardadas as proporções, é exatamente o mesmo princípio.

Enquanto você faz disso uma projeção (do Absoluto), jamais ele poderá ser para você.
E, no entanto, ele está aí.

O olhar exterior, a compreensão, a projeção em um sistema de conhecimentos – qualquer que seja – não pode dar-
lhe esse acesso.

Ele não existe, simplesmente.
Apenas quando tudo o que é ligado à sua pessoa, ao seu «Eu», ao seu Si não existe mais, calou-se, é que o

Absoluto está aí.
Qualquer palavra que eu poderia dar-lhe do Absoluto faria apenas afastar-se dele.

Apenas nos momentos em que o «Eu» desaparece, em que o Si desaparece, inteiramente (isso foi chamado o
Abandono do Si), é o momento em que você se libera, totalmente, de tudo o que lhe é conhecido (de todos os seus

condicionamentos, de todos os seus reflexos, de todas as suas crenças, de todas as suas ilusões, nesse corpo,
nessa vida e nessa consciência não existem mais) é que o Absoluto É.

Não antes.
Portanto, como você pode imaginar servir-se de sua própria consciência, de sua própria inteligência, de sua própria

compreensão para ser Absoluto?
É impossível.

Enquanto essa diligência existe (quer vocês a nomeiem psicológica, espiritual ou outra), vocês trapaceiam a si
mesmos.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser Absoluto, uma vez que o Absoluto É, justamente,
tudo, exceto uma consciência, tudo, exceto uma compreensão, tudo, exceto o que pode ser-lhes conhecido.
Não há, portanto, qualquer meio, qualquer possibilidade de responder, também, a esse gênero de questão.

Eu a convido, portanto, a reler, atentamente, já, as respostas que eu pude dar.
O Absoluto já está aí.

É a consciência que, justamente, põe fim ao Absoluto.
O Absoluto é a-consciência.

O Absoluto nem mesmo é supraconsciência.
A supraconsciência poderia ser a fase pré-final.
Mas o Absoluto não é uma fase, nem uma etapa.

É além de toda possibilidade da consciência.
Você quereria fazer de algo que é Ilimitado, um limitado que você possa apreender-se.

Mas nada há a apreender.
Ao contrário.

Você deve desapreender-se de tudo, sem qualquer exceção, viver esse caos, essa morte, essa superação de todos
os medos, não por uma ação qualquer, mas, efetivamente, pela observação de tudo o que deve morrer, porque

efêmero.
Passar pelas Portas da Dissolução.

O que lhes foi chamado de Onda de Vida, que chega a alguns lugares do corpo ilusório e que lhes faz explodir na
cara o caos, a negação, a vontade de deixar perdurar o Si, por orgulho espiritual, por medo da morte, por medo muito

pequeno.
É isso que deve ser visto.

Quando isso é visto, o Absoluto não é mais um problema, não é uma busca, não é algo a encontrar.
O ponto de vista muda e vocês percebem que o Absoluto sempre esteve aí.

Mas, enquanto vocês estão localizados em um corpo, em um Si, em uma história, em um apego (qualquer que seja),
vocês não podem Ser Absoluto.

E, no entanto, é, já, o que vocês São.
Mas o ego impede-os disso.

O Si também.
Vocês devem aceitar morrer.

Isso foi nomeada a Crucificação, a Ressurreição.
É preciso tudo perder, para ser Tudo.

Enquanto você se tem no que quer que seja (sua consciência, esse corpo, o Si, seus chacras, seu Kundalini, sei lá o
que mais), você trapaceia a si mesmo.

Você se limita, a si mesmo.
Você continua no conhecido.

Você continua no possível, no circunscrito e, em momento algum, o ponto de vista muda.
O olhar é o mesmo, vestido com outros Véus, outras ilusões.

Você não pode conhecer o que você É.
Você apenas pode Sê-lo.

Conhecer recorre à consciência.
É a cessação da consciência – em uma localização, em um espaço e em um tempo, em uma história e em um corpo,

em um mental, como em uma Alma ou como em um Espírito – que Realiza.



Enquanto resta o que quer que seja do que eu acabo de descrever, o Absoluto continua afastado de você e, no
entanto, é o que você É, além de toda história, de todo corpo.

O ego existe apenas pela falta ligada ao efêmero.
O Absoluto põe fim à compartimentação, põe fim à localização, põe fim a toda Ilusão, a toda crença, a todo Si, a todo

«Eu».
No entanto, o saco de alimento continua.
Mas você não é mais identificado a ele.

Não como crença, mas, efetivamente, pela experiência direta.
Ora, essa experiência direta não pode ser vivida enquanto exista a mínima identificação ao que quer que seja, ou

seja, enquanto exista a mínima projeção.
Ora, a consciência é projeção, tanto no «Eu» como no Si.

A consciência é movimento (quer esse movimento seja fragmentário, no «Eu», como muito mais amplo) que dá
acesso a um Ilimitado do Si, chamado, pomposamente, Despertar.

Mas se vocês estão aí, é que vocês estão, já, Despertados.
Nada há a Realizar que já não esteja Realizado.

É o ego que crê nisso, o Si que crê nisso.
É a pior das armadilhas, porque isso os leva a manter projeções constantes, a crerem-se Infinitos, em uma busca

infinita.
O Absoluto não é isso.

É, justamente, a parada de toda projeção, de toda consciência, de toda localização, de todo o tempo e de todo o
espaço e de toda Dimensão.

Será que isso quer dizer, contudo, que tudo o que eu acabo de enumerar desaparece?
Ver a cebola, em sua totalidade, com suas primeiras cascas, será que isso quer dizer que o núcleo da cebola, ao

centro, não está mais?
É uma mudança de olhar.

Mas o ego não a aceitará, jamais.
E o Si, ainda menos.

Porque tanto quanto o «Eu» tem-se ao «Eu», do mesmo modo o Si tem-se ao Si.
Mas, enquanto vocês se têm ao que quer que seja, vocês não são Livres.

Então, é claro, o ego vai sussurrar-lhes que vocês estão encarnados.
O Si vai sussurrar-lhes que vocês têm uma evolução espiritual.

O «Eu» vai dizer-lhes que vocês têm obrigações.
O Si vai dizer-lhes que vocês têm uma responsabilidade espiritual.

Mas tudo isso é conhecido e arquiconhecido, e não concerne, em nada, ao Absoluto.
Vocês devem passar ao outro lado, ao mesmo tempo sabendo que não existe qualquer ponto de passagem, exceto

pela morte de tudo o que eu acabo de nomear.
Não é uma viagem: é a parada da viagem.

Crer que há uma viagem afasta-os do Absoluto.
Enquanto vocês correm atrás de um Kundalini, enquanto vocês correm atrás de um chacra, enquanto correm atrás do

que quer que seja, vocês se enganam.
É o medo que os faz crer que vocês têm algo a procurar e a encontrar.

Enquanto o medo está aí, vocês continuam no «Eu» e no Si, no medo por esse corpo, no medo por uma evolução
espiritual, por um carma que não existe.

Vocês continuam nas camadas inferiores.
Seu ponto de vista não pode mudar.

Tudo o que se desenrola no «Eu», tudo o que se desenrola no Si é, obviamente, inscrito no Absoluto, mas não é o
Absoluto, porque tudo isso lhes é conhecido ou cognoscível.

Vocês devem renascer, virgens e novos.
Não é porque não há mais programa, não é porque não há mais sistema que tudo desapareceu.

É um problema de configuração, de olhar e de ponto de vista.
Enquanto vocês não tenham soltado tudo, abandonado tudo, o Absoluto não está aí para vocês, enquanto ele está

sempre aí.
Por mais que vocês tenham tudo abandonado, na carne, tenham se colocado em uma montanha, meditado durante

milhares de anos, isso nada mudará ali.
Vocês acreditarão chegar a algum lugar e não apreenderão que não há lugar algum aonde chegar.

Vocês continuarão a manter e a criar cenas de teatro, peças novas, a construir outros teatros e a tomar isso pela
realidade, pelo real, pela única verdade.

Vocês não estão ali.
Vocês devem soltar tudo.

Isso se chama o Abandono do Si.
Lembrem-se de que o Absoluto não pode ser, de modo algum, um objetivo final.

É o Último.
Não é uma etapa.
Não é uma busca.

É, justamente, a cessação de tudo isso.
Questão: pela refutação e a mudança de ponto de vista, a angústia faz-se menos presente, ou mesmo não aparece

mais.
Paralelamente a isso, o mental dilui-se.

Mas o ego manifesta-se, ainda, por momentos, de modo agudo.
Eu refuto, igualmente, mas estou surpresa de que alguns sentimentos ainda estejam aí.

A Onda está presente.



Estou um pouco perdida com todos esses estados.
Você pode esclarecer-me?

Mas você já está esclarecida.
O que você quer como esclarecimento suplementar?

A partir do instante em que a conduta da refutação dá-lhe a viver essas mudanças, o que você quer mais?
Talvez você não esteja, ainda, suficientemente perdida.

Quando você estiver totalmente perdida, enfim, você estará encontrada.
Aceite perder, totalmente, todo marcador, todo espaço.

Todos esses estados que mudam, observe-os e refute-os, também.
O que você conduz – e leva – é a boa solução.

Você se esclarece a si mesma.
Continue.

Eu jamais disse que isso ia realizar-se em um ou dois meses.
Alguns o vivem instantaneamente.

Outros vão levar – em termos lineares – vários meses.
Qual é a importância, em definitivo, uma vez que, como disseram inúmeros intervenientes, vocês estão, todos,

Liberados?
Portanto, a Liberação é para todos.

Mas é diferente viver a Liberação a partir do «Eu», a partir do Si, ou a partir do Absoluto, porque as implicações não
são as mesmas: aquele que está apegado sofre, aquele que está Liberado não sofre.

Aquele que tem crenças sofre e sofrerá.
Aquele que não tem crença alguma. Aquele que renasceu no virgem, não pode sofrer.

Não pode existir luta.
Quando vocês são Absoluto (eu o repito), vocês passam do «Eu» ao Si, e do Si ao Absoluto, como do Absoluto ao Si,

e do Si ao «Eu», sem problema algum, à vontade.
Mas, enquanto vocês não são Absoluto, não podem passar de um ao outro.

É por isso que é preciso abandonar o «Eu», o Si.
Enfrentar sua própria morte, a fim de deixar a ilusão desaparecer, sem desaparecer, si mesmo.

Portanto, você já está esclarecida.
O que você deseja mais como esclarecimento?

O que você enunciou traduz que a refutação – em sua terminologia encarnada – funciona.
O testemunho disso é a Onda de Vida, bem além do que é nomeado o Kundalini, os chacras e o Supramental.

O que você quer mais?
Deixe desaparecer todo o resto.

Não procure ser esclarecida mais do que o que dá o esclarecimento do que você vive.
Tudo ali está.

Por que querer mais?
Nada há a procurar.
Nada há a querer.

Há, apenas, que abandonar, totalmente, o Si.
E a refutação é a única via possível.

Então, prossiga.
Você ali está.

É claro, é lógico, no «Eu» e no Si, que o mental esteja presente.
A pacificação das emoções, a diminuição das angústias e do mental leva-os a viver a Presença e a Infinita Presença.
A partir daquele instante, se vocês aceitam morrer a toda localização, a toda relação, a todo apego, vocês renascem,

Livres e Liberados.
Vocês são, portanto, Liberados Vivos.

Vocês são o Jnani, o Mukti.
E aí, tudo se torna extremamente claro.

Tudo é esclarecido.
Não pode persistir qualquer zona de sombra.

Questão: a consciência identificou-se, recentemente, a memórias de individualidade, com um sofrimento notável,
durante vários dias.

A refutação e a transcendência não têm podido, pontualmente, efetuar-se.
Por quê?

Porque é preciso reforçar sua posição de observador.
Eu o lembro de que é a posição do observador que o faz sair do papel do ator (quaisquer que sejam os meios

empregados), no caminho da refutação e da Liberação (que não é um caminho).
Frequentemente, as resistências exprimem-se.

Se posso empregar essa palavra, o desafio, naquele momento, é o de ver, cada vez mais claramente (aceitar,
refutando, cada vez mais claramente), suas angústias e suas manifestações.

A um dado momento, você poderá dizer que você ali está, o que quer dizer que você se terá distanciado,
suficientemente, desse sofrimento.

Todo sofrimento é feito para ser transcendido.
A transcendência não é a supressão do sofrimento por um meio qualquer (químico, energético, psicológico ou outro).
Ela é, simplesmente, a visão a mais clara e a mais lúcida do sofrimento, onde quer que ele esteja, a fim de permitir

uma não identificação.
A refutação é, efetivamente, o meio.



Mas, aí também, isso não funciona instantaneamente.
Por vezes, sim.
Por vezes, não.

Por vezes, é preciso um pouco mais de tempo.
Quanto mais isso lhes pareça árduo (pela não resposta à não refutação), mais vocês estão próximos da Infinita

Presença.
Então, não procure por quê, não procure como.

Mas continue a refutar.
E, necessariamente, esse sofrimento afastar-se-á.

A partir do instante em que você não dá mais tomada (sem rejeitar, eu repito), a partir do instante em que não há mais
amarra na Consciência (por um sofrimento como por um apego, é o mesmo princípio), então, o apego ou o sofrimento

não está mais.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

É claro, há, frequentemente, uma tendência a dizer: «isso não funciona», a partir do instante em que vocês estimam
que um tempo suficientemente longo ali foi consagrado.

Mas, se isso está sempre presente, é que o tempo consagrado não é suficientemente longo.
É uma injunção para continuar.

Não existe qualquer sofrimento que resista à refutação.
Em contrapartida, existem muitos sofrimentos que vão resistir à reação: quer ela seja química (por um analgésico),

quer seja psicológica (por um medicamento psíquico, na visão psíquica), ou qualquer outra técnica.
Mas eu poderia dizer a mesma coisa em relação à questão à qual eu não respondi, em relação ao medo, é a mesma

coisa: se vocês querem compreender os mecanismos do medo, como do sofrimento, vocês não sairão, jamais, da
ação/reação.

Vocês mantêm, nutrem a Dualidade.
A refutação não pode, em caso algum, nutrir a Dualidade, porque isso vai criar uma ruptura de equilíbrio no mental e,

portanto, no cérebro.
É essa ruptura de equilíbrio, no cérebro e no mental (como é obtida quando de uma experiência de morte iminente ou,

ainda, quando de algumas experiências fora do corpo ou místicas), que se realiza a Liberação.
É tão simples assim.

É claro, quando há sofrimento ou medo, a primeira coisa que vem à consciência é encontrar um remédio para fazer
cessar o medo ou o sofrimento.

O erro está aí, e ele é fundamental: a refutação não vai agir contra, enquanto a lógica da encarnação quereria que se
agisse contra.

A refutação é um acompanhamento e não uma luta.
O acompanhamento vai, sempre, para as linhas de menor resistência.

A refutação será, nesse caso (como na questão à qual eu não respondi), muito exatamente, o que será um, agente de
transcendência que concorre para a Liberação.

Enquanto vocês querem lutar contra, enquanto querem explicar medos, sofrimentos (é a mesma coisa), vocês se
enganam.

Porque vocês induzem, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos, uma repetição no efêmero que é sem
fim, até o fim do efêmero, e vocês não se apercebem, mesmo, disso.

Em contrapartida, a refutação, mesmo se ela não pareça dar resultados, é, realmente, o único meio que vai fazê-los
passar do ator que sofre – ou que tem medo – para aquele que observa e, em definitivo, para além do observador.

Portanto, eu o engajo a continuar.
Essa resposta é conjunta àquela concernente ao medo, à qual eu não respondi, porque a formulação não é a mesma.
E eu os engajo a reler as duas formulações das duas questões que, no entanto, poderiam assemelhar-se, mas que,
no entanto, tudo opõem, porque o ponto de vista da primeira questão não é o ponto de vista da segunda questão à

qual eu respondi.
Toda diferença está aí.

Questão: qual é o pior obstáculo a derrubar para mim, para fusionar, como eu o fiz uma vez, sem procurá-lo, ou seja,
para renovar a experiência à vontade?

Mas nenhuma experiência, à vontade, o fará viver o Absoluto.
É preciso cessar toda experiência.

Aliás, a experiência espontânea que foi vivida não se reproduz, porque há um obstáculo que tem tamanho: é você
mesmo.

Toda experiência vê-se apropriada pelo «Eu» ou pelo Si e, enquanto há uma apropriação de uma experiência
(mesmo a mais maravilhosa), bem, não há Absoluto.

Isso é uma constante.
Será que alguém que fez uma experiência às portas da morte renova essa experiência à vontade?

Bem, não.
Por quê?

Porque há um apego à lembrança da experiência.
Esse apego à lembrança da experiência basta para bloquear a experiência futura e basta para bloquear o Absoluto.
Nenhuma pessoa que viveu uma experiência de morte iminente pode aceder a esse estado Absoluto, porque há um

apego.
Todo apego a uma experiência – qualquer que seja, a mais autêntica e a mais profunda – é um obstáculo essencial

ao Absoluto.
Aquele que jamais viveu experiência acede mais facilmente ao Absoluto, porque ele está virgem.

É o mesmo princípio como para o Si: aquele que se tem ao seu Si não quer soltar o Si.



Aquele que é marcado por uma experiência mística, qualquer que seja, não quer soltá-la.
Apreenda, efetivamente, portanto, que o único obstáculo é você mesmo.

Esqueça-se.
Esqueça-se dessa experiência.
Refute-as e você será Absoluto.

A dificuldade vem do apego, eu repito.
E quanto mais a experiência é profunda, e quanto mais ela é bela, quanto mais é viva, mais ela é um obstáculo no

que vocês são hoje.
Lembrem-se: não há progressão entre o Si e o Absoluto.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
O Si é o orgulho espiritual, por excelência, daquele que se crê chegado, daquele que quer continuar confinado, que

recusa Abandonar-se e que, no entanto, clama a necessidade de Liberdade.
Aquele que diz isso está entravado de medos e de sofrimentos.

Nenhuma experiência deve ser reproduzida.
O Absoluto é a cessação de toda experiência.

Mas, uma vez que o Absoluto é revelado, todas as experiências tornam-se possíveis, mas não antes.
É isso que é preciso apreender.

Portanto, refute todas as suas experiências, mesmo essa, e você verá.
O próprio do ser humano é apegar-se a tudo o que lhe cai na mão ou sob os olhos.

E se, além disso, é uma experiência mística não habitual, isso vai bastar para enraizá-lo na experiência passada e
para impedi-lo de ser Livre e, portanto, de viver sua própria Liberação.

Isso não é um paradoxo, uma vê que o Absolto não é uma progressão a partir do Si.
É a ruptura do Si.

Aí está porque a refutação é fundamental e essencial.
Enquanto vocês não tiverem refutado mesmo seus acessos ao corpo de Existência, enquanto não tiverem refutado
mesmo seu acesso ao Sol, enquanto não tiverem refutado mesmo sua própria Dissolução, vocês não podem ser

Liberados.
Ora, justamente, o Si vai crer, ao inverso, que é necessário manter viva a experiência passada, devido à sua

intensidade.
Ele vai rememorar-se da experiência, vai fazê-la girar em círculos (no mental, no Si), e vai afastar-se, ainda mais,

dessa Liberação.
O Despertar, pomposamente assim nomeado, não é a Liberação.

A Realização é apenas uma farsa que os mantém na ilusão.
É assim que nascem as ilusões espirituais (o que vocês chamam a New Age ou os ensinamentos Luciferianos) que
lhes enchem a cabeça com algo que não é verdadeiro e que é um obstáculo essencial para a Liberdade e para a

Liberação, porque vocês continham fixados na experiência passada, na visão do terceiro olho, nos potenciais
energéticos e Vibratórios, enquanto, mesmo isso, deve ser refutado.

Se não, vocês mantêm o Si.
Vocês se vangloriaram do Despertar, vangloriaram-se de sua auto-Realização que é, de fato, apenas o reflexo de sua

autossuficiência.
Mesmo isso deve ser refutado.

E é mais fácil refutar a vida comum, para uma pessoa no «Eu», que jamais viveu o Si, do que refutar o Si, para aquele
que está instalado no Si e no orgulho espiritual.

Eu os lembro de que vocês estão, todos, Liberados, mas que as condições e as circunstâncias dessa Liberação não
são as mesmas, que a evolução de sua própria Liberação não é a mesma.

Portanto, o obstáculo é você.

Questão: sempre tenho muitas dificuldades para interiorizar-me corretamente, quando dos alinhamentos ou das
meditações.

Ou eu durmo, ou eu acabo por deixar-me levar por pensamentos, ou sou incapaz de permanecer durante o tempo
preconizado.

Daí eu deduzo, portanto, que tenho resistências importantes. Mas eu não as identifiquei.
Esqueça-se, primeiro, de suas suposições e de suas projeções, porque o fato de dormir é excelente.

Porque o adormecimento corresponde à extinção da consciência, bem além de Turiya e, portanto, isso é um sinal
forte de que o Alinhamento, como você diz, tem uma eficácia.

O adormecimento é o momento em que há a ocultação, tanto da consciência como da supraconsciência.
Nesses momentos, o Absoluto desvenda-se, mesmo se você não tem a consciência disso.

A resistência situa-se nos momentos em que você não se tem no lugar e nos momentos em que os pensamentos
invadem-no.

Aproveite desses momentos, nos quais o Alinhamento dá-lhe a viver isso, para refutar esses pensamentos, sem lutar
contra, mas desengajando-se deles, desidentificando-se desses pensamentos.

Não há, portanto, que agir, não há, portanto, que deixar fazer, mas, efetivamente, que aproveitar dessa oportunidade
que lhe é oferecida, para refutar, durante esses momentos.

O que vocês nomeiam «Alinhamento» é a conjunção, doravante, da supraconsciência e da Onda, em ressonância
com o Absoluto.

Aproveite, portanto, desses instantes e desses momentos para implementar a refutação ou, então, para dormir.
O resultado será o mesmo.

O modo pelo qual você exprime a questão mostra que o mental gostaria, efetivamente, de apropriar-se das
experiências de Alinhamento.

O adormecimento é o melhor dos modos para que o mental não possa monopolizar isso.
Persista, portanto, nisso, e refute, enquanto você não dorme.



Você constatará, então, muito rapidamente, algo que acontece e que o conduz a um mecanismo de Si (chamado
Infinita Presença) que é, de algum modo, as primícias ao Absoluto ou, em todo caso, facilitação do Absoluto.

Questão: desde algumas semanas, tenho a impressão de que o que constituía minha atividade profissional abrasa-se
sob meus olhos e que nada mais tem sentido.

Eu sei que nada há a fazer, nada a parar, mas isso gera em mim ou um mecanismo de ação/reação, ou uma
sensação de depressão, de vazio.

Nos dois casos, não estou nem na alegria, nem na paz.
Como fluidificar esse processo e sair da ilusão?

O modo que você tem de apresentar: você me faz uma descrição que corresponde à saída da ilusão e, em seguida,
pergunta-me como sair da ilusão, enquanto é o que você está vivendo.

O que você quer mais?
O fato de perder os marcadores, o fato de não mais encontrar apego a quem quer que seja ou ao que quer que seja

é, efetivamente, a prova da Liberação em curso e, portanto, da cessação da ilusão.
O que você quer aportar mais a isso?

Porque o que é vivido aí é o processo da Infinita Presença, que os conduz ao Absoluto e ao fim da ilusão desse
mundo.

Agradeça, portanto, pelo que você vive, e nada mude.
Seja o observador do que se desenrola, porque o que lhe é dado a ver é, justamente, o fim de suas próprias ilusões,

de seus próprios apegos.
É o luto, ou o choque.

É o que vocês vivem, todos, nesse momento, em graus diversos.
Portanto, por que vocês querem bloquear isso?

É totalmente natural.
Nada há a melhorar.

Há apenas que ver o que se desenrola.
O que quer que vocês tenham a impressão de perder, quem quer que vocês tenham a impressão de perder,

agradeçam, porque aí se encontram sua Liberação e sua Liberdade, o que quer que vocês pensem, qualquer que
seja o sofrimento, qualquer que seja a depressão.

Lembrem-se de que o que se exprime, pela depressão, pelo sofrimento, pelo tédio é apenas o reflexo da agonia do
ego e do Si.

Portanto, por que vocês querem aportar um remédio e impedir o que os libera?
Mudem de olhar, aí também.

Agradeçam.
O que lhes parece terrível e difícil, hoje, é destinado apenas a mostrar-lhes os últimos apegos ao trabalho.

É o que os libera.
Seja o trabalho, seja um parente.

O que vocês vivem é a Liberdade, mesmo se isso lhes apareça, na consciência, como o inverso.
Mas é claro que, para a consciência, é o inverso.

A consciência não quer desaparecer, seja a consciência do eu ou a consciência do Si.
As circunstâncias de suas vidas levam-nos a viver isso e é, muito exatamente, o que é necessário.

Então, por que querer remediar sua própria Liberação?
Se vocês aceitam isso verão, por si mesmos, que o que lhes parecia, na véspera, um sofrimento enorme, é apenas

sua Liberação, nada mais.
Vocês não estão mais nos tempos da contemplação do Si e da Alegria.

Vocês estão na Liberação dos últimos apegos, das últimas ilusões.
Mesmo se isso lhes pareça difícil, é difícil pra quem e para quê?

Olhem isso.
Sejam o observador, num primeiro tempo.

Refutem isso e vocês serão Liberados.
Vocês não têm que resistir.

Vocês não têm que se opor, senão, vocês manterão ou restabelecerão uma dualidade a qual vocês não querem mais.
Não é um mau humor ou uma depressão profunda que deve impedi-los de Ser.

Eu diria, mesmo, que é um sinal excelente, que traduz, perfeitamente, a Liberação em curso.
O que vocês querem mais?

Vocês não estão mais nas etapas de acesso ao Si, de realização do si.
O que se desenrola é a Ascensão da Terra, a Liberação final de todas as ilusões.

Quando o mundo desaparece, ao que vocês se relacionam, se não é ao que vocês São?
É uma oportunidade e um presente, uma grande graça.

E vocês vivem isso ao inverso.
Eu disse: quanto menos vocês compreendem, mais isso lhes parece difícil, mais isso será fácil.

É apenas a expressão de resistências do ego e do Si.
Mas se isso os toca, é que isso deve sê-lo.

Vocês não são o que sofre, vocês não são a depressão.
O que se desprende de vocês Libera-os.
Não há qualquer exceção a essa regra.

O que quer que se desprenda de vocês, mesmo se vocês não percebam nisso a utilidade, mesmo se vocês vivam
nisso apenas um estado extremamente desagradável, vão além disso.

Não portem julgamento sobre o que vocês vivem, porque tudo o que vocês vivem, hoje, é apenas a resultante de sua
Liberação.



Vocês deveriam estar felizes: vocês saem do teatro, não há mais teatro.
E, quanto mais o que vocês nomeiam os dias vão passar, as semanas vão passar, mais isso será evidente.

Vocês não podem voltar atrás.
O que morreu, morreu.
O que nasce, nasce.

Apenas os apegos ao que morreu é que criam o sofrimento.
E o que morre não é uma perda, eu repito, é uma Liberação.

Mudem de olhar.
É, de preferência, se vocês nada vivem, ou se vocês estão na alegria permanente, que deveriam inquietar-se.

Eu os remeto, para isso, ao que disse um dos Anciões, há algum tempo, longamente mesmo, concernente ao choque
da humanidade.

O que é que vocês creem que vivem?
Seu choque pessoal.

O choque do ego.
O choque do Si.

Isso será cada vez mais evidente, mas vocês não são isso.
Vocês não têm qualquer meio – intelectual, mental, de clarividência, de intuição ou de premonição – que lhes dê os

meios de aceitar o que vocês vivem.
Vocês devem passar por aí.

Mas, eu repito, isso não é uma prova, é uma Liberdade.
Eu creio que o Comandante dos Anciões repetiu-lhes durante anos: a lagarta torna-se borboleta.

Mas a lagarta deve deixar o lugar para a borboleta.
Senão, como vocês querem ser, ao mesmo tempo, uma lagarta e uma borboleta?

Mudem de ponto de vista.
Não mantenham o ponto de vista da lagarta, mas o ponto de vista da borboleta.
Não encontrem estratagema, dizendo: eu estou encarnado, tenho obrigações.

Isso não se mantém.
Se vocês aceitam o que acontece, continuarão a fazer o que há a fazer, até o último momento, mas serão Liberados

antes.
Então, o que vocês querem?

É como se vocês dissessem: «eu quero, sim, morrer, mas não quero que meu coração pare», «eu quero, sim, morrer,
mas quero, sim, continuar onde estou».

Vocês sabem, muito bem, que é impossível.

Questão: o Absoluto desvendou-se durante um momento de meditação e de tranquilidade, mas, quando as atividades
da vida foram retomadas, o véu recolocou-se.

A expectativa e a vontade de viver novamente esse estado fazem obstáculo a essa revelação.
Como agir nesses obstáculos?

A revelação sobrevém apenas uma vez.
Isso não pode voltar a ser vendado, porque o véu está consumado.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
Mas, uma vez o Absoluto estabelecido, a passagem é possível nos dois sentidos, à vontade, o que quer dizer que o

que foi vivido é uma Dissolução na Infinita Presença.
E é, aliás, a diferença com o estado Absoluto – que não é um estado – porque, quando o Absoluto é tocado, vivido,

realizado, conscientizado, desvendado, ele não pode mais voltar a vendar-se ou desaparecer.
Era, portanto, uma preliminar, mas, como você observou e disse, o desejo de agir e de reproduzir a experiência

afasta-o do que foi vivido.
Refute, também, isso.

Não o procure.
Não o peça, mas refute-o e você verá.

Está claro que a realização da Presença Final ou da Infinita Presença apresenta, se posso dizer, similitudes
perturbadoras com o Absoluto.

A diferença reside, justamente, nessa passagem ou essa não passagem à vontade.
Se não há possibilidade de reviver, espontaneamente, isso, a partir dos olhos fechados, não era, portanto, Absoluto,

mas, efetivamente, o último estado, chamado Infinita Presença.
Portanto, é preciso refutar e não desejar.

E, sobretudo, não agir.
O comportamento a adotar é, portanto, estritamente, o oposto do que você procura fazer.

Quando o Absoluto está aí, vocês passam, à vontade, sem dificuldade, sem meditação, do Absoluto ao Si, do Si ao
eu, do eu ao Si e do Si ao Absoluto.

O fato de que isso não se reproduza assinala que isso ainda não se produziu.
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Pergunta: quais possibilidades me abrem os olhos e me permitem aceder ao Absoluto?

Há palavras cuja disposição mostra uma interrogação dentro da interrogação. Você tem certeza da sua pergunta? O
que significa "possibilidade" e "abrir os olhos"?

Mais uma vez, a noção de abrir os olhos significa uma necessidade de compreender, uma necessidade de apreender,
uma necessidade de apropriar-se. Enquanto o Absoluto, sob nenhuma circunstância, pode ser definido, nem mesmo

percebido, enquanto você se situa no conhecido, enquanto você persistir em querer entendê-lo, apreendê-lo. 

A preliminar chamada “Abandono do Si” só é realizável pela refutação. Cabe a você, então, cessar de querer
compreender, cessar de querer se apropriar. O Absoluto, em nenhum caso, pode ser um objetivo, nem uma finalidade

e ainda menos algo que se pode perceber, sentir ou experimentar. Há somente a refutação de tudo o que é
conhecido (seja desse corpo, como do conjunto dos corpos ditos sutis) que permitirá, em um primeiro momento,

romper o hábito de identificação a tudo o que constitui a vida, neste mundo.

Ser nada aqui, como eu já disse, permite ser Absoluto. Então, é claro, um certo número de Pilares, um certo número
de elementos (que lhes foram comunicados) são elementos preparatórios ao Absoluto. Mas, em nenhum caso, o

Absoluto pode ser apreendido por meio de uma compreensão intelectual. Quando esse estado se instala, além de
todo estado, quando ele se mostra e se revela, instantaneamente, é uma percepção além de qualquer percepção, é

um estado além de qualquer estado, que os instala fora da ilusão. Não enquanto crença, mas enquanto Verdade
Absoluta, vivida de maneira permanente, permitindo-lhes se extraírem de tudo o que é efêmero e ilusório. 

Não há, portanto, nenhum elemento que possa abrir seus olhos, nenhuma possibilidade que permita dirigi-lo para o
que quer que seja.

Somente o princípio da refutação e a investigação sobre o que não é o Absoluto te permitirá, em um dado momento,
romper o círculo vicioso do mental, ainda que o conjunto de crenças, ainda que o conjunto de identificações

participem do efêmero. Não há outro meio, não há técnica, não há outra aproximação possível relativa ao Absoluto.

A refutação consiste em rejeitar (sem negar, sem renegar), consistindo em ver tudo o que não é Infinito, tudo o que é
efêmero, permitindo uma abordagem direta, se posso me exprimir assim, do Absoluto.

Vocês não podem, em caso algum, abrir os olhos ao que quer que seja. Vocês não podem elaborar nenhuma
estratégia, nenhuma outra possibilidade. Nenhuma Vibração pode conduzi-los a ser Absoluto. É justamente na
refutação de tudo o que é vivido (concernente tanto ao eu como ao Si) que o Absoluto se implanta e se revela.

É claro, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, participam desse trabalho.
O conjunto dos elementos inscritos na sobrevivência da própria personalidade (como o medo da perda dessa

personalidade, o medo da morte) são elementos que podem ser transfigurados pela própria Onda da Vida.
Facilitando, de algum modo, o desaparecimento do ego e a transcendência do ego, o desaparecimento do Si e a

transcendência do Si.
Permitindo revelar o que sempre esteve aí. Vocês não o podem apreender por algum processo mental, por algum

processo Vibratório, por alguma experiência.

A refutação é o princípio e o próprio fundamento da Advaïta Vedânta permitindo, se vocês o desejam, estabelecer-se
no que vocês São, de toda Eternidade, além de qualquer vida, além de qualquer matéria e além de qualquer

Dimensão. Vocês não podem apreendê-lo, vocês não podem aproximá-lo senão pela refutação, senão aproveitando a
influência da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e pela superação e transcendência do eu e do Si.

Os Pilares que lhes foram comunicados (há já muito tempo) dizem respeito à Humildade, à Simplicidade, à
Transparência, ao Caminho da Infância, são possibilidades. Mas essas possibilidades não dão acesso, se posso

dizer, diretamente ao Absoluto, mas estabelecem as bases, as fundações, que permitem assentar, de alguma forma, o
abandono do eu e o abandono do Si.

Pergunta: você pode me esclarecer sobre minhas resistências em deixar minha personalidade?

Uma parte da resposta que vou te dar está então na questão anterior. Eu não vou repetir. O apego à própria
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personalidade é inerente ao princípio da sobrevivência. A personalidade, para existir, deve acreditar-se eterna, o que,
evidentemente, ela nunca é, uma vez que a personalidade aparece e desaparece entre o nascimento e a morte. Nada
subsiste da personalidade uma vez que o saco de comida não está mais e retornou à Terra. O que persiste (e ainda,

para vocês, isso é uma crença, na maioria dos casos) é a alma e o Espírito. Mas a alma e o Espírito não são o
Absoluto. Eles estão contidos no Absoluto.

As resistências da personalidade, além de qualquer noção psicológica, estão ligadas mesmo à presença da projeção
da consciência dentro deste mundo. Assim, não há especificidade individual, mesmo se existem programações dentro

da personalidade, em função de sua própria história, de sua própria memória. Além disso, há os arquétipos, os
fundamentos, fundamentais que, em cada ser humano encarnado, são, pelo princípio de preservação da espécie, de
alguma maneira, a garantia que os salvaguarda do não desaparecimento da personalidade antes do vencimento do

prazo (seja a morte natural, uma morte acidental, ou o que quer que seja que coloque fim à existência da
personalidade e portanto, à projeção da consciência em seu confinamento dentro desse saco de comida). 

Assim, portanto, eu não posso te dar o elemento pessoal referente ao que é comum ao conjunto da humanidade
encarnada. Eu te remeto então ao que pôde ser dito, de diferentes maneiras, a respeito do que vocês chamam os

dois primeiros chakras. Onde estão inscritos os princípios de sobrevivência, assim como os princípios da ilusão que
permitem manter um conjunto de coerência no que é chamado a personalidade.

Não há então resposta que seja pessoal. Quer estejamos no nível do eu, quer estejamos no nível do Si, quer
estejamos na Presença Infinita ou na Infinita Presença, o mecanismo, se podemos dizer, é o mesmo: somente na

superação do medo da morte, do medo do próprio desaparecimento, é que o Absoluto aparece como algo que sempre
esteve aí, de toda eternidade. 

A projeção da consciência deve então, no tempo que não é uma passagem mas bem uma Transfiguração, cessar de
existir. É esse medo que deve ser derrotado. Não no sentido de um combate, não no sentido de uma explicação, mas
antes em um face a face. No Ocidente, isso tem sido o encontro com o “Guardião do Umbral”, permitindo-lhes viver
suas próprias Trevas, sua própria Dissolução. O que está inscrito, mais uma vez, no princípio de preservação do

corpo.

Não pode existir elemento, propriamente dito, psicológico, já que estamos aqui, diretamente, em algo que está inscrito
dentro do próprio saco de comida. O saco de comida é persuadido, ele também, ser imortal, então, evidentemente,
vocês sabem que isso é falso, ao menos sobre a superfície desta Terra. Há um momento em que vocês aparecem.

Há um momento em que vocês desaparecem. O que aparece e o que desaparece concerne exclusivamente ao
efêmero. Subtendido a esse aparecimento e a esse desaparecimento, existe o que é chamado observador ou

consciência do ‘eu sou”. Realizando o Si.
Além do “eu sou”, há o não ser. O não ser é a cessação de qualquer projeção da consciência dentro deste mundo,

como dentro de qualquer Dimensão.
Ser Absoluto define novos contextos que são constituídos pela ausência de contexto e ausência de limite. Não há

mais localização. Não há mais confinamento, não há mais possibilidade de ser limitado, de maneira alguma. 
A consciência pode se projetar, como pode não se projetar.

A reintegração ao seio da Fonte, à pulsação ( se podemos dizer assim, se bem que isso não corresponde a nada que
vocês tenham conhecido) do Absoluto, é uma emanação de Amor, contemplando a si mesmo. É o que todos somos:
Amor que contempla a si mesmo. Projeção do Amor dentro de diferentes estratos Vibratórios, dentro de diferentes

frequências, dentro de diferentes experiências.

Enquanto existe, dentro da consciência (que ela seja do eu ou do Si), a necessidade de experimentar, a necessidade
de se projetar, o Absoluto não pode aparecer, mesmo ele já estando aí. É então necessário, de algum modo, uma

extinção total da consciência. Seja a consciência fragmentada da personalidade, seja a consciência expandida ou a
Supra consciência do Si, tudo isso deve cessar, como se o tempo parasse, como se o espaço não existisse mais, a

fim de que a consciência, ela mesma, pare de se observar, pare de se ver e pare de ser vista, ela mesma, em
qualquer Dimensão que seja.

Isso, realizado, transforma totalmente suas vidas, aqui como em outros lugares, porque neste momento, vocês não
estão mais, (estando no Absoluto) em uma forma, limitados por essa forma, de alguma maneira. Sua consciência, de
algum modo, mesmo em suas projeções, não está mais limitada a esse corpo, a esta Dimensão, ou a qualquer outra
consciência existente. Vocês são verdadeiramente, nesse momento, Absoluto, na realidade, não da experiência mas,

do que vocês São, de toda eternidade.

Eu resumiria isso dizendo que o único obstáculo a Ser Absoluto é o medo. Enquanto existir em vocês o menor medo
(referente a esse corpo, referente a essa alma, referente a esse Espírito, referente ao seu futuro, referente aos seus
apegos, suas crenças), o Absoluto não pode ser o que vocês são e que no entanto vocês São, de toda eternidade. 

Porque o medo é uma projeção da consciência, dentro da limitação, dentro do medo de seu próprio desaparecimento
ou autodissolução. O mesmo mecanismo se encontra nos mecanismos de aproximação da morte onde, a partir do

instante em que vocês sabem que irão morrer, por uma razão precisa, surge, dentro da consciência, a recusa. Essa
recusa é característica da consciência da personalidade. Na consciência do Si, mesmo que esse período de recusa

pareça muito mais leve, no entanto, ele existe. A recusa não é senão o reflexo e a consequência do medo.

A personalidade é construída sobre a falta de Luz, sobre a falsificação, sobre a amputação. Dessa falsificação, dessa
amputação, resulta o que é chamado o medo. O medo é somente um sentimento de incompletude fazendo com que,



em toda sua vida, a personalidade vá buscar se assegurar tentando criar circunstâncias que lhe pareçam eternas e
que, evidentemente, não o serão jamais (seja através de um afeto, seja através de um trabalho, seja através de uma
descendência) já que, de qualquer maneira, o dia em que vocês deixarem este mundo, este mundo não existirá mais
para vocês. É claro, existem meios (limitados) de contato entre o lado daqui da vida e o lado de lá da vida chamado

morte. Mas tanto um como o outro não são senão amputações do que vocês São, em Verdade.

Existe, dentro da personalidade (e isso é comum a todo humano), a necessidade de se assegurar, a necessidade de
encontrar uma estabilidade dentro de um mundo em que nada disso pode existir, devido mesmo à existência do

princípio de amputação e de falsificação, assim como de confinamento.

Pergunta: apesar de estar sentindo as manifestações da Onda da Vida, eu me pergunto por que eu ainda estou
totalmente enganchada ao meu eu?

A Onda da Vida, como eu já disse, é um elemento facilitador, vindo transfigurar os medos inscritos nos 2 chakras
inferiores correspondentes ao corpo físico e ao corpo, que vocês chamam, etérico. Mas isso não é suficiente para

fazer desaparecer o eu e o que você chama “estar enganchada ao eu”.
Existe um princípio de abandono do Si, situado em uma perda total da personalidade, correspondente à passagem
entre o terceiro chakra e o chakra do Coração. Isso é nomeado Crucificação e Ressurreição. Existe, nesse nível, o
que é chamado uma “Porta Estreita”. É o momento em que você deve, de algum modo, comprovar (a você mesma)
que você não está apegada a nada deste mundo, a nada do que é efêmero. Você deve estar livre de toda crença.

Você deve estar livre de todo apego. Você deve estar livre de todo conhecido. É nesse nível que vai agir a refutação.

Mais uma vez, referente a esta questão, não é uma problemática pessoal, mas uma problemática coletiva, ligada ao
confinamento, à amputação e ao isolamento deste mundo. O conjunto dos conhecimentos (mesmo os mais

elaborados) não são senão ignorância. Porque nenhum conhecimento, quaisquer que eles sejam (astrológicos, quer
sejam espirituais, quer sejam religiosos), não podem dar-lhes acesso à Verdade, mas simplesmente, às crenças às

quais vocês aderem, ou não. 

Nenhuma crença (mesmo a mais elaborada) pode mudar o que quer que seja em seu status. Se vocês observarem:
dentro de todos os modelos religiosos, dentro de todos os modelos de sociedade da Terra, qualquer que seja a

adesão a uma dada religião ou a uma outra, vocês têm seres que conseguiram se Abandonar, em totalidade, aceitar
seu próprio desaparecimento.

Qualquer que seja a religião de início, podemos dizer que vocês devem, todos, passar pela mesma Porta Estreita. É o
momento em que é necessário se desfazer do conjunto das crenças, do conjunto das certezas. É nesta condição que
o Desconhecido pode ser revelado e que o Absoluto é realizado, no sentido da Liberação. Enquanto vocês se apoiam

em uma crença, enquanto vocês se apoiam em um conhecimento, qualquer que seja, vocês estão na mais total
ignorância.

O que vocês chamam conhecimento (no sentido humano) não é senão ignorância. Se vocês aceitam essa ignorância,
então vocês penetram o conhecimento, porque vocês São o conhecimento. Sendo o conhecimento, sendo Amor e

Luz, vocês não podem, em nenhum caso, por meio de qualquer projeção, apreender isso. Há que se livrar de tudo o
que é conhecido (pela investigação e pela refutação), e vocês chegam a isso.

Eu disse (para intervenções futuras) que eu lhes pediria, doravante, para ler atentamente o que eu já disse. Porque
muitas das questões que vocês colocam já tiveram sua resposta, sobretudo quando se trata de respostas que são

coletivas e que não se referem em nada da sua personalidade e em nada de sua individualidade. 

O princípio da investigação e o princípio da refutação são universais. Não dependem de nenhuma crença, de nenhum
Karma, de nenhuma religião, de nenhum país. Eu exprimi, desde o início de minha vinda, que eu tentaria (o mais

possível) sair de todo contexto de sociedade, de toda noção histórica. Eu me apliquei a isso e isso é fundamental. Os
tempos que vocês vivem, como vocês o sabem, são particulares. Eles apelam a vocês uma noção de prestação de
contas, de não aderir ao que quer que seja que não seja vivido. E convém mesmo superar o que é vivido, uma vez

que isso foi vivido, isto é, superar a própria experiência pelo princípio da refutação. 

É claro, o ego e a personalidade vão sempre lhes dizer que isso não serve para nada. E é lógico. E é normal. Mas
vocês não têm, estritamente, nenhum outro meio senão realizar isso pela investigação, pela refutação. Não há outro

meio de se liberar do conhecido. 

O processo Vibratório concerne à consciência (isso vocês o sabem também) já que a consciência é Vibração.
Dependendo da faixa em que se exprime essa Vibração ela é conhecida e portanto vocês estão na consciência do eu.

Se as Vibrações aparecem no corpo (quaisquer que sejam os pontos de penetração) e muitos lhes foram dados:
chakras, Portas, Estrelas, Kundalini, Onda da Vida, essa penetração vai induzir a uma ampliação da consciência

chamando isso: o Despertar, a Realização, o Acesso à supraconsciência. Mas mesmo isso não é Absoluto. O
Absoluto é muito mais amplo (se posso me exprimir assim) do que tudo o que pode ser percebido, do que tudo o que
pode ser sentido. É bem mais vasto do que a consciência. É uma deslocalização total de suas consciências que não

estão mais sujeitas às leis deste mundo, enquanto mantém a forma, enquanto mantém suas vidas.

Mas o princípio da refutação (que pode lhes parecer, no nível do ego, como um exercício simplista ou um exercício
mental) é o mecanismo mais simples, para ultrapassar todos os estratos intermediários da cebola, permitindo-lhes ter
a visão global, além de tudo o que pode ser visto e além de toda consciência. É necessário conceber (e viver) que a



consciência se exprime sobre uma variedade de Vibrações: a da personalidade, a do Si e a da Presença Última e
Infinita. Que o Absoluto engloba tudo isso, presente sobre este mundo, presente nas Dimensões, englobando o

conjunto de tudo isso e mesmo a Fonte.

Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, isso não é uma visão do espírito, isso não é uma
projeção, mas a estrita Verdade do Absoluto que vocês São. Vocês devem aceitar morrer para vocês mesmos a fim

de renascer. Mais uma vez, não há passagem entre o Si e o Absoluto, não há passagem entre o eu e o Absoluto. Há,
efetivamente, uma Porta Estreita que é, ela também, de alguma forma, as fundações, os elementos de apoio, bem
como a Onda da Vida. Mas é preciso ainda que vocês aceitem se perderem e desaparecerem. Algo que não pode

aceitar nenhum eu e nenhum Si.

Mas é uma passagem que eu qualificaria de obrigatória. E essa passagem (a palavra não é a indicada porque não é
uma passagem), é justamente o Abandono de tudo o que é efêmero, de tudo o que é conhecido, que lhes abre, se

podemos dizer, o acesso ao Desconhecido, que não é um acesso. 
A melhor expressão que nós encontramos é, efetivamente, essa noção de ponto de vista. De onde você olha? Você

está na cena no teatro? Você está na sala olhando o espetáculo? Ou você está fora do teatro?

Enquanto você atua na cena, você não pode estar fora. Mas quando você está fora, você toma consciência, se o
podemos dizer, através da projeção da própria consciência, que existe um espectador ou observador e que existe um
ator. Mas você não está identificado de maneira formal nem ao ator, nem ao observador, nem ao que quer que seja
como elemento existente dentro do teatro. Você é o conjunto de tudo o que é percebido, como de tudo o que não é

percebido.

Pergunta: o que dizer da raiva e da irritação que ainda atravessam o corpo e a personalidade?

O que você entende por "o que dizer"? 
Você quer uma explicação lógica e racional de por que isso existe? Em que isso concerne ao Absoluto?

Este é tipicamente o tipo de conhecimento que não lhe é de nenhum uso, tanto para o Si como para o Absoluto. As
leis de ação / reação não concernem senão a esse saco de comida, esse saco de pensamentos. Enquanto você está

em reação em relação a isso, enquanto você tem necessidade de compreensão disso, você permanece confinada
nisto que, justamente, te incomoda. Há, aí também, a noção de identificação a esse corpo, a esses pensamentos e a

essa vida.

A raiva, em todo caso, resulta efetivamente do confinamento. O confinamento se manifesta pela raiva,
frequentemente. Mas a raiva não resolve nada, como o medo, tanto um como o outro, cujas direções são opostas no

nível da consciência: a raiva aumenta, o medo diminui.

Mas, tanto em um caso como no outro, nem a raiva, nem o medo, permitem escapar da condição da consciência
fragmentária. Assim então, seu olhar que se coloca, através desta questão, sobre a necessidade de compreender, ou
de explicar, ou de dar sentido ao que atravessa esse corpo e essa personalidade, não lhe será de nenhum socorro,

concernente tanto ao Si como ao Absoluto.
Enquanto existe uma necessidade de compreensão, você própria se situa, dentro da consciência, na ação/reação.
Nenhuma ação, nem nenhuma reação, pode romper o círculo vicioso. Porque neste momento você permanece no
ator, você permanece na cena do teatro. Você está tão investida no papel do ator que isso é, para você, a única

realidade.

Mesmo se você sabe, que em algum lugar, há outra coisa, você não tem nem a percepção, nem a consciência, nem a
possibilidade de sair, enquanto seu ponto de vista não tiver mudado.

Você pode obter todas as respostas, o exemplo da ciência, como vocês sabem, hoje, sobre a Terra, lhes dá uma
magnífica ilustração: vocês conhecem o funcionamento o átomo, vocês conhecem o funcionamento da célula, e

então? Isso dá a resposta a: quem eu sou?
Enquanto você estiver identificada com as células, isso pode ser suficiente. Enquanto você estiver identificada à sua
psicologia, isso pode ser suficiente. Mas isso não alimentará jamais outra coisa senão a ação/reação. Você manterá,

de modo longo, durável o efêmero, através de uma sucessão de efêmeros, às vezes cada vez mais dolorosos, às
vezes leves, mas que, definitivamente e em resultante, não mudam nunca absolutamente nada em sua condição e em

seu confinamento.

Compreender como funciona a prisão, não permite sair da prisão.
Compreender todos os atos de todas as peças de teatro, não permite sequer identificar o teatro. Principalmente

porque a consciência, que está limitada pelo princípio da amputação, do isolamento e confinamento, vai, de algum
modo, à medida das encarnações e das experiências, satisfazer-se dessa limitação, na maioria das vezes. Dando-lhe

a viver, dentro dessa frustração (pois é uma), elementos pacificadores, através do que é chamado de profissão,
através do que é chamado afeição, através do que é chamado o social. Mas nunca uma profissão, nunca uma

relação, nunca uma sociedade, poderá responder, em seu lugar, o que você É.

Há somente sua própria investigação, além de todo conhecimento, além de toda adesão a um rito ou a um dogma,
que lhe permitirá reencontrar o fio da Liberdade.

A raiva, como o medo, não são senão as consequências da perda do que vocês São. Essa perda está ligada ao seu



ponto de vista. Esse ponto de vista que, eu os lembro, está ligado tanto a sua educação, como aos dogmas, como às
religiões, como à sociedade, como a tudo o que vocês têm aderido sem fazer a experiência, sem ter a validação

Interior. 
Tudo o que vocês aceitam como regra estabelecida, sem ter passado pela experiência ou pela vivência., apenas

reforça o confinamento de maneira sistemática. A raiva é uma emoção. Toda emoção está inscrita na ação/reação,
nenhuma emoção pode escapar a essa regra: é mesmo a definição de uma emoção. 

É por isso que dentro de certos sistemas tradicionais, comprovados (seja no Oriente, como no Ocidente), foi
apresentado um amplo espaço a tudo o que é emocional, a tudo o que é mental, como elemento de frenagem, ou que

adiciona véus ao confinamento e ao isolamento. Nenhuma emoção é libertadora. Nenhuma atividade mental pode
liberá-los. Nenhum dogma e nenhuma crença pode liberá-los. 

É necessário, mais uma vez, ali, aqui, também, libertarem-se de toda crença, libertarem-se de toda certeza, e irem
para o Desconhecido, livrando-se de tudo o que é conhecido. Então, é claro, para o ego, isso é um drama. E para o

Si, isso é também um drama. Porque há, de fato, uma Passagem do eu ao Si, da consciência fragmentada à
Consciência ampliada, que foi conquistada, se podemos dizer assim. Enquanto não pode haver conquista do que

vocês São, em Verdade, quer dizer Absoluto.

Pergunta: há uma parte de mim que não compreende realmente o que é a refutação, por que esse bloqueio?

Quem disse que você deveria compreender a refutação? Você deve aplicá-la. Você compreende como você anda?
Sabe quais são os músculos que são usados na operação, quais são os nervos que são usados na operação? E

ainda assim, você anda. 
Enquanto houver vontade de compreender você não pode avançar, você fica no lugar, imóvel no ego. A refutação
não é para ser compreendida, ela é para ser praticada. Isso está bem além de uma crença e de uma explicação. 
Refutar consiste em afirmar que nada do que é limitado, que nada do que é conhecido, pode ser a Verdade. Nada
mais e nada menos. Se você começa e entrar na necessidade de compreender, refletir: quem quer compreende, se

não o eu? Porque compreender é prender.

Ora, aí, trata-se de restituir, é exatamente o inverso. Tudo o que vocês chamam de conhecimento não é senão
ignorância. Tudo o que vocês chamam de compreensão é um obstáculo, porque a compreensão faz apelo a quê? Ao
mental. Ora, justamente, o elemento que mais trava é o mental. Portanto, alimentar o mental, através de uma lógica,

uma razão, uma explicação, o confina ainda mais na ação/reação. Não busque compreender. Como eu já disse outras
vezes, quanto menos você compreender, mais você chega lá.

Porque, definitivamente, é sempre o ego que quer compreender, que quer se apropriar, que tem necessidade de uma
lógica que lhe é própria. Enquanto há isso, você retarda a investigação. Isso é sugerido pelo ego, evidentemente,
pois devido a essa refutação e a essa investigação, o mental sabe que assinou sua sentença de morte, e isso, ele

não quer. Então, não dê peso a esse tipo de interrogação, livre-se dela o mais rápido.

Refutar não é compreender, precisamente, é exatamente o inverso.
É uma ginástica, você pode chamá-la de mental, se você quiser, embora vá muito além. No entanto, essa

investigação e essa refutação é, muito precisamente, o que vai romper o círculo vicioso.
Esse tipo de questão, para todo Irmão e Irmã, apenas traduz a atividade do mental que, por ele mesmo, não busca

senão uma coisa: compreender e prender. Ora, nós não estamos nesse processo. A refutação não tem de ser
compreendida, ela tem de ser aplicada. Da mesma maneira que a investigação tem de ser conduzida, ela não tem de
ser explicada. O mental, por meio da questão que você coloca, tenta complicar o que é simples. Não alimente mais o

mental, refute tudo o que vem dele, tudo o que está inscrito no efêmero.

Pergunta: depois de praticar a refutação, eu não posso fazê-la . mais. Na verdade, viver o Si ou o Absoluto, não me
importa. Eu me abandonei à vida, ao momento presente. É a personalidade que se recusa a deixar ir, ou é um

Abandono real?

É só você que pode obter a resposta. Aquele que é Absoluto o sabe instantaneamente, não pode haver nenhuma
dúvida, nenhuma interrogação. Isso está bem além da personalidade, bem além da certeza e da experiência. Uma vez
conduzida a investigação, uma vez efetuada a refutação, se não há mais nada para refutar, o que você quer refutar?
Além da consciência, o que você É, uma vez que a refutação e a pesquisa conduzidas, o deixam ser o que você É.
Se então a refutação e a investigação foram conduzidas, e concluídas, você é Absoluto. Mas na condição de que

você mesmo o saiba. Nenhuma resposta pode ser trazida do exterior. Só você sabe o que você É, além da
consciência. 

Foi-lhes dito que no Si, e no instante presente (da vida, como você diz), a vida se desenrola segundo as leis, ligadas
ao Eu Sou, chamadas Ação da Graça.

Onde se manifesta a Unidade, a Fluidez, a facilidade. Nessa facilidade, nenhuma atividade mental, nenhuma
atividade emocional, nenhum estresse, nenhum acontecimento da vida, pode alterar o que você É. E aí, você sabe,

pertinentemente, que você É Absoluto.

Qualquer que seja sua vida, você é consciente de que você não é somente isso, mas que você É bem mais do que
isso. A vida se manifesta então, sem resistência, sem oposição, sem restrição, sem mental que te domine, e sem
emoção que te domine. Mas enquanto existe a sensação de uma questão em seu Interior, é claro, o Absoluto não

pode ser o que você É. 



O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, se realizam e lhe dão a viver a ausência de interrogação. Se sua vida,
então, se desenrola assim, na maior das facilidades, este é um testemunho.

Mas, novamente, aquele que é Absoluto o sabe. Não como uma possibilidade, não como algo de que se duvida, mas
como uma evidência a cada minuto, a cada respiração. Porque nesse momento, você não está mais confinado em um
corpo, você não está mais confinado em uma sociedade, você não está mais confinado em um mundo, você É Amor.
E isso é vivido plenamente, além de qualquer Vibração, além de qualquer evento, além de qualquer trauma, como de

qualquer Alegria.

Essa Permanência, essa Imanência, é a realidade que é vivida no Absoluto. A forma, o Absoluto com forma, essa
forma, não pode ser de modo nenhum um fator limitante, contrariamente ao que é vivido no eu ou no Si. E isso é

vivido claramente, de maneira autêntica. Do mesmo modo que você pode andar, você sabe que anda sem ter
necessidade de trazer sua consciência sobre o andar. É o mesmo para o Absoluto, para esse Último.

Uma vez que a investigação e a refutação foram concluídas, há, efetivamente, um dado instante em que isso não
pode mais prosseguir. Não é senão você que pode saber se tudo foi completado, nesse nível. 

O Absoluto não tem questão: ele É. E ele é independente da forma, mesmo no Absoluto com forma. Ele é
independente do que vive esse corpo. Ele é independente de toda noção de memória ou de história. Não existe

nenhuma contingência, nenhum limite. A consciência está, ao mesmo tempo, nesse corpo, como em alguma outra
projeção, como na ausência de projeção.
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, comunguemos, se efetivamente quiserem, e tragamos as Bênçãos e a Graça da

nossa Presença.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês, hoje, como representante da Estrela AL, como representante do Manto Azul da Graça e uma
das Embaixadoras do Conclave que reúne Anciões e Estrelas.

Conforme enunciaram minhas Irmãs GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e MARIA, assim como o Arcanjo
MIGUEL, a minha Presença, além da minha voz, está inscrita na Vibração que é percebida, para alguns de

vocês, à sua esquerda, no Canal Mariano.
Além das minhas palavras, a expressão da minha Vibração e da minha Consciência far-se-á mais importante do

que a minha voz e as minhas palavras.
Eu venho, hoje, falar-lhes de um elemento importante, que está, diretamente, em relação com o que há para

viver, a vocês, presentes sobre esta Terra.
Eu venho informar-lhes sobre o conceito de Passagem, anunciando-lhes, com isso, a intervenção, muito

próxima, no seu Canal e por intermédio daquele no qual eu me expresso, de MARIA, de MIGUEL e do Senhor
METATRON, durante a semana que vem a vocês, que vêm, além das palavras, eles também, anunciar-lhes e

reforçar a conexão, por intermédio do Antakarana ou Canal Mariano, da nossa conexão, da nossa reunião,
firmando, assim, como eu vou exprimi-lo, a preparação da Passagem.
O Comandante exprimiu-lhes, há um ano, que tudo estava consumado.

Resta, agora, consumar essa Liberação da Terra nesse Templo que é esse corpo, para vocês também serem
Liberados, para reencontrarem, se tal for o seu estado, a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, as Moradas

do Amor Eterno, do Absoluto, da Unidade.

***

Nós estamos, ao mesmo tempo, ao seu lado, em vocês.
Nós descemos mais perto de vocês, a fim de acompanhá-los, de tranquilizá-los e de mostrar-lhes e

demonstrar-lhes que nós estamos ao seu lado, para cada um de vocês.
Muitos de vocês realizaram, desde anos, um trabalho notável, que permitiu suavizar essa Passagem de um

estado a outro.
Vocês se têm, hoje, à porta do que havia sido anunciado, há sete anos, dentro de alguns dias, por um dos

grandes Guias Azuis de Sírius, chamado SERETI (ndr: intervenção de 04 de julho de 2005).
A sua preparação está, portanto, concluída, para muitos de vocês, o que os deixa viver uma série de

elementos, cada um de vocês em uma etapa específica da sua revelação, da sua realização, da sua própria
consciência.

O ciclo está consumado, ele também, e levou-os, portanto, muito precisamente, aí onde vocês estão hoje.
O estado que é o seu, de cada um de vocês, é o exato estado para levá-los a Liberar-se, para viver essa

Passagem.
Foi expresso, por diferentes intervenientes, certo número de elementos, desde vários meses, referentes à

Onda de Vida, ao Manto Azul da Graça, ao encontro com o Duplo e os Duplos.
Quaisquer que sejam essas Consciências que se aproximarem de vocês, todas têm apenas uma finalidade e

MA ANANDA MOYI - 30 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-01KHO3YWhTM/T9ZDCmMVwPI/AAAAAAAACGQ/Ct-uRt_VmdY/s1600/logo_ad.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lNeQrmxzghg/UXHvbQY36eI/AAAAAAAABD0/dyvIs05DKDc/s1600/MA.jpg


um objetivo: aquele de levar-lhes a prova e a demonstração da realidade de quem nós somos, da nossa
Presença, da nossa Graça, em vocês e ao seu redor.

***

Nós seremos, de algum modo, umas e outras, assim como os Anciões e os Arcanjos, um pilar e uma âncora
que será, no que há a realizar agora, a certeza do seu futuro, do seu advir, qualquer que seja.

Nossa Comunhão, nossas diversas formas de comunicação com vocês e de União com vocês, leva-os,
progressivamente, já desde vários meses, a acostumar-se e a aclimatar-se aos nossos encontros.

Nós poderíamos, portanto, dizer que, de algum modo, nós os acompanhamos e somos, também, aqueles que
garantem a sua Passagem.

Nós somos os Passadores da sua consciência de quem vocês São, que permite o retorno à Verdade, ao
Amor, à Eternidade.

Mais do que nunca, o período que se abre, durante este mês de julho, verá uma amplificação do derramamento
de Luz Adamantina e do Chamado da Terra pela Onda de Vida, assim como o Apelo de MARIA, pelo Canal

Mariano.
Tudo isso, em vocês, vai permitir, de certa maneira, a facilitação dessa famosa Passagem, que vai vê-los

penetrar, com toda lucidez, com toda confiança, na sua Morada da Eternidade.

***

Como vocês talvez saibam, e como MARIA disse-lhes durante a sua última intervenção, as instituições de
escravidão desse mundo chegam ao fim.

Isso não pode mais ser nem deslocado, nem adiado.
Isso vai se tornar, aos seus olhos e às suas vidas, cada vez mais formal, cada vez mais evidente.

A Verdade, de algum modo, eclode, em plena luz do dia, na consciência da humanidade.
Então, é claro, haverá ranger de dentes.

É claro, haverá uma volta de questionamentos de elementos que, para vocês, ainda hoje, podem parecer-lhes
importantes, mas que, progressivamente e à medida que vocês perceberem a nossa Presença ao seu lado e
em vocês, afastar-se-ão de vocês e irão liberá-los, até mesmo, de todo medo, de toda apreensão, porque nós
estamos, como Passadores, com vocês, e nós estamos nessa comunicação, nessa União, o que vai ajudá-los

a facilitar essa Passagem.
Na confiança, na nossa União e na nossa Comunhão, qualquer que seja o Duplo que se apresentar a vocês
(seja nas costas, por CRISTO, seja no Canal Mariano, por MARIA, ou uma das minhas Irmãs ou eu mesma),

vocês irão encontrar, nessa Presença, tudo o que é necessário, tudo o que é útil e indispensável.
Nós seremos, como eu disse, o pilar e a âncora que irão lhes permitir, ao mesmo tempo, enraizar-se, para viver

nessa carne o que vocês têm que viver e, ao mesmo tempo, elevá-los à Morada da Eternidade.
Progressivamente e à medida que vocês atribuírem a sua Atenção, a sua confiança à nossa Presença ao seu

lado, vocês irão constatar, por si mesmo, que o que podia ser pesado tornar-se-á cada vez mais leve, cada vez
mais fácil.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que alguns hábitos e algumas experiências levados sobre esse
mundo afastaram-nos da sua Morada da Paz Suprema, da Verdade do que vocês São.

Vocês trabalharam, alguns de vocês, desde muitos anos ou muitas vidas, para viver esses momentos, no
estado, eu diria, mais adaptado à sua consciência, ao seu futuro e ao que vocês São.

Quanto mais vocês atribuírem a sua confiança e a sua consciência àquele ou àquela que se tem ao seu lado,
mais os elementos desse mundo não poderão interferir, de maneira alguma, no processo que está em curso.

***

A partir do momento em que MARIA, MIGUEL e METATRON tiverem intervindo para dar elementos
complementares ao que eu lhes disse, vocês irão constatar, por si mesmos, uma nova acentuação dos

diferentes elementos Vibratórios e de consciência que se põem em movimento, nesse Templo e sobre a Terra
(ndr: nós não temos detalhes sobre essas datas de intervenção).

Ninguém poderá mais ignorar o que lhes foi escondido até o presente, seja no Céu, seja sobre a Terra, seja
nas ações de Irmãos e Irmãs que lhes ocultaram a Verdade, de maneira voluntária ou involuntária.

Levando a sua Atenção e a sua consciência a essa Presença ao seu lado, vocês irão encontrar um afluxo novo,
uma força nova, uma certeza inabalável, que lhes permite realizar essa Passagem de maneira a mais

harmoniosa, no Amor o mais total e na Verdade a mais eterna do seu Ser.
A confiança desenvolver-se-á.

A certeza tornar-se-á essa evidência.
Não será mais possível duvidar, pela Presença que irá acompanhá-los ou pelas Presenças que irão se

manifestar a vocês.
Porque o Amor irá preencher o seu Coração, porque não haverá mais lugar para a mínima dúvida no que irá se
manifestar a vocês, o que quer que digam as pessoas próximas de vocês, o que quer que diga a sociedade, o



que quer que diga a sua família, o que quer que digam aqueles que lhes são os mais próximos e que não
poderiam, por enquanto, beneficiar-se da nossa Presença.

***

Nós somos, de algum modo, aquelas e aqueles que vimos, ao seu lado, assistir e preparar essa fase final.
O ciclo de preparação deste ano está, portanto, quase concluído.

Ele os conduz a mais Alegria, mais Paz.
Se existirem, em vocês, elementos que resistem, é claro, a presença do Canal Mariano parece mais distante,

mais nebulosa.
Nós os convidamos então a esquecer, de algum modo (ainda que apenas por alguns instantes), tudo o que se
refere às suas problemáticas, não para delas desviar-se, não para recusá-las, mas, bem mais, para que a sua

Atenção, a sua Consciência possam ser levadas, o máximo possível, ao que se desenrola na nossa
Comunhão, na nossa comunicação e, para alguns de vocês, na nossa Fusão e Dissolução, já bem avançada.

Lembrem-se de que a Graça encontra-se no Amor da nossa Reunião.
Lembrem-se de que a facilidade tem-se, também, aqui.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, qualquer que seja a facilidade ou a dificuldade da sua vida,
o Amor que está entre nós nos acompanha, vocês como nós, na nossa certeza.

***

A Passagem é, portanto, ir de um ponto a outro, mas não unicamente: é também ir de um estado a outro, de
uma forma a outra e, para alguns de vocês, de uma forma ao que é sem forma.

Quaisquer que sejam os momentos de estupor que possam ser-lhes propostos por esse mundo, não atribuam
a isso qualquer importância, qualquer ódio, qualquer vontade de resistir, porque nós estamos aí.

Alguns de vocês já ouvem serem chamados, pela manhã, ao acordar, pelo nome, outros sentem a
Presença de Cristo atrás de si.

Outros, enfim, instalam-se, de maneira cada vez mais fácil, no êxtase e no encantamento.
Lembrem-se de que a certeza dessas manifestações, o reforço, a evidência delas é, de algum modo, o seu

salvo conduto para a Passagem, a fim de que a sua Liberação seja vivida na maior Paz e, pelo menos, na
pacificação.

Aquilo ao que vocês resistirem, ao que se opuserem, durante este período, arriscará fazê-los sofrer,
inutilmente.

Então, toda a força está na Luz da nossa União, do nosso Amor, entre nós e para nós.
O resto não deve merecer atenção nem interesse.

O desafio, de algum modo, quando dessa passagem, é aceitar mudar de estado, aceitar mudar de lugar, de
espaço e de tempo, sem olhar atrás de vocês.

Ninguém será abandonado.
Ninguém ficará para trás.

Durante esses momentos, é a sua qualidade de Ser (e não mais tudo o que se refere ao parecer, tudo o que se
refere às ocupações usuais desse mundo) que irá lhes permitir estar mais adaptado à Morada da Paz Suprema.

São vocês que decidem.
Vocês querem estar em guerra consigo mesmos ou querem ser a Morada da Paz Suprema?

***

Se alguns elementos do seu ambiente parecem-lhes ferozmente opostos ao que vocês vivem, então, estejam
certos de que esses seres que se opõem, a um dado momento, não poderão mais se opor.

Preservem-se do alarido do mundo.
Levem a sua consciência, a sua Atenção para nós.

Nós estamos aí para vocês, e nós estamos aí para isso.
A cada dia, a cada noite, existirão, para vocês, provas indubitáveis do que acontece, que vai levá-los,

progressivamente, a ouvir-nos (como eu disse), a ver-nos, a perceber-nos.
É o fim da separação, o fim da divisão, o fim da guerra.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, por vezes hostis, desse mundo que recusa render as armas ao Amor e
à Paz, isso não se refere vocês.

Estejam conscientes disso.
O Amor é a única solução e a Passagem é a única possibilidade.

Não olhem atrás de vocês.
Não fiquem aí, onde nada mais há a fazer.

Engajem-se no seu futuro.



Escutem-nos.
Percebam-nos.

Quanto mais vocês nos ouvirem, quanto mais nos perceberem, mais vocês irão constatar que isso se torna
cada vez mais simples, cada vez mais fácil e que o Amor é, realmente, a sua natureza e a sua Essência.

***

Então, desviem-se da guerra desse mundo.
Não entrem em conflito com ninguém.

Não se oponham a nada, mesmo se, para isso, vocês devam entrar, ainda mais, no Interior de si, ainda mais
em contato conosco.

Nós somos a ajuda e a mão estendida.
Nós somos o Amor que vocês são, porque nós somos vocês, também.

E nós somos o socorro, a ajuda, a compaixão e o Amor que é seu.
Lembrem-se disso.

Lembrem-se das minhas palavras, das palavras da minha Irmã GEMMA e da minha Irmã MARIA, que,
progressivamente, levaram-nos a essa consciência (desde a Liberação da Terra e a Onda de Vida).

MIGUEL também havia dito, como Arcanjo e Príncipe e Regente das Milícias Celestes, que vocês podiam
contar com a Presença dele.

Isso não é uma oração, uma invocação ou uma evocação, mas, bem mais, a Presença dele, real, ao seu lado,
que lhes permite, pelo seu Fogo, pela sua Presença, Liberar o que deve ser Liberado.

De fato, a Liberação, a Passagem necessita de que vocês estejam Livre de todo apego, de toda relação, de
todo peso, de tudo o que, nas circunstâncias em que vocês construíram a vida de vocês, afasta-os, por vezes,

da Verdade.
Quanto mais vocês estiverem voltados para nós, mais nós estaremos voltados para vocês e mais nós iremos

comungar, mais vocês irão encontrar a força de ser a Verdade e de não mais parecer outra coisa senão a
Verdade.

Nós estamos conscientes, também, de que o Manto Azul da Graça pôde ocasionar, em vocês, alguns
reajustes, ou mesmo alguns desequilíbrios, que os levam a reconsiderar o funcionamento desse corpo, o

próprio funcionamento da sua vida.
São, de algum modo, os últimos ajustes, aqueles que vêm aperfeiçoar a sua preparação, aperfeiçoar o seu
Amor, aperfeiçoar a possibilidade de estarem estabelecidos em Shantinilaya, na Morada da Paz Suprema.

***

Tudo aquilo que vocês têm sonhado (na Luz), tudo aquilo que têm esperado (no Amor e na Verdade), está
agora aí.

Estejam na nossa Comunhão e na nossa União, porque a Passagem acontece com grande facilidade, se a sua
Atenção, a sua Consciência permanecerem nessa Passagem (aí onde nós estamos a esperá-los, para acolhê-

los), sem se preocupar com o que há depois, sem se preocupar com o que resta de antes.
Mas, simplesmente, estando lúcidos desse mecanismo que se desenrola em vocês, que os chama ao Amor, à

Verdade e ao que vocês São.
Lembrem-se de que, quanto mais vocês estiverem alinhados conosco, menos vocês são perturbados por esse

corpo, pela sua vida, pelo que pode restar de dúvidas e de incertezas.
Nós somos a certeza.

Nós somos a ausência de dúvida.
Isso é para o que vocês são chamados a retornar.

MARIA, MIGUEL e METATRON – que irão intervir dentro de pouco tempo, durante a próxima semana – darão a
vocês elementos, talvez, mais precisos, que lhes permitem apreender, de maneira ainda mais fina, as

generalidades que eu acabo de transmitir.
O Manto Azul da Graça (para aqueles que o vivem), a Onda de Vida (para aqueles que a acolheram) vão

multiplicar-se em vocês, o que lhes permitem deslocalizar-se, a fim de facilitar a Passagem e as Passagens
que estarão em curso, para vocês, que se deixaram viver os reencontros místicos, cada vez mais intensos,

cada vez mais convincentes, seja com o Sol, com outros Irmãos e outras Irmãs, encarnados ou não
encarnados, seja conosco, as Estrelas, com os Anciões ou com os Arcanjos ou, ainda, com o Sol ou, ainda,
com os Seres e as Consciências que povoam os seus mundos de origem, a sua origem estelar ou as suas
linhagens estelares, assim como os diferentes componentes da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres que percorrem os seus Céus, doravante, de maneira cada vez mais evidente.

***

Eu venho então convidá-los a estar consciente de tudo o que se desenrola, não sobre esse mundo, porque
isso vai se tornar de uma evidência tal, que vocês devem se desviar disso, não dar crédito a tudo o que vai se
desenrolar dentro de poucos dias e que, efetivamente, para a personalidade, pode parecer o oposto da Luz, o



oposto dos seus desejos.
Mas lembrem-se de que nós estamos aí, e de que Shantinilaya espera por vocês.

Voltem-se para o lado correto.
Olhem o Verdadeiro e o Belo, além das desordens do mundo.

Os sinais do Céu e da Terra são mais importantes do que os sinais dos homens que tentam resistir à Verdade
e à Beleza.

Sigam o seu caminho no que a Vida propõe a vocês e deixa-se fazer, de algum modo, sem se preocupar com
isso, e levem a sua Atenção, a sua Consciência, ao Canal Mariano, em nós, em seus Duplos, quaisquer que

sejam.
Nessa condição, se vocês adotarem esses poucos preceitos, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada
vez mais fácil, que todas as barreiras e os obstáculos que podiam se colocar através do seu caminho serão

varridos.
O que não será, é claro, o caso, se vocês derem peso e consistência aos seus apegos, aos seus medos, às

suas dúvidas.

***

Uma série de elementos importantes foi-lhes comunicado por aquele que se faz chamar BIDI.
Ele insistiu, com vigor, sobre o que vocês eram e sobre o que não são.

Cabe a vocês decidir: a Paz, o Amor, a Morada da Paz Suprema ou o sofrimento e o medo.
Tudo vai depender da sua Atenção, do seu olhar, da sua capacidade para soltar, para Abandonar-se,

totalmente, ao que está aí, para não resistir no Eu, na Unidade, em seu Si, para ir para onde vocês são
esperados e realizar essa Passagem na maior das harmonias, na maior das facilidades, na maior das Alegrias.
Porque a hora chegou de retornar à Morada da Paz Suprema, à nossa casa comum, aquela da Eternidade, na

maior Paz e na maior das serenidades.
O que vocês têm a viver, diretamente, sobre esta Terra, dependerá, unicamente, do lugar onde vocês tiverem

colocado a sua Consciência, a sua confiança.
Aí estão as últimas escolhas.
Aí estão os últimos desafios.

Eles são para viver.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram essa Onda da Vida, que se

tornaram Absoluto e Liberados, terão mais aptidões.
Escutem esses Irmãos e essas Irmãs encarnados, do mesmo modo que nós lhes pedimos para nos escutar.

Porque eles são portadores da mesma Consciência, da mesma realidade de Amor, da mesma Verdade.
Eles são, de algum modo, não guias, mas, efetivamente, aqueles que iluminam a Passagem para vocês.

Cabe apenas a vocês aceitar, acolher a Luz dessa Passagem ou dela se desviar.

***

Lembrem-se de que não há outra escolha senão o Amor ou o Medo: é um ou o outro, e jamais poderá ser os
dois, cada vez menos.

Ao que vocês vão dar crédito?
Ao que acontece sobre esse mundo?

Ao que vai se desenrolar, muito em breve, nos Céus e sobre a Terra, ou ao Amor?
Não haverá outra escolha.

Ao que vocês estarão apegados, naqueles momentos?
Vocês irão procurar preservar o ilusório de uma conta no banco, o ilusório de um lugar, de um bem, ou, então, o

que vocês São, em Verdade?
Cabe a vocês definir, cabe a vocês ver onde se situa o seu lugar, onde se situa o Amor.

Vocês são esse Amor ou vocês são o Medo?
Vocês são totalmente Livres.

É isso a Liberdade.
É isso a Liberação.

Mas, jamais, como nós o dissemos, nós poderemos puxá-los pela mão.
Nós podemos apenas estar presentes, testemunhas e iluminadores para essa Passagem que é a sua.

É claro, há numerosas Moradas na Casa do Pai e, durante este período de Transição Ascensional, vocês têm,
cada um, um futuro diferente.

Lembrem-se: se vocês estiverem apegados ao que quer que seja ou a quem quer que seja, vocês estarão no
Medo.

Se vocês se desprenderem, vocês estarão no Amor e poderão ser eficazes para aqueles que vocês Amam.



Mudem de olhar.
Nós estamos aí, também, para mostrar-lhes o novo olhar, aquele do Coração, aquele que não depende dos

olhos, que não depende dos apegos, que não depende desse mundo, mas que depende da Verdade e,
unicamente, da Verdade.

Vocês aceitam ser o que vocês São?
Amor.

Ou preferem continuar o medo, a falta, a fragmentação, a ilusão?
São vocês que decidem isso, eu repito, mas nós estamos aí.

Escutem-nos ou, pelo menos, ouçam-nos.
Além das minhas palavras, da minha Presença de hoje, estejam conscientes dessa Presença que está ao lado

de vocês.
Sejam a Presença do que está aí e que vem, realmente, bater à sua porta e que vem dizer-lhes, de algum

modo: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

Nós viemos, cada uma de nós ou cada um dos Anciões, pô-los frente a si mesmos.
Vocês são Verdadeiros ou não são Verdadeiros?

Vocês são Amor ou não são Amor?
Vocês estão no Ser ou estão no parecer?

É preciso ousar olhar-se, face a face, consigo mesmo.
Quem você é?

Sua consciência irá sabê-lo.
Quer seja pela Onda de Vida, quer seja pelo Manto Azul da Graça ou, ainda, pelo Supramental, chegará, após
um período probatório, um momento em que mais nenhuma dúvida poderá imiscuir-se na sua vida, quer vocês

tenham passado ou não, quer a Passagem tenha sido realizada ou não ainda.

***

Lembrem-se de que vocês podem recorrer a MIGUEL, assim que alguns apegos parecerem demasiadamente
pesados, demasiadamente difíceis para carregar ou para suportar.

Então, naqueles momentos, chamem-no, ou chamem-nos: nós seremos, de algum modo, o seu bálsamo, que
vem, se vocês decidiram isso, facilitar o que vocês têm que passar.

A Luz e a sua Inteligência, os estados além desse mundo, não confinados, são a sua melhor ajuda.
Vocês vão se tornar conscientes de que sozinhos, nada podem, de que, verdadeiramente, a Luz pode tudo, na

condição de que tudo de vocês seja Abandonado a ela, na condição de que vocês estejam nessa
espontaneidade do Coração, na evidência desse Coração e não em qualquer antecipação, projeção ou medo.

A partir de hoje, e de maneira ainda mais evidente a partir da intervenção de MARIA, de MIGUEL e de
METATRON, isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente.

Além dessas poucas palavras e da minha Radiância em vocês, eu não abrirei espaço de questionamento.
Eu deixarei, para isso, o Comandante dos Anciões, para responder no meu lugar, e eu remeto, sobretudo, às

comunicações que lhe serão dadas por MARIA, MIGUEL e METATRON: sem dar-lhes encontros específicos,
eles irão se dirigir a vocês na próxima semana.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos, ainda uma vez, com Atenção e com fervor, a Comunhão à Graça, a nossa
União Mística.

Agora.
Acolhamo-nos, uns aos outros, porque o tempo dos reagrupamentos, das reuniões chegou.

Tenham fé e, além dessa fé, estejam na consciência e na confiança da Luz e do Amor, porque é o que vocês
São.

Todo o resto não existe.

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo, e vivamos a Graça e a Bênção.

Eu lhes digo até uma próxima vez.

... Partilhar da Doação da Graça ...
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me prazer vê-los, e eu os
escuto com muito grande prazer.
***
 
Questão: uma dor no nível da omoplata esquerda está ligada aos processos em curso?
Caro amigo, perfeitamente.
Há, é claro, ao nível da porta KI-RIS-TI, nessa região específica das costas, e em relação com o
Canal Mariano, a possibilidade de uma dor na borda interna da omoplata, que está em ressonância
direta com algo que cresce por ali.
É ligado, ao mesmo tempo, ao Canal Mariano, ao
Triângulo da Terra – ao nível das Estrelas – e à Porta
KI-RIS-TI.
É a instalação de certo número de elementos que lhes
foram comunicados, há mais de quase dois meses, por
Um Amigo concernente ao reencontro entre a Onda de
Vida e o Supramental, ao nível do Fogo do Coração,
que ativa certo número de circuitos, digamos,
Vibratórios, Supramentais, Adamantinos e ligados à
Onda da Vida, que se traduzem ao nível desse corpo
físico um pouco apertado.
Portanto, nenhuma inquietação a ter.
 
Então, parece-me, também, que o Arcanjo ANAEL disse-lhes que, durante este período, vocês
podiam beneficiar-se da ajuda da Natureza.
Creio que ele falou de plantas e de certo número de elementos que lhes permitem facilitar, se posso
dizer, um pouco, todos esses processos em curso que, por vezes, são um pouco difíceis para esse
saco de alimento, como lhes diz BIDI (ndr: intervenção de 9 de junho de 2012).
***
 
Questão: um problema de saúde pode congelar minha evolução?
Foi dito que absolutamente nada concernente a esse corpo pode alterar a evolução.
A única coisa que altera sua evolução é o apego à sua própria pequena pessoa e os medos
que estão presentes em vocês.
Não há qualquer obstáculo ao nível do corpo, qualquer doença que possa representar um verdadeiro
obstáculo ou algo de válido.
Os únicos obstáculos, como isso foi dito de diferentes modos, continuará, sempre, vocês mesmos,
na personalidade, nos apegos, nos medos.
O corpo, em caso algum, qualquer que seja o estado dele, não pode representar um obstáculo
verdadeiro em relação às transformações que estão em curso.
***
 
Questão: podemos conhecer nosso Duplo?
O que isso quer dizer?
Eu já disse – e isso foi dito – que os Duplos representam algo que é ínfimo, ao nível Duplo
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monadário.
Há multidões de Duplos.
Eu sou o Duplo de cada um de vocês.
Mas, ao nível do Duplo monádico, é algo de extremamente raro.
Portanto, não se ponham, como eu disse, a fantasiar sobre isso, não é?
Portanto, conhecer o nome de seu Duplo, do exterior, nada quer dizer.
Mas vocês todos têm um Duplo.
O Duplo monadário não pode enganar, porque o reencontro, quer ele esteja encarnado ou não,
acontece em circunstâncias específicas e que nada têm a ver com o mental, nada a ver com
qualquer sedução, nada a ver com tudo o que vocês possam projetar.
***
 
Questão: foi dito que os nossos sonhos iriam evoluir para tornarem-se mais ricos, mas eu
não sonho.
Para aqueles que sonham, não é?
Aqueles que não sonham, isso nada mudará.
Era para aqueles que sonhavam.
Foi, efetivamente, dito «evolução de sonhos», mas, se você não sonha, o que você quer que
evolua?
Há seres que sonham.
Todo mundo sonha, mas há seres que, conforme o horário do acordar, deles se lembram ou não.
Tente mudar a hora de seu acordar, você verá, por si mesmo.
***
 
Questão: você disse que Anciões e Estrelas estavam ao nosso lado. Pode-se recorrer a
você?
Mas, perfeitamente, isso foi dito por Miguel.
Aliás, vocês podem divertir-se (entre aspas: não é um divertimento).
Mas, assim que vocês sintam uma presença, essa presença, geralmente, vocês não podem vê-la.
Por vezes, vocês ouvem seu nome, mas ela não vai conversar amigavelmente com vocês, não é?
Como vocês vão fazer para reconhecê-la?
Vocês não podem reconhecê-la pelo que é dito, exceto se for uma voz conhecida, como um cônjuge,
como Maria, que não pode, jamais, enganar(porque Maria, todo mundo conhece-a, mesmo se
vocês digam que não sabem quem é).
 
Mas o que é que vai fazer a diferença entre Sri Aurobindo e eu?
É a qualidade Vibratória da Comunhão, da Fusão, que vai permitir-lhes, com as diferentes
presenças que vão manifestar-se, identificar.
Quando vocês chamam Miguel: Miguel é o Fogo.
Quando vocês me chamam, é o Fogo também, mas não é o mesmo fogo.
Portanto, é uma qualidade Vibratória que vai manifestar-se a vocês e que, com a experiência e a
repetição, vai dizer-lhes: «ei, tenho a visita de Maria», «ei, tenho a visita de Omraam», «ei, tenho a
visita de Gemma» etc...
Mas, é claro, o Canal Mariano está constituído.
 
Vocês têm a possibilidade de comungar, agora, não unicamente no Sol, nocorpo de estado de ser,
mas, diretamente, aqui, onde vocês estão, uma vez que não há mais separação.
Todos os Véus foram retirados.
Eles foram, todos, dissolvidos.
Então, alguns de vocês são, talvez, um pouco mais resistentes do Véu.
Portanto há, talvez, Véus um pouco mais delicados para retirar, mas, se vocês não entram em
contato, é que vocês não pedem e que, talvez, vocês tenham, ainda, resistências que são ligadas,
eu diria, à sua pequena personalidade.
 
Mas cada vez mais seres humanos, mesmo sem saber o que acontece, sentem uma presença à
esquerda.
Ela já está no Interior de vocês.
É a projeção do Interior para o exterior que os faz senti-la.
 
Ela pode passar pela Shushumna, mas ela passa, o mais
frequentemente, pelo Canal Mariano, que é lateralizado à esquerda (ou por trás, para KI-RIS-TI
ou METATRON).
Nós estamos, todos, no Interior de vocês, porque vocês estão no Interior.
Vocês estão na projeção de consciência nesse mundo, mas quem tem consciência de que é Cristo,
nele, Maria, etc...?
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É preciso, efetivamente, que a consciência tome consciência de uma presença.
É preciso que a presença torne-se consciente.
Ela se torna consciente apenas quando é manifestada no Interior do Canal Mariano.
***
 
Questão: essa presença pode estar, igualmente, na mão esquerda?
Não, isso é a Onda de Vida, isso nada tem a ver com uma presença.
A presença chega, sempre, pelo alto e à esquerda.
Portanto, se você nada sente no alto à esquerda, mas, unicamente, na mão, não é uma presença.
***
 
Questão: há um inconveniente em mudar de nome?
Qual importância?
Se vocês mudam de nome, isso quer dizer que vocês estão mal em sua pele, nada mais.
Porque, depois, vocês podem, sempre, encontrar o aspecto sedução de dizer: «ah, esse nome, eu
gosto mais».
Mas lembrem-se de que foram vocês que escolheram seu nome, não foram seus pais.
Vocês podem acrescentar um nome, como eu o fiz em minha vida.
Isso nada tem a ver com mudar de nome: vocês acrescentam uma qualidade Vibratória.
Mas qual importância hoje, não é?
***
 
Questão: por que eu não me lembro mais de meus sonhos, como antes?
Porque é tempo, também, de passar para outra coisa.
Os sonhos vão tornar-se mais significativos, mas, se eles desaparecem, eles não podem tornar-se
mais significativos, uma vez que não há mais deles.
Eu os lembro que os sonhos têm diferentes origens.
Se seus sonhos eram ligados ao astral, é preciso que eles desapareçam, porque o astral não
existe mais.
***
 
Questão: o Duplo é sempre de polaridade complementar?
Sim, exceto para o Duplo que já é Andrógino, como CRISTO.
***
 
Questão: fora CRISTO, há outras Consciências Andróginas?
Todas as Consciências das Estrelas, e a maior parte dos Anciões, e os Arcanjos.
A complementaridade existe apenas para um Duplo Monadário, encarnado ou não encarnado.
***
 
Questão: no fim de 2000, eu vivi uma experiência de Fusão com um disco solar, que se
apresentou diante de mim, e que eu, em seguida, chamei em mim. Qual era essa
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experiência?
Há múltiplas experiências de Fusão.
A diferença essencial, como você disse, é que esse disco solar, que era, certamente, uma entidade,
chegou frente a você.
A Fusão com o Duplo chega por trás e no alto, ou pela esquerda.
Essa noção topográfica é fundamental, mas eu não posso dizer-lhe o que era.
Eu acho, de qualquer forma, danoso viver uma Fusão com um disco solar e não saber quem era.
É, efetivamente, danoso, porque viver Fusões sem saber com quem vocês fusionam...
Em geral, o que se apresenta à frente é ligado ao astral, não é ligado à Luz Vibral.
Não é em geral: é sistemático.
***
 
Questão: em um sonho, eu caminhei com uma presença à minha direita, mas como se
estivéssemos em competição.
Em seguida, ela colocou-se em face de mim e disse-me que ela me amava muito e pediu-
me: "diga-me que você me ama também", vindo a mim para abraçar-me.
Eu disse a ela: «mas diga-me quem você é», e ela parou.
O que significa?
Tudo o que chega à direita, nos sonhos, e passeia com vocês, à direita e, depois, vem de frente,
corresponde ao astral.
Se nós temos dito que o Canal Mariano é à esquerda, isso é exatamente preciso.
Quer seja nos sonhos, quer seja na vivência Vibratória, há uma lei de sincronia no Universo: vocês
atraem para si e, sobretudo, neste período, o que está em relação com sua Vibração.
Se vocês estão no medo, se há falhas em vocês é, necessariamente, uma entidade astral que vai
aparecer.
***
 
Questão: enquanto eu participava de um grupo de meditação, senti meus limites corporais
dissolverem-se, como se eu fosse o grupo. É uma forma de Dissolução?
É, pelo menos, o que se chama um mecanismo de Comunhão.
Agora, a Dissolução deixa lugar ao neant, ela não deixa lugar a qualquer identificação, com quem
quer que seja, ou o que quer que seja.
Portanto é, mais, Comunhão/Fusão.
***
 
Questão: qual é a distinção entre o orgulho e o ego espiritual?
É, exatamente, a mesma coisa.
***
 
Questão: estou mais na dúvida em relação às minhas percepções, minha vivência. Ao
mesmo tempo, parece-me viver períodos de ego espiritual. Os dois podem coexistir?
Geralmente, aliás, coexistem.
Enquanto existe uma dúvida em você, isso quer dizer que, qualquer que seja a vivência (Fogo do
Coração, Coroa Radiante, Despertar da Kundalini), você está instalada no Si.
 
O Si é a Alegria, mas há, também, dúvidas, porque o mental ainda está presente, em alguns
momentos, o que não é mais o caso quando vocês estabeleceram o Absoluto.
 
O orgulho espiritual é, também, a dúvida.
É como o ego: há egos positivos e egos negativos.
Ao nível espiritual, é a mesma coisa.
***
 
Questão: além de refutar e ser Absoluto, há algo a fazer?
Não, nada, absolutamente.
***
 
Questão: quando se tem a orelha esquerda que toca, que vibra, que estala, isso significa
que uma pessoa ou que um Duplo tenta entrar em contato?
Não, absolutamente: são os sinais da ativação do Antakarana, é tudo.
Mas o Antakarana pode ser vazio ou pleno de uma Presença: se há uma Presença, é uma
Presença.
 
Mas o Antakarana é o Nada, o Som da alma, com os diferentes Sons.
Mas não é porque há um som que há uma Presença.



 
Há seres que abriram os chacras, que ouvem esses Sons – há sete Sons diferentes, há dezenas de
anos – sem terem tido a mínima Presença.
 
O Som não é característica da Presença, é característica do Canal.
Há uma tonalidade, que não é um estalo, que é um Som extremamente agudo, que assinala a
aproximação de uma Presença.
Mas não é a manifestação da Presença, é o Canal Mariano (o Antakarana, a ampola da
clariaudição) que reage à interação da Presença que se aproxima.
 
É quase um Ultrassom, muito elevado ao nível intensidade Vibratória, ao nível frequência, mesmo.
Vocês estão no limite da percepção da percepção auditiva – como vocês chamam isso? – no
espectro auditivo, vocês estão em frequências muito altas.
Mas a Presença não se exprime por esse Som, estamos de acordo: é a interação, entre sua
Presença e essa Presença que gera o Som.
***
 
Questão: poderia dar-me um conselho sobre minha evolução?
O que isso quer dizer, evoluir?
Você está, ainda, acreditando, com tudo o que lhe disse BIDI, que você evolui?
***
 
Questão: então, como superar alguns problemas?
Ah, não é uma evolução, isso.
Eu não tenho conselho pessoal a dar a ninguém.
Ou você faz uma pergunta, ou não há pergunta, mas, jamais, eu interferirei em sua Liberdade.
***
 
Questão: tem-se um Duplo ou vários Duplos?
Mas, necessariamente, há vários.
Pode-se dizer que o seu Corpo de Estado de Ser é um Duplo.
Duplo não quer dizer Dualidade.
Duplo quer dizer, simplesmente: possibilidade de ressonância, de Comunhão, de Fusão, de
Dissolução – no Sol, no Corpo de Estado de Ser, com outros Corpos de Estado de Ser.
E, agora, nesse corpo de carne – que vocês habitam – e outro corpo de carne, se vocês têm um
Duplo Monadário encarnado.
Ou com CRISTO, MARIA, MIGUEL, com quem vocês queiram.
 
Para o resto, mas vocês podem muito bem ter um Duplo Monadário, encarnado ou não, e Fusionar
com MARIA ou MIGUEL.
Não há incompatibilidade, não é?
Não há contrato de exclusividade.
Para os Duplos não encarnados, hein?
Atenção, caso contrário, isso se transforma em orgia, seu truque, aí.
***
 
Questão: MA ANANDA MOYI, há pouco, precisou que o tempo dos reagrupamentos era
chegado.
A que isso pode corresponder?
Então, aí, é profundamente diferente para cada um.
O Reencontro do Duplo é uma forma de reagrupamento.
Agora, há reuniões e reagrupamentos que vão produzir-se espontaneamente.
Aí também, é como para os Duplos Monadários, não vão pôr-se a procurar, a todo custo, reunir-se
ou reagrupar-se: são as circunstâncias da vida que fazem com que isso ocorra.
Não é uma busca ativa, é espontâneo e natural.
 
Lembrem-se do que eu havia dito sobre os Duplos Monadários: por que não se havia falado deles
antes?
Porque vocês imaginem que, no espírito humano, todo mundo vai querer ter seu pequeno Duplo, e,
se possível, encarnado, e, se possível, do outro sexo, e, se possível, muito mais belo, não é?
Portanto, para a reunião, é a mesma coisa: isso se produz porque a Fluidez da Unidade, as
sincronias põem-nos nisso, mas não é para procurar.
 
Quando MA disse: «o tempo é chegado de reunirem-se e de reagruparem-se»: em si mesmo, com
seus Duplos, talvez, exteriormente.



Mas tudo isso não tem que ser procurado ativamente, isso se faz espontaneamente.
É como para o Duplo Monádico: vocês não têm que procurá-lo, caso contrário, isso é um
erro.
São coisas que se instauram na Fluidez da Unidade, espontaneamente.
Sem intervenção de sua vontade própria ou de seu desejo, caso contrário, isso nada mais tem a
ver.
***
 
Questão: pode-se chamar nosso Duplo Monadário, se ele não está encarnado?
Você não tem necessidade de chamá-lo, se ele não estiver encarnado: ele vem, espontaneamente.
O chamado é válido para MIGUEL, para MARIA, para as Estrelas.
KI-RIS-TI, ele vem, espontaneamente.
Aqueles que o percebem não tiveram necessidade de chamá-lo.
Aliás, vocês podem chamá-lo, aqueles para quem ele não é um Duplo: ele não aparecerá nas
costas.
***
 
Questão: KI-RIS-TI não seria o Duplo de todo mundo?
Não, vocês são todos KI-RIS-TI.
***
 
Questão: se nós somos todos KI-RIS-TI, como se pode ter KI-RIS-TI como Duplo?
Boa questão.
É o princípio do holograma.
Quando MIGUEL está presente ao seu lado, ele pode estar presente ao lado de milhares de
pessoas.
É sua visão cartesiana, redutora, que os faz crer que há Um Duplo, e que não se pode ser si mesmo
e o Duplo.
Mas vocês são multiplicados ao Infinito quando são Multidimensionais.
Vocês estão, ao mesmo tempo, aqui e ali, e, ao mesmo tempo, em milhares de lugares.
 
Isso não é possível compreender pela sua consciência.
O único que não pode multiplicar-se ao Infinito é o Duplo Monadário encarnado e o Duplo Monadário
não encarnado.
Porque há a necessidade de reencontrar o ovo cósmico inicial.
Mas isso se refere a muito poucas pessoas.
Para todo o resto, vocês podem, todos vocês, ter MARIA como Duplo, e CRISTO, por que não?
E ser, você mesmo, MARIA e CRISTO.
Mas isso foi dito.
 
É a visão cartesiana mental, da 3D, que lhe diz: «é impossível, eu sou eu e há o outro, como é que
eu posso ser eu e o outro?».
Justamente, você não viveu a Dissolução, nem a Fusão.
***
 
Questão: sentir o Ponto KI-RIS-TI nas costas releva da manifestação do Duplo KI-RIS-TI?
Não.
Quando há uma presença ao lado de vocês, vocês sentem uma Presença, concorda?
É a mesma coisa para os planos sutis.
Sentir o Antakarana e o Som não é a Presença.
Sentir o Ponto Vibratório KI-RIS-TI não é a Presença de KI-RIS-TI.
***
 
Questão: como se manifesta, então, esse Duplo KI-RIS-TI?
Mas você sente uma Presença nas suas costas, mas não sente isso sobre o Ponto: uma Presença,
presente atrás.
***
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por seu acolhimento.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Até muito em breve.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, recebam Graças, Bênçãos e a minha Presença.

Eu venho a vocês, enquanto Arcanjo do Amor, a fim de, ao mesmo tempo, entregar-lhes uma série de
complementos referentes ao Amor, à Unidade e ao Absoluto, e também ver se persistem, em vocês, alguns

questionamentos com relação a essas três palavras.

*** 

O Absoluto contém o Amor, ele contém a Unidade, ele contém a Dualidade, ele contém a sua Presença em
meio a este mundo, ele contém o Ser, ele contém o conjunto do que, do ponto de vista onde vocês estão, não

pode ser conhecido, na totalidade.
O Amor, uma palavra que por tanto tempo foi utilizada porque ela corresponde ao que subtende e manifesta o

Absoluto, além mesmo da sua própria manifestação.
O problema sendo que o homem chama de amor tudo o que, para ele, representa algo conhecido e vivenciado

como um objeto de desejo, como uma manifestação, como uma percepção, em meio ao que é nomeado o
Absoluto.

O Amor é, portanto, o que subtende a totalidade do Criado, como do Incriado.
Este Amor não tem qualquer comparação com o que o homem chama de amor, em meio ao que é chamado de

sua presença sobre este mundo, em meio até do que é chamado de sua transformação atual, denominada,
desde algum tempo, Filho Ardente do Sol, Coroa Radiante do Coração ou diferentes manifestações, inscritas
em suas estruturas físicas, tendo lhes permitido, durante esses anos, manifestar, realizar, o que foi chamado

de Si.
A Realização não é o Amor, a Realização não é o Absoluto.

Eles podem ser, para alguns de vocês, as primícias, a prefiguração e a antecipação, mas não correspondem,
em caso algum, ao Amor Absoluto ou ao Absoluto Amor, nomeado também o Último.

Existe, na realidade, do próprio princípio da falsificação deste mundo, do confinamento deste mundo no qual
vocês são prisioneiros, uma série de elementos (ligados à localização específica em um corpo, em uma
consciência, em um pensamento, em certo número de mecanismos) que lhes permite evoluir, com toda
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consciência (que ela seja fragmentada ou unificada), em meio à sua presença sobre este mundo.
O Absoluto e o Amor, em meio ao Absoluto, não podem, em caso algum, nem ser uma percepção, nem

mesmo ser uma Vibração da consciência, mas é, sobretudo, a Transparência mais total, fazendo com que,
assim que vocês se juntarem a essas esferas, além deste corpo, mesmo em meio ao corpo de Estado de Ser,

ou ainda no Absoluto, vocês se tornem, vocês mesmos, esta Transparência.

*** 

A Transparência de que falo não é um conceito moral, nem social, e ainda menos uma visão da mente.
A Transparência é uma realidade metafísica consistindo em se tornar Transparente, ou seja, em deixar-se

atravessar por todas as ondas, por todos os espectros de frequência, por todos os elementos presentes neste
mundo, como no conjunto dos multiversos, assim como das Dimensões, desde aquela onde vocês estão até a

FONTE e até o que engloba, além da FONTE, o Absoluto.
Enquanto esta Transparência não for estabelecida, enquanto existir, em vocês, sobre este mundo, uma vontade

particular de Luz, vocês não podem ser a totalidade da Transparência.
Eu me explico: há alguns anos, antes das Núpcias Celestes, eu havia explicado a vocês (com palavras e pelas

Vibrações) o que era o Abandono à Luz.
De fato, o Abandono à Luz permitiu transformar esta estrutura alterada, nomeada corpo falsificado, em estrutura
de carbono, dissociado, a fim de acolher, em meio a este corpo (que vocês o chamem de Templo ou de saco,

não tem qualquer importância), pois é em meio a este corpo que é realizada a alquimia tendo lhes permitido,
pela ação da Luz, acolher a Luz, tornar-se um KI-RIS-TI, viajar no corpo de Estado de Ser, ou manifestar a

Consciência pura, a Consciência unificada, a Consciência do Si.

*** 

A um dado momento, apareceu, sobre esta Terra, um mecanismo que lhes era estritamente desconhecido,
pelo próprio fato da falsificação.

Isso foi seguido, algum tempo depois, pela Liberação do Sol e pela Liberação da Terra, como uma onda
específica nomeada Onda da Vida ou Onda do Éter, vindo restitui-los à sua raiz estelar, à sua raiz intraterrestre.

Esta Onda da Vida e suas características (que lhes foram explicadas e que vários de vocês vivenciaram),
contribuíram, de algum modo, para estabelecê-los, pelo Manto Azul da Graça, pela Liberação dos Éteres e pela

Fusão dos Éteres, em sua própria Liberdade.
Muito além deste mundo, muito além da sua Presença, muito além da sua Consciência, quer ela seja

fragmentada ou unificada.
Isso permitiu, eu espero, para vários de vocês, sobre esta Terra, dirigir-se para este Abandono do Si, a fim de
tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade, além de toda forma, além de toda Presença, e além de toda

Consciência.
Fazendo de vocês, ao mesmo tempo, Filhos da Liberdade e, como nós o desejamos para vocês, Liberados

Viventes, o que aquele que se nomeia BIDI denominou Absoluto na Forma.
Isso lhes propiciou viver estados não ordinários, não conscientizados, onde existe algo que não pode ser

chamado de Consciência, que não pode ser chamado de Si, que não pode ser chamado de Realização, de
maneira alguma, porque isso corresponde ao que vocês São, em toda Eternidade.

Nós lhes dissemos também que vocês estavam Livres e Liberados, seja qual for a localização de uma
Consciência em meio ao Si ou da não consciência ligada ao não Ser e ao Absoluto.
Há, de fato, não uma progressão, mas elementos que se distanciam uns dos outros.

O Abandono à Luz realiza o Si.
O Abandono do Si realiza, se pudermos dizer, o Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer implicação em meio a este mundo.
Isso faz de vocês Seres Liberados Viventes, não tendo mais manifestação, nem atração, em meio às

Dimensões intermediárias, nem mesmo em meio à FONTE, mas os faz, em última instância, perceber que
vocês são um ponto do holograma contendo, nele, a totalidade do holograma.

Não existe melhor expressão do que aquela que eu acabo de dar a vocês: o holograma é constituído de um
conjunto de pontos que reproduz, nele mesmo, a totalidade do conjunto dos outros pontos presentes em

meio ao holograma.

*** 

É nesse sentido que nós insistimos sobre o fato de que nós estamos, em vocês, primeiramente.
É nesse sentido que é projetada a Consciência, em meio ao Si, tendo permitido realizar o Canal Mariano, a

ativação desse Canal Mariano, a sua constituição, deixando-se perceber, deixando-se viver e Vibrar as
diferentes Presenças que, hoje, se manifestam, para vários de vocês, em meio a esse Canal Mariano, à

esquerda deste corpo físico ou na parte de trás deste corpo físico.
Essas Presenças, como isso foi anunciado por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 05 de junho de 2012) (1) e,

desde muito pouco tempo, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua intervenção de 30 de junho de 2012) (2), são
elementos que vão assisti-los durante essa Passagem, conforme foi especificado para esses tempos que se



aproximam, como prenunciado e antevisto, há quase sete anos, pelo Guia Azul nomeado SÉRÉTI (ndr: sua
intervenção de 04 de julho de 2005) (3).
 Hoje, vocês estão nesses momentos.

Vocês estão, na realidade, na data do mês que corresponde a esta Liberação e a esta Passagem, devendo
conduzi-los, não ao desaparecimento do que é chamado, de forma humorística, de planeta-grelha, pelo

Comandante dos Anciãos, mas, sim, para realizar o que vocês São, de toda a Eternidade, ou seja, o Absoluto.

*** 

Nesse sentido, o Abandono do Si pode se refletir, para vocês, por uma sensação de perda de referências, de
perda de consciência, e é exatamente o que ele é.

A consciência corresponde, em seus diferentes aspectos, ao Eu, à consciência com uma distância (mesmo se
a distância tiver desaparecido), à consciência com uma existência (mesmo se a existência cessar).

 É isso que lhes é oferecido hoje: tornar-se de novo o Todo, ou seja, não ser mais nada neste mundo a fim de
ser Abandonado, na totalidade, ao que vocês São, de toda a Eternidade.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários de vocês têm necessidade de realizar uma série de
experiências em meio aos Mundos Unificados e, por vezes, em meio aos próprios Mundos de carbono.

A Liberação, como isso foi anunciado pela FONTE, consiste em fazê-los relembrar e viver o que vocês São, de
toda a Eternidade.

O contato com as outras Dimensões acontece, atualmente, pela Presença, ao lado de vocês, de qualquer
Presença que vocês chamarem, que vocês nomearem, e que estaria presente no mesmo espaço que o seu.

*** 

A presença efetiva dos Seres multidimensionais consiste em fazê-los encontrar a sua Essência, em fazê-los
manifestar, conscientizar além da consciência, para, enfim, aniquilar a própria consciência, a fim de fazer cessar

o Eu, a fim de fazer cessar o Si, a fim de fazer cessar qualquer forma de exteriorização, qualquer forma de
interiorização e fazê-los penetrar nos espaços absolutamente virgens, nomeados o Absoluto, do qual,

evidentemente, nada pode ser dito, nada pode ser expresso, porque isso está além de qualquer conceito, de
qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer experiência e de qualquer estado.

Dessa maneira, as etapas preliminares, vivenciadas durante o seu inverno (verão, no hemisfério sul) que acaba
de transcorrer (nomeadas Comunhão, Fusão, Dissolução, Multilocalização e ausência de localização), são

estados requisitados e nomeados Últimos permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, permitindo anulá-lo a fim
de encontrarem-se no que, do seu ponto de vista, vocês poderiam chamar de Nada, de Vazio, mas que de fato,

do ponto de vista do Absoluto, é a Plenitude.
Nós sempre lhes dissemos, no período durante as Núpcias Celestes, que vocês estavam invertidos, que o que

vocês chamavam de luz visível com os seus olhos era apenas, de fato, uma luz refletida, alterada, ligada ao
próprio princípio do Eixo ATRAÇÃO-VISÃO falsificado nas Cruzes da cabeça, tendo alterado as suas próprias
percepções, a sua própria filiação e a sua própria possibilidade de conexão com a realidade do que vocês São,

além de todo ser.
Tudo isso cessa, neste momento.

Tudo isso se revela, neste momento, aguardando apenas mais o sinal final da Terra que foi liberada.
A Terra foi liberada a partir do momento em que a Onda da Vida apareceu, no decorrer do seu primeiro

trimestre do ano de 2012.
As consequências desta Liberação são visíveis no nível das manifestações e das modificações geofísicas

planetárias, tanto no nível do seu clima, do seu solo, dos seus vulcões, como do ar que vocês respiram, desde
o Sol e até os confins do conjunto dos universos, resultante do alinhamento galáctico com Alcyone.

*** 

Hoje, vocês estão diante desta etapa, diante da Porta Estreita, convidando-os a Passar.
Nós estamos aí para iluminar a Passagem, mas nós não podemos Passá-la no lugar de vocês.

Existe, portanto, um princípio, que foi nomeado, no seu tempo (que se desenrola para vocês, atualmente, de
maneira mais ou menos intensa, e mais ou menos adiantada), o Choque da humanidade que é, de fato, o seu

Choque individual.
Os pontos de atração da sua consciência, em meio a este mundo (nomeados apegos, nomeados

experiências), estão para cessar, não se desviando deles, mas, como isso foi enunciado, de maneira variada,
por BIDI, mudando de ponto de vista.

Na realidade, apenas por essa mudança de ponto de vista, que não é uma atitude mental, mas, sim, um
deslocamento total da consciência, é que os leva a ver este corpo pelo que ele é, a ver a sua vida pelo que ela

é, e a ver o mundo tal como ele é, permitindo então remover, de vocês, os últimos Véus do isolamento.
Esses últimos Véus de isolamento não se referem somente ao ‘sistema de controle do mental humano’, assim
como à matriz astral (que, como vocês sabem, no nível coletivo, ela foi dissolvida no seu tempo), mas para ir

muito além, ou seja, para desenredar-se, vocês mesmos, das ligações de apegos.
Para desenredar-se, vocês mesmos, em primeiro lugar, da ligação de apego mais formal correspondendo a si



mesmo ou, em todo caso, ao que vocês creem ser em meio a este corpo, em meio a esta vida, e em meio à
expressão da vida falsificada e alterada neste mundo.
A sua liberdade é total, em um sentido como no outro.

Não se trata de uma liberdade de escolha, porque isso (pelo que vocês vivenciaram, para alguns de vocês,
durante várias vidas) não é somente uma qualidade Vibratória, mas, sim, uma preparação que os leva a
apresentar-se diante do limiar: o limiar da ruptura do efêmero, levando-os a fazer cessar todo efêmero.

O apelo da Luz que deve se manifestar de maneira mais audível e mais visível aos seus olhos de carne, pela
Luz solar, pelo Apelo de MARIA, pelas ressonâncias das Trombetas do Céu e da Terra, em vocês, vai levá-los,

dentro de pouco tempo, em termos terrestres, a conscientizar tudo isso e a decidir, com toda Lucidez, com
toda Clareza, com toda Precisão, se vocês querem manter alguma forma de experiência ou voltar a alcançar o

que foi nomeado Shantinilaya, ou seja, as Moradas da Paz Suprema, onde nenhuma experiência pode vir
perturbar o que vocês São, de toda a Eternidade.

*** 

Apreendam-se bem de que isso não pode ser, em caso algum, um e outro.
Não pode ali haver e existir preservação de qualquer forma, em meio ao Absoluto.

Entretanto, a experiência da consciência acontecendo de maneira simultânea, além de todo tempo e de todo
espaço e de toda Dimensão, irá fazê-los perceber, naquele momento, que vocês são, efetivamente, o Todo e

que somente a projeção de vocês mesmos, antes que a alteração tivesse ocorrido, atuou no sentido da
manifestação de uma consciência vendo-se ela própria, experimentando-se ela própria, alegrando-se dela

própria.
Aliás, a Unidade se manifesta pela Alegria.

Hoje, mesmo esta Alegria deve ser, de algum modo, refutada, como diria BIDI, a fim de permitir-lhes ir para a
Morada da Paz Suprema, que está muito além da expressão da Alegria, muito além da expressão do riso, muito

além da Consciência Unitária, pondo fim à fragmentação.
Nós estamos perfeitamente lúcidos de que nós demos o conjunto das escolhas, o conjunto das possibilidades,

o conjunto dos cenários, o conjunto do que era da ordem do possível e do impossível, para vocês.
Em última análise, há apenas vocês, e vocês sozinhos, que irão decidir Passar ou permanecer.

Apreendam-se bem, entretanto, de que a Ascensão da Terra é, sim, um mecanismo real, modificando a
estrutura física da maneira mais importante possível, com uma série de fatores geofísicos enunciados a vocês,

há alguns anos, pelo Comandante dos Anciãos.
Vocês estão frente a vocês mesmos, vocês estão frente ao que vocês chamam de morte.

A morte é um novo nascimento.
Se a lagarta aceitar se tornar borboleta, é evidente que a lagarta não mais existe.

Esta Transfiguração ou transubstanciação (por que ela é uma), consiste também, para alguns de vocês, em
superar toda a identificação com uma forma, mesmo com o corpo de Estado de Ser, com o corpo de Luz ou

com os corpos mais etéreos da criação, a fim de recomeçar na ausência total de projeção de qualquer
consciência e de estabelecer-se na Morada da Paz Suprema, de maneira (eu diria, em seus termos

apreensíveis) definitiva e irremediável.

*** 

O que guia a consciência e a Vibração, o que guia (se eu puder me expressar assim) o Absoluto, é a sua
capacidade para abandonar o Si, para abandonar a Alegria e para abandonar tudo o que pode estar associado

a alguma manifestação da consciência, mesmo a mais Unificada, mesmo a mais próxima do Último.
Isso representa, de qualquer forma, um desafio porque, como vocês sabem, a Passagem da Porta Estreita não
é, na verdade, uma Passagem de um ponto a um outro ponto, mas é a Passagem de um ponto ao conjunto de

todos os pontos.
E isso pode representar, efetivamente, mesmo em meio à Consciência Unitária, algo impensável, pois é

aterrorizante, pois vem perturbar a tranquilidade da consciência manifestada em meio ao Si.
Vocês têm a Liberdade total de viver o que é para viver, em função do que a sua consciência desejar.

Ou ela deseja se expandir e continuar a experiência da expansão (mesmo nos corpos de Luz mais etéreos,
mesmo em meio às suas famílias estelares, mesmo nas mais afastadas deste Sistema Solar) ou, então, decidir

pôr fim às experiências.
Não para retornar ao Nada ou à FONTE, mas, sim, para conscientizar, ao superá-lo, de que vocês são o Todo.
Cabe a vocês, portanto, não compreender, mas deixar trabalhar a Consciência, ou em meio ao seu Abandono,
ou em meio à sua persistência, a fim de acompanhar o movimento Ascensional final da Terra que começa hoje.

*** 

Nos próximos dias, o Arcanjo METATRON, seguido do Arcanjo MIGUEL e de MARIA, irão lhes dar os
elementos Vibratórios, muito além das suas palavras, da sua Presença, ao lado de vocês e em vocês,

permitindo-lhes esclarecer o que deve sê-lo.



Este esclarecimento poderá parecer, para muitos de vocês, como um esclarecimento particularmente cru, ou
mesmo cruel, pois, se vocês estiverem apegados a alguma forma, se vocês estiverem apegados a alguma

Consciência, isso não poderá acontecer da maneira mais absoluta, da maneira mais autêntica, mas irá provocar
uma série de resistências.

Isso foi abordado por aquele que vocês chamam de Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, referente à
Fusão dos Éteres e, sobretudo, ao Choque da humanidade (ndr: ver, em particular, a intervenção de SRI

AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (4).
Vocês entraram neste período do Choque da humanidade, hoje.

Cabe a vocês definir o que é para salvaguardar.
Cabe a vocês definir o que é o seu futuro, nesses tempos extremamente reduzidos, consistindo nesse mês

nos prazos dados pelo Guia Azul SÉRÉTI e anunciado, há vários anos, por ele próprio, assim como por outras
Consciências.

*** 

A nossa Presença, ao lado de vocês e em vocês, além da percepção, deve dar lugar, aí também, à Fusão, ou
seja, exprimindo-me através daquele que eu guardo (ndr: ANAEL faz referência ao canal Jean-Luc Ayoun),

vocês devem também compreender e viver, além de todo intelecto, além de toda Vibração, que eu sou
também vocês mesmos e cada um de vocês.

Somente a sua consciência limitada, fragmentada e projetada pode fazê-los imaginar que há uma distância,
uma separação, entre a formiga e a FONTE.

Em última instância, e como BIDI lhes dizia (e como vocês poderão vivê-lo), se tal for o seu Abandono, não
existe qualquer diferença entre o átomo, o sistema solar, os universos, os multiversos e as Dimensões.

O conjunto do que eu acabo de descrever são apenas projeções da Consciência em diferentes esferas, tendo
permitido ao Absoluto exteriorizar-se em meio à FONTE e manifestar o que foi nomeado a Aventura da

Consciência.
É, na realidade, sedutor (para o ego, assim como para o Si) considerar que a aventura seja sem fim, e essa é a

sua Liberdade mais total.
É também o nosso dever, de algum modo, mostrar-lhes, desde alguns meses, e fazê-los viver (pela própria

Terra e pela sua ação) a ação da Onda da Vida na Liberação que está em andamento, e a sua capacidade e a
sua possibilidade de ser, por sua vez, não mais um ponto do holograma, mas a totalidade do holograma,

contendo o conjunto dos pontos da Criação, desde o átomo, passando pelos universos e pelos multiversos.
A qualidade além da Vibração, a qualidade além do Ser (que eu não posso exprimir em suas palavras, pois elas

são muito restritas), cabe a vocês.
É, portanto, em meio a esse dilema (por que, para muitos, isso irá representar um) que deve se estabelecer a

finalidade do que vocês São ou do que vocês não são.

*** 

Aí estão os elementos sobre os quais eu queria atrair a sua reflexão e, sobretudo, a sua Vibração, a fim de
observar o que acontece em vocês, o que acontece na Consciência, o que acontece sobre este mundo e no

conjunto das interações que vocês realizaram neste mundo.
Quer vocês continuem realizando, ou não, conforme o seu Abandono do Si, da mesma forma que vários de

vocês, aqui e em outros lugares, realizaram através do Abandono à Luz.
O Abandono à Luz não é o Abandono do Si.

Isso representa, se eu puder dizê-lo, um desafio profundamente diferente.
Pois, em um caso, há restituição à sua Eternidade e, ao mesmo tempo, prosseguimento da projeção da

Consciência nas diferentes esferas, tanto nas suas origens estelares como nos diferentes corpos
multidimensionais.

Enquanto que o outro desafio consiste em não ser mais nada de tudo isso, a fim de ser o Todo, e de veicular,
em vocês, o conjunto das experiências realizadas pelo conjunto da humanidade, pelo conjunto das

consciências, pelo conjunto dos átomos, pelo conjunto dos sóis, pelo conjunto dos multiversos, pelo conjunto
da Criação e do Incriado.

Isso é o que vai ser realizado, de maneira por vezes muito brutal, em meio ao seu campo de experiência, em
meio à sua Consciência, como em meio à sua não consciência, nos dias que se abrem a vocês, durante este

mês agora.
Se houver, em vocês, questionamentos referentes a este Absoluto, a esta Unidade e a este Amor, então, se eu

puder ali responder com palavras, eu o farei.
Estejam certos de que a minha Presença já está ao lado de vocês e em vocês.

Bem amados Filhos da Liberdade, nós temos tempo para dialogar, se tal for o seu desejo, sobre o que eu
acabo de exprimir.

*** 

Pergunta: é preciso tudo abandonar, mas é preciso abandonar o Amor que está dentro do nosso



coração?

É preciso abandonar toda experiência, porque o Amor que está no seu coração, como você diz, é uma
experiência.

É o retorno à Unidade, é a ativação do Si, da Coroa Radiante do Coração, reencontrar o seu estado KI-RIS-TI.
Mas além de toda experiência, mesmo a mais magnífica, há outra coisa.

Mais uma vez, o conjunto da Terra está, na totalidade, Liberado.
Jamais considerem o Absoluto como uma finalidade, pois (se eu pudesse exprimi-lo de outra forma) eu diria
que o Absoluto é o que está antes do início de qualquer experiência, de qualquer começo e de qualquer fim.
A Morada da Paz Suprema (como algumas Estrelas o expressaram e o vivenciaram durante a sua passagem
sobre a Terra) demonstra e ilustra perfeitamente o que é esta Morada da Paz Suprema ou este Absoluto, em

meio a uma forma.
Eu os convido a olhar a vida da maior dentre elas, que foi MA ANANDA MOYI.

Vocês não podem manter alguma experiência e ser a Morada da Paz Suprema.

*** 

Pergunta: devemos também refutar a reconexão com as linhagens estelares e intraterrestres?

Bem Amado, a partir do momento em que a experiência da Luz, vivenciada pela realização do Si (nomeada
também Acordar ou Despertar) for vivida, há, evidentemente, a necessidade de refutar o que se tornou

conhecido de vocês.
O Si sendo conhecido de vocês, através da existência e da manifestação da Consciência, é naquele momento

que convém também refutar isso.
Naturalmente, isso representa um dilema terrível para o Si que recusa Abandonar-se.

Mas não há alternativa.
Eu os lembro de que, em última análise, seja qual for a experiência realizada, sejam quais forem as vidas

conduzidas em meio à Unidade e à não separatividade, existe um tempo (além de todo tempo) e um espaço
(além de todo espaço e de toda localização) em que vocês irão chegar nesta conclusão final, por que vocês

irão se tornar isso, por que vocês irão reconhecer que vocês São isso, de toda a Eternidade.
Ou seja, a cessação de toda Consciência, de toda projeção, de todo Amor, não Absoluto.

O Amor que está no Coração de vocês, dando-lhes a dimensão de KI-RIS-TI ou de Filho Ardente do Sol, é
apenas um intermediário do que vocês São, na Verdade.

*** 

Pergunta: será que basta dizer “eu estou pronto a tudo abandonar” para conectar com o Absoluto?

Certamente que não, já que todo o conceito de “eu sou” deve desaparecer.
Portanto, o “eu sou” não pode ele mesmo dizer que ele se Abandona.

É apenas através do que eu exprimi, ou seja, a noção de Transparência total.
Mas não no sentido da Ética e da Integridade, tais como nós o havíamos definido há alguns anos, que, eu os

lembro, foram etapas preliminares à instalação do Si.
A Transparência é o que pôde ser expresso, por algumas Estrelas, por alguns Anciãos, durante a sua

passagem sobre a Terra, onde estritamente nada existia que pudesse ser parado da sua Morada da Paz
Suprema, pois a Morada da Paz Suprema deles, enquanto estando presente em meio a uma forma, deu lugar à

Transparência total (ndr: ver, em particular, sobre esse tema na intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de
2012) (5).

A Transparência total é nada parar, nada reter, nada ser.
Todas as etapas de realização do Si (que vocês acompanharam, talvez, para alguns de vocês, desde as

Núpcias Celestes) foram, eu diria, ativadas através do que vocês poderiam denominar rituais e protocolos, que
lhes foram dados por meio de diferentes Yoga, de diferentes práticas com cristais, de diferentes alinhamentos:

isso foi denominado a Realização do Si.
O acolhimento da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, foram elementos que lhes permitiram,

efetivamente, realizar a mutação da consciência (da consciência fragmentada para a consciência unificada), ou
seja, viver o Despertar e a Realização.

Mas, ainda uma vez, o Despertar e a Realização não são a Liberação total.
Vocês podem ser Livres, estando no Si.

Mas vocês não serão Liberados de toda experiência, vocês serão Liberados do confinamento.

*** 



Pergunta: podemos ter acesso a esses espaços sem ter vivido a Fusão e a Dissolução?

Os mecanismos que foram comunicados a vocês, da Comunhão (através, por exemplo, da Nova Aliança), os
mecanismos do Casamento Místico, do Encontro Místico (no Sol ou aqui mesmo), foram, de alguma forma,

prelúdios propiciando-lhes viver que vocês não estavam localizados em meio a este corpo e a esta
Consciência, mas que vocês podiam ser uma outra Consciência e um outro corpo de Estado de Ser.

É preciso também viver a experiência, se isso os agradar, de que vocês não são quaisquer dessas formas e
quaisquer dessas Consciências.

É impossível viver o Absoluto enquanto a Dissolução não tiver ocorrido, quer esta Dissolução ocorra em meio
ao seu indivíduo, ou quer ela ocorra no momento final da Terra, em meio a esta Dimensão.

Renunciar ao Si é provavelmente, para alguns de vocês, muito mais delicado do que renunciar ao Eu.
Pois a passagem do Eu ao Si se reflete por um aperfeiçoamento da Consciência, ao passo que a passagem

do Si ao seu próprio final (e, portanto, ao estabelecimento do Absoluto) é o desaparecimento total da
Consciência.

Enquanto vocês estiverem na Consciência, vocês não podem conceber, perceber, sentir ou experimentar a não
Consciência.

Exceto, por analogia, nos momentos de sono, ou seja, nos momentos em que vocês desaparecem totalmente
deste mundo, dos seus sonhos, e da sua própria Consciência.

*** 

Pergunta: repetir a palavra “nada” como um mantra e se sentir como perder todas as referências
Interiores, são primícias ou um auxílio à Dissolução?

Isso depende do contexto pessoal.
Afirmar nada ser é já uma projeção da Consciência.

É preciso desvencilhar-se da ideia ou da crença de que o Absoluto é um objetivo.
Como isso lhes foi dito, ele sempre esteve aí.

Sem o Absoluto, nenhuma Consciência poderia ser projetada, vocês não poderiam sequer questionar, hoje,
comigo.

Em meio mesmo à minha manifestação de Arcanjo (com suas especificidades), eu posso dizer que eu sou
Absoluto, ou seja, que existe, em mim, a clara consciência e a clara não consciência de ser, ao mesmo tempo,

aquele que se apresenta a vocês, como ser cada um de vocês.
Não enquanto crença, mas como um fato confirmado.

*** 

Pergunta: como se realiza a Transparência através deste corpo?

Pela Humildade, pela Simplicidade, pelo caminho da Infância.
Ou seja, nada parar, nada localizar, nada ser.

É o não ser.
Enquanto existir uma Consciência, um observador, enquanto existir o reconhecimento de uma forma, enquanto

existir o reconhecimento de uma vida, enquanto existir uma interação e uma relação, seja ela qual for, vocês
não estão na Dissolução e vocês não são o Absoluto.

Pelo menos, o Absoluto não é revelado ao que vocês são.

*** 

Pergunta: deixar o corpo durante o sono é a melhor maneira de encontrar o Absoluto?

Absolutamente não, porque deixar este corpo os faz penetrar em um outro corpo.
Que isso seja um corpo astral ou um corpo de Estado de Ser, absolutamente nada muda.

O fato de penetrar em outro corpo, através do Casamento Místico, no Sol ou em outros lugares, são primícias,
mas não é o Absoluto.

*** 

Pergunta: se o Absoluto não estiver revelado, haverá ainda uma chance no momento final?

Isso não é uma chance, é um estado além de todo estado.



Isso não é um objetivo.
A partir do momento em que você considera o Absoluto como um objetivo, ele se afasta.

Aquilo é o que você É, além da aparência deste corpo.
É a Transparência total.

Se eu puder empregar uma imagem, é a Transparência do ar: o ar contém todas as ondas, ele deixa passar
todas as cores.

Por analogia, em meio ao seu mundo, o ar é o Absoluto.
É o lugar onde há ausência de resistência para a propagação das ondas.

Como vocês sabem, a velocidade da luz, no vazio, é conhecida, mesmo esta luz sendo apenas fragmentada,
não correspondendo à Luz Vibral.

Entretanto, a analogia que podemos ali encontrar corresponde totalmente.
A propagação da luz não segue um trajeto, nem um trajeto de menor resistência.

A luz, mesmo sobre o seu mundo, mesmo fragmentada, dirige-se em todas as direções do espaço.

*** 

Pergunta: soltar (deixar ir) ajuda na Transparência?

Não.
O soltar não é o Abandono.

Eu falei sobre isso em várias ocasiões, durante o ano de 2009 (ndr: para relembrar, ver as intervenções de
ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (6).

Ele não é nem o Abandono à Luz, e ainda menos o Abandono do Si.
Pois, quem decide soltar?

*** 

Pergunta: e sobre a Luz em relação ao Absoluto?

A Luz é tudo o que corresponde à projeção do Absoluto.
Ela é a Consciência, ela é o Amor, manifestados e criados.

*** 

Pergunta: os mundos em estrutura de carbono são os únicos mundos de experiência ou é também o
caso dos mundos em estrutura de silício?

Todo plano Dimensional, desde o seu plano (que foi alterado) até a FONTE, são mundos de experiência.

*** 

Pergunta: se tudo deve ser refutado, a Presença dos Arcanjos, em nós, também deve sê-lo?

Neste caso específico (e como isso foi enunciado por MIGUEL, por MARIA, por MA ANANDA, por UM AMIGO,
por SRI AUROBINDO), existem muitas Presenças cujo nível e estado de Consciência são profundamente

diferentes.
O conjunto desses níveis está contido no Absoluto que vocês São.

A conscientização dessas Presenças é uma revelação.
Depois dessa revelação, manifestam-se a Fusão e a Dissolução.

É naquele momento que pode ocorrer a Passagem, ou seja, a Dissolução do Si, a Dissolução do ser,
permitindo passar do “Eu sou” para o não ser.
Há, de algum modo, testemunha e testemunho.

A experiência do estado que antecede o Último, nomeada Infinita Presença ou Maha Samadhi, é exatamente o
que permite, talvez, para muitos de vocês, ser o Absoluto.

Mas isso não é uma obrigação.
CRISTO lhes disse: “será mais difícil para um rico passar pelo buraco da agulha do que um camelo passar ali”.
Toda forma de conhecimento, toda forma de apropriação, toda forma de apego, toda forma de identificação a

qualquer corpo, não permite ser o Absoluto.

*** 



Pergunta: você pode elucidar o conceito de Absoluto sem a forma e o fato de que se podia ser
Liberado Vivente no Absoluto com forma?

Nós falamos, evidentemente, desta forma, ou seja, deste corpo de carbono, já que a Ascensão acontece neste
corpo.

É uma alquimia, uma transubstanciação, uma metamorfose.
Independentemente das palavras que podemos empregar, na sua linguagem, elas refletem, de algum modo, o

que, para a sua consciência, seja talvez o mais apreensível.
O Absoluto com forma corresponde a este mundo.

Evidentemente, existe uma variedade de formas possíveis, de consciências possíveis, em meio aos mundos
unificados, em meio aos multiversos.

O Absoluto sem forma corresponde simplesmente ao desaparecimento deste corpo de carbono.
Vocês realizam, pela presença sobre este mundo (para aqueles que o vivem), o Absoluto com forma.

A Unidade e o Estado de Ser tornaram possível para vocês, no final das Núpcias Celestes, a possibilidade de
viajar nos seus veículos multidimensionais.

O Absoluto sem forma propicia-lhes ser a totalidade do Criado e do Incriado.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

 Bem amados Filhos da Liberdade, enquanto Arcanjo do Amor e da Relação, vivamos um instante do seu
tempo de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, conforme a sua ressonância entre o que vocês são e o que

eu sou.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu sou vocês.
Vocês são eu.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Morada da Paz Suprema.
Eu saúdo, em vocês, a forma, seja ela qual for.

Eu lhes digo até breve. 

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

1 - ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-aut...

*

2 - MA ANANDA MOYI (30.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-30-de-junho-de...

*

3 - SÉRÉTI (04.07.2005)
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-e...

*

4 - SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

5 - IRMÃO K (07.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-au...

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-30-de-junho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html


*

6 - ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0239.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_juillet_2012-article0239...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_juillet_2012-article0239.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://autresdimensions.info/article0239.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120701_-_FRERE_...

~ A RETIRADA DOS ÚLTIMOS VÉUS E O ESTADO DE PAZ ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor se estabeleça em meio aos elementos que eu tenho para dar a

vocês.
Eu vou tentar, através da minha intervenção, mostrar-lhes a situação que é a de vocês, sobre este mundo,

durante este período.
Eu vou falar-lhes dos últimos Véus, presentes em meio à sua Consciência e em meio a este mundo, que vão

ser levantados e que vão propiciar-lhes viver uma série de elementos.
Os Véus de que vou lhes falar referem-se tanto ao que foi escondido de vocês, neste mundo, como ao que

lhes foi escondido em relação à sua própria Consciência, ao que vocês São, além do que vocês vivem, do que
vocês creem ser, nas atividades da sua vida.

***

Este mundo, como eu dizia durante a minha última encarnação, está doente, extremamente doente.
Eu especifico, inicialmente, que não é a vida que está doente, mas a condução dos assuntos deste mundo por
aqueles que se colocaram (e que vocês talvez colocaram) no topo da escala de valores sociais e que orientam,

de algum modo, à sua maneira, o destino da humanidade, em detrimento das leis da Consciência.
Porque essas consciências estão, elas próprias, recobertas pelos Véus da personalidade, que vocês sabem

que o que os dirigem são, antes de tudo, o medo, a apropriação e a predação.
Estes Véus, conforme lhes foi dito, há algumas semanas, por MARIA, estão prestes a se dissolver e vão levá-
los, de alguma forma, a ver, de maneira direta, crua e por vezes cruel, quais foram os objetivos desses Irmãos
e dessas Irmãs que se deixaram cegar pelos princípios da predação, da apropriação e pela falta de respeito à

vida e à humanidade.
Estes Véus são apenas um dos lados do que encobre a sua Consciência.

Existe, é claro, em meio à humanidade, uma série (como vocês sabem disso) de corpos e de envelopes.
Cada corpo e cada envelope é portador de princípios específicos que lhes permitem interagir neste mundo.

Eu não vou me lançar na constituição desses envelopes ou corpos, mas cada um desses corpos é guiado por
princípios.

Esses princípios os conectam, vocês podem imaginar, àqueles dos seus Irmãos e das suas irmãs que estão
no topo da apropriação, no topo da falsificação e do confinamento da humanidade e que são presumidos de
guiá-los, de assisti-los e cujo resultado é estritamente contrário ao que vocês pensam e ao que vocês têm

IRMÃO K - 1º de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-90Ayh4Jq6LU/U3FTwz9Gc-I/AAAAAAAAEig/LNGL_BMcBAo/s1600/000+IrmaoK+-+01.07.2012.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120701_-_FRERE_K.mp3


acreditado.
 A Consciência humana limitada está voltada para ela mesma, eu diria, na satisfação das necessidades

primordiais, na satisfação do que é necessário para realizar a vida neste mundo.
São, de algum modo, apenas a amplificação e a multiplicação do que existe em cada ser humano.

Vocês são responsáveis?
Vocês são culpados?

Vocês estão conscientes ou inconscientes?
Eu vou lhes dizer imediatamente que isso não deve desestabilizá-los e nem deve, tampouco, fazê-los entrar em

uma mecânica e em uma lógica de reação, ao que se descobre e ao que será descoberto.
Muito pelo contrário, além mesmo da noção de ignorância que era a de vocês, até agora, e da noção de

revelação que emerge, é preciso irem, obviamente, muito mais adiante para penetrarem, real e
verdadeiramente, no que eu vou chamar de consciência de perdão, mas, também, de consciência que vai

consistir em enfrentar e ver claramente os prós e os contras daqueles que se presumem estar acima de vocês,
pelo menos no nível das leis sociais, morais e econômicas deste mundo.

Mas lembrem-se, naqueles momentos, de que, se eles estão ali, significa que, em algum lugar, na sua própria
Consciência, houve espaço para permitir isso.

E de que se, por sua vez, vocês se puserem a condenar, a julgar, e não simplesmente terem a lucidez e a
clareza de verem as coisas tais como elas são, isso não irá levá-los a parte alguma.  

Como em qualquer revelação, deste lado do mundo em que vocês estão, é importante ter cuidado para manter
uma forma de neutralidade visando aplacar a reação, que eu qualificaria, de lógica, em meio ao confinamento
de qualquer ser humano descobrindo, o que podemos nomeá-lo, um princípio de traição e um princípio de

desprezo à Vida.
A ausência do seu julgamento, a ausência de condenação, da sua parte, é essencial, muito além do perdão, se

vocês se lembrarem do que eu lhes disse, para saber que as suas próprias ilusões, os seus próprios Véus,
permitiram isso.

Isso não faz de vocês, entretanto, culpados, mas, em algum lugar, todos nós tivemos (e todos vocês têm, hoje,
do lado em que vocês estão) uma forma de responsabilidade.

Mas a responsabilidade não deve resultar em uma culpa, ainda menos em um julgamento, mas, muito mais, em
um esclarecimento lúcido dos prós e dos contras, permitindo substituir, eu diria, as emoções normais e as

reações normais, por apenas se interessar mais sobre o que isso significa para vocês, a título individual, sobre
o que isso significa para a sua Consciência.

Porque, como vocês sabem, o que é visto no exterior corresponde necessariamente, mesmo sobre este
mundo, ao que existe no Interior de si.

O que vocês julgarem no exterior será julgado no Interior.
O que existe no exterior existe também no Interior, mesmo se isso não for na mesma extensão nem na

mesma escala.
Trata-se, contudo, dos mesmos mecanismos que foram aplicados e que correspondem, simplesmente, aos

elementos da personalidade, amplificados por aqueles que representam (ou que são presumidos de
representar) a sua própria vida, em meio a diferentes instituições oficiais deste mundo.

***

Dessa maneira, esta lucidez e este olhar colocado no exterior não deve fazê-los perder de vista que esse
mesmo processo existe no Interior de qualquer ser humano e que está fundamentado, essencialmente, no

medo: o medo da falta, o medo da competição, o medo da predação, o medo da traição.
Porque, o que é traído, apenas pode existir, preliminarmente, no Interior de vocês mesmo.

Isso deve empenhá-los a bem pesar as reações eventuais que podem sobrevir no Interior da sua consciência
limitada, porque todos os Véus (para muitos de vocês) não estão ainda totalmente levantados e não lhes dão

uma visão clara dos prós e dos contras.
Mesmo se alguns Anciãos, gradualmente e à medida dos anos, entregaram a vocês (independentemente de

mim e antes de mim) uma série de elementos que, independentemente da sua exatidão, não foram
experimentados pela sua própria Consciência e, portanto, vivenciados pela sua própria Consciência, além do

que havia sido afirmado.
As coisas estão muito diferentes, hoje, porque a Consciência daqueles de vocês que estão abertos, de uma

maneira ou de outra, a outra coisa do que se é deixado ver comumente, está, de alguma forma, preparada, por
este modo, para aceitar o que vai se revelar, para aceitar que o conceito de humanidade foi muito corrompido
por alguns desses seres que, lembrem-se, apenas ampliaram o que existe no interior de cada um, sem terem

empreendido um processo de conhecimento da sua própria Consciência, além das implicações desta vida, das
suas necessidades, dos seus medos e das suas faltas.

***



Assim, independentemente do que lhes seja mostrado, independentemente do que lhes será revelado, de uma
maneira ou de outra, apreendam-se bem de que o importante não está aqui e não está em qualquer reação

visando equilibrar algo cujo desequilíbrio não pode ser solucionado, porque é demasiadamente antigo, porque
está demasiadamente inscrito na própria vida da humanidade encarnada.

Mas, sim, para dar-lhes um esclarecimento que vai, de algum modo, propiciar-lhes um impulso para voltar-se,
ainda mais, para uma solução interior que irá levar, aí também, à retirada dos últimos Véus referentes aos

corpos sutis e, portanto, aos princípios de confinamento em meio às suas próprias emoções, ao seu próprio
mental e ao seu próprio contexto de vida, em todos os seus aspectos.

O importante está, portanto, bem aí: não reagir exteriormente ao que será revelado, mas, sim, iniciar, no
Interior de si, uma forma de exame de consciência, muito além de qualquer culpa, muito além de qualquer

julgamento de si mesmo, mas, sim, levando-os a reajustar-se, enquanto sabendo que esses reajustamentos se
inscrevem em algo muito mais profundo e muito mais amplo do que reconduzir a um simples equilíbrio, do que

deslocar a Consciência para um novo equilíbrio, mais justo, mais integrado.
O período atual de transformação, iniciado há quase uma geração, agora, chega, como vocês sabem disso, à

sua conclusão.
Tudo o que se desenrola e irá se desenrolar, em vocês, como sobre a Terra, será apenas o resultado da ação

da Inteligência da Luz, consistindo em iluminar a Sombra, a vê-la e a deixá-la se Transfigurar pela Luz, em
vocês, como no exterior de vocês.

A Inteligência da Luz está ativa.
Ela tem uma ação e esta ação é a de restabelecer, por ela mesma, não uma justiça, mas um restabelecimento

da harmonia das leis universais que não estão presentes neste mundo, mas que estão presentes, eu
especifico, em meio à Vida, no sentido mais amplo (sejam quais forem a forma, o aspecto, desta vida), desde

o que é chamado de Mundos Unitários, passando pelo Absoluto ou, ainda, pelas diferentes dimensões
possíveis de experiências.

***

Esses últimos Véus contribuem, de maneira ativa, para o Choque da Humanidade, individual e coletivo.
Vocês sabem que esse Choque da Humanidade pode passar por algumas etapas, algumas das quais lhes

foram comunicadas, há algum tempo, por SRI AUROBINDO e se referem a essas etapas que se desenrolam
em um tempo mais ou menos longo.

O trabalho e a obra realizados por vocês próprios, assim como por aqueles que se têm ao lado de vocês,
doravante, amorteceram, de algum modo, o choque desta Revelação, e o fato desses últimos Véus serem

retirados neste momento, vão lhes permitir amortecer a sua própria Consciência e lhes permitir também, se tal
for a sua orientação, afastar-se disso, não se desviando, mas, sim, vendo para o que eles são, ou seja, medos

manifestados por alguns Irmãos e por algumas Irmãs que se deixaram arrastar pelos seus próprios medos,
instalando-se em medos ainda maiores e em um controle ainda maior da vida e da Consciência.

Os Véus exteriores não irão lhes trazer nada mais do que isso, quando eles forem retirados.

***

Naturalmente, isso não diz respeito, infelizmente, à grande maioria da humanidade que, ela, entrará em um
mecanismo de reação que, em meio ao medo inscrito no nível individual, é apenas lógico e inexorável.

O seu meio mais eficaz de ser, naqueles momentos, é não reagir em relação a esta revelação exterior, mas,
muito mais, encontrar um estado interior permitindo ver claramente as coisas, não reagir ali e deixar, ainda mais,

trabalhar a Inteligência da Luz, nesta revelação.
Voltem-se para vocês mesmos, não para julgar-se, aí tampouco, não para culpar-se, mas, sim, para

responsabilizar-se, não em relação a esta responsabilidade passada, mas, sim, mais para ir além desta simples
reação, desta simples compreensão ligada a esta Revelação.

Isso deve dar um impulso, como eu dizia, necessário para libertá-los do que lhes parecia, no entanto, lógico e
normal, na vida de vocês.

Todos vocês sabem (e todos nós sabemos) que o ser humano se supera e se transcende nas situações mais
difíceis e que é nessas situações, as mais difíceis, que o sentido da humanidade, da fraternidade, pode

aparecer de maneira mais espontânea, de maneira mais natural.
Todos os acontecimentos traumatizantes, ocorrendo em um local ou outro da Terra, são, na maioria das vezes,

acompanhados de um sentimento de solidariedade pelo ocorrido, de um sentimento de fraternidade que, no
estado usual, não existia.

Este aspecto bom e fraternal do ser humano manifesta-se, efetivamente, de maneira muito mais fácil nas
circunstâncias difíceis, do que nas fáceis.

Isso apenas se refere, contudo, à consciência ordinária, à consciência da sua própria personalidade, do seu
próprio papel neste mundo.

***



Paralelamente a isso, é claro, atua uma outra revelação que diz respeito, mais diretamente, à sua intimidade
mais profunda e que se refere ao que vocês São, em Verdade.

Eu não voltarei sobre tudo o que lhes foi dado, por alguns Anciãos e por outras Consciências, com relação à
Realidade além do que vocês creem, do que vocês vivem sobre este mundo.

Cabe a cada um de vocês formar não somente a sua própria ideia, mas também se revelar, si próprio, através
de uma série de virtudes que lhes foram dadas.

O que eu expliquei há um ano, quase no mesmo dia, com relação ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, vê-se hoje,
Transcendido pelo Manto Azul da Graça e retificado, de alguma maneira, explicando deste modo e pela

Liberação da Terra, o que ocorre sobre a Terra atualmente.
As reações do ser humano serão sempre em função da sua própria Consciência.

A barbárie e a violência, sempre em ressonância com o medo, estão ligadas, de alguma forma, a uma
consciência que mantém o medo, que mantém o isolamento e que mantém o confinamento.

***

O acesso ao Si, o acesso à Consciência Unificada, a Realização do Si, a Liberação do Absoluto, são todos
elementos que não devem dar lugar a qualquer ação da personalidade, no interior de vocês mesmo, como em

meio ao seu ambiente de vida mais próximo ou mais distante.
Os últimos Véus que serão levantados pela ação da Luz e pela ação da sua Consciência, assim como pela

Liberação da Terra, vão conduzi-los a uma série de decisões (nós podemos nomeá-las assim).
Essas decisões vão decorrer, diretamente, do que lhes será mostrado sobre este mundo, como em vocês.

Essas decisões não devem ser guiadas pelo sentido de alguma reação, de alguma vingança, mas, muito mais,
pelo seu próprio estado Interior de revelação.

Isso é, portanto, um convite, independentemente das circunstâncias ditas exteriores, para compreender que
elas estão também em vocês e que é, antes de tudo, agindo em vocês que vocês irão amortizar as

circunstâncias exteriores.
 Isso, naturalmente, recorre à fraternidade, à doação, ao compartilhamento e ao amor expresso pelo ser

humano quando ele está em uma situação onde não há alternativa senão manifestar a sua fraternidade, o seu
amor e o seu sentido de serviço.

Vejam ali, isso, mais como algo desagradável.
Isso é, de fato, de algum modo, um abcesso que deve ser perfurado.

Mas este abcesso que é perfurado, como vocês sabem, acompanha-se de transformações muito mais amplas
do que as transformações sociais, societárias, afetivas, econômicas ou políticas.

Elas precedem, de qualquer forma, o que é nomeado uma mudança Dimensional, uma Ascensão, uma
mudança de frequência de vida, fazendo-os passar para uma outra forma de Consciência.

Isso é, obviamente, inelutável, inexorável e está inscrito em um calendário extremamente breve, em termos
terrestres, e que vai se revelar a cada dia um pouco mais.

***

O papel que foi o seu, enquanto Ancorador e Semeador da Luz, deve dar-lhes a certeza Interior para realizar
um estado correto no Interior de vocês mesmo, de onde irá resultar as ações corretas que não dependem de
qualquer reação, de qualquer sensibilidade emocional, não resultando nem de qualquer sentimento de traição,

de julgamento ou de agressão.
A força Interior, o despertar da fraternidade humana irá ocorrer, de qualquer maneira.

Vocês estão, portanto, convidados, não para julgar esses acontecimentos exteriores, esses elementos
exteriores, mas, muito mais, para se colocar em uma situação onde vai ser preciso criar a Paz.
 E esta Paz, antes de ser a Paz com o mundo é, acima de tudo, uma Paz com vocês mesmos.

Algumas coisas devem ser observadas em vocês.
Algumas funções Vibratórias da Consciência, traduzidas pelos Quatro Pilares do Coração, vão representar

auxílios inestimáveis para permitir-lhes substituir a primeira reação, a primeira violência.
É graças a este impulso, a esta primeira fase do Choque da Humanidade, que vai se desenrolar, em vocês,

mecanismos inéditos se eles ainda não ocorreram, consistindo no que eu não vou descrever, mas que tem por
origem o Supramental, a Onda da Vida, o Coração, a Kundalini.

Um conjunto de elementos que vai colocá-los em um cenário novo, nada mais tendo a ver com o que pôde
existir até agora.

A Consciência que é a sua, seja qual for o seu ponto de partida, é levada a se expandir, de maneira
extremamente potente.

O que vocês são, hoje, não será de forma alguma comparável com o que vocês serão durante esse
desenrolar.



***

Passadas as primeiras reações (e no intervalo prévio a esta espécie de Dissolução final da Ilusão), restará a
vocês completar a sua transformação.

A transformação do mundo, ela, acontece pela ação da Terra, pela ação da Luz, pela ação das irradiações
vindo do Sol Central da Galáxia.

O que ocorre no exterior, ocorre em vocês.
Mas, o que ocorre em vocês, irá ressoar com o que ocorre no mundo, no ponto mais próximo de vocês, como

no ponto mais afastado de vocês.
É, portanto, sobre vocês, a título individual, que repousa a qualidade da transição que está em andamento.

Nós sempre lhes dissemos que é a Terra que iria decidir.
A Terra está Liberada, ela, portanto, decidiu.

Esse momento chegou, a título individual, desde o nascimento da Onda da Vida, permitindo-lhes ser liberados,
na totalidade, de todos os confinamentos, de todos os medos e de tudo o que constituía um contexto de vida

definido e conhecido, permitindo-lhes ajustar-se, por estratégias diversas, às próprias circunstâncias da vida, tal
como ela era.

Essas circunstâncias da própria vida vão mudar muito profundamente.
Ainda uma vez, essas circunstâncias não pedem outra coisa, da sua parte, senão olhá-las para o que elas são e

compreender que isso acontece, também, em vocês, necessitando da sua parte uma atenção toda especial
que visa elaborar, não reações, mas estratégias, aí também, permitindo-lhes, de algum modo, ficar mais perto

dos impulsos da alma, dos impulsos da sua Consciência que irá se expandir.
A maneira de perceber e os modos de percepção que lhes são próprios (quer sejam pelos sentidos ou, além

dos sentidos, pelo mental e pelas emoções) vão, eles também, se modificar, dando-lhes e levando-os a
uma tomada de distância, justamente, de tudo o que é exterior e que poderia levá-los a algo ruim e contrário à

sua Liberação e à sua Ascensão.

***

A ordem das prioridades, evidentemente, vai mudar.
Ela será definida, de maneira diferente, para cada local desta Terra, em função do que é para purificar neste

local, aí onde vocês estão.
Vocês são, portanto, parte integrante de um lugar, seja ele qual for e estejam vocês onde estiverem.

As circunstâncias serão, evidentemente, diferentes segundo os locais, mas as circunstâncias Interiores, elas,
serão (digamos) estritamente as mesmas, assim que vocês tiverem aceitado olhar, de maneira lúcida, clara e

objetiva, o que lhes será deixado ver, perceber, entender.
O fato de levantar os últimos Véus vai, de algum modo, permitir à Consciência de encontrar-se diferente, de

encontrar-se como exposta, onde nada mais poderá ser escondido, em vocês, também.
Cabe a vocês nada recusar do que é visto, em vocês, não, ainda uma vez, para julgar, mas, sim, pelo fato de
compreender os mecanismos que, simplesmente, devido à observação do que acontece, em vocês, vai levá-

los a superar e a transcender (além de qualquer ação de retificação pela ação da própria Luz) o que deve sê-lo.

***

A retirada dos últimos Véus vai atualizar, em vocês, o que resta, eu diria, dos seus próprios apegos, dos seus
próprios erros, dos seus próprios medos.

Isso deve ser olhado lucidamente, não para ali dar chance, não mais para nutrir isso, mas, sim, para aceitar
olhá-los calmamente, como algo que está prestes a desaparecer sozinho.

Essa é a melhor maneira que vocês têm para não dar oportunidade a esses medos, a esses apegos, que
podem ser ainda os seus e que estavam, presumivelmente, abrigados em meio aos últimos recantos de

sombra situando-se no que vocês são.
É a esse preço que a Transparência será vivida.

É a esse preço que a sua Consciência poderá enfrentar e superar o que acontece, em vocês, como no exterior
de vocês.

***

O mais importante, obviamente, é, em um primeiro momento, não reagir.
Faz sentido, nesse sistema de vida, que o ser humano tivesse tendência a reagir de maneira imediata a um

acontecimento, seja ele qual for, a fim de encontrar um novo equilíbrio que iria remetê-lo em alguma forma de



segurança.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que se vocês chegarem a suspender a sua reação imediata, vocês irão

eliminar imediatamente o primeiro Véu que é aquele chamado de véu emocional ou corpo emocional.
Se vocês forem capazes de superar isso (quer seja pela lucidez Interior, pelo Alinhamento, pela meditação ou
por qualquer técnica que os afaste desta reação imediata), vocês irão constatar que, bem depressa, pela ação

da própria Luz e pela sua não ação, essa necessidade de reagir, em nível emocional, irá desaparecer de
maneira extremamente rápida, devido às circunstâncias da Luz e devido à revelação coletiva.

***

Em um segundo momento que, em geral, se sucede, muito rapidamente após a retirada do primeiro Véu
(emocional), sobrevém o mental e o corpo mental, aquele que vai querer fazê-los refletir, querer fazê-los se
adaptar, segundo os modos de funcionamento que lhes são conhecidos por que experimentados pelo seu

próprio passado e utilizados no seu próprio passado.
As circunstâncias do mundo, no seu ambiente específico, não irão permitir recorrer a repetições de esquema

de funcionamento, em nível mental, tendo existido e tendo funcionado no seu próprio passado.
É aí que será preciso demonstrar, eu diria, um certo sentido de inovação, não no sentido de uma hiperatividade
mental, mas, muito mais, aí também, como diria aquele que se nomeia BIDI, refutar os pensamentos que vão
chegar, em um primeiro momento, porque esses pensamentos chegando em um primeiro momento estarão

justamente tingidos da sua experiência passada, das suas provas e das suas alegrias, dos elementos que lhes
são conhecidos e que lhes pareceriam ainda possíveis de adaptar e de adotar, a fim de preservá-los de uma

série de fatores.

***

Se vocês aceitarem não seguir os seus próprios pensamentos, que não são os seus e que são oriundos das
circunstâncias passadas, se vocês forem além disso, vocês irão também se aperceber, muito depressa, de

que novos elementos vão aparecer, de maneira espontânea, sob forma de pensamentos, na maioria das vezes,
fulgurantes, não tendo estritamente nada a ver com os seus modos de funcionamento usuais e habituais.

É justamente esta fulgurância, como relâmpagos ou flashes, como intuições fulgurantes, que vão chegar, em
um segundo momento, que serão os mais adequados, de alguma forma, para adaptar às suas estratégias.

E a sua particularidade é que essas estratégias serão aplicadas, de maneira extremamente fácil, extremamente
facilitada, até mesmo, para a sua Consciência.

O que não será o caso, obviamente, se vocês adotarem estratégias que foram utilizadas no passado e que lhes
são conhecidas.

Aí também, diferem, de algum modo, a aplicação das suas primeiras ações em relação a esses primeiros
pensamentos, deixando chegar, de preferência, o que irá se seguir em um segundo momento e que irá lhes
aparecer e que será aplicado de maneira muito mais fácil e evidente, a partir do momento em que vocês não

estiverem na reação imediata dos pensamentos imediatos, em relação ao que aconteceu e ao que se sucedeu
na sua vida ou no mundo.

O segundo Véu, então, será removido.

***

Restará ainda um outro Véu que é aquele do seu corpo causal que está ligado (ele, ainda mais) a todas as
memórias das suas experiências passadas neste mundo.

Superar esse Véu é, de algum modo, o que é denominado e que foi nomeado o Abandono do Si.
Isso é (de qualquer forma e dito em outros termos), em algum lugar, Abandonar-se à Divina Providência, não

como uma prece, mas, muito mais, como uma aceitação.
Esta aceitação irá se suceder sozinha e deixará resultar, dela própria, novos elementos, e esses elementos,
eles, serão diretamente oriundos da Luz Vibral, do Supramental, da Onda da Vida e da Consciência Unificada

ou do Absoluto.
 Naquele momento, o conjunto das sincronias possíveis irá se estabelecer para vocês e irá possibilitá-los
separar-se dos dois primeiros Véus, permitindo, assim, viver em meio a este mundo, no seu Choque, um

estado que, para vocês, interiormente, nada mais terá a ver com o Choque, mas que poderá ser semelhante a
um sentimento de Paz Interior que irá lhes parecer, em um primeiro momento, paradoxal em relação ao estado

do mundo e em relação ao estado do que deveria ser normal para vocês, em tempos comuns.
Vocês não irão mais se reconhecer nos seus modos de ação, nos seus modos de comportamento, e na

facilidade com a qual vocês irão se adaptar e irão adotar algumas coisas novas.
A Inteligência da Luz estará, então, trabalhando, na totalidade, em vocês.

Não será mais a sua vontade que irá agir, não serão mais as suas referências sociais ou morais que irão agir e
que irão determinar as suas ações, mas, bem mais, a própria Inteligência da Luz que, de algum modo, irá



formatar as suas ações e dirigi-los para mais facilidade, mais evidência, mais Transparência e menos interação.
Dessa maneira, o que pode parecer como terrível ou terrificante no exterior, será para vocês exatamente o
contrário, a partir do momento em que vocês resistirem às suas próprias emoções, não ali se opondo, mas,

simplesmente, interrompendo-as.
Assim como para o segundo Véu mental, aceitando que os primeiros pensamentos que chegam não podem
corresponder a algo ligado à novidade da situação, mas, muito mais, estando em ressonância com as suas

ações e reações passadas das formas de condicionamento que convém se libertar, aí também, interrompendo
a ação e o comportamento.

***

Se vocês respeitarem essas regras Interiores, vocês irão se aperceber, bem depressa, de que tudo irá clarear,
tanto na sua Consciência, como no que é para viver nesse mundo, neste período.

O distanciamento que é, na realidade, uma tomada de tempo, é o que é necessário e salutar para vocês, para
adaptar-se a si mesmo em meio à nova energia, ou seja, para permitir um processo de adaptação muito mais

rápido e muito mais fácil, seja qual for, eu diria, o futuro desta vida que é a sua, sejam quais forem as
revelações, muito mais importantes, que irão se seguir, algum tempo depois.

***

Lembrem-se de que a personalidade foi construída no efêmero.
Ela foi construída no medo e na não Transparência, no fato de poder esconder o que vocês quiserem

esconder, porque isso se refere ao que vocês chamam de sua vida privada, de sua vida íntima e não se refere,
de forma alguma, a um vizinho, a um parente, a um irmão, a uma irmã ou a qualquer outro Irmão e Irmã humano,

presente no seu ambiente.
Vocês irão se aperceber, muito rapidamente, de que tudo isso não tem mais andamento, de que existem
capacidades novas pelo próprio fato do desenrolar do que se aproxima, de que o modus operandi da sua

Consciência, ele próprio, independentemente dos três primeiros Véus, estará profundamente diferente.
Isso pode ocasionar um sentimento de estranheza, um sentimento de irrealidade e, no entanto, esta estranheza

e esta irrealidade são as primícias da sua própria Translação Dimensional.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram ela, aqueles de vocês que
recepcionaram o Supramental, na totalidade, irão constatar que algumas experiências realizadas durante os
Alinhamentos, durante os exercícios espirituais, ver-se-ão aumentados em dez vezes naqueles momentos.

E é nesses aspectos específicos da sua Consciência que será preciso se apoiar, porque é neles,
precisamente neles, que irão se encontrar os meios necessários para realizar o que vocês têm que realizar.

***

E o que vocês têm que realizar não é tanto preservar seja o que for, mas acolher, ainda mais, esta Nova
Consciência que é a sua, que é vocês e que irá se manifestar desde o ponto em que vocês estão, para um

ponto muito mais elevado.
Se vocês aceitarem essas recomendações, e se vocês as viverem, vocês irão constatar por si mesmo, de

maneira extremamente fácil, sem discussão possível, que essa é a única solução, as únicas atitudes a
observar, a fim de revelar totalmente a Consciência, independentemente do seu futuro e independentemente

do seu devir.
Isso se apresenta, de maneira geral, como uma visão panorâmica, levando-os a não se julgar, assim como a

não julgar os acontecimentos, mas, sim, a olhar o que se põe em prática, o que se mobiliza.
De colocar-se, aí também, de algum modo (e isso será ainda mais fácil pela ação da Luz), na situação daquele

que observa, mais do que daquele que reage a um acontecimento.
Esse sentido da observação faz parte, aí também, da Consciência Nova e é precisamente aqui, nestes

mecanismos, que irão se encontrar as verdadeiras soluções.

***

As verdadeiras soluções dizem respeito apenas à Consciência.
Elas não se referem, de modo algum, ao que, até agora, para vocês, podia parecer mais consistente e mais
essencial como, por exemplo, um teto, como, por exemplo, o dinheiro, como, por exemplo, a rotina da vida

comum.
O que chega nada tem de comum, é justamente um Desconhecido.

A preparação realizada por BIDI, através do que lhes foi comunicado, destina-se também, é claro, àqueles



momentos, porque nada do que lhes parecia comum e habitual irá persistir.
 Um Desconhecido irá se imprimir, um Desconhecido múltiplo e multiforme, necessitando da sua parte não se

opor, não entrar em conflito consigo mesmo como com o exterior, a fim de beneficiar-se dos influxos da própria
Luz e também, é claro, do conjunto das nossas Presenças que poderá aparecer a vocês em percepção ao seu

lado.
MIGUEL lhes disse, vocês podem chamar a sua Presença, não para pedir-lhe algo específico, mas,

simplesmente, para que a sua Presença, manifestada ao lado de vocês, aja por ela mesma.

***

Esta noção de esvaecimento da personalidade é extremamente importante.
Isso não é certamente uma demissão, isso não é certamente uma negação, mas, sim, a capacidade para
superação dos seus próprios medos, dos seus próprios apegos, que irá favorecer o aparecimento das

soluções novas e das adaptações novas às situações que vocês terão que viver.
Se vocês respeitarem esses preceitos, vocês irão constatar, mas extremamente depressa, que todo o

equilíbrio novo será obtido facilmente, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, as mais próximas ou as
mais distantes de vocês.

Vocês estarão, naquele momento, dissociados, de algum modo, de uma vida normal.
Vocês estarão, de algum modo, naquele momento, dissociados dos problemas ligados à personalidade:

medos e apegos.
Vocês irão descobrir, para muitos de vocês, territórios inexplorados, territórios novos onde serão encontrados

contentamentos e novas provas do que vocês São.
Não há outro modo de vocês se prepararem.

Qualquer preparação exterior seria em vão porque ela os remete à falta, ao medo e porque o intervalo de
tempo (que foi reduzido graças ao trabalho de vocês) irá permitir suportar, de alguma forma, este intervalo de
tempo, em certos casos com a maior das alegrias e com a maior das felicidades, a partir do momento em que

vocês aceitarem não fazer funcionar os Véus antigos que, de qualquer modo, estão prestes a serem
removidos.

Portanto, é a vocês que cabe estar mais do que nunca lúcidos, muito mais sobre os seus sinais Interiores do
que sobre os sinais exteriores deste mundo que não poderão mais ser escondidos, nem mantidos ao abrigo da

Consciência, eu diria, coletiva.
Através disso, através do que a personalidade poderia chamar de uma prova, o que vocês São vai descobrir,

na Verdade, um meio formidável e essencial, para ser enfim o que vocês São, além de todas as contingências
de confinamento, de predação, de medo, inscritas na sua personalidade, como no corpo coletivo da

humanidade.

***

Aí está a visão, portanto, panorâmica que eu queria entregar a vocês e que está certamente além, é claro, dos
momentos de Paz que vocês podem cultivar (quer seja nos seus Alinhamentos, quer seja a possibilidade que
vocês têm, doravante, independentemente deste horário das 19 horas (hora francesa) que vocês conhecem,
de juntar-se à sua própria Essência e de se beneficiar dos influxos da Luz), na condição de que vocês deixem
trabalhar esta Luz, sem manifestar qualquer vontade, fundamentada em suas próprias experiências e em suas

próprias práticas do passado.
Se, em vocês, em relação a essas generalidades e a esta visão panorâmica, houver questões, então, eu

permaneço com vocês para tentar ali levar um esclarecimento suplementar.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade encarnada, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua escuta.
Diante da ausência de perguntas, eu lhes proponho viver um momento de Comunhão, todos nós, aqui

presentes.
Como vocês sabem, o Canal Mariano dá a possibilidade, para cada um de vocês, de viver a minha Presença.
Dessa maneira, então, acolhamo-nos, uns e outros, em um momento de Paz que corresponde à atitude que
vocês devem observar se vocês quiserem permanecer na Paz, no que acontece neste momento e que vai

remover os últimos Véus da sua Consciência, como da Consciência da humanidade.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, está aí, portanto, o estado no qual vocês serão capazes de encontrar a Paz, a serenidade e a
segurança, no que está para ser vivido.

Se vocês tomarem por hábito, antes de qualquer ação e de qualquer decisão, ter alguns instantes de
Comunhão com vocês mesmos, com um dos Arcanjos, com uma das Estrelas ou com um dos Anciãos, eu

posso lhes garantir que o que irá se desenrolar será para vocês extremamente facilitado e que aqueles
momentos serão vivenciados, por vocês, de maneira muito mais fácil do que o que vocês poderiam imaginar ou

projetar, pelo medo e pela ignorância, sobre o que está por vir. 
Vocês estão, portanto, convidados a manter presente, em algum lugar dentro de vocês, que é neste estado
que pode sobrevir, mais facilmente, a evidência do que é para aplicar, para observar, para praticar ou para

evitar.
Eu sou IRMÃO K e todo o Amor do meu Ser está no seu Ser.

Eu os saúdo e eu lhes digo até breve.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article6734.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article67...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article6734.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article6734.pdf


~ Passar a OD ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Liberdade, Crianças Liberadas, o tempo chegou de passar a OD a fim de que OD-IS-HÉ torne-se

Verdade.
O tempo da escuta, o tempo do acordo, o tempo da concórdia chegou.

Aquele de viver o canto do Universo, de OM a OD, de OD a IS a fim de que a odisseia torne-se sua Verdade,
no instante de sua Presença, além de toda Presença. A fim de viver a Vibração de OD, desta Terra reformada a

sua origem, Vibrando e vivendo além de todo confinamento.

***  
Crianças da Liberdade,  escutem o canto de OD, tornando-se o canto de OM, trazido por MARIE, dando-lhes a
IS e IS-IS, a fim de ser além do Éter, que é sua Essência na Onda da Vida, na Onda da Verdade. Onda do Éter

despertando-os à sua Eternidade, ao tempo do OD, terminando a Água e terminando o Fogo, dando-lhes a
elevar o tempo, além do tempo, dando-lhes a viver o Espaço, além de qualquer espaço.

O tempo chegou de nascer novamente, de nascer à Renovação: aquela do Éter, aquela da Eternidade.

*** 
Filhos da Verdade, crianças na Alegria, aquela de viver além da Alegria, na Morada onde vive a Verdade eterna

de sua Eternidade.
Passem o OD, para que o Éter se revele.

Passem o Mistério para que IS se torne IS.
Passem o AL para que a alteridade seja sua Eternidade.

Filhos do OD e do além, Filhos do ER e do Éter, chegou a hora de ir além de toda Eternidade, além de toda
Verdade, a fim de viver a Verdade além de todo Éter.

Vocês São OD, além da odisseia.
Vocês São OD, a fundação da Terra, levando-os ao Éter, tomando apoio dentro desse corpo, pela Porta OD.

Elevando-os no Éter dos Céus, no Éter da Eternidade.
Chamando-os à Verdade.

Chamando-os à Beleza, além de toda forma, além da Essência.
O tempo de seu Sentido chegou.

Escutem o Canto.
Escutem além do Som, o que é percebido, além da percepção, levando-os a elevar o canto do Despertar, o

Canto da Absolvição, dando-lhes a Verdade e dando-lhes ER.
O tempo chegou pois a hora é para o Amor, além da Alma, pois a hora é para o Amor e para a Unidade, além

de tudo, pois aí está o Todo, que é sua Essência e sua Verdade.

***  
Elevemos, juntos, o tempo do Éter.

Elevemos juntos, o tempo da Onda, conduzindo-os ao Mundo: aquele da Verdade, ali onde o efêmero não tem
lugar, ali onde o movimento se reduz, na imobilidade da Onda percorrendo sua carne, elevando-os além de ER.

O tempo chegou de queimar no seio da Verdade, de queimar no seio do Amor, aquilo que eleva ao OD e o
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leva para além de todo inferno e de todo confinamento, além da Alegria, além da Beleza, na imobilidade, além
de qualquer Presença.

Vocês são a Eternidade e vocês São o que Eu Sou, pois Eu Sou o que vocês São, além de todo Ser, além de
todo OD.

*** 
A hora é de Passagem porque vocês tornaram-se o que vocês São, em Verdade, a Sabedoria do OD levando-

os a ER.
Tantas Vibrações têm-nos conduzido a ouvir o Som OM, além de OD, trazido por MARIA, dando-lhes a viver

enfim a Eternidade da Beleza, além da forma e além do informe, contendo toda forma e todo informe.
Vocês tornam-se informes, além do Éter.

Vocês tornam-se Verdade, além de qualquer ilusão.
Vocês tornam-se o Absoluto, se tal é seu OD, se tal é seu Canto, se tal é seu Espaço onde vibra a Verdade.

*** 
Vocês são OD porque vocês são ER.

Vocês são a Lemniscata voltando-se sobre ela mesma, percorrendo a Onda da Vida, que os percorre e que
vocês percorrem, a fim de elevar o Canto da Liberdade, que vocês escutam e ouvem, de dentro desse

Templo, contendo o Infinito, a Vibrar e a Viver, além da Vida, além da Vibração.
A Luz é Una pois Una é a nossa Presença, pois Una é a nossa Realiança, pois Una é a nossa Consciência, pois

Una é a Criação, pois Uno é Absoluto dentro do Que vocês São, dentro do Que Eu Sou.

***
Arcanjo, e vocês, Humanos e Anjos ao mesmo tempo, Arcanjo e FONTE, vibrem o Som da Porta OD, cuja

chave lhes foi dada por METATRON, abrindo-os a KI-RIS-TI, abrindo-os à Transparência e a Vibração, a da
Realiança infinita do Som infinito de sua Infinitude.

*** 
Filhos do OD, filhos do ER, a hora do Batismo de Fogo chegou, liberando-os de toda carne, Liberando-os de
todo inferno, Liberando-os de tudo o que é falso, Liberando-os de tudo o que está alterado, a fim de retornar à

alteridade, a fim de retornar à AL, quer dizer ao que É, além de todo Ser.
Vibrem, e parem de Vibrar, ao mesmo tempo.

Vocês São isso e vocês não são isso.
Vocês São isso e vocês São OD.

A Porta está em vocês pois vocês são a Porta.
A Passagem está em vocês pois vocês são a Passagem.

Nós somos os Passantes, levando a passar o que deve ser ultrapassado e transcendido, na Vibração do UM,
no Canto da FONTE e na Infinitude do Absoluto, no Silêncio pleno de sua Presença e de sua ausência.

*** 
Filhos do UM, Crianças da Eternidade, o tempo de OD chegou à sua porta, a fim de trabalhá-los e de abri-los

ao que vocês São.
Então, abram a Porta do Coração, abram a Porta da Eternidade, essa Porta que nunca, em Verdade, pôde se

fechar, porque a chave foi colocada no Templo de seu Coração, no Templo de sua Essência, dando-lhes a Ser
a Vibração do Último, que torna-se não Vibração e que torna-se OD e IS.

Dando-lhes, no Mistério do Amor e da Verdade, a Ser, além de qualquer Ser, a Ser, além de qualquer
Presença, a Ser, além de qualquer ausência.

OD é o fundamento.
OD é a fundação, OD é o Éter que os conduz a ER.

Dentro do movimento, dentro da imobilidade, vocês são aqueles que contêm, vocês são aqueles que detêm,
vocês são aqueles que abrem, vocês são aqueles que trabalham dentro do Que vocês São, para ser, enfim,

Verdade e Eternidade.
Então o Coração (não aquele que é seu, dentro desse peito, mas aquele que é seu, de toda Eternidade, em
qualquer lugar, em qualquer local e em qualquer tempo) ressoa o OD da Liberdade, que é Ode de Liberação,

dando-lhes a viver o que vocês São, em Verdade.

*** 
Então, juntos, dentro de minha Presença e de sua Presença, Vibremos em uníssono a Unidade.

Vibremos o Som da Unidade, o Som da Ode, dando-lhes a Ser, além de todo Ser, dando-lhes a não Ser, na
Presença Absoluta e ausência Absoluta, abrindo o templo a OD e a ER.

Abrindo-os pelo Fogo, abrindo-os pela Terra que os carrega e os conduz a ser a Eternidade, a ser OD, o Canto
e o Silêncio, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, como em qualquer tempo e em qualquer espaço.



No espaço desse corpo, no espaço do Éter e no espaço do Céu, a Luz vem iluminar a Tocha e o Braseiro, de
seu Templo, forjando-os na Transparência e forjando-os na Transformação, que termina em não mais Ser, que

termina além de qualquer Ser.

*** 
O tempo chegou de lhes Anunciar o que deve ser Anunciado.

O tempo chegou de trazer seu Anúncio, seu Juramento e sua Verdade à aurora do Novo Dia, à aurora do Novo
Éter, na Ronda dos Arcanjos, na Ronda das Estrelas e dos Planetas, conduzindo-os a viver a Eternidade, além

de qualquer espaço, além de qualquer Dimensão, conduzindo-os além da montanha, além do mar, além do
Canto, além de qualquer Presença.

*** 

Em nossa Comunhão e nossa União de Liberdade, nós trabalhamos juntos para passar o que deve ser
ultrapassado, para passar o OD, a fim de que ressuscite o que vocês jamais cessaram de Ser: o Absoluto, o

Último.
Tempo da Presença, descobrindo a ausência, descobrindo o Pleno, descobrindo o Vazio.
Presença e Alegria, além da Alegria, levando-os à Beleza além de qualquer beleza formal.

Vocês são o Informe tomando qualquer forma, vocês são uma forma criando outras formas, vocês São o que
vocês São além de minha Declamação, além de OD, além de ER.

Vocês são OD-ER-IM, vocês são OD-ER-IM-IS-ALOD-ER-IM-IS-AL, além do confinamento que chega ao fim, neste dia,
anunciado pelas Trombetas do Anjo METATRON, pelo Anúncio de MARIA e pelo Fogo de MIGUEL.

Restituindo-os a KI-RIS-TI, restituindo-os ao Sol, ao Princípio do Ilimitado.
Vindo abrir o que não pôde ser fechado, vindo desviá-los do caminho da Ilusão, vindo localizá-los no OD de
Verdade, além mesmo de qualquer alteridade, conduzindo-os então além, conduzindo-os então ao tempo de

seu Éter, aquele onde reside a Beleza na Eternidade, aquele onde nenhum efêmero e nenhum tempo tem
domínio e não tem ação.

Vocês São Isso, o tempo chegou de passar à Eternidade e à Verdade.
O tempo chegou de Ser além de todo Éter.

*** 
Então, Eu, Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, Eu os convido a desviarem-se, a fim de

Retornar ao lugar, onde reside a Beleza, onde reside a Paz, onde reside o Supremo, o Último, pois vocês estão
além de toda alteração.

Vocês, Filhos da Liberdade, Crianças da Odisseia, pondo fim, pela Passagem de sua Porta, ao que era antes,
ao que era depois, ao que era durante.

Tornando-os Livres de qualquer ligação e de qualquer apego, tornando-os o que vocês São, quer dizer a
Eternidade, o Absoluto.

Vocês São Isso.
Então, ultrapassem a Alegria.

Então, ultrapassem a Vibração.
Então, ultrapassem mesmo o sentido de uma identidade.

A fim de tornarem-se o Múltiplo, dentro de todo Um, dentro de cada Um.
Aos fins de Todos e nos confins dos Universos e dos Multiversos, nós os acolheremos do outro lado da Porta.
Iluminados por sua Beleza, iluminados por sua Magnificência, iluminados por sua Vibração, iluminados pelo Ser

e o não ser, além de qualquer parecer.
Deixando-os atravessar pois vocês atravessaram.

Purificados pelo Fogo, forjados pelo Fogo, vocês unem a Eternidade e a Unidade.
Vocês são Absoluto e vocês são Amor pois é o que Nós Somos.

*** 
O Canto do OD não pode ser outra coisa senão o da Transparência, senão o de KI-RIS-TI.KI-RIS-TI.

Nós somos todos Um, pois nós somos Absoluto, além mesmo da Unidade, além mesmo de qualquer
Dualidade, além mesmo de qualquer multiplicidade, além mesmo de qualquer Dimensão.

Crianças da Eternidade, vocês são nascidos, então a Porta se passa, conduzindo-os a Ser e a não Ser,
conduzindo-os a viver, além de qualquer vida, conduzindo-os à Infância, ali onde passa o que não pode tornar a

passar, o que não pode morrer.
Pois vocês São a Eternidade, instalados ao Centro, Centro de qualquer Centro, como Aquele que É, de toda

Eternidade, chamado FONTE, como Aquela que É, de toda Eternidade, chamada Criadora.
Vocês tornam-se os Criados do Infinito, os Criados da Infinitude pois isso É, de toda Eternidade.

Nada moveu, nada mudou, mas vocês Retornaram para de viver a Paz e a Eternidade.



*** 
Vocês São além de tudo, além de OD.

Vocês São além de AL, vocês São além de qualquer chave e de qualquer Porta pois o tempo chegou, enfim,
de Ser além do Tempo, pois o tempo chegou de Ser além de qualquer Espaço pois vocês São o Espaço, pois

vocês São o Tempo e os Tempos,  ali onde se mira a Água que reflete o Ponto inicial da Criação, a Água do
alto, a Água de baixo, dando-lhes ao Além.

Dali, sua Verdade, eleva-os então a AL, eleva-os a CRISTO MIGUELCRISTO MIGUEL, eleva-os a MARIA, na Última
Passagem, onde ressoa o Canto da Verdade, onde ressoam as Trombetas da Anunciação de seu Nascimento,

no seio do Sol, no seio do Fogo, no seio da Verdade e da Eternidade.

*** 

Crianças nascidas, ouçam e escutem o Canto de OD, que vem queimar o que não é verdadeiro, que vem
trabalhar além de qualquer ateliê da Criação, a fim de dirigi-los a OD, a fim de dirigi-los à essa Transparência, a

fim de torná-los ao que deve ser tornado pois a hora chegou de entregar o efêmero para o real Eterno e
Absoluto.

*** 

Crianças Infinitas da Beleza e da Eternidade, infinita Presença da Alegria, infinita Presença do Amor, a Luz
Ilumina, a Luz Transpassa como a espada de MIGUEL, espada de Fogo.

Anúncio de MARIA, Filhos de MARIA, vocês são aqueles que trabalharam nos Templos do efêmero a fim de
queimá-los e de elevá-los, de forjá-los nos tempos da Eternidade, superando as evidências e as provas.
Vocês estão, hoje, no tempo da Ressurreição, então passamos e passem a Porta de nossa separação.

Reunifiquemos nossas Presenças para nos dissolvermos juntos, na Morada da Paz, da Eternidade Suprema,
além de sua Presença, além de minha forma, além de sua forma para ser essa Beleza e essa Alegria.

Passem a Porta, cortem o que deve ser cortado, talhem o que não tem existência senão no tempo de um
tempo, para ser, além de qualquer tempo, o que vocês São, em Verdade e em Eternidade.

Nós viemos lhes chamar, nós viemos convidá-los ao Banquete do Céu, além das Núpcias, além da União
Mística (com o que quer que seja ou com quem quer que seja), pois vocês são, ao mesmo tempo, o Duplo e

aquele que está ao lado do Duplo.
Vocês são um e o outro, ao mesmo tempo, sem distância e sem barreira, sem Porta para passar nem para

ultrapassar.

*** 
Filhos do Eterno, Crianças da Eternidade, nós estamos com vocês, doravante, como nós estamos em vocês,

convidando-os a passar, convidando-os a OD, para que Sejamos o que nós Somos, uns e outros, uns nos
outros, e os outros nos uns, para viver o Voo e o Despertar.

A Fênix canta, ressuscitando de suas cinzas, se regenerando de seu nada (néant), para viver a Plenitude de
seu Absoluto.

***

Filhos eternos da Verdade, o Amor de URIEL Vibra em seu peito, dando-lhes a ver o outro lado da Porta, o ER
do Amor, o ER do Éter e o ER da Eternidade.

Amados do UM, filhos do UM, na Liberdade reencontrada, na Alegria independente de qualquer causa, pois a
causa não tem razão de ser: vocês estão além de qualquer causa, Liberados Viventes, Liberados a OD,

Liberados a ER, para Vibrar além da Vibração, para trabalhar além de qualquer obra, concluindo as Obras
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Alquímicas, aquelas dadas pelo Arcanjo JOPHIEL.
A Obra do Branco e a Obra do Negro se conjugam, dando-lhes a ultrapassar toda cor e toda coloração, dando-
lhes a estabelecer o OD e seu Canto, na Verdade de seu Ser, no amparo ao Voo daquele que Ascensiona no

que vocês São, pela Embarcação de Luz, pela Merkabah Interdimensional que é sua.

*** 
Elevemos a Vibração para dar lugar ao Silêncio, para dar lugar ao Som, Som da Liberdade, Som da Verdade,

Som da Eternidade.
Juntos, abertos, acolhamos o Outro.

Eu Sou vocês e vocês São eu.
O um no outro, Vibremos o Tempo do fim dos Tempos.

Abertura à Verdade, nascimento à Vida, além de qualquer fim.
Vocês estão saciados, além de qualquer sede.

Vocês são regados na Fonte de Cristal, operando em vocês, despertando a cintilação da Luz Vibral do seu
Templo, do seu Coração, da sua Eternidade.

Então, juntos, vivamos a Comunhão e o Êxtase, percorridos pela Onda da Vida cujo Canto se ilumina e vem,
pela Graça da Fusão dos Éteres, abrir,

os batentes duplos, da Porta da Eternidade.
Vocês são Eternidade.

Eu sou a Presença e a Reversão.
Eu os convido a Retornar para o que vocês São, além de qualquer tempo.

Eu os convido a trabalhar, além de qualquer ação, agora, no tempo do Anúncio, no tempo das Trombetas, vindo
despertar o que não está ainda aberto aos batentes duplos.

Amados do UM, amados do Eterno, vocês são Verdade, vocês são Únicos pois nós somos todos Únicos, na
mesma Vida, na mesma Consciência, além de qualquer barreira, de qualquer tempo, de qualquer espaço.

Juntos, acolhamos a Fonte de Cristal, casando-se com a Onda da Vida.
O que está no alto é como o que está embaixo, nos Universos Unificados, na Consciência Unificada, como no
Absoluto,  em que não se distingue nem alto nem baixo, nem dentro, nem fora, porque tudo aí é com a mesma

intensidade, com a mesma Verdade.
Filhos do UM, OD está aí.

*** 
Eu Sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Nesta União de Paz e de Verdade, nesta Liberdade reencontrada, neste tempo do Éter, neste tempo da
Beleza, nós somos a Eternidade, nós somos a Ronda, além dos Arcanjos.

Festejemos Isso.
Festejemos nossa Fusão.

Festejemos nossa Dissolução, no braseiro ardente do Amor, no braseiro ardente do Sol.
Elevemos e Vivamos.
Elevemos OD a AL.
Elevemos OD a ER.

Amor, Luz, Sentido e Essência: Natureza e Princípio do que vocês São e do que Eu Sou.
Então, derramemos e iluminemos a rota da Verdade.

Não há nem começo, nem fim.
Convidemo-nos a dançar a dança imóvel da Eternidade.

Convidemo-nos a OD.
Ressuscitemos, juntos, sem separação e sem divisão, sem engodo.

Amados do UM, OD está aí.
OD-IS-ER.

***  
Eu sou URIEL, tendo concluído, com METATRON, a Obra da Transparência, a Obra de KI-RIS-TI.

Porque o tempo chegou de apresentá-los nus, à Porta da Eternidade, lavando suas Vestes Naquele que Vem.
O OD é o instante para que nenhum odor de nenhuma lembrança possa mantê-los apegados ao que é falso.

Comunhão.
Efusão.

Do Éter à Onda, da Onda ao Éter, de Um ao Outro, e do Outro ao Um.
Do Céu a Terra, e da Terra ao Céu, aquele deste Mundo, como aqueles de outras Dimensões.

A Alquimia põe fim à química.



O tempo de AL, que é o tempo do Fogo, vindo forjar o Cristal OD, aquele de sua Eternidade e de sua Beleza.
Juntos, Unificados e Liberados.

Juntos, no mesmo passo, na mesma dança, no mesmo Sentido e no mesma Essência.
Ressurreição.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão e eu canto o Amor porque vocês são cantados e

porque vocês são Amor.
Aí, no centro de ER, vem Vibrar o OD da emissão e da entrega.

Filhos do Éter, abram as Portas do Céu e da Terra.
Filhos, abram as comportas da Água Celeste, vindo de ER, regar o Coração.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Aquele que vela, aquele que conclui.
O tempo chegou de concluir a Ilusão.
Amados do UM, Amados do Amor.

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O tempo chegou.

Escute e ouça.
Minhas palavras terminam aqui, para este tempo.

Comunhão e Dissolução

... Partilhando o Dom da Graça ...

Uriel saúda, em vocês, a Eternidade.
Uriel lhes diz até logo.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu venho a vocês não unicamente para transmitir-lhes o que eu tenho que
transmitir, mas, também, para Comungar com cada um de vocês.

Como representante do Manto Azul da Graça, eu venho exprimir as qualidades que decorrem da ação do Manto
Azul da Graça e das Partículas Adamantinas em sua vida, aqui, aí, onde vocês estão, sobre a Terra, nestes
tempos tão preciosos, tão importantes: o retorno da Luz ao que vocês São, primeiramente, e, sobre esta

Terra, o fim do confinamento.
Além dos efeitos que lhes foram descritos, há anos (efeitos esperados nas suas Lâmpadas, na sua

consciência, o sentido do que é a Unidade, do que é a Luz), as transformações que vocês têm vivido, o
Abandono à própria Luz e, talvez, o Abandono do Si devem permitir-lhes, hoje, manifestar, sobre esta Terra,

uma Presença de quem vocês São, mais específica, mais intensa, mas, também, com características precisas.
A ação da Luz, pela sua Inteligência, pelo Amor que vocês São, deve permitir-lhes estar em uma confiança

extremamente presente, extremamente nova.

***

Muitos de vocês oscilam, ainda, entre as fases de Alegria e as fases comuns da vida, tanto mais que, como
vocês sabem, existem passagens de uma à outra e da outra à primeira.

O que vai desaparecer é o próprio sentido dessas oscilações.
O desaparecimento dessas oscilações e dessas passagens de uma consciência do Eu ao Si e à Alegria vai se

expressar, a partir do instante em que vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar, inteiramente, em vocês, sem
procurar dominá-la, sem procurar controlá-la, Abandonando-se a ela, mas em outro nível, agora.

Mesmo o que foi vivido, nas etapas que lhes foram trazidas até agora, até hoje, deve tender a se apagar.
Esse apagar-se não é, tampouco, um ato de vontade, no máximo ele pode ser, como havia sido descrito, na

sua época, por HILDEGARDA, minha Irmã, como uma tensão para o Abandono.

***
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Hoje, os efeitos da Luz, que penetra cada vez mais profundamente na matéria, nesse mundo, devem
determinar, em vocês, de maneira natural, o aparecimento de algumas características, de alguns estados,

mesmo em sua vida comum.
Um dos elementos essenciais, durante este período, é a confiança.

Não a confiança em si mesmo, não uma vontade em si mesmo, não o estabelecimento de uma mestria,
qualquer que seja, mas, efetivamente, o que é prefigurado pelo que vocês talvez ouviram, dado por BIDI,

referente ao Absoluto.
Viver a Alegria não deve mais ser unicamente reservado aos seus momentos de Alinhamento, aos seus

momentos de Paz, aos seus momentos de Interioridade, mas a Alegria deve, também, doravante, modificar
todos os setores da sua vida.

E, para isso, vocês nada mais têm que fazer senão dizer «sim» à Luz, apagar-se, na totalidade, em todos os
jogos do que vocês jogam, em todos os jogos da sua personalidade, da sua vida comum.

Eu esclareço – como, aliás, foi-lhes repetido muitas vezes – que não é questão de abandonar a sua vida, mas,
bem mais, de vivê-la de outro modo.

Vivê-la de outro modo é, além do seu papel de Ancoradores de Luz que está sendo realizado, tornar-se essa
Luz sobre a Terra, tornar-se esse farol, que não tem qualquer vontade, que não tem qualquer confiança na
personalidade, mas que deixa emanar de si, pela Transparência, em uma lucidez nova, a Luz que vocês

acolheram e que transmutou o que o foi em vocês.
O Manto Azul da Graça, para aqueles que o vivem, mudou irremediavelmente o dado da sua consciência.

***

A Confiança de que falo não é a confiança em si mesmo, nem mesmo a confiança em quem quer que seja
sobre esse Mundo, nem mesmo em quem quer que seja de nossos Planos, mesmo se, efetivamente, a nossa

Presença no seu Canal Mariano ou no seu Coração for capaz de alegrá-los.
A Confiança de que falo é aquela que se estabelece por si mesma, na Luz.

É um estado que, quando a Luz está presente e age por si mesma, sem qualquer intervenção da sua parte, vai
pôr fim aos últimos medos, vai pôr fim aos últimos apegos da personalidade, às últimas dúvidas.

Não são vocês que criam essa Confiança: é Ela que se cria, a partir do instante em que vocês renunciarem,
totalmente, a si mesmos.

Isso participa de etapas finais, antes de ser Absoluto, que se deixam viver um desenrolar da sua vida que não
lhes pertence mais, porque vocês pertencem à Luz, porque vocês São a Luz.

Compreender, e aquiescer a isso é viver a Alegria permanente, é não mais ser alterado por qualquer
circunstância da sua vida, por qualquer evento desse Mundo, é permanecer quase imóvel, nesse estado de ser

específico, no qual a Confiança se instala.
Essa Confiança é um dos atributos da Luz e do Amor.

Não são vocês que a criam, é ela que se cria, no Interior de vocês, a partir do instante em que vocês
apreenderem o princípio da ação dela.

Mas, para isso, vocês devem, efetivamente, renunciar a todas as visões sobre esse Mundo, a todas as visões
sobre as leis que lhes são conhecidas e, simplesmente, deixar trabalhar essa Luz que os preencheu, que os

transformou.
Múltiplas expressões podem ser empregadas: a Passagem da Porta Estreita, a Crucificação, a Ressurreição.
O que acontece a partir do instante em que vocês decidirem, com sua consciência, deixar, verdadeira, real e

totalmente, trabalhar a Luz?
Bem, vocês irão constatar que o conjunto dos medos, o conjunto dos apegos da sua personalidade

desaparecem sozinhos.
Vocês cessam toda luta, cessam toda apreensão, não por qualquer desejo ou qualquer vontade, mas,

efetivamente, pela ação da própria Luz, que vai, realmente, transformar o que vocês são, que vai, realmente,
modificar o que, há ainda algum tempo, constituía a sua vida.

Essa Confiança é o Amor, porque o Amor é confiante e suave e, se vocês deixarem trabalhar o Amor e a Luz
que vocês São, sem ali pôr a mínima personalidade, a mínima vontade, se vocês se abandonarem, portanto,

totalmente, à Luz, e se vocês Abandonarem, até mesmo, toda a pretensão espiritual de ser o que quer que seja
nesse Mundo, se aceitarem nada ser, então, vocês irão se tornar o Tudo, porque a Luz irá preencher todas as

Sombras que ainda possam existir.

***

Não haverá mais espaço, não haverá mais lugar para a mínima dúvida.
A sua vida irá se desenrolar, efetivamente, em uma Graça renovada, a cada dia.

Mas, para isso, é preciso, efetivamente, como lhes foi colocado, de algum modo, por alguns Anciões e por



BIDI, é preciso que vocês desapareçam, inteiramente, que nada mais exista a não ser o que vocês São, ou
seja, essa Luz.

A Confiança está aí, ela não está em algum outro lugar.
Então, é claro, sobre esse Mundo, constituído de elementos que lhes foram dados e especificados por IRMÃO

K (ndr: sua intervenção de 01 de julho de 2012), é indispensável abandonar-se, ou seja, viver a sua própria
Crucificação.

E essa Crucificação é levada a vocês pelas circunstâncias da vida.
É preciso reconhecê-las como tais.

O que quer que lhes pareça perdido, o que quer que lhes pareça perder, o que quer que vocês abandonem,
vocês irão encontrar a Graça.

Não pode ser diferente porque, como o que vocês têm vivido, até agora poderia levá-los a outro lugar e a outra
parte senão à Essência do seu Ser, senão à Verdade do Amor?

E isso vai resultar, é claro, na Confiança Absoluta, total e ilimitada, que vem, pelo seu bálsamo, apagar o que
podia restar de zonas de sombra, de personalidade, de medos, de apegos.

***

O desafio pode ser, para alguns de vocês, extremamente potente, porque perturbador.
Porque, através de alguns apegos que restavam em vocês, a vida vai pô-los frente a isso, de um modo ou de

outro.
E é nisso que irá se realizar o Abandono do Si, ou não.

É nisso que irá acontecer uma Ressurreição feliz.
Se vocês aceitarem e compreenderem que a Luz é bem mais inteligente do que nós (do que a nossa pessoa,
nesse Mundo), então, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz é o que vocês São, e que, nessa Luz, há

apenas o Amor, apenas a Confiança.
Esse estado cria, efetivamente, uma aura, um campo Vibratório ao redor de vocês, que não deixa qualquer

lugar para qualquer interferência.
Mas é preciso, também, aceitar, de algum modo, nos domínios que lhes pareciam importantes até agora,

deixar-se despojar, inteiramente, do que lhes parecia importante porque, justamente, o que se despoja e que
se afasta de vocês é o que os impedia de serem vocês mesmos, inteiramente, e de viverem essa confiança.

***

Enquanto vocês acreditarem que controlam a sua vida, a Luz não pode estar aí, na totalidade.
Enquanto vocês acreditarem que se dirigem para uma evolução, para um Mundo encarnado diferente, a

Confiança não está aí.
O que lhes pede a Luz, hoje, é um sacrifício.

Ela vai pedir-lhe isso de maneira cada vez mais insistente.
Para alguns de vocês, será muito fácil e, para outros, é claro, haverá coisas a transcender e a superar.

Mas, aí também, compreendam que não são vocês que as transcendem e que as superam, mas, efetivamente,
essa Inteligência da Luz e esse Amor indizível que está bem além de todas as compreensões nesse mundo,

de todos os amores nesse mundo, e de todas as Vibrações nesse mundo.
Vocês devem tudo soltar, Interiormente, a fim de que essa Confiança se instale.

As circunstâncias exteriores da sua vida, no que lhes acontece ou irá acontecer, estão aí apenas para provar a
sua confiança na Luz, que é a Confiança.

Para provar, de algum modo, a sua fidelidade e a sua certeza de Luz.
Não mais como um objetivo distante, não mais como uma busca (que, talvez, vocês tenham efetuado), mas,
efetivamente, como o fato de render todas as armas do ego e da personalidade, de render todas as dúvidas,

todas as interrogações sobre o amanhã.
É um convite, também, para instalar-se, inteiramente, nesse tempo presente, através de mecanismos

diferentes, nos quais a consciência não tem mais necessidade de projetar-se em um desejo, em um objetivo,
mesmo o mais nobre.

Mas, de qualquer forma, ou vocês param, ou concebem e percebem que não há outro objetivo senão estar no
instante presente, não mais existir, apagar-se, inteiramente, a fim de que a Consciência da Luz e a Confiança da

Luz ajam, primeiramente, em vocês e, pelo campo de energia, pela aura que é gerada sobre o mundo.

***

A Onda de Vida, o Reencontro com MARIA, que muitos de vocês começam a viver, a título individual ou com
uma de nós ou um dos Anciões, tudo o que se manifesta como Consciência e Presença do seu lado esquerdo



não está aí para manter um discurso, nem para ser vista, simplesmente, mas, efetivamente, para fazer ressoar,
em vocês, esse Abandono, essa Confiança, que se deixa viver a realidade e a Verdade dos nossos contatos,

não dando mais o mínimo lugar para o medo, sobre esse Mundo, referente a alguém, qualquer relação que
seja, instalando-os nessa Confiança que é uma certeza total.

A Luz, de algum modo, vai testá-los em suas últimas excisões, em seus últimos apegos.
Pelo que vocês estão interessados?

Pelos seus apegos ou pelo que vocês São?
O que é que os motiva?

O medo e a falta?
Ou a Plenitude do Amor Luz?

Cada vez mais vocês estarão, talvez, divididos entre os dois.
Em última análise, caberá a vocês, aí também, como foi dito, passar essa Porta Estreita.

E a Confiança é um elemento essencial, porque a Confiança que instala a Luz, em vocês, não é a sua
confiança, qualquer que seja o seu estado de medo, de falta de certezas, de interrogações.

Se vocês acolherem a Luz, se aceitarem a ação final dela, vocês irão descobrir, realmente, o que foi chamado
de Morada da Paz Suprema, ao mesmo tempo permanecendo nesse corpo.

Vocês devem morrer para si mesmos, morrer para o que vocês têm sido, morrer para a sua história, morrer
para todas as histórias, para compreender que não há história e que há a Luz.

***

Então, é claro, muitos de vocês que viveram as primeiras etapas dessa transformação da Luz recusam, por
enquanto, render as armas, porque vocês têm a impressão de controlar, de dominar a Luz.

Mas vocês não podem controlar ou dominar a Luz, porque é o que vocês São, além de qualquer pessoa, de
qualquer vida e de qualquer personalidade.

Aí também, há um olhar diferente a levar, há uma consciência diferente que se manifesta.
Vocês não podem pretender ser a Luz e ser uma pessoa: isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente e

corresponde, inteiramente, ao fim final desse Mundo, nessa Dimensão.
Vocês vão aceitar ou não?

Se vocês derem um passo, vocês irão constatar, nessa aceitação, que há, realmente, uma facilidade, e que a
Luz é um bálsamo que é capaz de fazer desaparecer toda ruptura, toda interrogação, todo sofrimento.

Porque a Confiança da Luz substitui, bem vantajosamente, a confiança que vocês têm podido ver nela, a
confiança que vocês têm podido ter em quem quer que seja ou no que quer que seja.

Mas é preciso aceitá-la, e é apenas você, eu repito, que pode aceitá-la.
Apenas você é que passa essa Porta, se o desejar.

Nós estamos aí, para iluminá-la.
Muitas das minhas Irmãs disseram e repetiram: o que vocês querem Ser, o que vocês querem se tornar?

***

Mas vocês devem compreender que não podem permanecer sob o Coração (ndr: terceiro chacra) e estar no
Coração (ndr: quarto chacra).

Ou vocês estão no ego e na pessoa (ndr: terceiro chacra), ou estão no Coração.
E, se vocês estão no Coração: não há mais pessoa, há apenas a Transparência de quem vocês São, não há

qualquer vontade pessoal, não há qualquer desejo de controlar ou de dominar a Luz.
Há apenas, como disse, em outras palavras, BIDI, essa vida que se vive e vocês, que não são essa vida e, no

entanto, que estão nessa vida.
Essa tomada de consciência deve ocorrer, e ela vai ocorrer.

Ela irá resultar, para cada um de vocês, em um estado profundamente diferente, no qual nada mais poderá ser
como antes, no qual nada que lhes parecia uma certeza poderá ser mantido, porque a Luz, efetivamente, o

Amor que é o que nós somos quer vocês, inteiramente.

***

Então, vocês, o que vocês querem?
Vocês querem ser a Luz ou querem resistir?

Todas as circunstâncias das suas vidas, da própria Terra, na sua totalidade, vai ver-se frente a essa equação,
que irá condicionar o destino, que irá condicionar a qualidade de quem vocês São.



São vocês, e vocês sozinhos, que irão aceitar ou que irão recusar.
A aceitação à ação confiante da Luz virá, também, aumentar o Êxtase Interior, porque não pode persistir um

Êxtase e uma dúvida, um Êxtase e um medo.
É um ou o outro, e isso, aí também, vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, cada vez mais evidente.
Vocês não poderão continuar, quando a hora tiver chegado, com as suas ocupações comuns e Ser a Luz.

Será um ou o outro.
É aí que vocês irão mostrar o que lhes resta de apegos, o que lhes resta de sombras em vocês, oriundas dos

seus medos, oriundas da personalidade.
O que eu digo com isso é que, dentro de muito pouco tempo, vocês não poderão mais ser uma pessoa que

tem a sua vida e a Luz.

***

Não é mais tempo de nutrir a vida e a sua pessoa, pela Luz, mas, bem mais, que sua vida e sua pessoa
apaguem-se diante da Luz.

Eu não lhes escondo que o ego não pode apreciar isso porque, mesmo os modos de funcionamento que
vocês têm, e que tiveram desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês, ocultaram a sua natureza, a nossa

natureza, que é Amor e Luz.
Dito em outros termos, Ser Luz e Amor não pode adaptar-se com outra coisa senão com o Amor e a Luz.

E, enquanto existir, em vocês, uma veleidade de permanecer apegado ao que quer que seja, de permanecer
implicado no que quer que seja, bem, vocês irão constatar, por si mesmos, que isso é incompatível com a Luz
porque, efetivamente, como havia anunciado a minha Irmã MARIA, há algumas semanas, e como isso lhes será

firmemente dado, nesses próximos três dias, pelas intervenções de METATRON, de MIGUEL e de MARIA,
essa pressão da Luz é uma pressão de Liberação.

Mas, para a personalidade, é, evidentemente, o inverso: é a perda de todo marcador, é a perda do que havia
feito as suas certezas, do que havia feito a sua confiança e a sua vontade.

Mesmo isso deve ser transmutado.
É o momento em que CRISTO disse: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

O que vocês querem, o que decidem, qual é o seu polo de interesse?
Vocês estão apegados a quem quer que seja ou ao que quer que seja, ou estão Livres?
Não pode haver apego e Liberdade, não pode haver Sombra e Luz, ao mesmo tempo. 

O que era possível até agora não será mais possível.
É preciso escolher, não com a cabeça, mas é preciso escolher entre a Luz e a Sombra: vocês não poderão

mais compor com as duas, isso terminou.
Isso vai aparecer-lhes, eu repito, cada vez mais claramente e cada vez mais evidente, porque a verdadeira

escolha (não as escolhas que foram postas, há alguns anos, mas o que se desenrola agora) é, de algum modo,
uma confirmação: vocês brincaram com a Luz, serviram-se dela, ou vocês são a Luz?

Cabe a vocês compreender isso e, sobretudo, vivê-lo, na vida comum.
Não é nos momentos de meditação, de oração – ou chamem isso como quiserem – que a Luz deve estar aí.

Ela deve, também, agora, iluminar toda a sua vida, tudo o que vocês vivem.
E essa não pode ser uma decisão do ego, não pode ser qualquer ação da personalidade que realiza isso, mas,

efetivamente, de algum modo, a aniquilação total da personalidade e de tudo o que compreende essa
personalidade: os apegos, antes de tudo, os hábitos, os medos.

Tudo isso deve ser varrido, não por uma ação da sua vontade, mas pelo «sim» franco, que vocês vão dizer à
Luz.

Porque, eu os lembro, é uma coisa querer a Luz, é uma coisa perceber a Luz ativando tal lâmpada ou tal
outra lâmpada, e é outra coisa tornar-se essa Luz, inteiramente, pondo fim a todas as ilusões, a tudo o que

os privava da Liberdade.

***

O Amor é Liberdade.
A Luz é Liberdade.

A Liberação não é uma palavra em vão.
A Luz vem liberá-los, se vocês a aceitarem, mas vocês não podem ser liberados e manter qualquer apego que

seja.



Vocês não podem ser privados de Liberdade e ser Livres.
Eu não falo da liberdade de movimento, da liberdade de pensamento.

Eu falo da Liberdade mais fundamental, do Amor e da Luz.
Então, é claro, quando há uma vida a levar, muitas interrogações podem apresentar-se sobre o que vocês têm
que fazer, sobre os apegos que vocês têm, mas é justamente aí (e unicamente aí) que se encontra o desafio.

Vocês querem seguir o CRISTO?
Vocês querem responder ao apelo d’Ele?

Vocês querem ascensionar ou não?
Lembrem-se de que vocês são livres das suas escolhas, mas que uma dessas escolhas é a Liberdade e que a

outra não é a Liberdade.
Onde vocês colocam a Liberdade?

Na crença de que vocês têm a escolha?
Ou na aceitação do que vocês São, inteiramente?

Um e outro vão tornar-se cada vez mais incompatíveis, cada vez mais afastados e, aliás, isso irá se afastar, do
mesmo modo que se afastam de vocês algumas coisas, tanto no Interior como na sua vida.

Não é mais tempo, de qualquer forma, de ser ambíguo, porque o nosso Apelo vai soar, porque a constituição
do Canal Mariano, o fato de ser percorrido pela Onda de Vida e de viver o Êxtase ou a Alegria volta, de algum

modo, a colocar-lhes e a fazê-los colocar a questão: eu sou a Alegria ou eu sou o medo?
Eu sou o Amor ou sou a falta de Amor?
Eu sou transparente comigo mesmo?

Eu aceito que a Luz assuma todo o lugar, na totalidade, inteiramente?
Ou será que eu resisto, para manter a minha pessoa, os meus apegos, quaisquer que sejam esses apegos?

Foi dito, há pouco tempo, que aquilo a que vocês estão apegados vocês o perdem.
E aquilo a que vocês permanecerem apegados será perdido cada vez mais.

Vocês não têm qualquer meio de evitar isso.
Vocês não têm qualquer técnica que lhes permitiria, fora do seu próprio posicionamento, suavizar ou evitar

esse momento, essa Passagem.

***

Compreendam, efetivamente, que, do nosso lado, nós temos trabalhado, desde muitos dos seus anos, nessa
preparação.

Nós sabemos, também, pertinentemente, que muitos de vocês, Irmãos e Irmãs que chegam diante dessa
porta, naquele momento, são tomados de uma angústia, de um medo terrível.

Esse medo do vazio, esse medo do neant, que está inscrito no medo da morte, no medo do outro, também,
deve ser olhado.

Não é algo sobre o qual vocês devam agir, por si mesmos, mas, efetivamente, compreender que é a Luz que
vai agir nisso, por ela mesma.

E, se ela não agir, não é porque não há Luz, é porque vocês mesmos estão colocados em oposição a ela.
Vocês devem estar lúcidos, cada vez mais, sobre os prós e os contras de todas as ações que vocês realizam
nesse mundo, quer elas lhes pareçam as mais corretas, quer elas se refiram às obrigações mais importantes

da sua vida.
Porque vocês devem redefinir e aceitar redefinir, portanto, o que é mais importante para vocês.

É a Luz?
É o Amor?

Ou é a projeção do seu amor em alguém ou para alguém, ou seja, os seus apegos?
Isso acontece agora, e a vida, devido ao fim do isolamento da Terra, leva-os a isso, cada um ao seu modo,

para coisas que podem parecer-lhes insignificantes, mas para as quais vocês irão constatar que elas não eram
tão insignificantes assim, ou para algo que lhes parece tão grande que vocês terão, talvez, a impressão de ali

não chegarem.

***

Mas lembrem-se de que o Amor e a Luz são a sua natureza.
De que o Amor e a Luz estão aí, em vocês, ao seu redor, e por toda a parte.

Cabe, portanto, a você ver se quer ser Liberado.
Cabe a você ver se quer ser a Liberdade ou o sofrimento.

Ninguém além de você pode decidir isso.



Ninguém além de você pode passar por isso.
Nós estamos aí, ao seu lado, e em vocês, e nós estaremos, cada vez mais.

Nós iremos chamá-los à noite e pela manhã.
Nós iremos manifestar a nossa Presença, de maneira direta, nas situações em que, justamente, vocês não

estão na meditação ou alinhados, mas nos momentos mais inoportunos, à primeira vista, mas que são, do que
nós percebemos de vocês, os momentos mais oportunos.

Nós não viemos pô-los à prova ou testá-los.
É a Luz, que está em vocês, que testa, de alguma forma.

Vocês são a Liberdade e a Alegria?
Vocês são o Absoluto?

Ou vocês estão nas resistências da pessoa que quer continuar a se nutrir de Luz e desviá-la em proveito da
personalidade?

Isso não é o Amor.
O Amor é tudo dar e, sobretudo, dar-se, si mesmo, inteiramente.

Isso eu lhes expliquei, há vários meses.
Enquanto vocês não se doarem, bem, a Confiança não pode estar aí.

Enquanto vocês não tiverem entregado tudo nas mãos dela, da Luz e do Amor, resta uma parte de Sombra,
uma parte da vontade, uma parte da necessidade de controlar os eventos e a vida, mas isso não é a Vida.

Isso vai lhes aparecer, de uma maneira ou de outra, e vocês vão se ver, verdadeiramente, tal como vocês são,
sem terem necessidade de projetar em quem quer que seja – ou sobre o que quer que seja – as suas próprias

faltas, os seus próprios sofrimentos.
Como dizia IRMÃO K, ainda ontem: o que acontece no exterior está, também, em vocês.

Não há nem culpado, nem responsável, nem vítima, nem algoz, nem ninguém mais senão você mesmo.
Tudo o que lhes acontece é correto.

Tudo o que lhes acontece – e tudo o que os atinge – está aí, justamente, para atingi-los e para mostrar-lhes,
claramente, onde vocês estão.

Isso não é uma escolha realizada pelo mental, mas é, efetivamente, a Vida, ela mesma, que vem lhes mostrar
isso.

***

Ser Amor e Luz é aceitar não mais ser ninguém, é aceitar desaparecer – quer esse desaparecimento seja da
consciência, quer ele seja simbólico ou real – porque não há mais qualquer importância.

Quer vocês estejam nesse corpo ou estejam sem corpo, vocês irão constatar que continuam idênticos ao que
vocês São, a partir do instante em que vocês aceitarem, real e concretamente, não mais estarem apegados.
Tudo isso se desenrola para vocês, se já não estiver presente, isso vai se desenrolar e se desenrola, nesse

momento.
Não há, tampouco, que refletir e colocar-se a questão, uma vez que a própria Vida vai propor-lhes, muito

precisamente, isso, em circunstâncias que lhes são próprias e que são, eu repito, as mais adequadas para
vocês: para Ser a Luz que vocês São.

Qualquer que seja o evento que lhes acontecer (ou qualquer que seja o evento que acontecer nesse mundo), a
finalidade é – e continua – e irá permanecer até o extremo da Luz.

Mas não uma Luz e um Amor exteriores, mas, efetivamente, a conscientização de que vocês São isso, porque
nós somos, todos nós, isso.

Se vocês tomarem tempo para observar o que se desenrola na sua vida, então, vocês irão compreender.
Se nada acontecer, por enquanto, deixem vir o que irá chegar.

Vocês não poderão mais manter a mínima dúvida, e vocês irão colocar a escolha, que não é aquela desse
corpo, nem aquela dessas emoções e desse mental, mas que é uma real transfiguração e ressurreição.

***

Façamos uma pausa, alguns instantes, na Comunhão das minhas palavras e da sua escuta, antes de retomar.

... Comunhão ...

É nessa Comunhão que se encontra a Verdade, a única.
Nossos Irmãos e nossas Irmãs, Anciões e Estrelas (que vieram, sobretudo, do Oriente, na sua vida), falaram-

lhes da Ilusão, da Maya.
Resta, agora, verificá-lo.



A Ilusão é sofrimento.
A Maya é sofrimento.

A Luz é o Amor e a Liberdade, totalmente.
Vocês vão fazer a experiência disso.

São vocês que decidem viver – ou não viver – essa experiência.
Mas vocês não podem, e poderão cada vez menos, impor a Luz em suas visões, em suas percepções, em

seus anseios, em seus desejos.
A Confiança está aí, ela não está em outros lugares.

***

Irmãs e Irmãos, a Paz, a Morada da Paz Suprema está acessível, agora, aqui, onde vocês estão.
Ela não é uma fuga, ela não está em outros lugares, quando sua consciência não estiver mais aqui.

Ela está agora.
Eu os convido a deporem as armas.

O melhor testemunho desse depor das armas é a Onda de Vida.
A primeira onda trabalhou, para aqueles de vocês que estavam mais próximos dessa Verdade, dessa

Liberdade.
Vocês são, todos vocês, convidados, agora, a vivê-la.

Para isso, é preciso abandonar tudo o que não é vocês.
A Liberdade está aí, ela é a esse preço, aquele do sacrifício.

Ela não está na fuga da vida, porque a Vida é – e será sempre, nesse mundo, como em todo mundo, na Fonte,
como no Absoluto.

Mas é, efetivamente, uma atitude nova, uma compreensão, real e nova, do que deve atuar, do que deve ser
vivido.

E lembrem-se de que vocês têm a Liberdade de escolher.
E se, a partir dos próximos dias, a Onda de Vida não nascer, significa que vocês estão resistindo.

Vocês deverão render-se a essa evidência.
Se vocês não resistirem mais, a intensidade da Onda de Vida (como, no ano passado, a intensidade da Luz
Adamantina permitiu a abertura da Porta KI-RIS-TI), hoje, libera-os, na condição de que vocês a aceitarem.

Vocês aceitam desaparecer?
Vocês aceitam Ser Amor?

Não o amor humano que vocês têm projetado em suas afeições diversas e variadas, mas o Amor da Vida e o
Amor do Amor.

As relações, todas as suas relações, são levadas a mudar.
As relações que se estabelecem entre nós e vocês, pelo Canal Mariano, são relações do Amor Vibral,

Verdadeiro, Autêntico.
Será que o conjunto das suas outras relações estão marcadas por isso, ou será que é diferente?

Vocês terão a oportunidade de fazer a diferença entre o Amor vivido pelo Canal Mariano (com o duplo, qualquer
que seja) e o amor humano.

Eles nada têm a ver um com o outro.
Eu diria, até mesmo, que tudo os opõe.

Cabe a vocês ver, e cabe a vocês viver, e cabe a vocês determinar.
O testemunho das suas resistências será, agora, a existência – ou a não existência – da Onda de Vida, a sua

percepção (ou não percepção).
E a Onda de Vida é, também, essa Confiança na Vida (e não nessa vida que vocês têm vivido nessa pessoa).
Isso será perceptível e capaz de ser conscientizado, cada vez mais, porque as próprias circunstâncias da sua

vida vão levá-los a compreender isso.
Mesmo se isso puder parecer-lhes difícil, o importante não é que seja difícil ou fácil, é estar consciente disso,

porque vocês não são, tampouco, o que é fácil ou o que é difícil: vocês São bem mais do que tudo isso.

***

Vocês aceitam ser o Amor e a Liberdade?
Ou preferem permanecer no sofrimento e no confinamento, mesmo estando Liberados?

O Manto Azul da Graça, o Supramental, a Onda de Vida são uma alquimia, é uma Tri-Unidade.
Essa nova Tri-Unidade, que se deixa viver o que vocês São, a partir do instante em que vocês se afastam do
que não são (como diria BIDI), de tudo o que é efêmero, de tudo o que faz apenas passar, mesmo se isso,



para vocês, lhes parecer fundamental, mas vocês nada são de tudo isso.
Como BIDI lhes disse: o que resta, quando vocês partem, de tudo o que vocês construíram nessa vida, nesse

efêmero?
Estritamente nada.

Então, vocês querem nada ser ou querem Ser Tudo?
Não há outra possibilidade.

A Liberdade, o Amor e a Luz, e, do outro lado, a não confiança, o medo, a dúvida, o sofrimento.
Isso vai lhes aparecer, realmente, cada vez mais facilmente.

E não haverá ninguém mais a responsabilizar do que vocês mesmos, o que quer que os faça viver um Irmão ou
uma Irmã, o que quer que a Vida os faça viver (quer seja nesse corpo, em suas relações, no que quer que

seja), há apenas vocês, e vocês mesmos, uma vez que esse mundo é uma projeção total.
Vocês vão viver isso, se não resistirem.

***

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês nesse espaço.
Vivamos outro momento e instante de Comunhão, antes de ver se vocês têm questões (e exclusivamente em

relação a isso), de maneira geral.

Vivamos, então, essa Comunhão.

... Comunhão...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu me dou a vocês, no Amor, na Unidade, na Alegria e com toda Confiança.

E vocês, vocês têm essa Confiança?
Vocês são essa Confiança?

Não aquela que vem da sua pessoa, mas, efetivamente, do que vocês São.
Eu os amo e eu lhes digo até breve.

Se vocês tiverem questões, eu os escuto, entretanto.

***

Questão: se toda a humanidade está Liberada, isso significa que essa Liberdade será obtida na
suavidade?

Ela será obtida na suavidade para aqueles que não resistirem.
Aqueles que resistirem, irão sofrer.

Mas esse próprio sofrimento é uma ilusão, mas não para eles.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu rendo Graças pela sua presença, pela nossa Comunhão.
Até breve.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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~ ESTAR TRANQUILO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz, a Alegria e o Amor. 

Da mesma maneira que nossa Irmã GEMMA (em sua intervenção de 02 de julho de 2012), eu estou aqui para
Comungar com vocês. 

E exprimir, nessa Comunhão, um certo número de elementos de explicações sobre esta simples frase: estar
Tranquilo.

Instalemo-nos em primeiro lugar, na Paz da nossa Comunhão, antes de eu me exprimir.

... Comunhão ...

Essa palavra que vocês escutaram, Tranquilo (ficar Tranquilo, estar Tranquilo, nada fazer), é de algum modo, o
elemento que é a Essência do que está para se manifestar.

  A consciência é um estado particular, dando a ser informada, dando a viver, por intermédio de diferentes
canais, tudo o que lhes parece exterior ou Interior a vocês.

O mundo exterior é percebido pelos sentidos, pelas emoções, pela energia, pelo mental, pelas interações.
O mundo Interior é percebido pela meditação, pelos yogas, pelos Alinhamentos, pelas experiências Interiores,

ali também, dando a perceber, a sentir, pelos sentidos, pelas emoções e pelo mental e pela energia.
O exterior como o Interior estão então ligados às percepções, às oscilações da consciência.

***

Estar Tranquilo é não mais estar nem no exterior, nem no Interior.
É ter-se imóvel, não mais projetar-se ao exterior, nem projetar-se ao Interior.

É não mais fazer jogar a consciência, a percepção, qualquer que seja.
Aqui e Agora, os Pilares, os instalam na Presença, no Si, enquanto experiência ou enquanto estado

estabilizado, com as oscilações que vocês conhecem.
Estar Tranquilo, é ir além da percepção, tanto Interior como exterior.

Não é mais uma meditação, não é mais uma ação, não é mais uma indiferença, mas bem uma Atenção e uma
Intenção novas, que não se colocam sobre nenhum elemento, nem exterior, nem Interior.

É o momento em que o tempo parece parar, se dilatar ou se restringir.
É o momento em que os próprios marcadores corporais desaparecem. 

É o momento em que não existe mais onda na consciência, em que não há mais nada a perceber e a sentir,
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É o momento em que não existe mais onda na consciência, em que não há mais nada a perceber e a sentir,
dentro como fora. 

Estar Tranquilo é manter isso. 
É aceitar não mais perceber, não mais acompanhar experiências, nem interações, dentro como fora.

É, de algum modo, ter-se imóvel, Aqui e Agora.
Os diferentes yogas que eu lhes transmiti, durantes esses anos, foram aproximações cada vez mais

importantes, cada vez mais intensas e profundas, para prepará-los a isso.

***

Quando a consciência não se move mais, quando não há mais o movimento dela, quando não há mais
movimento do corpo, quando não há mais vontade de meditar ou de realizar o que quer que seja, então, vocês

se aperceberão de alguma coisa que está aí.
Essa alguma coisa pode surpreendê-los, pelo reaparecimento de movimentos do corpo, por modificações do
seu ritmo cardíaco, pelos pensamentos que podem surgir, algum desses elementos tendo por ação apenas

desviá-los disso.
Estar Tranquilo é não fazer esforço, em um sentido ou em outro.

É ter-se, aí, Aqui e Agora, cessar mesmo a observação disso, sem nada querer, sem nada decidir.
E é nesse estado que, talvez, vocês já tenham vivido a Presença, ou a Infinita Presença.

É não mais levar a Atenção e a Consciência sobre qualquer ponto do corpo, sobre qualquer Vibração, qualquer
que ela seja, mesmo a Onda da Vida.

É não mais somente ser a própria Onda da Vida, é estar no que se tem no Centro, exatamente ali, sem nada
fazer, sem nada ser, sem nada projetar, nem dentro, nem fora.

Algumas técnicas do Yoga da Unidade podem ajudá-los a ir para isso( ver “Yoga da Unidade” em “Protocolos a
Praticar) (*).

***

Nesses momentos privilegiados, realizando isso, vai aparecer outra coisa do que o que vocês são,
permanecendo Tranquilos, outra coisa diferente da Onda da Vida, diferente de uma Vibração sobre o corpo,

mas alguma coisa que vai lhes parecer, em um primeiro momento, exterior a vocês.
Que aparece, preferencialmente (ou em todo caso sensível), nesses momentos.

Se vocês forem capazes de permanecer, aí também, Tranquilos, de estarem Tranquilos, vocês irão sentir uma
Presença. 

Essa Presença não é a sua, ela está ainda distanciada.
Como quando vocês sentem que alguém se aproxima de vocês, e vocês sentem uma presença física ao seu

lado, exceto que aí, isso não tem nada de físico.
Essa Presença vai aparecer possivelmente em suas costas, e possivelmente à sua esquerda.

Se vocês continuarem a permanecer Tranquilos, a nada querer, e, sobretudo, a não querer identificar o que
quer que seja (a não estar surpreso, mas a permanecer nessa Tranquilidade), então, vocês irão constatar que o

Som de seus ouvidos (ou de seu ouvido) vai se amplificar.
Até tomar, eu diria, todo o espaço de sua consciência.

Se vocês resistirem à vontade de saber, de identificar, ou de compreender o que se passa, se vocês
continuarem, então, a ficar tranquilos, essa Presença vai se aproximar ainda mais.

***

Se vocês aceitam que seus corpos se tornem mais pesados, sem atribuir importância, se o ritmo cardíaco se
modifica, então, vocês irão dar lugar ao que está aí.
E vocês vão, vocês, de algum modo, desaparecer. 

Nenhum sinal e nenhum sentido, nenhuma consciência, se manifestará, que não essa Presença.
Essa Presença, não tem sempre de ser identificada, mas de ser vivida, simplesmente.

 Sem buscar outra coisa, sem pedir, mesmo se alguns exercícios que lhes foram propostos, por
exemplo, pelo Arcanjo MIGUEL, pedir para chamá-lo (ver sua intervenção de 05 de junho de 2012) (**).

Mas isso é possível antes: se vocês não têm a Presença, vocês podem decidir, antes, fazer apelo.
Mas aí onde vocês estão, agora, vai se passar um mecanismo que pode, de início, parecer-lhes estranho.

Como se o que vocês eram, antes, desaparecesse.

***



Se vocês permanecerem ainda mais Tranquilos, sem nada desejar, um mecanismo particular, que eu poderia
chamar também de uma forma de switch da consciência, para relembrá-los o que disse o bem amado SRI

AUROBINDO (ver sua intervenção de 30 de janeiro de 2010) (***), vai se produzir. 
Então, é claro, nesses momentos, podem se manifestar angústias extremamente poderosas.

Se vocês continuarem a ficar Tranquilos, vocês vão desaparecer.
E vocês vão tornar-se, realmente, essa Presença que estava ao seu lado. 

Sem esforço, sem querer, sem decidir.
Isso se passa aqui, isso não se passa em nenhuma outra Dimensão, nem no Sol, nem em outro lugar senão

aqui.

***

Se vocês continuam a ficar Tranquilos, outros processos, mais agradáveis, podem se produzir.
Como um sentimento de União Mística, de Encontro Místico, de um Amor indizível, que nenhuma de suas

relações sobre a Terra pôde desencadear.
Se vocês permanecem ainda mais Tranquilos, a Infinita Presença está aí.

***

Esse mecanismo de funcionamento, que eu lhes dou agora, não poderia ser-lhes dado a alguns meses. 
Se vocês viverem isso, nada mais jamais será como antes.

Porque vocês terão vivido que vocês não São nada do que vocês puderam acreditar, até o presente. 
Estar Tranquilo os conduz a viver isso, cada vez mais facilmente e cada vez mais frequentemente.

Habituando-os a não mais serem limitados, a não serem mais condicionados por essa forma e por essa vida,
que vocês habitam.

***

Não é necessário, ao menos em um primeiro momento, identificar essa Presença que está aí.
Pouco importa saber que seja MARIA, MIGUEL, eu mesmo, um Irmão ou uma Irmã.

 Uma vez que o importante não é saber quem está aí, mas o que se produz por essa Presença.
Estar Tranquilo os conduz a viver isso, de maneira extremamente simples, pela repetição das experiências.
Vocês terão também a surpresa de constatar que, pela repetição da experiência, pode encontrar-se ao seu

lado (e em seguida, tornar-se o que vocês São) alguém que vocês conhecem, que está presente em um corpo.
Não tirem aí nenhuma conclusão, contentem-se em permanecerem Tranquilos e viverem isso.

Eu os lembro de que é a repetição dessa ressonância, e dessa relação, que é importante, mesmo se for
sempre tentador tentar compreender, e apreender, o que está aí. 

Às vezes, vocês terão a surpresa de constatar, também, que o que está aí lhes é tão bem conhecido quanto
vocês mesmos, mas diferente.

Colocando fim ao que era habitual na percepção de vocês mesmos.

***

Isso é chamado a se generalizar.
Essas Presenças vão aparecer nos momentos os mais inesperados, para aqueles que têm o hábito de

meditar, de Alinhar-se.
O que é importante é a ‘ressonância’ que se cria nesses momentos, porque ela os Libera, se vocês aceitam

dar lugar.
Então, é claro, a repetição desses estados de Tranquilidade vai necessariamente desembocar sobre

identificações, mas que se farão delas próprias. 
Não sejam surpreendidos pela percepção, não sejam surpreendidos por seus sentidos, ou por qualquer

angústia.
Não sejam surpreendidos pelas palavras, que vocês podem escutar: são todas muito reais.

Estar Tranquilo lhes permite alcançar que efetivamente, mais nada está separado.
Que não há mais o alto e o baixo, que não há mais Dimensão inacessível.



Se a confiança estiver estabelecida, vocês viverão Comunhões, podendo ir até às Uniões Místicas,
seja com o CRISTO, com MARIA, com um entre nós Anciãos, ou uma das Estrelas, com um Arcanjo,

ou com uma consciência encarnada como vocês.

***

Estar Tranquilo é viver o fim da separação, o fim da Ilusão, de maneira prática, real, reproduzível à
vontade, não por uma ação da vontade, mas bem por esse estado de Tranquilidade.

O que se produz, nesses momentos, é a Liberação, e é a Ascensão.
Preparando-os, de algum modo, para viver nas Dimensões Unificadas, quaisquer que sejam.

Onde vocês constatarão que não há mais barreira, mais limite, às suas Consciências e a seus Corpos.
O que se desenrola, nesse estado de Tranquilidade, como nas Presenças ao seu lado nessa passagem, é a

Passagem.
Porque virá um momento (que não lhes importa conhecer, agora), em que isso se realizará, de maneira

inteiramente natural, inteiramente espontânea: a Ascensão será alcançada.
Não haverá mais interrupção da Consciência, não haverá mais localização formal, em um corpo, em uma

Essência, ou em uma entidade.
A Liberdade está aí.

***

Estar Tranquilo.
Tudo o que se desenrolará, em vocês mesmos como nesse mundo, virá fazê-los escolher entre essa

Tranquilidade e a agitação.
Isso lhes parecerá, mais e mais lucidamente, que será um ou outro.

Esses mecanismos devem tornar-se lúcidos, cada vez mais.
E para isso, é necessário que tudo o que apareceu na tela da consciência desapareça.

Dito de outro modo, e sem se servir do corpo, é o que BIDI tem chamado de refutação, no nível mental.
Exceto que aí, não há ação mental: não há mais nada.

***

Eis ao que vocês vão ser convidados, pelas Presenças, pelos Duplos.
Vocês são capazes de esquecerem vocês?

Vocês são capazes de não mais querer interagir, de não mais querer apreender e compreender?
De permanecerem calmos, de permanecerem serenos, de permanecerem na confiança da Luz?
Se sim, então, a única coisa que eu posso lhes garantir, é que mais nada jamais será como antes.

Porque a Morada da Paz Suprema estará aí, e o Amor também.
Não aquele que vocês projetam, não esse amor humano limitado, mas o Amor Vibral autêntico.

Nesse sentido, essa Passagem (pois é uma) é uma forma de morte, mas é a morte das ilusões, aquela da
ilusão e da separação.

***

Como foi dito, nos últimos dias, nós estamos aí, todos, sem exceção, para isso: fazer cair, como disse IRMÃO
K, os últimos véus (ver sua intervenção de 1º de julho de 2012) (****), não por uma ação, mas pela experiência. 
Cada um dentre vocês, onde quer que estejam, o viverá, antes do que é chamado de Anúncio de MARIA e de

últimos momentos.
Aceitem não ser mais essa angústia, essa palpitação ou essa curiosidade.

Deixem essa ressonância se estabelecer.

***

Eis o quadro que eu tinha a dar, que se inscreve, de maneira muito lógica, com uma das minhas intervenções
de algumas semanas atrás concernente ao Yoga da Eternidade (intervenção de UM AMIGO de 12 de abril de



2012) (*****).
Se, em relação a esses mecanismos, há necessidades de esclarecimentos, então eu os escuto.

***

Pergunta: BIDI precisou que convinha refutar mesmo a Infinita Presença. Como isso se articula com
o que você acabou de desenvolver ?

Pelo fato de permanecer Tranquilo, e de não interagir. 
A Presença, aquela da qual falei é independente, por exemplo, do apelo de MIGUEL ou de MARIA.

Ela se alcança, justamente, permanecendo Tranquilo.
Eu precisei bem que a refutação mental podia se traduzir por esta atitude do corpo [tranquilidade], da própria

consciência, que não concerne ao mental, justamente: é uma outra forma de refutação.
E é nessa refutação particular que essa Presença aparece.

Se você não mais ficar Tranquilo, naquele momento, refutando-a ela também, é claro, a Presença não estará
mais ali. 

Mas o quadro da refutação, tal como precisado por BIDI, não tem estritamente nada a ver com o que acabei de
descrever.

***

Pergunta: a refutação, tal como apresentada por BIDI, ela ocorre antes daquela que você acabou de
expor?

Nem antes, nem depois.
Não há uma lógica, ou uma sucessão.

O que eu lhes proponho é a Infinita Presença.
O que BIDI lhes propõe é o Absoluto.

Tanto um como o outro (como o que foi especificado pelos Arcanjos, e em particular ANAEL) conduzem à
Liberdade e à Liberação.

A Infinita Presença é, de algum modo, o último estado antes do não estado do Absoluto.

***

Nós temos mais perguntas, agradecemos.

***

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração e do seu Coração ao meu Coração, a Paz, a Alegria e o Amor.

Até logo.

************
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...

*

(**) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-...

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2


(***) – SRI AUROBINDO (30.01.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...

*

(****) – IRMÃO K (01.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-d...

*

(*****) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-...

*** 

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1505

02 de julho de 2012
(Publicado em 04 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Ligia Borges

***

Edição: Andréa Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlogPost%3A1345990&xgs=1&xg_source=msg_share_post
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1505


- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Metatron-2012-07-03.mp3

~ CHEGOU O TEMPO DA LIBERDADE ~

Eieh. Asher. Eieh.

Eu sou METATRON.
Amados humanos a caminho da Liberdade, recebam as saudações do Amor e do Fogo, assim como do Sol.

Eu estou aqui a fim de entregar as últimas frequências da sua Liberdade.
Trabalhando, em vocês, pela Porta, aberta há um ano: KI-RIS-TI.

Hoje, nos tempos consumados, o tempo da Liberdade chegou, chamando-os à Vida, além de toda fronteira e
de todo limite.

Nesses tempos abençoados, nesses tempos de Graça, a Terra trabalha, em vocês, pela Onda da Vida,
restituindo-os à Eternidade da Vida.

*** 

A ronda dos sete anos, enunciada por um dos Guias Azuis de Sirius, completa-se, abrindo, sobre a Terra como
no Céu, as portas da Ascensão, as portas da Fusão em CRISTO, KI-RIS-TI.

A hora do Apelo e a hora das Trombetas vêm, no seu Coração, abrir o Fogo da Verdade e da Graça.
Tempos abençoados como aquele da sua Liberdade e da sua Eternidade.

*** 

Amados do UM, Amor e Verdade, na sua Morada da Paz.
O Apelo se reflete, no seu corpo, pelos diferentes elementos ativados e ativos, dando ao que vocês São, além

de toda aparência, o que é necessário e suficiente para deixar-se viver o Último.
O ciclo que se completa abre para vocês o ciclo infinito da sua Ressurreição, em meio à Confederação
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Intergaláctica dos Mundos Livres.
No Absoluto, no Si, no que vocês São, nesses tempos, a escuta do seu Ser, a escuta do seu Coração e de
MARIA, assim como do conjunto das Forças que assistiram ao seu Despertar, deixam-se viver, perceber e

ouvir, o Apelo à Liberdade, à Verdade.
A hora é para o Amor e não mais para o medo.

A hora da Alegria e da Paz se abre.
Eu trabalho, em vocês, pela porta KI-RIS-TI, a partir deste instante e até o instante final, a fim de que a sua

Liberdade lhes seja restituída, de acordo com a Promessa e o Juramento, feitos desde muito tempo, por Seres
de pura Luz.

*** 

Tempos de Liberdade abrindo os seus Céus e abrindo esta Terra.
A Onda da Vida e a Onda Adamantina realizam isso, em cada um de vocês, se vocês estiverem disponíveis

para a Verdade, disponíveis para estar além de todo medo, na Consciência derradeira, aquela que os conduz à
Morada da Eternidade.

Os tempos consumados, coletiva e individualmente, deixam-se criar a sua Verdade.
Os sinais (evidentes, visíveis, bem como Interiores) desenrolam-se neste momento.

Nossas Presenças múltiplas, no Canal Mariano, são também ressonâncias para fazê-los entrar na ressonância
e na Vibração da Eternidade do Amor e da Luz.

***

Neste instante, eu desbloqueio, sobre a Terra como no Céu, o acesso pleno e ilimitado ao que vocês São.
Restará para vocês ousar atravessar a porta do Coração, a porta de CRISTO, levando-os ao Fogo do Amor, ao

Fogo da Graça, ao Fogo da Eternidade, deixando-se Ser, além de qualquer afetação, além de qualquer
alteração.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, sejam quais forem as suas condições de vida, eu permito, pela minha
Radiância e pela minha Presença, no Sol como em vocês, viver esta Liberdade, se vocês a aceitarem e se

vocês a acolherem.
Escolher o Amor é erradicar o medo e a dúvida.

*** 

Filhos do Eterno, os momentos a viver, para vocês, vão estar presentes e ativos.
Os sons, as Vibrações, a consciência e a não consciência, são o seu reino ao qual vocês são restituídos.

Assim como o Arcanjo MIGUEL lhes disse, eu lhes digo quanto a mim: chamem por mim no seu Coração e eu
estarei aí, para cada um de vocês, a fim de ali entregar o Fogo da Liberdade, o Fogo da Eternidade.

Não se preocupem, pois, além de toda aparência encontra-se a evidência da Liberdade, da Liberação.
Eu os convido a não resistir ao Amor, à sua Essência, à sua Natureza e à Verdade.

*** 

O Templo Coração está pronto para acolher KI-RIS-TI.
Seja o que for que a vida lhes pedir, nessas ocupações deste mundo, respondam ao Apelo quando ele

acontecer.
Vocês são amados além do que vocês podem supor ou imaginar.

Somente o medo dá a vocês a impressão de estar cortado.
Isso terminou.

A agonia da Ilusão se reforça, liberando a Alegria.
A Terra liberada será percebida em seus espaços Interiores.

O alinhamento, como o sono, como o Samadhi, como o Absoluto, irão levá-los a experimentar, a estabilizar, a
Verdade.

*** 

Filhos do UM e da Liberdade, eu selo, em vocês, neste instante, a semente da sua Eternidade, no seu Templo,
dando-lhes, se vocês o aceitarem, a certeza de quem vocês São.

Somente isso é importante, deixando-se viver o Serviço e a Doação do seu Ser.
A cada consciência desta Terra, sem julgamento e sem exclusão, eu vim expandir e finalizar, permitindo-lhes



chegar ao Éter.

*** 

Eu sou o Lorde METATRON, o mais próximo da FONTE, no Fogo do Amor, restabelecendo, em vocês, a
verdadeira Lei que é Liberdade e Amor.

O lugar onde vocês estão, sobre a Terra e neste corpo, acolhe, nos tempos da Passagem, a sua Eternidade e
a sua Beleza.

Durante os seus Alinhamentos (às 19 horas (hora francesa) ou nos horários que vocês escolherem), o
casamento da Onda da Vida e da Luz Adamantina, assim como o casamento possível no Canal Mariano, dão-

lhes a prova mais absoluta e formal do que acontece (ndr: ver “protocolos prioritários”) (1).
Eu os empenho a fusionar, a se dissolver, na Luz de CRISTO, aquela da sua Eternidade, sem questão, e com

toda confiança, deixando-se ser Absoluto e Liberados Viventes.

*** 

A separação artificial das Dimensões terminou.
As suas experiências e a sua vivência são a prova formal, levando-os a sair do sonho deste mundo, levando-os

a entrar em CRISTO, na Verdade eterna.
Nós estamos, todos nós da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, presentes, mais próximos dos

seus Céus.
Os Anjos do Senhor, dispostos, eles também, ainda mais próximos de vocês, nos seus Céus, aguardam o sinal

e a sinalização da Terra e de MARIA, e de vocês mesmos.

*** 

Eu sou METATRON, Arcanjo do Fogo, abrindo tudo o que pode sê-lo e que deve sê-lo.
Regozijem-se.

Além das palavras pronunciadas, eu os convido a Ser, eu os convido à nossa Fusão na Morada da Paz
Suprema.

Não busquem outros lugares senão ao lado de vocês, senão em vocês. 
Eu já estou aí, a partir deste instante, onde quer que vocês estejam, a partir do momento em que vocês

mesmos tiverem se desembaraçado de todo o medo para o Amor da Morada da Paz Suprema.
Eu sou METATRON, vocês são Amor e Fogo.

Eu rendo Graças à sua ação, à sua Presença e à sua constância.

*** 

Filhos do UM, METATRON os saúda e encerra, assim, o ciclo da sua intervenção em meio a este Sistema
Solar.

Eu marco encontro com vocês na Eternidade e no Amor.
Antes de me retirar, eu lhes ofereço Bênçãos, Comunhão, agora e aqui.

... Comunhão ...

Eu rendo Graças, em nome do Tudo, em nome de Vocês, abrindo a porta Àquele que vem. Comunguemos no
Éter da Vida.

... Comunhão ...

Eu saúdo a sua Graça, a sua Presença, e a sua constância.
Eu me retiro na saudação da Luz.

Eieh. Asher. Eieh.

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

1 - 'Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de setembro de 2012'
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
http://autresdimensions.info/article4a9e.html

http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-3_juillet_2012-article4a9...
03 de julho de 2012

(Publicado em 04 de julho de 2012)

*** 

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

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

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

http://api.ning.com/files/ilVMsccbLXVLL3tvtj8*HdgrRiVlaJueL4f3ylWbgutOmGy2YM43WqYfrRXQMwhhM8CRpPfAT5p8*i9xQV6Zz-VUZwzrwLOq/000Metatronapeloc.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/article4a9e.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-3_juillet_2012-article4a9e.pdf


Bem, caros amigos, tenho o prazer de vos reencontrar.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos, e eu venho, como é hábito, para escutar todas as questões que vocês têm para me colocar.

Pergunta: O que é que dificulta a recepção da Luz, em mim?

Então aí, cara amiga, eu vou te responder como BIDI: és tu mesma.

Isto quer dizer o quê?

Isto quer dizer que há, necessariamente, qualquer coisa, em ti, que está aí e que interfere, em algum lugar, com esta percepção da Luz.

A Luz, ela está por todo o lado sobre a Terra.

Da mesma forma que a Onda da Vida, ela está disponível para toda a gente.

Mas vocês sabem, por exemplo, que para a Onda da Vida: ela nasce de si mesma.

Depois, ela sobe, ele pode encontrar bloqueios nos chacras inferiores, e por vezes não.

E vocês têm seres que não sentem nada em relação a isso.

É o mesmo para o Supramental, porque o Supramental, a abertura Vibratória espiritual, energética, tem esta percepção, ela se realiza
quando, verdadeiramente, o ser está pronto.

Então, o que é que isso quer dizer: estar pronto?

Isso quer dizer que, talvez, em ti, haja dificuldades em te deixares ir.

Isso quer dizer que tu não estás pronta, isso quer dizer que, em algum lugar, devem existir mecanismos que bloqueiam, em ti, o fato de
se deixar viver o que é para viver. 

Então, o atraso na ignição, ele pode vir, seja de uma fadiga importante, o que não é o teu caso (ao nível dos teus casulos de Luz, não
há desperdício ao nível do Corpo Etéreo, ligado a uma fadiga).

Isso quer dizer que, necessariamente, há, nos planos mais psicológicos, seja um medo, aí também, seja uma dificuldade (por diversas
medidas de proteção que estão inscritas em ti) em te deixares fecundar, penetrar, pela Luz.

Pergunta: A Luz Vai nos chamar, com prioridade, quando nós não estamos disponíveis, a fim de nos testar,
ou será que isso se vai fazer de maneira aleatória?

Isso se faz, sobretudo, neste momento, nos momentos de sono, ou então, quando vocês adormecem, ou quando vocês acordam, para
não vos desencadear crises cardíacas, não é?

O.M. Aïvanhov - 3 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-WP_hQ45cWu4/T_nJR1YwecI/AAAAAAAACl4/AdcWRNTigyo/s1600/000OMRAAM03.07.20121.JPG
http://www.blogger.com/null


Tem importância, nos ouvirem falar, assim, ao vosso lado, nos ouvirem falar ao vosso lado, falar-vos.

Isso desencadeia, ainda assim mecanismos de reflexos, de defesa, que são plenamente justificados: é como quando qualquer coisa
de desconhecido se aproxima de vocês, vocês saltam, não é?

Portanto, é o mesmo princípio.

Tudo é profundamente diferente para cada um. 

Há os que já foram chamados (como isso já vos foi dito) à noite, de dia.

Outros que começam simplesmente a sentir qualquer coisa que chega, ao lado deles, e outros que sentem em permanência o Canal
Mariano e uma Presença que os acompanha.

Portanto, é profundamente diferente para cada um: não há uma regra estabelecida.

Pergunta: Podemos chamar o nosso Duplo Monádico desencarnado, da mesma forma que podemos
chamar MARIA, MA ANANDA MOYI, MIGUEL, ou outras Consciências?

Então, lembrem-se do que eu disse, há alguns dias, e ainda na vez anterior (ndr: ver as suas intervenções de 30 de junho e de 19 de
maio de 2012): o Duplo Monádico, encarnado ou não, é excessivamente raro, em relação a vocês todos, não é qualquer coisa
frequente.

Vocês não têm, todos, um Duplo Monádico: felizmente, isso teria sido uma sagrada bagunça.

Alguns de vocês têm os Duplos Monádicos encarnados, e outros têm os Duplos Monádicos não encarnados.

No que concerne ao Duplo Monádico, encarnado ou não, eu fui muito claro: vocês não têm que o procurar.

Portanto, querer chamá-lo, isso quer dizer que tu pressupões que ele existe.

Ora, eu disse que, se houver Duplo Monádico, pela Ação do Manto Azul da Graça, pela Libertação da Terra, onde quer que esteja, ele
se apresenta a vocês.

Mesmo se ele estiver do outro lado do planeta, vocês irão vê-lo em sonhos, e vocês saberão que é ele.

Se ele estiver desencarnado, ele virá espontaneamente, uma vez que a Terra está Libertada.

Portanto, vocês não têm que o chamar.

Chamem MARIA, MIGUEL, chamem-nos, a nós, é muito mais fácil. 

Porque se o Duplo Monádico não estiver aí, neste dia de hoje (ou eu diria, talvez, até ao fim de julho), é porque ele não existe.

Muito simplesmente.

Mas eu repito: os Duplos Monádicos são raros.

Isso corresponde a qualquer coisa de muito preciso, que é complicado explicar, mas o resultado é exatamente o mesmo, e eu creio
que THERESA vos disse algumas palavras (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012), e de outros
Anciãos, há quinze dias, também (ndr: ver em particular a intervenção de UM AMIGO de 06 de junho de 2012).

O Duplo Monádico tem a mesma função que MARIA, MIGUEL: é simplesmente, reencontrar esta Paz, esta Morada da Paz Suprema.

Não vão imaginar outra coisa, como eu disse na última vez: bastante jovem, bastante sexy, bastante …, hein? 

E além disso, nós preferimos não vos dizer tudo em relação a isso, porque vocês vão fantasiar. 

Portanto, não vale a pena.

Contentem-se com MARIA, já é muito bom, não?

E THERESA faz um Duplo magnífico.

Não é uma oportunidade particular: é uma obrigação em relação à Onda da Vida e à Lemniscata Sagrada, para aqueles que são
efetivamente os verdadeiros Duplos Monádicos, é tudo.

Pergunta: A que corresponde igualmente um forte batimento ao nível da têmpora esquerda?

A têmpora esquerda?

Há uma Estrela, por aí. 

Agora, eu vou fazer como BIDI: por que querer saber a que isso corresponde?

Isso prova que tu estás ainda apegada ao que se passa no teu corpo, portanto tu não te deixaste ir em relação ao teu corpo.

Portanto, tu ainda estás apegada ao teu corpo.

Não é o fato de tu teres uma dor, é o fato de tu teres uma, e que depois, tu me descreves uma segunda.



Pergunta: Durante as canalizações, um chiado na orelha esquerda se acentua. Quando é que isso vai,
finalmente, se abrir?

Quando isso for levado.

É preciso compreender bem que as circunstâncias Vibratórias e de Consciência da Terra, neste momento, desde a Onda da Vida
(quer dizer desde o mês de fevereiro, e sobretudo março), tudo o que não se produz em vocês (em todo o caso, eu falo de vocês que
seguem o que nós dizemos, desde há um certo tempo), vem exclusivamente dos vossos medos.

Isso foi dito, mas eu vos repito: vocês têm medo de perder esse corpo.

Vocês estão muito apegados ao que vocês creem ser.

É isto a Verdade.

Nós não vos podíamos dizer isto há três anos, há quatro anos, há cinco anos.

Mas, hoje, nós podemos dizê-lo: vocês fizeram uma identificação com o corpo, vocês trabalharam sobre o vosso corpo, vocês
trabalharam sobre as energias, vocês se asseguraram, durante a vossa vida, que esse corpo se portasse bem.

E olhem à vossa volta, todas as pessoas que têm essa insuficiência de percepção, que não sentem a Onda da Vida, vocês irão ver que
são pessoas que estão interessadas, muitas vezes, eu diria, excessivamente nos seus corpinhos. 

Quer dizer que há uma identificação com o corpo.

E hoje vocês o pagam.

Pergunta: Eu sinto uma dor do lado esquerdo do corpo, da cabeça ao quadril (anca), durante as
canalizações, em particular. Isto poderá ser um bloqueio ao nível do Antakarana?

Geralmente, é um desequilíbrio lateral de energia, do eixo Etéreo.

Agora, compreendam bem, não é um jogo de palavras que eu faço, na resposta anterior.

Se vocês soubessem: se vocês fossem capazes de esquecer o corpo, alguns instantes, mas verdadeiramente, a dor não existiria mais.

Não é uma visão do Espírito, quer dizer que, em qualquer lado, um corpo doloroso, hoje (mais uma vez, não era o caso há alguns anos),
qualquer que seja a dor, isso não traduz senão um apego a esse corpo e à materialidade, qualquer que seja a qualidade do vosso
Coração, qualquer que seja a vossa abertura.

A vossa vida foi construída, no passado, com uma atração (para os diferentes aspectos energéticos, alimentares) muito forte em
relação à matéria.

É uma questão de estar nesse corpo, mas, verdadeiramente, de Consciencializar que vocês São muito maiores que esse corpo.

E as circunstâncias Vibratórias (desde este ano, eu repito, hein, quer dizer desde a Onda da Vida) fazem com que vocês não Sejam
esse corpo.

Mas é Vibratório, é a própria Consciência que o diz a vocês.

Portanto, isso quer dizer que a vossa consciência se opõe a isso.

Vocês têm medo de perder a materialidade.

Não a materialidade, no sentido do dinheiro, mas os aspectos da personalidade, da densidade, do corpo físico.

E isso vai ser cada vez mais importante, igualmente, até ao momento em que vocês realizarem o que acabo de dizer.

Se a vossa Consciência, não se repetindo, de forma tola diz: «eu não sou este corpo, eu não sou este corpo» (porque aí, vocês podem
repeti-lo durante dez anos, isso não mudará em nada as dores), mas se a vossa consciência chegar a se soltar, de alguma maneira,
em relação a esse corpo, vocês verão que a dor não tem mais nenhuma razão de ser.

E mais, eu penso que isso se pode explicar, muito simplesmente, ao nível do cérebro.

Lembrem-se de que, desde a Onda da Vida, se vocês levarem a Atenção e a Consciência a qualquer parte desse corpo, isso reforça.

E a energia vai chegar ao local onde vocês estão mal.

O que explica que isso te faça ainda mais mal durante as canalizações. 

E que, para alguns de vocês, o fato de pensar na vossa dor, isso reforça a dor, também.

Façam a experiência: vocês têm uma dor muito viva, vão fazer outra coisa (porque vocês têm qualquer coisa para fazer), a dor não vos
incomoda mais.

Pergunta: Qual é o seu ponto de vista sobre o ponto de basculamento para o Absoluto ou a Infinita
Presença? Esse é um instante particular, e como é que isso se passa?

Não há ponto de basculamento, é uma expressão.

Isso não é um espaço no corpo.



É como na época, quando SRI AUROBINDO vos explicou o Switch da Consciência, ligado à respiração, que passava dos pulmões ao
Coração (ndr: este processo está descrito na seção “Protocolos a praticar”, sob o título “RAM – A respiração do Coração”).

Da mesma forma, há um basculamento da Consciência, que é identificável quando vocês passam do eu ao Si.

Se vocês são Absoluto, vocês encontram com extrema facilidade os basculamentos e as Passagens.

Há qualquer coisa que é como se sobressaísse.

É a Consciência que muda de Vibração, que muda de estado (ou a não consciência).

Portanto, não é para explicar: é qualquer coisa que se produz no momento em que tu o vives. 

Não é porque eu te vá explicar com o que isso se parece que tu o vais identificar, não: é porque tu o vais viver que tu vais saber que
isso é.

Vês a diferença?

O basculamento, são as Passagens, é permanente, quando vocês são Absoluto: vocês passam de um ao outro, do outro ao um, e de
cada vez, há uma Passagem (que foi chamada assim, também), e esta espécie de ponto de basculamento: é a Consciência que
bascula.

Agora, tu não podes referenciar o Absoluto.

No momento que for vivido tu sabes que foi vivido.

E tu o sabes intimamente: não há nenhuma interrogação que se possa surgir.

Porque, quando a Consciência se torna não consciência ou a-consciência, tu saíste, como eles o dizem: tu estás Libertado.

Mas tu não te podes enganar, tu não te podes colocar a questão, porque tu o sabes.

Portanto, não há indicador antes, não é possível, nenhum indicador é possível antes.

Pelo contrário, no instante em que tu o vives, tu sabes que tu o vives, porque é demasiado evidente.

E, certamente, para aquele que não o vive, é tudo menos evidente, hein?

Vai dizer a um peixe que está dentro de um aquário, que ele está dentro de um aquário.

Mas aquele que sai do aquário e que se encontra no oceano, ele compreende que ele estava num aquário.

Será bonito explicar tudo o que se quiser ao peixe que está dentro do aquário, enquanto não sair do aquário, o peixe, não compreende.

É isso que é preciso aceitarem.

Portanto, se vocês procuram referências (como em relação ao Switch da Consciência, a respiração e outros), vocês não as
encontrarão nunca. 

Certamente, é a personalidade, o Si, que procura se referenciar. 

Mas não há necessidade de se referenciar, porque, quando o Absoluto está aí, tu não podes colocar-te nenhuma questão, é demasiado
evidente.

Mas enquanto isso não é vivido, tu não sabes o que é.

O exemplo, eu vou fazer como BIDI com o seu teatro, eu, é o aquário, com o aquário (ndr: esta imagem já foi utilizada por O.M.
AÏVANHOV em sua intervenção de 10 de março de 2012).

Tu és um peixe que volta depois de muito tempo num aquário, mas tu não sabias que era um aquário.

Mesmo se te falarmos, o que é que se vai passar? 

Isso vai excitar a tua curiosidade.

Tu vais tentar representar que tu estás num aquário.

Mas tu não podes ver, que tu estás num aquário.

Por contrário o teu cérebro, ele vai agitar, tu vais voltar ao interior do aquário cada vez mais rapidamente: é o que BIDI chamou a
refutação.

Mas como é que tu sabes que tu chegaste?

Bem, é simples, tu não te colocas mais a questão, tu Estás no oceano e tu o sabes, porque tu vês o aquário.

E tu não estás mais no aquário.

Mas enquanto tu estiveres no aquário, tu não vês o aquário.



Pergunta: Num momento de Íntase, eu senti uma Presença à esquerda. Era este o Duplo?

Mas o Duplo, ele se sente onde?

Ele se sente à esquerda (ou atrás, se for O CRISTO).

Portanto, tu sentiste a Presença à esquerda ou atrás?

É tão simples quanto isso.

Então, isso foi dito, agora, quando nós intervimos, quer sejam as Estrelas, os Anciãos (eu, é diferente, porque a Vibração que eu emito
não é exatamente a mesma, isso depende do nível onde eu desço até vocês, porque eu sou Melquizedeque do Fogo, e vocês
arriscariam ter um pouco de calor), o que eu quero dizer com isto, é que todos os estados em que nós descemos, através deste ser,
vão desencadear, em vocês, agora, a ativação do Canal Mariano, é lógico.

Portanto, isso pode sê-lo, mas é antes de tudo a ativação do Canal Mariano. 

E as Presenças, como, por exemplo, vos disseram, há algumas semanas, certas Estrelas: elas estão aí.

Vocês, o vosso cérebro, ele vai imaginar que ele está unicamente naquilo que fala, aqui.

Mas não, ele é também em vocês.

Portanto, vocês são cada vez mais numerosos a sentir, no momento em que nós descemos, não unicamente pela Vibração, não
unicamente a Luz, mas também a Presença real, ao vosso lado.

Eu diria que é normal.

E, no mínimo, o Canal Mariano: não unicamente a Luz, não unicamente os chacras ou a Kundalini, mas também o Canal Mariano.

A única coisa que nós não podemos desencadear, quando nós vimos, é a Onda da Vida, porque isso, é a Terra, não somos nós.

Pergunta: Eu não sinto ainda nenhuma Presença. Isto está ligado aos medos, aos bloqueios, ou ao fato de o
momento não ter chegado?

Mas isso foi dito, neste início de tarde, parece-me (ndr: ver intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012)2: vocês não
estão todos no mesmo estágio de desenvolvimento das Presenças, nem do Canal Mariano.

Isso depende se o Manto Azul da Graça foi integrado.

Isso depende se a Onda da Vida subiu.

Se a Onda da Vida não subiu, a probabilidade e a possibilidade de sentir o Canal Mariano é muito mais fraca.

Isso não quer dizer que é impossível, mas é muito mais fraco.

Então, evidentemente, se a Onda da Vida não subiu, isso quer dizer o quê?

Que há medo, que há medos, é exatamente o que eu digo sempre. 

E, mais uma vez, não serve de nada dizer: o medo, ele vem daí, porque se passou isto.

Isso não mudará nada no medo.

É como atrás, em relação ao apego à materialidade: vocês têm grande medo de morrer. 

Porque, até ao presente, toda a vossa vida, todas as vidas humanas foram baseadas como se nós fossemos imortais.

Mas nós não somos imortais, quando nós estamos num corpo de carne.

E sobretudo no ocidente, há uma recusa de ver a morte.

Portanto, enquanto o medo de morte existir, a Onda da Vida não pode subir.

Vocês estão apegados a esse corpo, mesmo que vocês sejam seres espirituais que viveram a Coroa Radiante da Cabeça, as
Estrelas, o Fogo do Coração.

Enquanto permanecer o mínimo medo (isso foi dito), o mínimo apego, vocês não chegaram lá.

Pergunta: Face a uma pessoa que está no brilho do Si, na negação, o que fazer?

Não dizer nada, não fazer nada.

Porque, face a esse gênero de pessoas, que, além disso (como tu dizes, aparentemente) está em busca espiritual, vai dizer a alguém,
que é um buscador espiritual, que não tem nada a procurar.

Tu vês o que eu quero dizer: Ele vai estar numa reação terrível.

Ora, vocês não podem esclarecer ninguém: é a história do aquário e do peixe.

Vocês não podem ir procurar aquele que está no aquário, nunca. 



Vocês podem Amar, vocês podem Servir, mas vocês não o farão jamais sair do aquário.

A atitude mais justa, é: não reagir, já, para não insuflar a energia da Dualidade, e compreender que vocês não podem levar ninguém
para onde vocês estão, estritamente ninguém (nem filho, nem marido, nem o que quer que seja, nem quem quer que seja).

Isso se chama fazer o luto.

Isso corresponde ao que foi realizado, em parte, pelo trabalho que foi realizado no mês de dezembro do ano de 2010, com a
Passagem de URIEL na Garganta.

Onde ele, pelos mecanismos Vibratórios, ao nível cósmico, vos amenizou os apegos, o que veio facilitar a possibilidade de fazer o luto.

E os lutos foram feitos, salvo para aqueles que permaneceram apegados, a qualquer coisa, a alguém.

Então, certamente, isso concerne, como eu digo, aos seres que estão persuadidos de estarem no caminho espiritual.

O Irmão ou a Irmã que não se interessa com tudo isso, não vive nenhum desses inconvenientes, de momento.

É mais (como vocês dizem) tranquilo, para ele, mas é uma falsa tranquilidade, isso, é certo.

Porque mesmo que, hoje, vocês tenham a impressão, e como eu vos digo, de que há bloqueios, então vocês vão virar para dentro das
vossas cabeças, porque o ego, não fica contente quando lhe dizemos que ele está bloqueado, não é?

Ele fica irritado, ele é vexado.

Ele leva a mal.

Isso o põe triste, como vocês disseram anteriormente.

Mas não é nada, isso, porque essa reação, ela é por vezes salutar, mesmo se vocês estiverem em oposição.

Mas vocês não têm que a desencadear do exterior.

Se vocês são Absoluto, se vocês saíram do aquário, vocês não têm interesse em dizer a alguém que está dentro do aquário, que ele
está dentro do aquário.

Porque vocês vão atacá-lo, e vocês irão pô-lo em reação.

Isso é importante apreender.

E no que vos concerne, vocês (e eu o disse para as dores) o sofrimento vai se amplificar, até vocês deixarem ir.

Enquanto vocês não estiverem Abandonados, vocês resistem: é também tão simples assim.

E não serve de nada encontrar os mecanismos precisos que foram desencadear isso.

A única pessoa responsável são vocês mesmos.

Não são nem as vossas relações, nem aqueles que vos impedem de o viver, porque não há ninguém que vos possa impedir de viver
isso, nem nenhuma situação, não há senão vocês mesmos.

E cada vez mais, vocês estarão face a vocês mesmos. 

Encontrar aquele que vos fez mal, ou aquele que vos traiu, mas isso é um álibi.

Se isso existe na vossa vida, é porque vocês o têm em vocês, desde sempre. 

Não é nunca o outro, são sempre vocês. 

Isso faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Isso quer dizer que quando observamos as interpretações, as projeções, as ilusões, mesmo em
tudo o que é difundido por você ou outros, é preciso não intervir? 

Quem és tu para julgar as ilusões dos outros?

Mas alguém que está numa projeção, que vai crer, por exemplo, em fantoches ascensionados, o que é que tu queres fazer?

Explica-me o que tu queres fazer?

O problema não é saber se tu vês claro ou não, porque tu sabes nunca se não és tu que estás na projeção.

Só aquele que saiu do aquário pode afirmar.

E ainda, ele não o fará, porque ele sabe que isso não serve para nada.

Em todos os casos de figura, cada vez mais, vocês irão encontrar-se confrontados com muros.

Vocês irão vivê-los nas vossas famílias e nas vossas relações: vocês não têm todos o mesmo Destino.



Mesmo que vocês tenham sido todos Sementes e Ancoradores da Luz, é preciso aceitá-lo.

Ninguém, hoje, pode saber o que vive o outro, salvo aquele que saiu do aquário.

Porque aquele que não saiu do aquário, terá sempre, sistematicamente, uma visão parcelar, que é uma visão que está impregnada do
seu próprio caminho, do seu próprio ego, da sua própria pessoa.

O que é que tu queres fazer neste caso?

Além disso, tu podes afirmar que este ou aquele projeto, qualquer que seja?

Certamente, cada um vai se servir como ele quiser.

O mesmo texto pode ser compreendido de milhares de formas, e cada um vai puxá-lo para si, vai servir para o seu uso pessoal, o que,
para outro, pode ser totalmente oposto.

O que queres tu fazer?

Isso foi sempre assim, na história da Humanidade.

E eu o dizia quando vivia: tudo o que é passado, tudo o que é carunchoso, deve ser quebrado. 

O que se passa, hoje, desde o início deste ano, é totalmente novo.

Quer dizer que vocês não têm referências (nem nos textos, nem nos escritos, nem nas experiências dos outros): vocês estão sós face a
vocês mesmos.

Portanto, alguém que tome o que eu digo hoje, ou, por exemplo, o Yoga de UM AMIGO: mas vocês têm pessoas que fazem exatamente
o inverso daquilo que nós vos transmitimos. 

E então?

O que queres tu fazer?

Se tu reagires, és tu que estás no erro, não é o outro.

Porque, nesse momento, és tu que te colocas no ego e na Dualidade.

É muito duro de aceitar para o ego.

Porque se tu não saíste do aquário, tu não podes ter a certeza que o outro, não encontre a sua conta lá dentro.

E se tu tiveres saído do aquário, tu sabes pertinentemente que não serve de nada reagir, e tu não reagirás, ao que quer que o outro
diga, ao que quer que o outro faça.

Pergunta: Mesmo se nós vemos alguém que tem uma evolução importante de Consciência, mas que está
na projeção daquilo que ele crê ser verdadeiro?

Em nome de quem tu intervirias nas crenças do outro?

Tu estás libertado de todas as tuas crenças? 

A mesma questão: tu saístes do aquário?

Só aquele que saiu do aquário ou da prisão, pode ver.

E ainda, ele vê, mas ele não dirá nada.

Pergunta: Alguém que diz ter «saído do aquário» pode projetá-lo?

Ele não pode projetar.

Nunca.

Alguém que saiu do aquário não pode, de maneira nenhuma, projetar o que quer que seja.

É o vosso quadro de referência que projeta, aí.

Sai do aquário e depois falaremos disso.

Pergunta: Há diferentes meios para sair do aquário?

Sim, o planeta grelha é um, excelente. 

É o mesmo princípio que para as Núpcias Celestes, em relação ao Corpo de Estado de Ser: vocês têm seres que viveram os acessos
ao Corpo de Estado de Ser, que continuam a ir ao Sol, que vêm ver-nos nas Embarcações, há muitos.

Agora, alguém que não viva isso, imaginem: vocês vivem as vossas energias, vocês vivem a vossa Alegria Interior, e alguém vem dizer-
vos que foi numa Embarcação, que ele viu isso.

O que é que vocês têm como meio, vocês que não foram lá, para dizer que é verdade ou que não é verdade?



E agora, vocês trazem dois seres que vieram nos ver.

Nós, nós sabemos que eles vieram nos ver, mas os dois vão descrever-vos qualquer coisa de diferente.

Será que isso quer dizer que há um que mente?

Dito de outra forma, e como eu o disse vulgarmente, mais uma vez: ocupem-se com as vossas nádegas. 

É o quê, essa mania de querer fazer sair o outro das suas crenças, das suas projeções? 

Se vocês verem uma crença, se vocês verem uma projeção, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que ela está em vocês.

Isso, é próprio dos terapeutas que trabalham com o psiquismo: eles veem maravilhosamente os defeitos dos outros, mas são
incapazes de ver os seus próprios defeitos.

É, também, por isso que eles são terapeutas, a esse nível.

Sem isso, eles nunca teriam feito um trabalho como esse, nunca.

Não há nada de pior do que alguém que trabalha com a mente (e isto não é pejorativo): aqueles que trabalham com a mente das
pessoas, na percepção do outro, têm por vezes uma acuidade muito fina, para o outro, mas estão persuadidos de que eles não têm
nada. 

Então, aquilo que vocês veem no exterior está em vocês. 

Não é possível de outra forma.

Todos os vossos medos, tudo o que vocês chamam de projeção, no outro, estão em vocês, primeiro.

Quando vocês tiverem compreendido isso, vocês vão girar a língua sete vezes na vossa boca antes de falar.

Porque quanto mais avançarem, mais esse problema se vai apresentar: o vosso quadro de referências, as vossas crenças, as vossas
projeções.

Mas enquanto vocês projetarem sobre o outro, o fato de ele se enganar, mesmo se for verdade, isso quer dizer que vocês se
enganaram também.

É obrigatório.

Partindo deste princípio, eu repito, de que só aquele que saiu do aquário pode se expressar.

Mas, geralmente, ele não o fará.

Porque ele, ele vê o vosso nariz de palhaço, mas vocês, não o veem.

Pergunta: Portanto, à priori, aquele que saiu do aquário não tem razão para comunicar?

Mas eu não disse isso.

Ele pode e ele deve comunicar o que ele vive, e com razão.

Mas ele não falará sobre o outro, porque ele sabe que ele não pode mudar o outro: o outro, está no seu aquário, e ele não está mais no
aquário.



E está infeliz pelo seu Irmão que está no aquário.

Mas ele sabe pertinentemente que o outro, se quiser permanecer no aquário, ele permanecerá.

E mesmo que ele diga que quer sair, se não saiu do aquário, é porque está bloqueado no seu aquário.

Eu creio que vocês têm uma das Estrelas que disse, não há muito tempo: «não é porque vocês conhecem as leis da prisão, que vocês
sairão da prisão».

Isso é uma ilusão.

Seria bonito, vocês conhecerem todos os mistérios do corpo, todos os mistérios do Espírito, todas as leis espirituais.

Vocês veem o que eu quero dizer?

Vocês não podem ver senão aquilo que vocês próprios são.

Enquanto vocês julgarem, com a medida com a qual julgarem (ou vocês trazem um julgamento, ou uma apreciação), vocês se julgarão a
si próprios. 

E sobretudo, vocês veem a palha do outro mas vocês não veem o vosso feixe.

Enquanto vocês não saírem desse dilema, vocês estão confinados.

E vocês não estão prontos para sair.

Isto faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Existem técnicas, ferramentas, para ir ver do outro lado do aquário?

Certamente não.

Isso foi dito por BIDI: não há passagem.

Na verdade, mesmo o IRMÃO K o repetiu durante a sua vida: aquele que não foi à outra margem, não pode compreender. 

E é incompreensível.

Portanto, vocês podem virá-lo em todos os sentidos, na vossa cabeça, vocês nunca sairão daí, enquanto vocês não se Abandonarem. 

Mas, ao contrário, o ego, ele é muito bom a fingir que não sabe o que significa Abandonar-se.

Vocês fingem não compreender (não vocês, eu falo de maneira geral), porque vocês têm medo.

Não é pedido para compreender por que vocês têm medo, mas para olhar.

Se vocês estiverem no aquário, é porque vocês têm medo.

Não é questão de saber se vocês são responsáveis, culpados, etc..

Simplesmente, é preciso aceitar que isso é a Verdade.

Lembrem-se: a medida com a qual vocês julgarem, vos será exatamente aplicada.

Portanto, através de certas perguntas que vocês colocam, aí, vocês estão em vias de se fecharem em qualquer coisa de
constrangedor, de muito constrangedor.

E isso vai apresentar-se com cada vez mais acuidade, esta propensão a querer tirar o outro do aquário.

Ou a crer que o outro, que não está dentro do aquário, vocês, vocês estão dentro do aquário e vocês dizem: ele, ele projeta, ele não
saiu do aquário. 

É sempre assim.

Mas, no dia em que vocês saírem do aquário, aí, vocês se calarão.

Não se pode inventar a saída do aquário.

Nenhum ser humano pode projetar ter saído do aquário, se não saiu do aquário, é impossível.

BIDI disse-o, com outros termos.

Aquele que saiu do aquário, ele sabe-o.

Vocês, vocês não o sabem.

Imaginem alguém que está na prisão, que vê alguém no exterior e que lhe diz: «tu, eh, tu não saíste!».

Mas são os vossos próprios quadros de referência.



Vocês não podem ver o que vocês próprios são: o outro é vocês. 

E quando nós vos dizemos isso, vocês não o compreendem, vocês não o vivem.

E, no entanto, é a Verdade.

Portanto, enquanto vocês virem qualquer coisa que vos incomoda no exterior, é porque aquilo está em vocês. 

E vocês, enquanto vocês estiverem lá dentro, vocês estão na Dualidade: aí não se fala mesmo de Absoluto, vocês não estão mesmo na
Unidade, vocês recaem na Dualidade.

É como se vocês tivessem visto a linha de chegada e tivessem dado meia volta a toda a velocidade.

Por quê?

Porque vocês têm medo.

Pergunta: Alguém que tenha saído do aquário, que viva o Absoluto, quando volta à personalidade (uma vez
que as passagens são possíveis), manifesta a sua personalidade da mesma forma?

Ele pode manifestá-la como quiser, mas não está mais preocupado com isso.

Eu vou dar-vos um exemplo de alguém que foi um grande, grande místico (que eu não encontrei e eu não darei o seu nome), que se
tornou Absoluto, muito mais do que eu (eu, eu simplesmente vivi a Fusão, muito novo, com o meu Duplo; já foi extraordinário e isso foi
suficiente para toda a minha vida).

Ele era Absoluto.

Mas esta pessoa, que é Absoluto, ela pode voltar à personalidade e fazer não importa o quê.

Porque as regras espirituais que vocês adotam (a moral, a ética, a integridade) foram destinadas a forjar alguma coisa em vocês, que
é o Si.

Mas aquele que já não está mais na personalidade, porque ele ficou Absoluto, ele É Absoluto, mas ele usa a personalidade: o que quer
que ele faça, ele está Libertado. 

É isto que vocês não compreendem.

Não há carma.

Aí, vocês têm uma visão que é dual, totalmente dual, vocês se afastam totalmente da Unidade.

Então, eu não falo mesmo da Infinita Presença, do Absoluto, etc., ainda menos da Essência.

Vocês tentam aplicar funcionamentos, regras (morais, sociais), da personalidade, a alguém que já não está na personalidade.

E vocês julgam.

E vocês se enganam, e pesadamente.

Mas, isso era previsível.

A partir do instante em que a Onda da Vida nasceu, nós sabíamos pertinentemente que muitos de vocês, que viveram o Ancoramento
da Luz, que viveram a Descida do Supramental, iriam se fechar ainda mais no ego, e foi o caso.

Mas, o que é que podíamos fazer?

Vocês permanecem presos e prisioneiros.

Vocês ficaram encantados, numa espécie do que eu chamo de ‘ego espiritual’.

É preciso ver isso.

É preciso aceitá-lo.

Eu, eu posso vos dizer, eu não estou mais no aquário, então vocês sabem…

Ou então, vocês vão me dizer que eu também estou no aquário.

Pergunta: O que fazer dos medos que nos impedem de sair do aquário?

É preciso vê-los.

Já, para o ego, aceitar ter medo é enorme.

Mas para vê-los, é preciso cessar de julgar.

Enquanto vocês julgarem quem quer que seja, vocês não saem do aquário, porque o julgamento vos leva de volta para a Dualidade.

Definitivamente, vocês estão Libertados, todos, estamos de acordo.



Mas o que é para viver, agora, é mais ou menos fácil desde que, justamente, vocês tenham saído do aquário ou não.

Mas vocês não podem trabalhar sobre os medos (vocês têm protocolos que vos foram dados): é preciso olhá-los e ser Humilde.

Eu creio que THERESA se exprimiu sobre isso longamente (ndr: a sua intervenção de 03 de julho de 2012)2.

E enquanto você olharem para o outro, falando das suas projeções e das suas ilusões, vocês não são Humildes, vocês estão no mais
total orgulho.

Dito de outra forma, e menos polidamente: ocupem-se das vossas nádegas. 

Amem e ocupem-se das vossas nádegas.

Pergunta: A tomada de consciência das minhas projeções é suficiente para ultrapassar esta Dualidade?

Na condição de que tu te Abandones.

Já é, direi, um primeiro passo.

Pergunta: Nesse momento, a refutação pode ser útil e, se sim, a que nível?

Sim, certamente.

Mas a primeira coisa a refutar são vocês mesmos, hein, antes de refutar os outros.

Eu vejo que, aí, vocês andam à volta de um problema que é crucial.

E que explica totalmente o que vocês vivem, ou não.

Reparem, é muito simples: enquanto nós vos falávamos de Vibrações, enquanto havia a viver Vibrações (Coroa Radiante, Kundalini, as
Portas, as Estrelas, e tudo), tudo se passava bem, porque a vossa Consciência estava focada no que se desenrolava em vocês.

Desde que há a Onda da Vida, o que é que se passa?

Há os que vivem a Onda da Vida e que estão Libertados, totalmente, Libertados Viventes.

E os outros, que remam [marcam passo].

De quem é a culpa?

Isto foi dito: medo ou Amor.

Enquanto vocês forem o medo, vocês não são o Amor.

Então, é sedutor dizer que há a Coroa Radiante que emite Amor.

Sim, vocês Ancoraram a Luz, portanto, necessariamente, vocês se deixaram atravessar pelo Amor.

Mas vocês, à parte se terem deixado atravessar, vocês São Amor?

Vocês compreendem a diferença?

Pergunta: Há, ainda assim, uma contradição: quando se está no Amor e se tenta ajudar o outro para que,
justamente, ele vá para este Amor…

Não é o Amor, é um resgate, um salvamento, é não importa o quê.

Tu não fazes senão projetar as tuas próprias insuficiências.

Aquele que quer salvar o outro, que se salve a si mesmo. 

Enquanto vocês estiverem na projeção do amor, vocês não são Amor, é tão simples assim.

São todos os conceitos, humanistas, de serviço. 

«Procurem o Reino dos Céus e todo o resto vos será dado de acréscimo».

Tornem-se Amor e vocês não se colocarão mais a questão de ajudar, de salvar e de intervir junto ao outro: isso se fará
espontaneamente. 

É toda a diferença entre a ‘vontade de bem’, a vontade do ego – não é? – e o Ser que está Liberado. 

Se vocês creem chegar ao Samadhi, à Libertação, agindo assim, voltaremos a falar dentro de milhões de anos.

Bom, vocês estão Liberados, efetivamente, mas isso não é uma solução, vocês se iludem a vocês próprios.

Ser Amor e projetar o amor, isso não tem nada a ver.

Falamos de Transparência.

Houve sobre isso intervenções inteiras: o IRMÃO K falou disso (ndr: as suas intervenções de 07 de junho de 2012 e de 19 de novembro



de 2011), UM AMIGO falou disso (ndr: a sua intervenção de 14 de setembro de 2011).

Como isso foi dito, não é uma transparência moral, em relação a outra, é: vocês serem Transparentes. 

Quer dizer, deixar-se atravessar, não existir mais, vocês compreendem o que isto quer dizer?

Enquanto vocês existirem, vocês não estão Liberados.

Vocês são Liberados quando a Onda da Vida subiu até em cima e quando ela se espalhou lateralmente, e isso não pode causar
qualquer dúvida.

Porque esses, já antes, foram acolhidos nas Embarcações, mas esses já não estão mais localizados nesse corpo.

Eu posso dizer também que, enquanto vocês não tiverem vivido uma Fusão com um Duplo (CRISTO, MARIA, MIGUEL), vocês estão
prisioneiros, vocês não estão Liberados, mesmo se vocês sentirem o Fogo do Coração.

Vocês estão Realizados.

A diferença disso foi explicada.

Vocês confundem Realização e Liberação.

Agora, vocês são livres de pararem na Realização.

Mas, se vocês julgarem, estando Realizados, vocês caem de muito alto.

E isso foi explicado por BIDI: vocês não têm nenhum meio (Vibratório, intelectual, de percepção, dos sentidos, emocional, de crença)
que vos permita apreender o Absoluto. 

É uma Verdade.

E as perguntas que vocês me colocam mostram que vocês não estão Liberados.

Em todo o caso, vamos para as últimas perguntas.

Pergunta: As pessoas que tiveram acesso às viagens com o seu Corpo de Estado de Ser, elas estiveram,
portanto, na Ilusão de terem saído do aquário?

Não, isso era a Realização.

Elas experimentaram (como diz BIDI?) as camadas da cebola, é isso?

Não é uma saída do aquário, é uma saída para um outro aquário.

Efetivamente, BIDI vos fala do teatro, da cena do teatro, da poltrona do espectador e de fora do teatro.

Então eu acrescento um outro aquário que é mais sutil (ndr: ver também sobre este tema a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 10 de
março de 2012)5.

Há o oceano, há um aquário invisível e há um aquário visível.

Aquele que viveu o Estado de Ser foi para o aquário invisível, que mesmo aquele que está dentro do aquário visível não pode ver.

É o mesmo princípio da cebola.

Vocês estão persuadidos de que a Verdade é uma.

Há uma verdade em cada nível: há leis que são válidas num nível, mas não são as mesmas leis que são aplicáveis em outro nível, e há
ainda outras leis num outro nível.

A dificuldade é que vocês estão convencidos de que o que vocês percebem, de que o que vocês vivem, vai explicar o outro lado, seja o
aquário invisível, seja o Absoluto.

Mas não é possível.

Vocês andam à volta.

O Si não é uma ilusão.

O Si é a Realização.

Quantos seres humanos há que sonham chegar a isso?

Pergunta: A quando do planeta-grelha, onde se vão encontrar aqueles que terão realizado o Si?

Na sua Dimensão de Origem, Estelar.

É muito simples (nós já lhes dissemos, de fato, há já muito tempo), com a possibilidade de Liberdade Dimensional.

E eles se aproximarão do Absoluto.



Quer dizer que eles serão capazes (contrariamente a vocês, que estão no aquário visível) de vislumbrar o Absoluto e o Ser, no
momento que desejarem.

Pelo contrário, aquele que é Absoluto, quando ele perde a forma física, ele Está onde ele quiser e ele É o que ele quiser.

O problema é que vocês têm necessidade de uma identidade, vocês estão persuadidos de que tudo funciona com a noção de
identidade.

Esse é o propósito da Consciência, que precisa de uma testemunha, que precisa de um observador, que precisa de um objeto e que
precisa de um sujeito.

Em nenhum momento a Consciência vos pode dar acesso à não consciência.

A não consciência é o momento em que mais nada existe de qualquer identidade, de qualquer espaço, de qualquer tempo, de qualquer
Dimensão.

Vocês já o viveram?

No sonho, sim, isso, BIDI disse-o, mas isso não é suficiente para sair do aquário.

Pergunta: Eu sou acompanhado por guias que me chamam a atenção para aquilo em que devo trabalhar. O
que convém que eu faça?

Refuta-os.

Um guia que te fala de trabalho, hoje, refuta-o, para não dizer outra coisa.

Isso teria sido há alguns anos, sim, era preciso trabalhar. 

Mas hoje, o que é que nós vos dizemos: parem. 

A Terra está Liberada.

Vocês sabem o que isto quer dizer: a Terra está Liberada?

Pergunta: Os meus guias me chamam a atenção, como uma lupa, para os meus defeitos, por exemplo.

Guias engraçados, esses.

Mas um guia pessoal não está aí para te mostrar defeitos. 

Isso é do astral. 

Um Ser de Luz fala-te de Luz.

Não é o objetivo de um guia.

Guiar, isso significa o quê?

Isso significa levar a bom porto, isso não quer dizer, sem parar, parar na estrada e dizer: «oh la la, olha para isso, assim não».

Pergunta: O planeta-grelha é o que nós poderíamos chamar de ‘partir do aquário’ e resultaria no fato de que
não haveria mais nenhum aquário, depois?

Não, ainda fica um segundo aquário invisível, felizmente.

É a Quinta Dimensão.

Pergunta: Quando se seguem os ensinamentos Luciferianos, convém refutá-los?

Todo o ensinamento é para refutar. 

Não deve ficar senão a Onda da Vida, senão o Manto Azul da Graça, senão isso.

Pergunta: O que significa a expressão “se tal é o vosso Destino”?

Se tal é o vosso Destino, porque os Destinos são múltiplos.

A Passagem é obrigatória.

A Libertação é global.

Mas o Destino de cada um é profundamente diferente.

Eu já o disse: porque é que vocês iriam todos para a mesma sala de cinema (saímos um pouco do teatro, hein)? É como quando vocês
vão de férias, será que vocês vão todos de férias para o mesmo local? 

É incrível, esta mania do ser humano, de querer que todo o mundo vá para o mesmo sítio que ele.

Pergunta: Isso pode querer dizer que pode haver, por exemplo, como que uma pré-destinação?



Sim, vocês estão inteiramente determinados e condicionados. 

O livre arbítrio é uma treta da Dualidade. 

O carma não existe, ele não existe senão para a pessoa, não para o que tu És.

O problema, são os ensinamentos sobre o carma (e isso faz parte dos ensinamentos Luciferianos) que vos mantêm no confinamento.

Porque, o que é que eles vos vendem?

Que amanhã, isso vai melhorar.

Sim, mas amanhã, isso nunca vai ficar melhor.

Eles vos vendem valores morais, valores da Dualidade.

O que vocês São não está de modo nenhum preocupado com a Dualidade.

Não neste mundo: as leis físicas, elas são o que elas são, mas o que vocês São não são as leis físicas.

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, caros amigos, eu vos agradeço a vossa atenção e eu vos desejo, sobretudo, de não terem muitos pesadelos, através do que eu
vos disse.

Que isso não vos impeça de dormir, não é, hein? 

Mas é importante, agora, que vos pontapeiem as nádegas um pouco. 

Não é mais tempo de fazer girar as bicicletas, porque o relógio do mostrador gira.

Então, vocês vão me responder que vocês têm a Eternidade.

Vocês, sim.

Mas a Terra, não.

E os ciclos também não.

Portanto, é importante, agora, finalizar muitas coisas, em vocês.

E, além disso, isso vai se finalizar sozinho, hein, isso vai (como dizer?) preencher-se.

Isso vai preencher-se, cada vez mais.

Portanto, aproveitem bem, tenham sonhos bonitos e eu vos digo certamente até uma próxima vez.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos e agradeço por esta discussão que foi extremamente agradável. 

Mas saiam do aquário, hein?

Até breve.

************
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~ O FIM DOS VÉUS ~

Eu sou TERESA e eu lhes trago o meu Amor.
Permitam-me ficar mais perto de vocês, ao seu lado.

Eu venho logo depois do Arcanjo METATRON que então abriu o que devia sê-lo.
Agora, e de maneira ainda mais íntima do que o que se deixou viver, nessas últimas semanas, algumas das

minhas Irmãs ou alguns Anciãos, eu venho, eu também, fazê-los viver essas palavras.
De agora em diante, bem além das palavras, bem além das frases, pelo Coração, pelo Canal Mariano, eu fico

ao seu lado, no Amor, na Simplicidade.
E eu vou tentar expressar em palavras o que eu tive a oportunidade de escrever, durante a minha passagem

sobre a Terra e que eu tentava, na época, expressar esta tensão da minha alma para desposar CRISTO, para
me fundir com Ele.

Naquela época, não tão distante de vocês, nós devíamos ir até Ele.
Hoje, Ele vem a vocês e isso é muito mais fácil, a partir do momento em que vocês aceitarem renunciar, não à
vida, mas estando presentes na vida e totalmente lúcidos deste Amor, deste estado que vocês têm vontade de

desaparecer neste Amor o mais grandioso que pode existir.

***

Os Anciãos, algumas das minhas Irmãs, falaram-lhes do medo e do Amor, e que não havia outras
possibilidades.

Agora, vocês irão viver isso.
Responder ao apelo é desaparecer na Vida Eterna, sem negar esta vida, mas, sim, estando totalmente
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presentes e lúcidos, e viver o que KI-RIS-TI, como nós o nomeamos, vem fazê-los viver: perder-se n’Ele, a fim
de se encontrar.

Do mesmo modo que muitos de vocês já experimentaram e vivenciaram alguns processos onde o Amor se
revela muito mais amplo e muito maior do que o que vocês pensam ou vivenciaram.

Tornar-se de novo como uma criança é acolher esta Luz, este Amor e não desejar, de qualquer modo, mais do
que isso, sem servir-se de nada senão desta Infância e desta Simplicidade, sem refletir, sem medo, doando-

se, em Verdade, ao que vocês são, à Luz, a CRISTO, a MARIA, ao Sol.
É viver o Casamento final com a Luz, nesta Alegria tão intensa onde mais nada tem importância, onde mais

nada existe a não ser viver isso.

***

Então, eu vim lhes dizer, além das minhas palavras, e pela minha Presença ao seu lado, a cada um de vocês:
você está pronto?

Você quer usar a sua vestimenta de Alegria, a sua vestimenta de Humildade, tornar-se Simples e tornar-se de
novo o que você sempre foi: este Amor indizível?

Para isso, é preciso estar à escuta, não do que quer dizer a sua pessoa, durante a sua vida (que é preciso
continuar), mas do que quer dizer o que está mais fundo em vocês e que emana das suas profundezas.

Fundir-se n’Ele é fundir-se em vocês, bem além do que vocês simplesmente percebem com os seus sentidos,
do que vocês têm buscado, do que vocês têm vivenciado.

É doar-se, inteira e totalmente, à Luz, com Alegria e Graça, sem medo.

***

As nossas Presenças ao lado de vocês, como tem sido dito, vêm assisti-los nessa Passagem.
Nós estamos aí para apoiá-los, em alguma parte, e essas Comunhões que vocês estão vivendo conosco, com

outros Irmãos e Irmãs, presentes ou não sobre a Terra, são repetições que os preparam para viver isso.
Quanto mais vocês forem simples, mais vocês estarão no que foi dado como sendo este Abandono da

pessoa, este Abandono, até mesmo, do que vocês alcançaram até agora.
Doando-se assim, vocês ganham a Eternidade e a Alegria Eterna.

Eu sei que, sobre esta Terra (e eu vivenciei isso), tudo pode parecer muito doloroso, muito difícil, apesar das
alegrias e apesar do prazer de viver.

Então, é normal que vocês tenham talvez apreensões, talvez ainda dúvidas.
Mas, a partir do momento em que vocês perceberem a nossa Presença, vocês irão constatar bem depressa

que a dúvida desaparece, pois isso é tão presente, tão intenso que, pouco a pouco, ou brutalmente, vocês irão
se apreender da Verdade e da Eternidade.

***

Além das minhas palavras, pelas nossas Presenças repetidas, pelos seus apelos a MIGUEL, a MARIA, a
outros, vocês se dão conta, muito rápido, por vocês mesmos, de que finalmente tudo isso é natural, é

extremamente simples, extremamente elementar, e de que é sempre o medo, o que vocês creem ser (nesta
pessoa, neste mundo), que assusta vocês.

***

Ao viverem esses encontros conosco, com outros Irmãos e Irmãs que estão presentes com vocês sobre a
Terra, ou no Céu, vocês se conscientizam realmente de que isso é fácil.

Nada é mais fácil, nada é mais evidente, nada é mais simples, a partir do momento em que vocês aceitarem
doar-se, compartilhar e comungar pelo Amor, pelo Coração, conosco, com todos os seus Irmãos e Irmãs, na

doação de si mesmo, no Serviço, na abnegação de si mesmo, no Amor.
Pois, no Amor, nada mais pode existir senão o Amor.

O que vocês são não existe mais.
A pessoa desaparece na Alegria e no contentamento, e não em qualquer desejo ou em qualquer prazer que

some assim que ele é satisfeito.
Porque estes encontros, quer sejam para vocês as primeiras abordagens, Comunhões, Fusões, Dissoluções
ou mesmo um Casamento Místico, quando vocês vivem isso, seja qual for a intensidade, não pode mais existir

a mínima dúvida, a mínima incerteza.
Pois quem duvida e quem não tem certeza é a parte de vocês que tem medo.

E esta parte do medo deve desaparecer, pelo nosso encontro, pelas nossas partilhas, bem além das palavras,
agora.



***

Vocês irão constatar, aliás, por vocês próprios, que mesmo lendo o que nós dizemos, escutando o que nós
dizemos, tudo está aí, que não há artifício possível, que não há desvio possível.

Quanto mais vocês forem simples, mais isso será simples.
Se vocês forem complicados, ou se vocês se complicarem pelos seus medos, isso irá se tornar cada vez mais

complicado.
Nada há para proteger no Amor, nada há a perder: só há vantagens.

Só o que é medroso, em vocês, pode crer no contrário.
Então, eu sei que os Anciãos lhes deram palavras, expressões, meios.

Eles disseram: “permaneçam tranquilos”.
Eles disseram mais coisas.

Eu quero completar dizendo: “vão para esta Simplicidade”.
Nada há de complicado no Amor.

Nada há de complicado nos Encontros.
Deem esse passo e vocês irão constatar bem depressa que a sua vida, aqui como em outros lugares, irá se
preencher de uma Alegria e de uma intensidade que vocês jamais conheceram, mesmo nos momentos mais

felizes desta vida.
Quer vocês sejam mães e tenham trazido filhos ao mundo, quer tenham tido satisfações, sejam elas quais

forem (amorosas, espirituais, profissionais), vocês irão constatar por si mesmo que tudo isso estritamente nada
é em relação ao que nós realizamos juntos.

Mais nada pode se manter diante dos nossos encontros, mais nada pode se opor, exceto o que tem medo em
vocês.

Não deem ouvidos ao medo.

***

Ousem abrir-se.
Ousem ir ao encontro do que está aí.

Tudo ali está.
Nesta interação entre aí onde vocês estão, e ali onde nós estamos, há tudo: tudo o que faz a Vida, tudo o que

faz a Verdade, tudo o que faz a Beleza.
Se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com MARIA, para alguns de vocês (por que Ela os chamou,
por que vocês a sentiram), ou com uma das minhas Irmãs ou ainda com o seu Duplo, seja ele qual for, vocês

nunca mais poderão duvidar, vocês sabem disso.
Então, pode ser que para aqueles de vocês que não vivem isso, ainda haja medos.

Tornem-se de novo o mais simples possível.
Não há mais questão.
Não há mais palavra.

Há apenas a evidência do que há para viver.
Há apenas a evidência de que nós estamos com vocês.

Há apenas a evidência de que nós jamais abandonamos e de que somente as ilusões, os Véus, como lhes
disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 1º de julho de 2012 (1)), estavam ainda presentes.

***

Nós estamos aí para a sua Liberdade.
Nós estamos aí para o Amor.

Nós estamos aí para a Alegria, para a Verdade.
Entrem em vocês.

Estejam vivos, inteiramente.
Mesmo vocês não sendo esta vida, este corpo, como lhes dizem alguns intervenientes.

Vocês são muito mais do que isso: vocês são a Vida e o Amor, e nada mais, absolutamente nada mais.
E para isso, é preciso ser muito simples, é preciso acolher essa dádiva da Vida.

Doar-se, Abandonar-se a CRISTO, é encontrar a Paz, aquela que não conhece qualquer limite, qualquer medo.
Esta Paz, vocês têm o meio de vivê-la, aqui mesmo, aí onde vocês estão.

E é desta Paz que irá se encontrar a facilidade de viver o que está prestes a ser vivido: esta Ascensão.
Nada há de complicado.

Vão para o mais simples e para o mais direto.



Naturalmente, há muitas técnicas, muitos meios de se aproximar e de superar alguns medos nos quais, talvez,
vocês estejam atuando hoje.

Mas lembrem-se realmente de que o mais importante, o mais evidente, é ser simples, é compreender que,
sejam quais forem os medos que vocês estejam experimentando, eles não são vocês, seja o que for que a

vida lhes oferecer ou retirar, isso não é vocês.
Se vocês forem capazes de estar nesta benevolência da Infância, de não julgar, de não condenar,

simplesmente permanecendo aí, tranquilo, então, paradoxalmente tudo irá se tornar cada vez mais fácil, sejam
quais forem os alaridos e os tormentos deste mundo.

Aliás, o melhor modo de acompanhá-los é ponderando-os.
É a sua Infância e a sua Simplicidade, a sua Profundez, a justeza da sua tranquilidade.

***

Tudo está aí, de agora em diante.
Efetivamente, tudo está consumado, a Terra deixa-se vê-lo, o que vocês vivem neste corpo deixa-se ver e

viver, ou irão se deixar viver e ver, a partir do momento em que vocês acolherem, na maior Simplicidade, esta
grande Majestade que está chegando para vocês.

Esqueçam-se de si mesmo, não para se destruir, não para desaparecer, mas justamente para aparecer na Luz.
 Vocês foram chamados de Filhos do UM, de Filhos da Eternidade, de Sementes de Estrelas.

Mas todos nós somos, sem exceção, o Amor.
Somente o medo pode deixar-se ver o contrário e viver o contrário, mas isso não é verdade.

A Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, serão de grande ajuda no que vocês têm que passar e no
que acontece agora.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Tranquilidade.

Tenham tempo para vocês, o que quer que a vida lhes pedir.
Amem, Sirvam, façam o que vocês tiverem que fazer, mas dediquem um tempo a esta Tranquilidade.

Se for, para vocês, ir à natureza, então vão ali.
Se for, para vocês, Fusionar com MARIA, comigo, com GEMMA ou com outras Irmãs, então façam isso.

***

Nada pode se opor ao Amor, absolutamente nada.
Vocês vão vivê-lo e esta é uma grande oportunidade.

Além de qualquer tormento, além de qualquer medo, de qualquer apreensão, vocês poderão verificar, por si
mesmo, que esses mecanismos que estão ocorrendo (que foram chamados de Onda da Vida, de Canal

Mariano, de Manto Azul da Graça, de Supramental), que todas essas palavras, todos esses qualificativos da
Energia, da Vibração, da Consciência, podem se resumir em uma única coisa: Amor e Simplicidade.

O caminho foi realizado, agora.
Vocês trabalharam, vocês colheram, e vocês irão colher ainda mais, pois a colheita do Amor não conhece

qualquer limite.
A partir do momento em que vocês abjurarem o medo, em que vocês abjurarem a privação, é isso que ocorre,

em vocês.

***

Observem o que acontece, não deem ouvidos ao mundo, não deem ouvidos aos sofrimentos sejam eles quais
forem, pois, no Amor, vocês têm todas as soluções, mesmo se, em princípio, isso lhes parecer impossível.
As circunstâncias que vocês estão vivendo, hoje, não são mais as mesmas que desde ainda alguns anos.

Os véus eram tais que era difícil de viver o Amor, que era difícil de constatar os efeitos do Amor.
Agora, isso não é mais igual.

Agora, através dos seus contatos, através dessas experiências que vocês vivem e desses estados peculiares
diferentes que estão aí, talvez, para vocês, vocês têm a prova formal de que isso é Verdade.
A sua alma sabe disso, o seu Espírito sabe disso, mesmo se a sua pessoa ainda não souber.

Tenham confiança, confiem nesta forma de desaparecimento, de Dissolução, neste Casamento Místico.
Nada pode enganá-los, neste nível.

A evidência é total assim que vocês aquiescerem, assim que vocês saírem do que é obsoleto, do que foi
alterado por um amor humano que dependia unicamente de uma falta, mas não desta Plenitude do Amor.

***



Vivam os nossos Encontros, vivam os Alinhamentos, vivam a sua vida.
Mas vivam tudo isso de forma diferente, pois, agora, os véus foram rasgados completamente.

Não há mais barreiras, as únicas barreiras estão em vocês, não existem outras no exterior.
Como disse o IRMÃO K, os véus foram retirados, deste mundo como de vocês.

Apenas vocês é que podem sair desses últimos véus de confinamento que ainda estão ao redor de vocês.
Isso tem por nome: o medo, o egoísmo, a apreensão, o medo da morte, o medo do outro, o medo de nós.

Se vocês permanecerem nesta Simplicidade, tudo isso irá desaparecer, mas cada vez mais claramente.
Isso irá se tornar tão evidente que vocês vão se perguntar como vocês não puderam viver isso antes, como

vocês puderam esperar por tanto tempo para realizar isso.
Então, é claro, vocês têm os exercícios que foram comunicados pelos Anciãos mais eruditos na arte da

Energia, da Vibração, da Consciência.

***

Eu, eu lhes trago o meu pequeno toque que é o de dizer-lhes, hoje, já que todos os véus foram rasgados:
rasguem o de vocês, o último.

Abandonem o medo.
O que vocês temem?

A não ser vocês mesmos, a não ser o sofrimento.
Mas o Amor é tudo, exceto sofrimento.

O que é sofrimento é a falta de Amor e, seja qual for a situação que vocês estiverem vivendo, se houver
sofrimento, não há nada mais senão vocês, nenhuma circunstância exterior é responsável por isso.

Apenas os véus é que eram responsáveis.
Não se julguem, assim como não julguem ninguém.

Perdoem e Amem.
Esse é o Caminho da Infância, o Caminho mais direto, agora, também, como durante a minha vida.

Eu perseverei neste Caminho e eu demonstrei que ele era o mais direto.
Então, hoje, deem-se conta, isso é muito mais fácil, com tudo o que vocês sabem, com tudo o que vocês

vivenciaram, com tudo o que vocês aprenderam.
Deem-se conta disso.

Cabe a vocês decidirem: o medo ou o Amor.
Sim, é efetivamente isso.

O medo apenas pode vir de vocês, isso é apenas uma ressonância do seu medo Interior.
Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, o Amor está por toda a parte e é isso que nós somos e que

vocês vivem e que vocês irão viver cada vez mais claramente.
Mas, para isso, é preciso ser simples.

Para isso, é preciso permanecer humilde.
É preciso aceitar nada mais ser, sobre este mundo, para encontrar o que vocês São, na Eternidade.

Estas nunca foram palavras em vão, pronunciadas por CRISTO, que algumas das minhas Irmãs e eu mesma
pronunciamos.

Durante a minha vida, eu escrevi que eu queria me anular, ser miserável, desaparecer: isso não era uma
negação da vida e eu não assegurei isso.

Eu simplesmente afirmei que, quando eu aceitava desaparecer, quando eu aceitava nada mais ser, aqui, eu
tinha o primeiro lugar no Céu.

Mas todos vocês têm o primeiro lugar no Céu, mas vocês querem isso?

***

Vocês têm a oportunidade de poder viver este Encontro conosco, com MARIA.
Eu, quando criança, eu apenas vivenciei isso uma vez e esta única vez transformou a minha vida.

Deem-se conta: nós os chamamos pelo seu primeiro nome, nós vimos acariciar a sua bochecha, nós vimos
abraçá-los e beijá-los.

O que mais vocês querem?
O que mais vocês precisam?

O que mais vocês esperam para viver o que está aí?
Não há qualquer dificuldade da sua vida que possa se manter diante disso.

Naturalmente, a pequena pessoa vai dizer-lhes que vocês têm tal e tal coisa para fazer, que vocês têm tal coisa
para resolver, mas o que isso significa?

Qual é a prioridade?



Reflitam sobre isso.
E, aliás, Ele vem lhes dizer, Ele vem lhes perguntar: “você quer me seguir?”, você quer Ser o que você É?”,

você que ser Livre, realmente Livre?”.
Cabe a vocês saberem, cabe a vocês decidirem.

Nós não podemos, apesar da nossa Presença, decidir no seu lugar.
Nós estamos aí para testemunhar a nossa Relação, uns e outros.

Cabe a vocês decidirem.
Vão além das palavras.

Prossigam e permaneçam tranquilos.

***

Nós estamos em contato, de forma cada vez mais evidente para muitos de vocês.
Nós sabemos por que nós vivemos isso.

Então, se vocês ainda não o viverem, não sintam qualquer culpa, qualquer temor, há apenas pequenas coisas
para ajustar, talvez, em vocês.

Talvez, o momento ainda não tenha chegado.
Vão para a Simplicidade, cada vez mais.

Amem, amem tudo da sua vida, amem tudo o que se apresentar a vocês.
Superem qualquer julgamento, qualquer medo, sejam simples e sejam humildes.

A vida irá preenchê-los, não de presentes deste mundo, mas de presentes do Céu, que são muito mais
Eternos do que as fúteis disputas deste mundo e os fúteis prazeres deste mundo.

Eu não estou pedindo para se privarem seja do que for, mas simplesmente para definirem a sua prioridade,
pois isso vai se tornar cada vez mais evidente, bem depressa, a cada dia.

A partir da vinda do Arcanjo MIGUEL, amanhã, e de MARIA, vocês vão ver por si mesmo o que acontece em
vocês.

Sejam humildes, o Amor está aí, não um amor de projeção, um amor idealizado, mas a qualidade intrínseca do
Amor.

É isso que Nós Somos.

***

Os véus foram rasgados, nós estamos ao lado de vocês, nós os abraçamos e nós os visitamos.
Aceitem-nos e nos acolham.

Não se fechem, não se tranquem na sua fortaleza de medo, nos seus sofrimentos, que não têm qualquer valor
e qualquer peso diante do Amor.

O Amor é o bálsamo que faz desaparecer qualquer sofrimento, que faz desaparecer qualquer apego, qualquer
drama, seja ele qual for.

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, enquanto Estrela próxima de MARIA.
Todas as circunstâncias preliminares foram cumpridas.

A Terra foi Liberada, o Manto Azul da Graça foi colocado nos seus ombros, a Onda da Vida está se reforçando,
de agora em diante, dia a dia e de hora em hora.

Aceitem o Êxtase.
Em nome do que vocês iriam se privar do que vocês São?

Em nome de qual sofrimento e de qual trauma vocês poderiam ter medo de viver esta expansão total de
Alegria e de Amor?

Reflitam sobre isso, mas não demais.
Sejam simples e tudo irá acontecer, eu diria, maravilhosamente bem.

Então, é claro, se vocês tiverem necessidade de técnicas, pratiquem-nas, mas não se esqueçam desta
Simplicidade.

Ela é capital e crucial, ela é fundamental.

***

Tirem um tempo, experimentem-nos, experimentem as nossas relações, os nossos encontros, e vocês vão ver
que há apenas a Verdade.

Não tanto nas palavras que nós dizemos a vocês, uns e outros, umas e outras, pois sempre há, é claro, o filtro
da pessoa.

Mas experimentem-nos no que vocês sentem, neste Amor, nesta Alegria e, sobretudo, na Paz.
Pois, quando vocês tiverem uma relação com uma de nós, ou com um de nós, vocês irão descobrir a Paz.



Quando vocês Comungam com um Irmão ou uma Irmã encarnada, vocês vivem a Paz.
Se houver, para vocês, um Duplo, então a Paz está aí, também.

Vocês não podem ignorar.
Vocês não podem fingir que não acreditam, que não veem, por que isso é bem a própria evidência.

Aí estão as minhas humildes palavras e a minha humilde Presença devendo acrescentar-se ao que disse e ao
que realizou o Senhor METATRON, hoje.

***

Quanto a mim, eu permaneço à disposição de vocês.
Conforme eu disse, durante a minha última vida (e essa não é uma expressão em vão): “eu passarei o meu Céu

fazendo o Bem sobre a Terra”.
E hoje, mais do que nunca, eu estou aí para isso.

Não hesitem: chamem-me, nada peçam senão para estar na Presença e para partilhar este Amor.
Vocês irão encontrar a Paz, rapidamente.

Eu sou TERESA e eu permaneci a pequena TERESA e eu Amo todos vocês, pois, como lhes disseram em
suas grandes palavras os Anciãos: nós somos UM e tudo isso é apenas um jogo.

Só o Amor é Verdade, mas não o amor no qual vocês creem, que vocês vivenciaram em todas as suas
relações, mesmo as mais felizes.

É bem além de tudo isso e vocês têm agora os meios, a oportunidade de vivê-lo, na totalidade, inteiramente e
Livremente.

***

Eu lhes ofereço e eu lhes peço um momento de Comunhão entre todos nós.
Essa será a minha maneira de saudá-los, de amá-los, de dizer-lhes, talvez, rapidamente, até breve, para cada

um de vocês.
Eu sou, nesse tempo que está chegando, a Estrela mais disponível, durante este período.

Tentem, vocês vão ver.
Do mesmo modo que MIGUEL responde, eu vou responder instantaneamente ao seu pedido de Amor.

Eu estarei aí.
Eu já estou aí.

Então, trabalhemos neste Amor, nesta Paz.

... Comunhão ...

Eu gostaria que as minhas poucas palavras fossem ouvidas por todos aqueles que puderem ouvi-las, pois, o
que eu disse agora - que os últimos véus foram rasgados - está inscrito além do tempo em que eu as

pronunciei.
Elas estão inscritas na Eternidade e no Amor, que não é somente no tempo em que eu as disse, mas em todos

os tempos e em todos os instantes, para aquele que ouve e que irá ouvir e para aquele que irá aceitar.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, talvez, até muito em breve, de maneira íntima, ao lado de vocês.

Vocês não podem me confundir e, mais uma vez, não sou eu que sou importante, é a Relação entre nós, este
Amor que nós partilhamos, se vocês desejarem.

Eu sou TERESA e eu lhes digo até breve.

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

1 - IRMÃO K (01.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-de-2012-autresdimensions

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html


http://autresdimensions.info/articleb28b.html
http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-3_juillet_2012-articleb28b.pdf

03 de julho de 2012

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-3_juillet_2012-articleb28b.pdf
http://autresdimensions.info/articleb28b.html
http://portaldosanjos.ning.com/


************
ÁUDIO mp3

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7... 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Liberdade, que o Fogo do Amor esteja presente.
Que as Graças se estendam.

Durante a minha última vinda, eu lhes anunciei que vocês podiam chamar por mim e que a minha Presença
seria efetiva à sua esquerda (do corpo).

Vários de vocês me acolheram e puderam verificar o Fogo da minha Presença, o Fogo do Amor.
No momento em que o Manto Azul da Graça completa o seu trabalho, liberando, sempre mais, a Terra e vocês
mesmos, eu me tenho pronto para cada um de vocês, assim como para a Terra, a fim de perfurar o último Véu

do seu Coração, pela minha Espada e pelo meu Fogo.
A partir do momento em que a Porta Estreita for vivida, eu perfuro o envelope do Coração, pela frente.

***

Vários de vocês perceberam, além da minha Presença e além do Canal Mariano, a flutuação intensa do Som
do Universo.

MIGUEL - 4 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120704_-_MIKAEL.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-tq9Mq00mLRU/T_VcyYz5lrI/AAAAAAAAChI/QsH6ka8LEZA/s1600/00arcMika04.07.2012.JPG


Isso traduz a aproximação da minha Presença em meio às Dimensões as mais densas deste sistema solar,
desta Terra e deste corpo no qual vocês estão.

A amplificação do Som, no Canal Mariano, assinala, para vocês, a proximidade do Apelo, a proximidade da
Crucificação, à qual eu trarei o impulso da Ressurreição, no mesmo tempo, no mesmo espaço.

***

A minha Presença e o meu Fogo do Amor vêm queimar o que deve sê-lo, prefigurando o Fogo do Céu assim
como o Fogo da Terra, preenchendo-os de Graças, de Bênçãos, de Vibrações, de Presenças, em meio ao

que vocês São.
Prestem atenção aos membros da Confederação Intergaláctica vindo chamá-los, desde já, pelo seu primeiro

nome, no Canal Mariano.
Porque isso é para vocês, a título individual, o Tempo da Liberdade.

O Fogo do Coração é então, para vocês, iminente.
A intensificação das Vibrações deste corpo, pela amplificação da Onda da Vida, pela finalização do Manto Azul

da Graça, no decorrer das três próximas e últimas sessões, verão a conclusão de um ciclo, permitindo a
realização do seu potencial, atualizar o que vocês São, dando-lhes a viver a capacidade para a deslocalização,

neste mundo como em qualquer mundo (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:
Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*).

Isso irá traduzir, para vocês, de maneira efetiva, a Realidade e a Verdade da primeira onda ascensional,
liberando-os, definitivamente, dos Véus e dos grilhões que restam em vocês e sobre este mundo.

***

O instante do Apelo será, para vocês, o momento de constatar as outras Dimensões, o Absoluto, a Infinita
Presença e o Amor.

Vocês serão Liberados Viventes, nesta forma, propiciando-lhes trabalhar neste espaço tridimensional, como
em qualquer espaço.

A Liberdade será reencontrada.
Nós os aguardamos, como vocês nos aguardam, cada vez mais numerosos, cada vez mais felizes, cada vez

mais conscientes.
Muitos de vocês, vivendo este apelo, serão levados a viver reencontros prenunciando a Liberdade coletiva.

***

Assim como as Estrelas lhes falaram, a Humildade, a Simplicidade é a regra.
A Inteligência do Amor, o Fogo do Coração, irão trabalhar para suprir tudo o que for necessário e útil nesses

tempos.
Nós lhes pedimos, nós Arcanjos, assim como os Anciãos e as Estrelas (especificamente durante a finalização

do Manto Azul da Graça), para estarem presentes e alinhados nessas três próximas quintas-feiras da sua
semana, do seu tempo às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a fim de finalizar a

Crucificação e a Ressurreição (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos: Acolhimento do
Manto Azul da Graça”) (*), nas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho.

***

Do mesmo modo que vocês foram os Ancoradores e os Semeadores da Luz, a partir do momento em que
vocês tiverem ouvido o seu primeiro nome, vocês serão os Libertadores da Terra.

Pela sua Presença, pela sua irradiação, pela sua qualidade de Humildade e de Simplicidade, irá emanar de
vocês, sem qualquer intenção, sem qualquer vontade, a natureza de quem vocês São: Filhos Ardentes do Sol,

KI-RIS-TI.
O Fogo do Coração irá emanar de vocês, paralelamente à Onda da Vida e às Partículas Adamantinas vindo

de Alcyone, criando, em vocês e ao redor de vocês, uma irradiação e uma qualidade de Amor Vibral
inexistente até agora, sobre este mundo.

***

A partir do momento em que vocês tiverem sido chamados, caberá a vocês realizar a última escolha,
consistindo em ser Amor.



Todo medo será esvaziado.
A sua Consciência, a sua lucidez, deverá se apoiar, cada vez mais fortemente, neste Abandono do Si onde o

Fogo do Coração realiza o que vocês São.
Nada há a fazer.

Há apenas que Ser.
A qualidade e o canto Vibratório, independente de todo mental, de toda emoção e de toda situação, serão o
seu guia infalível, para vocês como para nós, a fim de nos conectarmos, de ressoarmos em meio ao Amor.

***

Muitas modificações, em vocês e ao redor de vocês estarão operando.
Vão ao sentido da facilidade e ao sentido da facilitação.

Qualquer que seja a Presença à sua esquerda, ela será a garantia da autenticidade do que será para deixar
trabalhar nos seus locais de vida, nos seus espaços de Comunhão, entre vocês e KI-RISTI, entre vocês e

MARIA, entre vocês e todos nós, possibilitando-lhes (muito além de uma simples suposição), na realidade de
uma vivência com Consciência, comunicar-se conosco.

Muito além da simples Radiância da nossa Presença, diretamente de Coração a Coração, impulsionando para
vocês as diretrizes a realizar.

Lembrem-se de que vocês devem permanecer tranquilos, até o momento do seu Apelo, que irá prenunciar o
Apelo de MARIA sobre esta Terra.

As circunstâncias as mais adequadas à sua vida, à sua Consciência, tornar-se-ão cada vez mais evidentes
quanto ao que vocês São, quanto ao que nós somos, e quanto ao que nós realizamos para a Terra, para a

Liberdade, para o Amor.

***

Tudo, e absolutamente tudo, irá se desenrolar, na sua vida, de maneira cada vez mais leve.
Nenhuma sombra deste mundo poderá mais o que quer que seja a seu respeito.

Nenhum ser humano, ainda não chamado, poderá interferir, de alguma forma, com o que vocês São.
Isso não será uma decisão da sua parte, mas a ação da minha Presença e da sua dimensão KI-RIS-TI.

Vocês irão se tornar, portanto, sem qualquer ação e pelo seu campo Vibratório emanado, os Libertadores.
Isso não é um papel, isso não é uma função, isso não é uma missão, mas, sim, um estado de Ser novo,

enquanto KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol.

***

Vocês serão (ou vocês o são, para alguns de vocês) a prova viva da Ascensão em andamento, pondo fim aos
últimos Véus, permitindo-lhes ver, viver, ouvir, sentir, o conjunto das Dimensões, desde este corpo, ou desde o

seu corpo de Estado de Ser, ou desde algum Duplo.
A Alegria, a Felicidade, a Morada da Paz Suprema, serão a sua morada, dando-lhes a viver o que algumas

Estrelas lhes mostraram, durante sua passagem sobre a Terra, assim como em seus testemunhos.
Nenhuma ilusão, de onde quer que ela venha, poderá mais perturbar o que vocês São.

***

Conforme lhes foi dito, vigiem e orem: no sentido de um recolhimento e de um acolhimento.
Tentem se lembrar de que nada há a empreender, exceto o que o Fogo do Coração irá empreender em vocês.

A hora da Liberdade, a hora da Liberação, chegou.
Vocês são, ou vocês serão, os precursores, os Desbravadores da Liberdade.

A partir do momento em que vocês se Abandonarem, a Onda da Vida (se esse já não foi o caso) irá se
precipitar em vocês.

O Manto Azul da Graça irá ali se juntar, em sua Vibração, nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO do seu peito,
focalizando a Consciência na Porta OD e na Estrela OD da cabeça, colocando em movimento, de maneira cada

vez mais perceptível, a Lemniscata Sagrada, desde o OD do peito, até o ER da cabeça (ndr: ver o esquema
abaixo).

***



A Vibração dos novos Corpos, IS e AL, da boca e do nariz, será para vocês a concretização da Fusão com o
Duplo, com o seu como com qualquer outro (ndr: ver o esquema abaixo).

Nesta alquimia, vocês serão integrados em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, abrindo
para vocês, então, o conjunto dos nossos espaços, o conjunto das nossas Presenças.

Vocês não poderão mais ignorar (porque, para vocês, os Véus terão desaparecido totalmente) a nossa
Presença, a nossa ação conjunta de Irradiação e de Amor, de Graça e de Verdade.

Vocês serão os Desbravadores da Liberação da Terra.

***

Vão ao sentido da facilidade, guiados pela Presença à sua esquerda, guiados pelo Duplo e pela sua
Consciência, onde nenhuma influência mental, pessoal ou interpessoal, poderá transgredir esta Liberdade.

A Vibração presente no seu Coração, assim como aquela da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e do ponto
ER da cabeça, assim como a Vibração da Lemniscata, do lábio e do nariz, dar-lhes-ão o sentido de tudo o que

é para Ser.
Vocês não têm nada mais a empreender.

O tempo, o espaço, a Consciência, ser-lhes-ão dados para realizar o que vocês São.

***

O que eu expresso refere-se a um número que irá se tornar, a partir do final das três últimas sessões do Manto
Azul da Graça, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar /
Acompanhamentos: Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

A sua Consciência de KI-RIS-TI irá anular todo mental, toda emoção, todo Véu pertencente a este mundo.
A Liberdade não será uma palavra em vão, mas realmente o estado de vocês.

A Morada da Paz Suprema irá torná-los inabaláveis, além de todo Alinhamento, além de toda Interioridade,
trazendo-lhes não somente a certeza, mas, muito mais, o aspecto definitivo da sua Liberdade.

***

Assim, enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, eu venho pedir a vocês para vigiar e orar, para
terem-se prontos a responder ao Apelo, de maneira incondicional e total.

Durante este período, além dos aspectos Vibratórios, além dos aspectos da Consciência, além do
estabelecimento no Absoluto, uma série de elementos, referentes ao que vocês São (muito além deste mundo,

muito além das suas encarnações), irá se reativar em vocês.
O esquecimento será concluído.

Vocês serão restituídos à Eternidade, sem que este corpo possa causar o menor problema, sem que esta vida
e o desenrolar sobre este mundo possam causar o menor problema.

Ter-se pronto, de maneira Abandonada, é viver a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, a ressonância e a
ativação do 11º e do 12º Corpo, do ponto ER da cabeça, durante estas três semanas.

Somente vocês mesmos, nos apegos restantes, nos medos restantes, seriam o único obstáculo para KI-RIS-
TI.

***

Se o Apelo individual não ocorrer para vocês, não fiquem ressentidos nem sintam culpa.
Isso será simplesmente um convite para olhar-se, para ver claramente, aí também, pela iluminação da Luz e
pela iluminação dos Desbravadores e dos Libertadores, o que pode fazer obstáculo a KI-RIS-TI, permitindo-

lhes, aí também, pela iluminação nova, reajustar-se, realinhar-se, tendo presente em vocês que além de ver os
medos e os apegos, a melhor maneira de viver isso é a Humildade de não ser mais nada sobre este mundo, a

fim de ser Tudo, na Verdade.

***

Para aqueles de vocês que forem chamados, nenhuma circunstância (social, societária, afetiva, profissional)
poderá causar problema porque a sua Consciência será Liberada, na totalidade, e nenhum obstáculo (nenhuma

pessoa, nenhum sistema) poderá restringir esta Liberdade.



Nós esperamos e nós contamos com que vocês sejam, a cada momento, cada vez mais numerosos a viver a
Liberdade.

Chamem por nós, peçam-nos simplesmente a nossa Presença e não se ocupem de nada mais.
Vivam o que a Luz lhes dá a viver, mesmo no plano o mais elementar e habitual.

A um dado momento, quando vocês tiverem sido chamados, tudo isso irá desaparecer sozinho.
Vocês não têm que decidir antecipar-se ao Apelo de maneira alguma, porque cada um está no seu justo lugar,

na sua justa função e na sua justa Vibração.
Não façam das minhas palavras uma atividade mental.

O Apelo será suficientemente claro, dando uma alteração da percepção deste mundo quanto às suas formas,
quanto ao que é visto, quanto aos sentidos que irão se modificar.
Vocês verão, pelos seus olhos, a trama do mundo dilacerar-se.

Enquanto isso não acontece, contentem-se em fazer o que vocês fazem habitualmente.
Somente as três últimas sessões do Manto Azul da Graça serão, para vocês, a oportunidade final de se
tornarem Livres, se tal for a sua escolha (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:

Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

***

As manifestações deste corpo, além daquelas que eu mencionei, poderão estar em evidência: alteração dos
sentidos, alteração das funções deste corpo, do sono, da alimentação, das relações uns com os outros.

Não deem qualquer ocupação a isso, se isso ocorrer.
Aguardem pacientemente o Apelo.

Vocês irão reconhecer.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los.

***

Eu deixarei MARIA, em sua intervenção futura, completar os meus dizeres.
Vários de vocês, percebendo o Canal Mariano, a Onda da Vida, verão essas manifestações se tornarem mais

intensas, contribuindo para a deslocalização, para a multilocalização da sua Consciência.
Vocês não estarão mais apegados a este corpo.

Vocês não estarão mais apegados a nada deste mundo, mas o seu lugar é ainda sobre este mundo, como
Libertador.

***

Neste tempo, aqui e agora, trabalharemos juntos, pelo Manto Azul da Graça, que é também o meu Manto.
Pelo apelo que eu lanço à Terra, à sua Onda da Vida, pela ressonância da irradiação de Alcyone, trazida até

vocês por METATRON, juntos, Aqui e Agora, vivamos Shantinilaya.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Em Shantinilaya, que o Fogo do Amor, que o meu Fogo, seja o de vocês.
No espaço da Comunhão, Fusionemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante o desenrolar das três últimas sessões do Manto Azul da Graça, quaisquer que sejam as suas
percepções (presentes ou ausentes), bem como na Onda da Vida como nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO ou

como no ponto OD, a sua Consciência será, de maneira facilitada, colocada sobre o nariz e o lábio, na
ressonância e na Vibração do 11º e do 12º Corpo.

O resto irá acontecer naturalmente.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.



Que o Fogo do Amor da minha Presença seja instalado.
Eu rendo Graças à nossa Comunhão e à sua Presença.

Bênção eterna.
Graça infinita à obra realizada.

Eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem, se vocês o puderem.
Até breve.
Até logo.

Fogo.
No andrógino.

IS e AL.
Eu dou Graças a vocês. 

____________

AS PORTAS VISÃO (vision) e ATRAÇÃO (attraction) DO PEITO
ATRAÇÃO: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço sendo elíptico, a

posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente, aqui).
VISÃO: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

____________

A PORTA ‘OD’ DA CABEÇA
01 (um) centímetro acima da raiz do couro cabeludo, na linha no meio da nuca.

____________

A LEMNISCATA SAGRADA
Desde o OD do peito: na ponta do esterno.

Até o ER da cabeça: na fontanela no topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pela ponta das duas
orelhas e da linha passando pelo nariz e pelo occipital.

http://2.bp.blogspot.com/-_paO2FJVz6A/UXdQh0US6tI/AAAAAAAABNM/mSKkWg8kWG0/s1600/bibli_352+04jul12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-o2GtAq0atic/UXdQTxdvNFI/AAAAAAAABNE/tEJBJ-FL1Q0/s1600/bibli_331+04jul12.jpg


____________

 ‘IS’ DA BOCA E ‘AL’ DO NARIZ
IS, sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior (11º Corpo).

AL, acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem (12º Corpo).

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

(*) – *Acolher o Manto Azul da Graça* [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1510

04 de julho de 2012
(Publicado em 04 de julho de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-05.mp3

~ VOLTEM-SE PARA NÓS ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, eu lhes trago Graças e Bênçãos e eu me instalo ao lado de vocês.

Vários elementos, que lhes foram dados pelos Arcanjos MIGUEL e METATRON, chamaram-nos a participar da
Liberação da Terra. 

Pela sua Presença, pela sua assiduidade, pelo trabalho já realizado, hoje, é-lhes oferecido (antes que o
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, por toda parte sobre este planeta, me ouça) ouvir-me, perceber-
me e sentir-me ao lado de vocês, a fim de Comungar, a fim de experimentar o Amor (além do confinamento,

além deste corpo e além da alma), a fim de deixar-se viver, durante esta Passagem, o que vocês São.
Nós estamos ao lado de vocês, e nesta noite, às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o

Manto Azul da Graça”) (1).
Durante as três últimas sessões do Manto Azul da Graça, eu estarei, para vocês, ao seu lado.

A percepção comum da nossa ressonância e da nossa Comunhão irá se tornar uma evidência tal que nunca
mais vocês poderão olhar este mundo da mesma maneira, e vocês irão compreender, então, a realidade e a

intensidade de tudo o que nós realizamos juntos, durante esses anos.
Através desta Comunhão e através da nossa Fusão, se vocês estiverem abertos para mim, como eu estou

aberta para vocês, vocês irão perceber a Verdade, aquela que é a mais integral, a mais total, que irá se tornar
para vocês, a mais evidente.

*** 

Na minha última intervenção, eu lhes falei das instituições deste mundo.
Vocês as veem, sob os seus olhos, desmoronar-se.

Eu lhes peço insistentemente para chamar MIGUEL, para chamar-me, assim como as minhas Irmãs Estrelas ou
os Anciãos porque, através da nossa Comunhão, no seu Canal Mariano e no Interior de vocês, vocês irão
encontrar a iluminação e a força necessárias para atravessar este período, a fim de passar na Eternidade.
Gradualmente e à medida que vocês viverem as nossas Comunhões, as nossas Fusões, vocês irão se

aproximar da sua Dissolução, em uma Paz a nada comparável.
Não há outro modo de ver e de viver o que acontece sob os seus olhos de carne.

Vocês irão tirar dali tudo o que é suficiente, necessário e útil para ser, enfim, o que vocês São.
Nós estamos aí, ao lado de vocês, nos seus Céus, para permitir-lhes realizar essa Passagem, da maneira mais

doce, mais feliz e, também, para a sua Consciência, mais evidente.
Voltem o seu olhar e o seu Coração para nós, mais do que no que vai acontecer, referente ao que morre e que

não é Eterno e que não tem qualquer sentido, em comparação com o Amor e com a Luz, e com a Beleza.

*** 

As suas noites, os seus dias, vão se transformar.
Nós já sabemos que muitos de vocês, desde algumas semanas ou meses, pela ação da Onda da Vida e do

Manto Azul da Graça, começaram o seu retorno Eterno à Eternidade.

MARIA (IS-IS) - 05 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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A Liberação não é uma palavra em vão.
Vocês constatam, por vocês mesmos, que o que vocês vivem é o Amor e não o que a pessoa que vocês eram

ainda, há alguns meses, podia imaginar, conceber ou criar como Amor.
A sua visão não é mais afetada pelas regras e pelos contextos deste mundo, mas pelo Amor, no sentido mais

elevado, aquele de que o meu Filho falou a vocês, e que, no entanto, foi tão alterado pelos homens e pelas
mulheres, em meio ao conjunto deste mundo.

A Liberdade, a Liberação que vocês vivem, permite-lhes não mais serem afetados pelo desenrolar do cenário
deste mundo, seja ele qual for.

Toda a força, todo o Amor e toda a Verdade, encontram-se no que nós estabelecemos juntos.
Vocês ali irão tirar tudo o que é necessário, vocês ali irão tirar o essencial.

Todo o resto irá lhes parecer muito sem graça, gradualmente e à medida que vocês aceitarem Abandonar o
que vocês acreditam ser, para penetrar na Eternidade.

***
 

Esse é o modo mais adequado de viver essa Passagem da Sombra para a Luz e de reencontrar o que vocês
São, na totalidade.

 Quanto mais vocês se Abandonarem à Luz, quanto mais vocês Abandonarem vocês mesmos, mais vocês irão
descobrir a verdadeira Vida, a Vida Eterna em CRISTO.

Vocês irão permanecer ainda o tempo necessário, e curto, na superfície deste mundo, percorrendo à sua
maneira, mas emanando o que jamais vocês emanaram até agora, porque o seu Coração estará presente, não

na sua cabeça, mas na realidade do que é para viver.
A Paz tornar-se-á a sua Morada, seja qual for a não Paz deste mundo.

Vocês irão ali trabalhar sem reagir, sem vocês ali se sentirem implicados ou referidos, em uma Beatitude que
poucos de vocês conheceram.

Isso irá implicar e induzir, em vocês, uma Consciência e uma Confiança novas, onde a certeza não poderá ser
alterada por qualquer atividade do seu intelecto.

Vocês vão saber onde está a Verdade, além de qualquer discurso, além de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

O tempo que vocês vivem é um tempo especial e durante essas três semanas, pela ação do Manto Azul da
Graça, durante os nossos encontros, as Vibrações novas irão aparecer neste corpo, que irão permitir-lhes, aí
também, passar nas Moradas da Eternidade, à vontade, vir nos ver ou nos acolher, de maneira cada vez mais

sensível, cada vez mais evidente.
Pondo fim a qualquer dúvida, pondo fim a todas as suas crenças, a todas as suas ilusões, a todas as suas

esperanças, e a todos os seus desejos, pois não haverá nada a desejar ou a esperar e, para vocês, realmente,
tudo estará consumado, na totalidade: a Ascensão será realizada.

Nesses Tempos finais (e do fim da Ilusão) e do início da verdadeira Vida, além das minhas palavras, das
nossas Comunhões, das nossas Fusões e dos mecanismos da sua própria Consciência, vocês irão dar-se

conta e irão conferir o valor, a veracidade e a intensidade disso.
Como os Anciãos lhes disseram, eu apenas posso lhes dizer: “permaneçam tranquilos, esqueçam o que deve

sê-lo”.

*** 

Como lhes dizia a minha Irmã TERESA, o que é importante para vocês?
É um ou outro, e vocês irão constatá-lo.

Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, estar na artificialidade.
Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, desempenhar os papéis que não estiverem de acordo com a

Verdade do Amor.
Será preciso aceitar ver o que a Luz e o Amor, e a minha Presença, irão deixar-se ver, porque vocês ali irão

encontrar a iluminação mais perfeita e, também, a força para superar isso.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, e em última análise, independentemente das agonias e das alegrias
que vocês vivenciaram, nesta pessoa que vocês estão, que há muitas coisas que vão desaparecer, por que

não são Eternas, não permanentes.
Mais do que nunca, o Apelo da Luz, o Apelo que é meu, o Apelo da Terra, pela Onda da Vida, vai parecer-lhes

como a única possibilidade de escapar a todo sofrimento, a todo desequilíbrio, a toda doença e a todo
obstáculo e que se, pelo contrário, vocês resistirem, que se, pelo contrário, vocês não viverem (por uma recusa

que não pode vir senão de vocês) o que acontece, bem, vocês serão responsáveis pela sua Liberdade.

*** 

O Amor que está aí, que se manifesta através das nossas Comunhões e das nossas Fusões, é a única
Verdade.



Todo o resto é apenas artefato, construções, que apenas tem sentido através da limitação deste mundo.
Mas vocês não são deste mundo.

Vocês são muito mais amplos, muito maiores do que o que lhes dá para observar a sua consciência limitada,
deste corpo, desta vida.

Mas o que eu digo não tem que ser aquiescido, porém vocês irão vivê-lo, vocês irão viver os efeitos e assim,
portanto, são vocês mesmos que irão se colocar na Liberdade ou nos apegos deste mundo.

Tudo se realiza em vocês.
O Canal Mariano está finalmente pronto.

Imirjam nisso, e vocês irão encontrar a Paz.
Imirjam na sua Verdade Eterna, e vocês irão viver a Paz.

*** 

Tentar resistir, tentar opor-se ou se confrontar com este mundo, nos seus desequilíbrios, fará apenas fazê-los
resistir e sofrer.

Então, é claro, para vocês, existem, através das coisas que não se referem à sua vida, mas ao planeta, na sua
totalidade, elementos que podem ser difíceis, que podem ser mesmo terríveis, mas nada disso pode se

manter diante do Amor, nada disso pode ser real, na condição de vocês mesmos se tornarem esta Verdade e
esta Beleza, na condição de vocês permanecerem na consciência das nossas reuniões, na consciência das

Pazes supremas, dos Alinhamentos, das meditações, basicamente de tudo o que vocês percebem em certos
momentos, e de onde vocês irão tirar uma força cada vez mais viva e cada vez mais evidente, para

manifestarem-se, muito além deste mundo, justamente, nas suas Moradas da Eternidade.

*** 

O tempo da nossa União, do nosso Amor, e da sua Liberdade, está aí.
Dessa maneira, é claro, segundo o seu olhar, se o olhar for aquele dos seus olhos, da sua pessoa, dos seus

interesses neste mundo, bem, isso irá afastá-los do Amor.
Por outro lado, se o olhar for aquele dos nossos Encontros, da minha Presença ao seu lado e das nossas
Presenças ao seu lado, então esse olhar não poderá nunca mais ser separado, dividido, inscrito no medo,

inscrito na continuação deste mundo.
Vocês irão viver, realmente, a Liberdade.

Vocês irão viver, em Consciência, esta Liberação.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos ao lado de vocês: naturalmente, vocês irão vivê-lo, vocês que

foram os Ancoradores, os Semeadores da Luz, ou vocês que irão descobrir a Luz, agora.

*** 

Tudo o que acontece, acontece no exterior de vocês e em vocês.
E o que acontece, em vocês, é muito mais abrangente, muito mais importante do que o que este mundo vai ter

de atravessar.
Se vocês aceitarem entrar no que vocês São, o que vocês irão viver será tão intenso que o seu olhar irá mudar,

que os seus hábitos irão mudar, em todos os níveis.
Durante esses tempos (que são tempos extremamente reduzidos em duração, mas extremamente fortes em
intensidade, pois as Vibrações da Luz, a própria Onda da Vida, vêm aquecer este Efêmero que está aí e que

não é a verdadeira Vida), eu estou ao lado de cada um de vocês.
Alguns de vocês respondem à minha Presença, pela Onda da Vida que sobe e que se deixa viver esta

felicidade e este Êxtase, onde nada mais existe senão o espaço da nossa Comunhão e o espaço da nossa
Fusão.

Não há melhor preparação, de agora em diante.
Não há melhor possibilidade de viver essa Passagem.

*** 

Doravante, e para aqueles de vocês mais assíduos no Abandono de si mesmos nos seus hábitos e no que é
limitado, entre vocês que são os mais adiantados, enquanto Libertadores, eu irei instalar a minha Presença

permanentemente.
Além do Apelo que lhes é próprio, e como foi explicado pelos Arcanjos, o fato de Comungar,

permanentemente, entre vocês, irá insuflar toda a potência do Amor, toda a Vibração do Amor e vocês irão se
desvencilhar do confinamento.

Vocês irão encontrar, seja comigo, seja com as minhas Irmãs ou com alguns Anciãos, vocês irão encontrar,
nesta União e nesta Comunhão, o que vocês tinham perdido.

A multidimensionalidade, a Transparência, a Humildade, a Simplicidade, irão se ampliar gradualmente e à



medida que nós nos conscientizarmos da nossa União, da nossa Comunhão.

*** 

Deste modo, eu vim convidá-los, vocês que estão aqui, vocês que irão me escutar, vocês que irão ler, quer
vocês sejam Libertadores ou ainda hesitantes e vacilantes.

Se vocês realizarem o que disse o Arcanjo MIGUEL, esta noite, vocês irão constatar, com evidência, que algo
de irremediável mudou, algo que os preenche, que abre vocês e que vocês saem, real e literalmente, de tudo o

que vocês ainda estavam apegados, de todas as suas crenças, de todas as ilusões desta vida.
O que chega é a verdadeira Vida, a Vida Eterna, aquela que não se constrange com o medo, com um corpo,

com este mundo.
Isso não é, aí tampouco, uma necessidade de fugir deste mundo, mas, sim, a Verdade do que vocês São, e

unicamente isso, que vocês irão chamar.
Estejam atentos ao que irá se manifestar do lado esquerdo de vocês.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu me aproximo de vocês, cada vez mais, perguntando-lhes se
vocês querem ser Livre, se vocês querem alcançar de novo as Moradas da Paz Suprema, as Moradas da Paz e

do Amor.
Nossas Comunhões, nossas Uniões vão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, cada vez mais
sensíveis e, sobretudo, entre vocês, para alguns, cada vez mais permanentes, e eu estarei, efetivamente, ao

lado de vocês.

*** 

Dessa maneira, é claro, no olhar da personalidade, isso não pode ser.
Há uma negação, antes mesmo de vivê-lo, porque em meio à personalidade, se ela aceitasse esse contato, ela

sabe pertinentemente que ela iria desaparecer.
Eu venho inspirá-los, além do meu Apelo coletivo, da Força, do Amor e da Paz, para viver o que é para viver,

aqui: a Liberação da Terra e a sua Liberação.
Lembrem-se também de que o Amor e a Luz são Inteligência e de que, se vocês aquiescerem, o Amor e a Luz

irão guiar a sua vida, muito melhor do que vocês o fariam nesses tempos particulares.
Aí também, cabe a vocês decidir, cabe a vocês ver o que vocês querem e o que vocês podem.

Vocês podem efetivamente alegrar-se, e este alegramento nada tem a ver com os prazeres e os desejos
deste mundo.

*** 

As experiências realizadas pela sua consciência transformam-nos, mais do que nunca.
Tudo o que é vivenciado é uma pedra trazida ao seu edifício de Amor e de Eternidade.

Então, é claro, no que é para viver, agora, para vocês, os Libertadores e aqueles que acolhem o que eu Sou,
isso poderá parecer, para aqueles que estão na resistência, como uma ilusão, como algo que eles não podem

compreender e que então, é, para eles, perigoso.
Não se ocupem disso.

A Luz e sua Inteligência, o Amor e sua Beleza, extirpam-nos literalmente de tudo o que não é desta Eternidade,
deste Amor, sem que vocês nada tenham que fazer.

Tudo irá se desenrolar perfeitamente, pois vocês trabalharam, vocês tornaram possível a minha Presença ao
seu lado.

E se a minha Presença ao lado de vocês for permanente, vocês serão nutridos, pois uma Mãe nutre os seus
filhos com o Maná Celeste e este Maná Celeste não tem necessidade de nada mais.

Então, naturalmente, para um corpo humano, isso pode parecer impossível.
Isso é impossível enquanto eu não estiver aí ou enquanto uma das minhas Irmãs não estiver aí.

Mas a permanência da nossa instalação, muito rapidamente, irá permitir-lhes constatar os efeitos da nossa
Presença.

Vocês não terão necessidade de mais nada, nem de dormir, nem de comer, nem de discutir, nem de lutar.

*** 

Vocês irão imergir, cada vez mais, no nosso Encontro, porque tudo ali está, porque, neste Encontro, vocês
vivem a Liberdade, independentemente do que for ainda este mundo.

E aí também, convém se colocar a questão: “vocês querem ser Livre, vocês querem Comungar, vocês querem
Fusionar ou vocês preferem permanecer confinados, vocês preferem realizar o que é para realizar sobre este

mundo ao invés do que eu lhes proponho?”.
Uma Mãe amorosa deixa Livre os seus filhos: eu proponho a vocês e vocês decidem.



Aí está a Liberdade.
Ninguém virá contrariar as suas escolhas, mesmo se algumas dessas escolhas, até o momento da Liberação
coletiva, possam levá-los a alguns elementos que, no momento, podem parecer-lhes desagradáveis, difíceis.
Vocês escolheram, ninguém mais do que vocês escolheu isso, porque esses momentos são privilegiados e
eles estão inscritos de toda a Eternidade e eles são, se pudermos dizer, uma forma de consequência direta

das suas escolhas.

*** 

Eu responderei a cada um de vocês, como as minhas Irmãs lhes disseram, mas a instalação desta
permanência da minha Presença pode desestabilizá-los em um primeiro momento, apenas pelo

desaparecimento de todas as necessidades deste corpo que vocês habitam.
Isso não tem que ser um esforço da vontade ou uma necessidade de conformar-se ao que eu teria, por

exemplo, anunciado, mas, bem mais, a sua Verdade que é para viver, se vocês aceitarem, como isso foi dito,
desaparecer, na totalidade.

Se vocês desaparecerem (no nível do intelecto, no nível das suas emoções, no nível da atração por este
corpo), vocês irão constatar que vocês ali sempre estão, neste corpo, mas que nunca mais as coisas serão

como antes.
Nunca mais vocês poderão dar peso a um sofrimento, pois vocês irão se aliviar, cada vez mais facilmente, em

um Amor cada vez maior, que existe entre nós, mas que existe, também, e principalmente, em vocês.
Vocês irão vivê-lo, e vocês irão vivê-lo cada vez mais intensamente quando vocês se beneficiarem dos influxos

do Manto Azul da Graça nessas três últimas sessões, deixando-se viver as percepções de que lhes falou o
Arcanjo MIGUEL (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o Manto Azul da Graça” e a referência às quintas-feiras 05, 12

e 19 de julho) (1).
A potência irá sair daí.

Todas as questões serão varridas diante da evidência do que vocês São.
Vocês foram nomeados os Filhos da Liberdade e vocês são, também, os Libertadores da sua própria

Liberdade, desta Terra.
Ao restabelecer esta Comunhão e esta Fusão com os nossos Planos, vocês firmam o Retorno à sua Casa, no

seu futuro.
Aí também, eu repito, cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir: onde vocês se posicionam, onde vocês se

colocam, vocês estão prontos para me acolher?

*** 

Como Mãe, eu o sou, o tempo todo, agora, porque eu já estou ao lado de vocês.
Eu permaneço com vocês, ao seu lado, e em vocês, nesta Comunhão e nesta União, Fonte de Alegria, porque

se trata do Reencontro.
Reforçando, para vocês, aqui, para vocês que irão escutar, para vocês que irão ler, porque nós vamos

intensificar a nossa Comunhão, a nossa União, o nosso Amor, independente do tempo, independente do
espaço, independente deste mundo.
No Silêncio, revela-se a nossa União.

*** 

A Vibração do que foi nomeado, o 11º, o 12º Corpo, vai testemunhar também e ser a testemunha desta
Comunhão.

Os últimos véus que os alienavam, estão, neste momento, prestes a desaparecer, totalmente.
Eu os convido a estar à escuta de vocês mesmos e, sobretudo, de nós mesmos.

Aqui mesmo, nesta Paz, eu os acolho, como vocês me acolhem.
Muitas manifestações vão aparecer, quer seja em suas noites, nos seus Céus, nos seus momentos de

tranquilidade, ou nos momentos ordinários.
Não recusem isso.

Vivam o efeito e a Verdade porque, através disso, vocês irão descobrir, como eu disse, tudo o que é
necessário para viver, agora, o que é para viver.

Lembrem-se também de que vocês não podem levar ninguém, aí onde vocês estão e ali aonde vocês irão, de
que o único testemunho que vocês podem dar é a vocês mesmo e àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs

que irão lhes aparecer, muito facilmente, eles também, como Libertadores.
Pois, ao encontrar um Irmão e uma Irmã que vive esta Liberação e que é um Libertador, o Som que vocês

ouvem irá se tornar mais intenso e será mais agudo.
Isso já foi explicado para vocês.

Isso será, de algum modo, uma testemunha e o barômetro das diferentes interações possíveis, ainda, sobre
este mundo.



Lembrem-se também do que lhes disseram os Anciãos: que qualquer apego é uma resistência à minha
Presença.

Eu nada venho pedir senão para Ser vocês mesmos, eu não venho pedir para mudar a sua vida porque, isso, é
o mundo que irá mudá-lo.

Mas mudar o que vocês são para desaparecer do que vocês não são, de tudo o que apenas passa e que
causa resistência e sofrimento.

Porque eu venho trazer-lhes a Paz da Liberdade, a Paz do Amor, que não é outra senão vocês mesmos
quando vocês não estão mais submissos às Ilusões, ao Efêmero.

*** 

Por meio dessas palavras, eu rendo Graças à sua escuta, ao seu acolhimento, à nossa União, à nossa
Comunhão, à nossa Fusão, e à Dissolução de todas as ilusões.

Lembrem-se de que nenhum olhar exterior pode trazer-lhes o que eu trago a vocês.
Trata-se de prioridade, trata-se de mecanismos que lhes foram longamente explicados, sobre a Atenção e a

Intenção e, sobretudo, sobre a Transparência e sobre a Infância.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque vocês terão necessidade disso, em determinados momentos,

mas vocês podem contar conosco.
Nós assistimos, juntos, ao seu Renascimento.

*** 

Filhos bem amados, aqui e por toda parte, vocês que estão abertos, vocês que trabalharam e que irão
trabalhar, de algum modo, na vanguarda.

Estejam lúcidos.
Sejam Humildes.

Sejam Transparentes.
Nada parem, nada bloqueiem, nada rejeitem, porque, na Paz do nosso Encontro, nada pode existir para alterar

o que vocês irão encontrar: vocês mesmos, além de qualquer papel, além de todo o Efêmero.
Sejam Humildes.

Rendam Graças como nós rendemos Graças.
Voltem-se para nós, como nós estamos voltados para vocês.

Aí está a Passagem.
Amem, não como necessidade de mostrar ou de demonstrar, mas simplesmente sendo o que vocês São.

*** 

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu marco encontro com vocês quando vocês o desejarem,
porque nós estamos aí, porque todas as separações, todos os Véus, todas as camadas isolantes, não estão

mais, para nós, não existem mais.
Realmente.

Somente as suas próprias resistências podem ainda estar ativas, mas, mesmo essas resistências, não
interessam para vocês.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se seguir, sem qualquer exceção.
Se vocês adotarem este preceito, vocês irão constatar, por vocês mesmos, esta Verdade essencial.

Eu os beijo na face e eu aperto vocês no meu Coração.
Eu me apoio em seus braços e eu lhes digo, se vocês desejarem, até logo, a qualquer hora que vocês

quiserem.
Eu sou MARIA e eu lhes digo, boa Paz.

Isso começa esta noite.
Alguns de vocês se adiantaram, no seu ardor em viver a sua Liberdade, em viver a sua Liberação.

Alguns estarão um pouco atrasado.
Isso não tem importância.

Eu Amo vocês.
Até logo. 

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

1 - Acolhimento do Manto Azul da Graça [Protocolo]



http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*** 

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articled991.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-5_juillet_2012-articled991.pdf
05 de julho de 2012
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Bidi - 13 de julho de 2012 - Parte 1

Bem, BIDI está com vocês.

E eu os saúdo.

Antes de começar, eu tenho a precisar que essa forma de conversa será, doravante, concluída.

De fato, tudo o que concerne aos dados gerais sobre o Absoluto foi-lhes dado.

Contudo, não creiam ter terminado comigo, mas nossas próximas trocas mostrarão a vocês, eu espero, o próprio
princípio da refutação e da conduta que lhes será a mais proveitosa (se tal é sua escolha).

Eu os convido, portanto (se isso é, para vocês, importante), a ler e reler – ou escutar – o que eu já disse.

Eu os lembro de que o impacto de nossas conversas faz-se de dois modos distintos.

O primeiro é a resposta às suas questões: estas – orais – criam, em vocês, o que eu chamaria um movimento.

O movimento das palavras nada é.

O que é importante, nesse primeiro tempo, não é qualquer compreensão intelectual, mas, efetivamente, a ação direta
do que é emitido entre nós.

A compreensão – no sentido intelectual – faz o objeto da leitura da questão e da resposta.

Há, portanto, efetivamente, dois tempos: um primeiro tempo que vocês nomeariam – em suas palavras – Supramental,
e um segundo tempo que se dirige à personalidade.

O objetivo, eu os lembro, não é apreender a personalidade, mas, efetivamente, desapreender-se dela, a fim de dar-se
a ver – para além do que é visto – o que vocês São, em Verdade, bem além do jogo da encarnação, bem além desse

saco de alimento, desse saco de pensamentos ou de suas emoções.

A Vibração emitida é o que é – neste período que vocês vivem – o elemento o mais adequado, que permite criar essa
ruptura, essa solução de descontinuidade, que os leva a reposicionar o que eu nomeei o ponto de vista.

O apoio de meus escritos vem, em um segundo tempo, como um elemento de lógica racional e cartesiana, que
permite ao ego, aí também, enfraquecer as próprias zonas de resistência dele.

Entenda-se que, qualquer que seja o impacto Vibratório, qualquer que seja a lógica cartesiana (que lhes é dada a
ouvir, a perceber, a sentir), o elemento que continuará essencial e importante é a qualidade – para além da Vibração
– de sua recepção no Amor e no Coração (mesmo se, voluntariamente, minha voz tenha um impacto que é situado

acima do Coração), que permite liberá-los, com isso, dos condicionamentos (das crenças, das suposições, de tudo o
que é efêmero, de tudo o que é ilusório), a fim de pôr a nu o Coração de quem vocês São, para além, mesmo, do «Eu

sou», para além, mesmo, da Consciência.

Isso dito, podemos começar.
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Eu esclareço que o nascimento, em sua consciência, no «Eu sou» (e no Estado de Ser, para muitos de vocês), de
estruturas nomeadas Antakarana (ou Canal Mariano), permite reduzir a potência Vibratória destinada à sua garganta.

Podemos começar.

Questão: eu não consegui liberar uma pergunta.

Se não há questão, então, isso requer uma única resposta: esqueça-se.

Buscar uma questão é, já, uma projeção (necessária, porque solicitada por meus cuidados).

Se nada pode aparecer em uma projeção, se o espaço de seu mental permanece – e continua – vazio, então,
inevitavelmente, esse vazio desembocará na própria resposta.

A questão faz apenas traduzir o sentido de uma interrogação.

A resposta – além mesmo do que eu possa dizer, além mesmo do que vocês possam ler – resume-se em uma única
questão: «quem eu sou, além do «Eu sou»?

E, enquanto há um «quem», há um sentido de uma identificação e, portanto, de uma projeção e, portanto, uma
negação do Absoluto, porque o Absoluto não é mais uma pessoa, mesmo se o saco esteja aí, mesmo se a vida aja
por si mesma, mesmo se vocês deixem desenrolar-se o que se diz, apenas a partir do momento em que seu olhar e

toda observação deixam lugar ao Absoluto.

Eu o convido, portanto – uma vez que você não tem questão – a responder à minha questão, quando eu voltar:
«quem é você?», ou, então, se prefere: «você tem o sentido de ser uma pessoa?».

Questão: vários intervenientes falam-nos de efetuar uma escolha: ou aquela de deixar o Absoluto desvendar-se, ou
voltar, entre aspas, a uma Dimensão (como aquela de nossa origem estelar, por exemplo).

Nós temos, realmente, ainda, a escolha, ou essa escolha já está estabelecida (e isso, talvez, mesmo antes do início
dessa vida)?

Por outro lado, se escolha há, como estar, verdadeiramente, certo de que, no fundo de nós mesmos, está-se pronto
para ser, entre aspas, Absoluto ou que se tem, ainda, sede de experiências?

O Absoluto não conhece essa vida, nem vida alguma: ele saiu desse saco, ele deixa esse saco viver.

A partir do instante em que há o sentido de uma questão, em relação ao desenrolar temporal e linear, há, obviamente,
não Absoluto.

A partir do instante em que a consciência existe em um «Eu» ou um «Eu sou» (na crença em uma encarnação
qualquer), há persistência da experiência.

Assim, portanto, no modo pelo qual você formula sua própria questão, você continua sob a influência da lei de
causalidade e, portanto, sua consciência é projetada.

Ainda uma vez, não há qualquer julgamento, mas, simplesmente, o fato de atrair sua consciência para o que ela
acaba de emitir.

O Absoluto sempre esteve aí.

É a projeção da consciência que o distancia dele.

Crer nessa vida – crer que você vive o que você vive – coloca-o, de maneira irremediável, no «Eu» ou no «Eu sou».

Então, o «Eu sou», como nas camadas de cebola, é, por vezes, necessário, mas é preciso estar, efetivamente,
consciente de que o «Eu», mesmo da consciência, é apenas repetição, projeção e olhar exterior.

É preciso soltar, também, isso.

O Absoluto não é uma evolução.

A evolução pertence ao «Eu» e ao «Eu sou».

O Absoluto não é concernido por qualquer evolução, qualquer melhoria, qualquer transformação, qualquer Vibração:
é o estado que é além da consciência e além de todo estado.

Se, um instante, o corpo não é mais percebido; se, um instante, o mental não está mais ativo; se, um instante, as
Vibrações cessam, você se junta ao estado chamado Maha Samadhi ou Turiya, que lhe dá a viver a experiência da

Infinita Presença.



Os contatos – sejam os nossos, entre nós, sejam aqueles de entidades bem além desse plano – levam-nos,
progressivamente, a realizar a Dissolução.

Em caso algum isso pode ser uma escolha efetuada pelo consciente, seja no «Eu» ou no «Eu sou».

Apenas quando você solta o «Eu», apenas quando você solta o «Eu sou», quando aceita desaparecer, inteiramente,
é que a Liberação ocorre.

Sem isso, não há Liberação.

Enquanto você crê ser, você não pode Ser no Não ser.

Você não pode estabelecer-se Absoluto.

E, portanto, sendo parte de uma evolução, de uma transformação, de uma Vibração, você permanece nesse
espelhamento (nessa projeção nomeada consciência), enquanto há consciência moral, enquanto há consciência do

«Eu sou», enquanto há um «Eu sou Um» (que foram, no entanto, certamente, para muitos de vocês, etapas
importantes, com um sentido importante e uma missão importante).

Mas compreendam, e apreendam que não há missão alguma.

Enquanto vocês procuram um sentido na encarnação, enquanto procuram um sentido em qualquer espiritualidade,
continua o «Eu sou» e continua a Ilusão e o efêmero.

Ser Absoluto não pode ser, em caso algum, uma crença nem um estado.

Mas só aquele que o realiza, para além de toda Realização, sabe disso.

Como dizia o Comandante (ndr: Omraam Mickaël AÏVANHOV), fechado em um saco – que ele chamou frasco – como
você quer conhecer o que está fora de seu frasco, qualquer que seja esse frasco?

Só a consciência crê poder encontrar-se.

Ela não se encontra, jamais, porque nada há a procurar.

O trabalho que vocês realizaram, no «Eu sou», permitiu instalar o que vocês nomeiam Canal Mariano (acesso à
Multidimensionalidade), mas não é, e em caso algum, o objetivo.

Esse objetivo é temporário, transitório e efêmero e não os faz, de modo algum, sair do efêmero.

O medo é o elemento motor: o medo da perda da individualidade, o medo da perda da personalidade, o medo do
neant.

Porque, de seu ponto de vista, o que vocês nomeiam neant é vazio, é absurdo, enquanto, de nosso ponto de vista, é
esse saco que é absurdo.

Os pontos de vista não são os mesmos.

Cada um tem sua Verdade.

Mas existe apenas uma Verdade Absoluta.

É claro, todos os princípios existentes nesse mundo, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos têm uma
lógica que lhes é própria, baseada na Dualidade.

Outro olhar os faz mergulhar na Unidade – para além da Dualidade – e penetrar os espaços da não Dualidade,
realizando a Passagem do «Eu» ao Si.

Resta, agora, a Passagem ao não Si que é, eu os lembro, a única coisa que é Absoluta, Eterna.

A única Realidade.

Mas, enquanto estão – o que nomeiam, vocês mesmos – no caminho, vocês não podem revelar o que vocês São,
para além do ser.

Vocês apenas podem, perpetuamente, continuar.

E esse perpetuamento não é infinito: ele se repete como um círculo que gira em si mesmo (ou uma espiral, se
preferem), a partir do instante em que vocês saem do confinamento dito inicial.



Se eu tanto insisti no fato de que vocês não são esse saco, de que vocês não são qualquer regra que adotam, é,
efetivamente, aí que está o problema: vocês aplicam, pela consciência – a sua, onde quer que vocês estejam –

regras.

Essas regras permitiram construir algo.

Se posso tomar o exemplo, é como quando vocês colocam o concreto: é preciso uma cofragem [ndt: forma de
concreto armado].

Vocês olham a cofragem e continuam a cofragem.

Vocês observaram a construção do que estava na cofragem, com um sentimento de solidez, chamado o Samadhi, o
Si.

Mas, em definitivo, não há cofragem, nem concreto, nem nada do que vocês creem, percebem, sentem, imaginam.

Questão: a consciência do «Eu» está apagando-se, claramente, e o vazio apresenta-se, furtivamente (e a perda da
Presença, mesmo).

O mental agita-se, também, de modo agudo, assim como meus olhos (em estado meditativo).

Como permanecer nesse vazio, sem mover-se?

A resposta está no próprio enunciado de sua questão.

Quando se produz esse estado – que é nomeado a Infinita Presença ou Última Presença – aceite cessar de olhar e
de observar.

A aniquilação total da consciência deve fazê-la lembrar-se do que acontece quando você dorme: o mundo
desaparece, o observador desaparece.

Mas, é claro, logo ao acordar, você se esqueceu disso.

Exceto, talvez, nos primeiros momentos do acordar, quando você não sabe mais quem você é, nem em qual mundo
você está.

Se você se rememora desse estado, se você é capaz de ver, em você, esse momento do acordar (que é, de fato, um
adormecer), então, haverá continuidade.

A Infinita Presença do observador, que vive a Presença no «Eu sou», desaparecerá por si mesma.

Isso não é uma Passagem, mas uma constatação.

Porque, naquele momento, não há mais corpo, não há mais mental: resta-lhe o observador, o testemunho.

Mesmo este, deve aniquilar-se.

É claro, o mental – como eu disse – tem tendência a manifestar nesses momentos.

Se vocês são Absoluto com uma forma, então, naquele momento, há Passagens (do «Eu» ao Si e do Si ao Absoluto).

Mas a primeira vez, não é uma Passagem.

Portanto, não há marcador a procurar no que você vive, mas faça desaparecer o que se vive, pela própria refutação.

A parada da projeção, a parada da iluminação faz desaparecer o mundo.

E eu entendo por «mundo», tanto o mundo exterior como o mundo Interior.

Aí está o Absoluto.

E você compreenderá, naquele momento, a partir do instante em que isso É, que isso sempre foi, e que só a
perspectiva de sua posição – de seu ponto de vista – impediu-a de revelá-lo.

Essa espécie de aniquilação (esse grande vazio), tal como pode experimentá-lo a personalidade (o desaparecimento
e a Dissolução total) é Absoluto, qualquer que seja a evolução ou o futuro desse saco de alimento, como de

pensamentos.

Mas é preciso não mais observar, não mais olhar.

Nesse desaparecimento encontra-se a Verdade, e há apenas uma: ela é Absoluto.



Todo o resto são apenas projeções que lhes dão a crer e a viver experiências.

Essas experiências são fonte de prazer, são fonte de enriquecimento.

Mas como é que o que é perfeito, de todos os tempos, pode ser enriquecido do que quer que seja, uma vez que você
é Absoluto?

O observador deve apagar-se, como a luz apaga-se.

Quando a luz apaga-se, não há mais projeção.

Só há o Amor.

Mas não o amor, tal como vocês o projetam, esperam ou recebem: vocês passam do amor projeção/recepção, como
Amor, vocês mesmos.

O Absoluto, então, está aí.

A Onda de Vida (sua propagação, sua Liberação) conduziu-os, de maneira coletiva, a viver o que, em meu tempo, não
era realizável, coletivamente.

Aí está a grande diferença.

Quando os Anciões falam-lhes de Liberação, é a liberação das ilusões, que lhes dá a ver a Luz, a viver a Luz, a fazer
desaparecer o efêmero.

Tudo o que é efêmero e conhecido não pode ser a Verdade.

É muito difícil, para o «Eu», como para o «Eu sou», representar-se o que quer que seja.

Como alguns disseram, seu Reino não é desse mundo e, no entanto, vocês aí estão.

Então, é preciso fazer cessar a própria experiência.

Não é questão de pôr fim à vida, mas, efetivamente, de viver a Vida, coisa que não podem realizar e Ser, enquanto
vocês a projetam, em relação ao que quer que seja.

Porque vocês não são Livres.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que ser livre é renunciar à encarnação: é um erro.

Sejam Livres, e esse saco ficará muito bem.

Ele não parará.

Ele viverá a Liberdade, porque vocês não estarão mais condicionados nem por sua história, nem por esse mundo,
nem por qualquer crença que seja, nem por qualquer Véu que seja.

Naquele momento (e unicamente naquele momento), vocês serão Livres e Autônomos, inteiramente.

Enquanto o mundo existe, vocês não são Livres.

O próprio princípio da Liberdade foi, sobre esse mundo, totalmente alterado, por uma frase que, no entanto, vocês
pronunciam sem parar: «amem-se uns aos outros».

Mas, o que é que ama um e o outro, se não são os apegos?

Porque, enquanto há outro, vocês estão separados, mesmo se defendam a Unidade.

É preciso, primeiro, não mais estar separado.

O outro não existe mais do que vocês.

E, no entanto, vocês estão presentes.

Mas é o olhar que deve mudar.

Vocês não têm que matar nem um, nem o outro.

Simplesmente, deslocar-se, colocar-se onde vocês devem estar: no que não é efêmero, nem condicionado, nem



condicionante.

Então, quando vocês são Absoluto, tudo isso é claro.

Não são as palavras que são balbuciadas, mas a Verdade Absoluta do que vocês São.

As palavras que eu empreguei – como mudar de olhar ou de ponto de vista – são, não se pode mais exatamente, no
que acontece.

Mas, enquanto vocês estão fechados no saco vocês não podem, mesmo, nem apreendê-lo, nem concebê-lo, nem
mesmo vivê-lo.

Eu repito que a refutação não é a negação ou a oposição e, ainda menos, uma reação.

Não é um jogo mental.

Enquanto vocês aderem a qualquer frase que seja, a qualquer crença que seja, a qualquer efêmero que seja, vocês
não são Absoluto.

O problema é que o «Eu» e o Si são persuadidos de que o Absoluto é a negação do «Eu» e do Si (a aniquilação
deles).

Mas isso não é verdade.

A refutação deles não conduz ao neant, mesmo se o sugira, mesmo se ele vá encontrar todos os pretextos para
afastar-se do Absoluto: é o papel dele e é o papel deles.

Não foi por acaso se vocês foram nomeados, alguns de vocês, os Liberadores.

Mas os Liberadores não são salvadores, nem socorristas.

Eles são, ainda menos, Testemunhos.

Eles são Transparentes.

Transparentes para o quê?

Para esse mundo.

Nada interfere neles, mesmo se possam manifestar uma personalidade.

Mas a personalidade deles não é a personalidade daquele que está no «Eu sou», porque um sabe que joga e o outro
não o sabe.

O que explica, certamente, do mesmo modo, que houve uma comparação – uma confrontação, tanto em vocês como
em seu exterior, sobre esse mundo – entre o «Eu» e o «Eu sou» (ou o «Eu» e o Si).

Do mesmo modo, hoje, alguns de vocês vivem a ruptura dos últimos apegos.

E isso, como vocês o chamam?

Se vocês são Absoluto, vocês não o chamam.

Vocês não o veem.

Se vocês estão no «Eu sou», podem ali colar todos os nomes que lhes passem pela cabeça.

Mas isso nada mudará.

Se vocês estão no «Eu sou», hoje, há, em vocês, a necessidade da experiência.

Não concebam, jamais, o Absoluto como um objetivo, porque ele afasta-se de vocês.

O Absoluto É, independentemente de vocês, quer vocês estejam no «Eu» ou no «Eu sou».

Superem isso.

Saiam dessa história de que há algo a procurar, de que há algo a encontrar.

Vocês têm, muitos de vocês, ancorado a Luz.



Vocês têm sido felicitados, porque mudaram a natureza do «Eu» para o «Eu sou».

O «Eu sou» é Liberdade, mas não é Liberação.

É o ponto de vista: há consciência ou não consciência?

O Absoluto não pode ser afetado nem pelas emoções, nem pelas feridas, nem pela morte, porque ele sabe, muito
bem, que nem a emoção, nem a ferida, nem a morte, jamais, existiu.

Isso os chama, ainda mais, a saber: de onde vocês olham?

Vocês se olham desse saco, desse mundo ou não?

Crer que, olhando desse mundo, vai permitir-lhes dele extrair-se, é uma ilusão.

A prova: é, efetivamente, um evento qualificado de exterior (que vocês nomeiam a Onda Galáctica, Cósmica, Solar,
pouco importa), que vem ajudá-los, mesmo se vocês tenham feito o trabalho.

Se não houvesse isso, vocês deveriam esperar o fim desse saco pessoal para serem Liberados, ao mesmo tempo
sendo Liberados Vivos.

Mas, enquanto vocês concebem que exista um apego a esse saco, aos seus pensamentos, às suas ações, a um
próximo (qualquer que seja), vocês não podem ser Liberados.

Isso foi chamado de diferentes modos: Abandono do Si, Renúncia, Sacrifício, Ressurreição.

Vocês podem ali colar todas as palavras, todos os conceitos, mas vocês não são um conceito.

Questão: em mim, não há mais questão.

Eu me deixo viver, mas os pensamentos continuam aí.

Refutá-los será suficiente para afastá-los?

Os pensamentos são o que eles são.

A partir do instante em que você interage nesse mundo, nesse saco, o pensamento está presente.

É diferente viver Absoluto, com uma forma, do que manifestar a personalidade e seus pensamentos, na vida comum.

Aquele que é Absoluto constatará que há pensamentos.

Esses pensamentos não terão qualquer tomada, nem na personalidade, nem no Eu sou e, ainda menos, no Absoluto.

O pensamento passa, nada há, portanto, a superar: apenas olhá-los passar, porque o Absoluto mostra que os
pensamentos não vêm de você.

Eles nascem e desaparecem, como as questões e as respostas.

São apenas jogos de interações e de reações.

O importante é saber se você está submisso aos seus pensamentos ou se seus pensamentos fazem apenas passar,
sem submetê-lo.

Não dê importância a eles: refute-os.

Mas isso não os fará desaparecer porque, como você quer comer se esse saco não lhe diz para comer?

Há, efetivamente, o pensamento de um apetite, ou de um comportamento, que estará aí.

A clarificação dos pensamentos faz com que, a partir do Absoluto com uma forma, os pensamentos não o
condicionem mais.

Os pensamentos servem para nutrir esse saco e essa vida, mas eles não são você.

Eles subsistirão, o que quer que você faça, exceto no Samadhi e exceto no momento em que você se recoloca no
Absoluto com um saco.

Não atribua, ali, importância, mas não os renegue: deixe-os passar e fique tranquilo.

O pensamento daquele que é Absoluto não tem qualquer ação, a não ser permitir a esse saco viver o tempo que ele



deve viver, e é tudo.

Aquele que está submisso aos pensamentos vai crer que deverá agir de acordo com esses pensamentos.

Ele vai chamar a isso intuição.

Nada tem a ver com a correção ou a falsidade do pensamento, mas, simplesmente: qual peso você atribui ali?

Qual lugar você dá aos seus pensamentos?

Enquanto há «eu», enquanto há «Eu sou», você está submisso aos seus pensamentos, exceto no estado de
Samadhi.

É o mesmo princípio do que aquele que é Absoluto e que vê onde está o confinamento, onde está o «eu», onde está
o «Eu sou», para ele, como para o que ele nomeia o outro.

Mas ele não é parte, ele não é mesmo mais o observador disso.

Ele os deixa passar.

Ele se serve deles, se eles são úteis para esse saco.

Mas, em momento algum, ele está submisso aos seus pensamentos, nem mesmo é afetado por eles.

O Absoluto em uma forma pode gritar.

Será que isso muda algo no que ele É?

Para aquele que escuta, sim.

Mas não para aquele que emite.

Porque ele emite de outro ponto de vista, para além de todo quadro, de toda referência e, sobretudo, de todo
condicionamento e, sobretudo, de toda crença.

É toda a diferença entre a verdade relativa e a Verdade Absoluta.

Aquele que é Absoluto exprime a Verdade Absoluta.

Como vocês dizem, no Ocidente: «eu e meu Pai somos Um», «o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que
vocês o fazem».

Essa Verdade é Absoluta, o que quer que vocês pensem, o que quer que emitam.

Porque aquele que exprime isso não está na reação.

Ele atua na interação, mas não é afetado, contrariamente àquele que vive o «eu» ou o «Eu sou».

Questão: enquanto não mais muita coisa desse mundo interressa-nos, é correto esforçar-se para implicar-se, ainda,
nesse mundo ou, efetivamente, deixar-se levar pelo fluxo desse desinteresse?

Cada Absoluto, na forma, cada Último Presente, em uma forma, é diferente,

A consciência, espontaneamente, apaga-se.

É claro, aquele que está estabelecido na personalidade, vai viver isso com horror.

Ele vai viver o fato de desaparecer.

Aquele que é Absoluto sabe, já, que nada desaparece, exceto esse corpo, exceto esse mental.

O desinteresse deve ser uma alegria extrema.

Porque aquele que é Absoluto não está no desinteresse, mas seu ponto de vista, Absoluto, dá-lhe a ver que é uma
ocupação, ligada à presença, ao aparecimento desse saco, dessa vida.

Mas ele não é essa vida, uma vez que ele é a Vida.

Toda a nuance – e ela é grande – está aí.

Mas alguns podem viver essa aniquilação.



Como você quer resistir?

Você é capaz de opor-se à sua morte?

Você é capaz de opor-se ao Absoluto?

Tudo está aí.

Enquanto você se opõe, há resistência.

Enquanto há resistência, há dualidade.

Mas, por vezes, o «eu» e o «Eu sou» são astutos, porque eles vão fazê-los crer que você é Absoluto para ter a paz.

Aquele que é Absoluto sabe-o, sem qualquer dúvida possível, sem questão e sem resposta, porque ele percebe,
simplesmente, que ele sempre esteve aí.

Ele não faz diferença entre um antes e um depois.

Ele toma consciência, tomando consciência.

É claro, aquele que está no «Eu sou» não pode aproximar-se, mesmo, da compreensão dessas palavras.

E ele gira em círculos.

O Absoluto não se põe mais a questão do interesse ou do desinteresse.

Ele vai deixar Ser, deixar fazer a Vida.

O que não quer dizer estar no desinteresse ou na não ação.

Mas a ação é conduzida pelo «eu» ou pelo «Eu sou», mas ele sabe que não é ele.

Aí também, vocês reencontram a noção de ponto de vista.

Onde vocês estão?

Quem faz o quê?

Quem reage e que age?

É isso que é preciso resolver.

Mas, quando isso é resolvido, vocês constatam, com estupefação, que ele sempre esteve aí.

Isso não apareceu um belo dia.

Vocês é que estavam afastados disso, por medo, por apego, por resistência, por adesão a crenças.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.

O que vocês veem são apenas projeções, histórias, memórias, ilusões.

No entanto, revelar isso não põe fim ao saco, mas muda-os, radicalmente, de ponto de vista, coloca-os além de toda
lei desse mundo.

O Absoluto não conhece qualquer lei.

Ele é Amor, mas não o amor que vocês imaginam.

Questão: a Onda de Vida tem por papel suprimir o observador?

A partir do instante em que não há mais resistência, a partir do instante em que o medo desaparece, a partir do
instante em que o sentido de um papel, de uma missão ou de uma função desaparece, a Onda de Vida não é mais

vista, nem vivida: ela é sua própria natureza.

Assim, portanto, superando e transcendendo a percepção da Onda de Vida, que se traduz pelo Êxtase (que nada tem
a ver com um desejo ou um prazer), naquele momento, a Onda de Vida conduz à Infinita Presença.

A revelação e a superação dela fazem-no perceber, no «Eu sou», que você é o não Si.



Não antes.

É, portanto, de algum modo, o que vocês podem nomear uma forma de preparação, uma antecipação do que vocês
São, em Verdade.

Sem Onda de Vida, vocês não são Liberados, vocês são Realizados.

Vocês serão Liberados, em um momento coletivo, que põe fim à ilusão coletiva.

Mas as circunstâncias não são as mesmas, conforme o Absoluto é o que você É ou conforme você crê perseverar e
permanecer até esse momento.

É preciso, efetivamente, esquecer-se de si mesmos, desaparecer, totalmente.

Isso não quer dizer nada mais fazer, mas deixar fazer.

É a não implicação, no sentido o mais nobre, não como uma negação, não como o fato de recusar, mas,
efetivamente, de não mais estar no mesmo lugar, de mudar de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista Absoluto não será mais ligado a esse saco, a essa pessoa, aos seus condicionamentos, às
suas feridas, à sua história, mas, efetivamente, a outra coisa.

Mas, enquanto vocês creem procurá-lo, vocês não o encontrarão.

É todo o resto, que é chamado efêmero, que deve desaparecer.

Não é uma ação, eu diria que é uma não ação, mas essa não ação não os impede de agir na vida.

Ela lhes desvenda, simplesmente, quem vocês São, para além do ser, para além dessa vida.

Questão: a Onda de Vida é a trama do Absoluto, do manifestado e do não manifestado?

Ela é a trama, o suporte, a manifestação, como a não manifestação.

Efetivamente.

E isso tem por nome Amor.

Mas não o Amor vivido na coroa radiante do Coração, mas o Amor que não tem mais qualquer noção de pessoa, de
ser, de indivíduo, de história.

É o Absoluto.

A Onda de Vida concorre para o desaparecimento da pessoa.

Porque essa pessoa não é mais identificada a qualquer medo, a qualquer limite, a qualquer papel, a qualquer missão,
porque tudo isso é superado e transcendido.

Não há mais qualquer sentido do «eu», o que não quer dizer que o «eu» desaparece.

A Onda de Vida, como vocês sabem, é ligada à Liberação da Terra e do Sol.

A própria Terra é uma projeção, ou uma emanação, como lhes foi dito, ligada, em ressonância e em espelho, a Sírius.

Mas o que é Sírius, para o Absoluto?

Ainda uma história, ainda uma lenda, ainda uma memória, mesmo livre.

Mudem de ponto de vista, aí também.

Tornar-se a Onda de Vida não é olhá-la viver-se; é, aí também, superá-la para transcendê-la.

Porque, naquele momento, vocês vivem a Essência de quem vocês São, nesse saco, para além desse saco, ou seja,
o Êxtase, que nada tem a ver com a Alegria.

O Êxtase é sua natureza.

A Alegria é uma projeção.

Não vejam, aí, qualquer noção negativa, é, simplesmente, um ponto de vista diferente.



Questão: eu vivi um início de dissolução com um amigo.

A surpresa e o incômodo fizeram-me retrair-me.

Você pode iluminar-me?

No próprio enunciado de sua experiência, o que aconteceu?

O medo esteve presente.

O que você nomeia, pudicamente, um incômodo, é um medo do próprio desaparecimento do «eu» e do «Eu sou».

Isso assinala um apego à forma, um apego a uma identidade.

Enquanto há apego a uma identidade, vocês não podem ser o outro.

Não pode, portanto, haver dissolução.

Vocês podem comungar, mas não podem dissolver-se, porque mantêm o sentido de uma presença, o sentido de um
observador, vocês não aceitam tornar-se o outro, que vocês São, em Verdade.

Vocês mantêm uma separação.

Isso faz parte, efetivamente, da experiência.

O Canal Mariano, e Maria, ou outros Arcanjos não são vocês.

Vocês vivem Comunhões que os aproximam do Êxtase, mas, enquanto vocês não são o outro, enquanto o sentido de
uma identidade não desapareceu, vocês estão, ainda, observando, vocês são o Testemunho.

Tornar-se o outro não é um jogo de palavras, nem uma crença.

É o que vocês São, em Verdade, desde sempre.

Para isso, é preciso deixar o lugar, o sentido do Acolhimento.

Mas esse Acolhimento não é a persistência daquele que acolhe, mas o desaparecimento daquele que acolhe, que
aceita tornar-se o outro, que não é mais, portanto, o outro, mas que é o mesmo.

Enquanto há medo há resistência.

Porque isso quer dizer que vocês estão apegados à sua história, à sua pessoa, ao seu corpo e, portanto, que há ego
e resistência.

Mesmo isso não tem que ser julgado, mas, simplesmente, ser olhado.

Todo sentido do «eu» deve desaparecer.

A Onda de Vida, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, o Fogo do Coração: todos esses efêmeros são destinados a
facilitar, como eu o disse, a tarefa.

Até o momento em que vocês percebam que não há qualquer tarefa.

A única tarefa é vocês mesmos.

São apenas jogos de projeção.

E vocês aderem, permanentemente, a isso.

Mas as experiências efetuadas, por sua intensidade e por sua novidade, podem conduzi-los a soltar isso, ou seja, a
não mais ser o Testemunho, o observador, a não mais ser vocês, a tornar-se o outro e, finalmente, aperceber-se de

que não há nem um, nem o outro.

E, aí, o Absoluto É.

Vocês veem, enfim, claramente, para além de qualquer visão.

Porque vocês são Transparentes.

Sendo Transparentes, vocês não podem mais interagir com o que quer que seja.



Vocês não são mais afetados.

Então, para alguns, isso vai traduzir-se como um sentimento de desaparecimento, de anestesia ou de hiperestesia.

Mas não parem aí, tampouco: vão além.

Vão até o extremo, até que vocês vivam que não há qualquer extremo, nem mesmo um início e, ainda menos, fim.

Porque vocês são o que estava aí, antes do nascimento, após a morte, que sempre esteve aí, antes da existência dos
planetas, das estrelas, das Dimensões.

Vocês são isso.

Mas ser isso é pôr fim às ilusões, a todo efêmero, a toda crença de que vocês evoluem, de que vocês devem
melhorar, de que vocês têm algo a conduzir.

Mas ser Absoluto não os impede de conduzir o que quer que seja.

Simplesmente, aí também, olhem: é o ponto de vista que não é o mesmo.

Ou vocês estão confinados, ou estão Liberados.

À primeira vista limitada, isso nada muda.

Mas, é claro que isso nada muda, porque o Absoluto nada tem a mudar, uma vez que, como eu disse, ele sempre
esteve aí, antes mesmo que vocês existissem em um saco.

Viver isso é superar e transcender, sem ocupar-se disso, toda história, toda memória, todo medo, todo sofrimento,
toda morte.

É restabelecer-se no que vocês São, de toda a Eternidade.

Questão: não tendo questão, eu posso receber o que você tem a comunicar-me.

O que eu tenho a dizer-lhe não é uma comunicação.

É, como eu disse no preâmbulo, uma Vibração, bem além de todo sentido inteligível, bem além de todo sentir e de
toda percepção que lhe é própria.

Se você não se coloca mais na posição daquele que escuta, na posição daquele que ouve, mas, unicamente, além de
todo observador, há uma ressonância que se cria nesse mundo, entre você e eu, até o momento em que seu ponto
de vista o faz viver que não há você e não há eu, que o leva a ir além do olhar, além da história, além, mesmo, do

instante presente.

A partir do instante em que todo sinal cessa, então, o Absoluto está aí.

Não é, portanto, uma comunicação, porque a comunicação parte de um ponto a outro.

É isso, na aparência e, unicamente, na aparência, porque há um sinal que é emitido, de lá, onde estou, para aí, onde
você está.

E esse sinal que é emitido de um ponto a outro, há ressonância, mas há, também, interpretação.

O próprio sentido da ressonância, a própria interpretação deve deixar lugar para a vacuidade, primícias ao Absoluto.

Em um primeiro tempo, você observa, escutando ou ouvindo, como eu disse.

Mas se você aceita ir além disso, você se aperceberá de que não há um ponto e outro, de que não há distância, de
que não há comunicação, nem mesmo relação.

Há Absoluto, a partir do instante em que cessam o Testemunho, o observador e a própria observação, a partir do
instante em que você considera que não há mais sujeito e objeto e, ainda menos, dois sujeitos.

Naquele momento, nada mais há a comunicar.

O Absoluto não se comunica, mas, para aquele que está no limitado, isso pode chamar-se uma comunicação, com
palavras, com Vibrações, com questões e respostas.

Mas, após isso, em definitivo, há o Absoluto, que não é nem função da questão, nem da resposta, nem de um, nem
do outro, nem do sujeito, nem do objeto, nem do que é veiculado pela Vibração.



Questão: na expressão «o corpo, a alma, o Espírito», o que é o Espírito e qual é sua relação com o Absoluto, se há
uma?

O corpo é o saco de alimento.

A alma e o Espírito são sacos que permitem a experiência e a projeção.

O Espírito seria o «Eu sou».

O Espírito não pode conduzir ao Absoluto, uma vez que, mesmo esse Espírito, deve ser entregue ao Absoluto: «Pai,
eu entrego meu Espírito entre suas mãos».

É o abandono de toda vontade própria, de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, de toda
veleidade de confinamento, de delimitação.

O corpo, a alma e o Espírito representam uma Unidade.

A Unidade não é Absoluta, porque o Absoluto contém tanto a Unidade como a Fonte, como todo o resto.

Assim, portanto, o que você É não pode ser condicionado pelo corpo, a alma e o Espírito, porque corpo, alma e
Espírito necessitam de um observador, um Testemunho.

Se isso desaparece, o Absoluto é.

Não antes.

Não pode existir qualquer relação, qualquer ressonância, mas pode-se dizer, contudo, que o corpo, a alma e o
Espírito são inclusos, de algum modo, no Absoluto.

Tudo depende, aí também, do lugar – que não é um lugar – onde você se coloca.

Ou você se localiza, ou você não está mais localizado.

É o desaparecimento do observador: o momento em que é chegado para viver a não consciência ou a-consciência.

A consciência concerne à alma e ao Espírito.

A não consciência ou a-consciência não é mais concernida pelo corpo, a alma e o Espírito, em qualquer de suas
experiências (confinada ou não).

Questão: eu experimento uma espécie de dormência e, quando pergunto ao meu mental: «quem sou eu?» há cada
vez mais dificuldade a responder-me.

Ao oposto, se eu o faço repetir: «eu sou Absoluto» eu não o vejo reagir, mas, contudo, eu não vejo subir a Onda de
Vida.

Mas, como você pode imaginar dirigir-se ao seu mental?

Você crê que é ele que vai fazê-lo viver o Absoluto?

Ele vai tudo fazer para afastá-lo dele.

Ele vai fazê-lo repetir: «eu sou Absoluto».

E isso pode durar uma eternidade, porque você considera que é seu mental que vai conduzi-lo ao que você É.

Como você pode crer, ou mesmo imaginar, algo assim?

A refutação não é uma afirmação.

Não é porque você vai repetir: «eu sou Absoluto», que você vai sê-lo, porque, quem repete, se não é o mental?

A refutação nada tem a ver com isso.

Refutar o efêmero é a solução.

Mas dirigir-se, você mesmo, ao seu próprio mental, é uma inversão total, ou seja, seu «eu sou» dirige-se ao seu
«eu».

Como é que, nesse sentido, poderia existir qualquer Absoluto?



Enquanto há essa busca, enquanto há essa crença, nenhuma Onda de Vida pode aparecer.

O único modo é Abandonar-se, a si mesmo.

O único modo de Abandonar-se a si mesmo é a refutação, e não a afirmação.

Afirmar: «eu sou Absoluto», tal como você diz, é a demonstração perfeita de que você não é Absoluto, enquanto é o
que você É.

A afirmação mental – como se dirigir ao seu próprio mental – nada quer dizer, e não implicará qualquer modificação
do que quer que seja, porque o lugar no qual você se coloca é, deliberadamente, o «eu» ou o «Si»: esse «eu» ou

esse «Si» que se dirige a ele mesmo.

O pensamento positivo continua um pensamento.

Esse pensamento positivo age no âmbito do «eu», mas nenhum «eu» o fará descobrir o que você É.

A prova, é que você não o vive.

A Onda de Vida necessita de soltar o pensamento positivo, ou seja, a vontade.

Enquanto você quer e crê em algo, ela não acontecerá, jamais, porque você está, ainda, em uma perspectiva linear
de crer que há uma evolução, que há algo a melhorar, e você se põe, a si mesmo, na distância, criando um objetivo

ilusório, um caminho ilusório.

É claro que a Onda de Vida não pode nascer nessas circunstâncias.

Ela apenas pode nascer se você está Abandonado, primeiro, à Luz e, em seguida, a si mesmo.

Você procura colocar-se no observador, mas não é, mesmo, o observador ou o Testemunho do Si, mas do «eu»:
você se espelha, a si mesmo, em si mesmo.

Há, nesse nível, o que vocês nomeiam uma ferida narcisista.

Essa ferida narcisista o faz considerar que é o «eu» que deve viver a Luz e que há algo a incorporar, mantendo o
«eu».

Eu posso apenas dizer o que eu já disse: esqueça-se.

Enquanto você crê ser uma pessoa, você continua ela e, sendo uma pessoa, há uma separação, uma divisão, um
afastamento que apenas existe em seu mental.

Então, como você pode dirigir-se ao seu próprio mental?

Vá, antes, ao sentido da confusão.

Se seu mental está confuso, isso quer dizer que ele rende as armas.

Você o observa, por momentos, render as armas, e você volta a nutri-lo, no instante seguinte, repetindo a ele: «eu
sou Absoluto».

Você pode repetir isso muito tempo.

O Abandono do Si é não mais exercer o mínimo pensamento positivo, não mais querer o que quer que seja.

Você quer fazer coexistir, do mesmo ponto de vista, o «eu», o Si e o Absoluto, mas o Absoluto não pode estar,
enquanto o «eu» e o Si não desapareceram.

Você não desapareceu.

Você mantém uma forma de presença, não tanto como observador que ainda não desapareceu, mas no que eu
nomeei essa ferida narcisista.

Tente, simplesmente, lembrar-se do que você era antes de ter o sentido de uma pessoa, antes de três anos (ndr: a
idade de três anos).

Você deve chegar ao estado do sono, ou seja, aquele em que você não existe mais.

Ora, repetir: «eu sou Absoluto» mantém a ilusão.



É seu mental que lhe ditou essa conduta, fazendo-o crer que você ia ali chegar.

Mas isso é impossível.

Eu posso apenas repetir-lhe: esqueça-se e refute.

Refutar não é afirmar. Eu repito.

Questão: Ser o receptáculo de minhas Irmãs Estrelas, e Irmãos Anciões, e dos Arcanjos, e de você, BIDI, e irradiar
seu Amor Absoluto, sem qualquer participação de minha vontade e a nenhuma direção.

Estar em minha Presença sonora do Universo, sem ali prender-me.

Estar na Onda de Vida que me percorre, sem ali atribuir importância.

Sentir o Amor de meu Coração queimar ao Infinito.

Seguramente, resta-me a paciência para tornar-me Absoluto.

Quando você diz tudo isso, e quando demonstra o que vive, isso é a Última Presença.

Eu poderia dizer, simplesmente que, tendo observado e vivido tudo isso, com toda a Alegria manifestável e
manifestada, quando você acolheu, em si, Anciões, Arcanjos ou eu mesmo, resta-lhe fazer desaparecer – sem o

querer – o Observador que viveu e constatou tudo isso.

Nada mais há a empreender.

Eu repito (como disseram outros Anciões): fique tranqulio, nada mais queira, nada decida, deixe instalar-se o que
você É.

Isso necessita, de você, nada mais do que desaparecer, ou seja, fundir-se em um Ancião, em uma Estrela, em um
Arcanjo, em mim, em quem você quiser, em seu duplo, em KI-RIS-TI, isso não tem qualquer importância.

Nesse momento em que se manifesta o que você nomeia uma Presença (em seu Canal Mariano ou em seu Coração,
ou nos dois), esqueça-se.

Nós não estamos mais, unicamente, na refutação, mas no desaparecimento do Si.

Aí, você é o que você É, Amor Absoluto, sem qualquer dúvida possível.

A partir do instante em que você para de fazer, a partir do instante em que você para de ser, o mundo desaparece
(como você desaparece) e, quando tudo desapareceu do efêmero, resta o Absoluto.

Você se tem na Infinita ou Última Presença.

Resta apenas finalizar – se posso exprimir isso assim – sua própria Presença, fazer desaparecer o Testemunho,
aquele que viveu todas essas Graças.

Porque você não tem que vivê-las, unicamente.

Porque ela é sua Natureza: graça Absoluta.

Ela, portanto, o fez sentir – por suas experiências, pelo que você me pergunta – que lhe resta render o último efêmero
– o Testemunho, a própria consciência – justamente, fazendo cessar toda projeção, toda ideia, toda sensação, toda

experiência.

Naquele instante, e a partir desse instante, você será o que você É, de toda a Eternidade: Absoluto.

Lembre-se de que há passagens do «eu» ao Si, do «eu» ao «eu sou», mas que não há passagem entre o «eu sou» e
o Absoluto.

É a refutação do «eu» e do «eu sou» que deixa aparecer o que é, de toda a Eternidade, o que você É, para além do
Ser, para além da consciência, para além de toda experiência.

Se você para, se você desaparece, então, Absoluto você aparece, porque ele jamais desapareceu.

Coloque-se a questão de quem observou, quem viveu tudo isso?

Efetivamente, aquele que esteve imóvel, para além do Testemunho e do Observador.

Eu diria: translade o ponto de vista.



Suprima todo olhar.

Nada mais há a fazer, nada mais a empreender.

Isso se chama: «ficar tranquilo», além, mesmo, do Observador.

A Infinita Presença.

Pela dormência do corpo, pelos Sons, pelo Canal, pela Onda de Vida, pelo Fogo do Coração, pelo Kundalini (como
eu disse) devem ser transcendidos, superados, o que lhe dá a Ser, além de toda percepção e de toda consciência, ou

seja, estar no não Ser, o que você É.

Você é, de algum modo, o apoio e a Essência de todas as experiências do mundo, como as suas.

Se você se apreende disso, você se desapreende de todo o resto.

E aí, você verá que tudo está aí, já, assim como o que foi desenvolvido, que tudo o que foi sintetizado, que o
conduziu a viver suas experiências, a descobrir alguns estados.

Hoje, é-lhe pedido para ir além de todo estado, sem mover-se.

Então, permanecendo assim, sem esforço, sem sentido do «eu» ou do «eu sou», você será apreendido pelo que você
É.

Mas você, você nada mais apreenderá.

Questão: o Aïn Soph [(*) do hebraico: Sem Limites - é o Todo Supremo da cabala] é o Absoluto?

Trata-se do Aïn Soph Aur, além do Aïn, além do Aïn Soph.

O Absoluto é o Parabrahman.

O Aïn Soph é o Brahman.

Pode-se dizer que o Parabrahman (ou o Aïn Soph Aur) contém o Aïn Soph ou contém o Brahman.

Mas são apenas conceitos, apenas palavras.

Não seja tributário das palavras, porque toda palavra é um conceito, toda palavra é uma projeção na ilusão.

O perigo do conhecimento está aqui: é tomar o conhecimento pela vivência.

Nenhum conhecimento pode ser uma vivência, mas a reapropriação de uma vivência, através de uma terminologia,
uma língua, uma linguagem, uma crença.

Enquanto você tem necessidade de identificar – e, do mesmo modo, enquanto você tem necessidade de nomear uma
pessoa, um conceito, uma ideia – o Absoluto não pode estar.

O silêncio do que é nomeado, o silêncio dos conceitos, como o desaparecimento da pessoa são elementos
essenciais, que permitem ao Absoluto – que sempre esteve aí, eu o lembro – revelar-se, desvendar-se, porque é o

que você É.

Nenhum conceito, nenhum conhecimento leva-o ao Amor e, aliás, nas Escrituras do Ocidente, isso foi dito por
numerosos místicos.

O conhecimento é uma projeção, ele está na antítese e ao oposto da simplicidade, porque todo conhecimento é uma
projeção e, portanto, pertence à ilusão.

Você não pode conhecer o que você É.

Você não pode encontrar o que você procura.

Apenas a partir do instante em que você cessa a busca, a procura – ou imagina que tem algo a encontrar – a partir do
instante em que você para os conceitos, é que o Absoluto está aí.

É preciso esquecer-se de tudo isso.

Enquanto há necessidade de nomear, enquanto há necessidade de referir-se ao que quer que seja, você não pode
ser Absoluto, porque a consciência está em ação e a ação da consciência é a de ter-se fora do Absoluto, de apoiar-se

no Absoluto, mas, em caso algum, permitir o Absoluto.



Assim, portanto, é essencial fazer desaparecer todos os conceitos, todas as crenças, todas as trapaças da
espiritualidade, que são apenas desvarios, apenas passatempos, apenas divertimentos.

Isso não é para renegar porque, frequentemente, foi o que lhes permitiu chegar aí.

Mas aí, agora, para ser Absoluto, não há qualquer lugar aonde chegar, qualquer parte na qual procurar, qualquer
parte na qual encontrar.

É apenas o movimento que deve parar, não como a expressão de uma vontade, nem de um mental, mas no fato de
que tudo para, a partir do instante em que você não procura mais os conceitos, nem as palavras, nem o que quer que

seja.

Então, o Absoluto está aí.

Questão: você me disse: «há etapas para a observação lúcida».

Eu aceito e refuto esse comando de aderir à necessidade do outro, seja de servir de vítima, algoz ou salvador.

No testemunho, eu me desengajo, por vezes na paz, por vezes, ainda, na inquietação da vítima de mim mesmo,
pouco importam os papéis interpelados.

O desafio é o de desapreender-me, de passar outro do que sempre fez parte da falsificação das relações.

Você tem uma opinião para fortalecer-me em minha posição, porque os testes são, é claro, a cada instante.

Qual é a questão?

Onde está a questão?

Eu vejo apenas afirmações.

Eu vejo apenas «eu».

Eu vejo apenas o sentido de uma identidade: eu e o outro, eu e minha vida.

Há, indiscutivelmente, a vontade de colocar-se ao centro.

Mas não o centro imóvel: o centro que leva a si e, portanto, à instalação do Si.

Há, de qualquer forma, um progresso.

Há, de qualquer forma, uma progressão, mas o Absoluto não pode ser, de modo algum, uma progressão, nem uma
aceitação, nem mesmo uma superação.

Esqueça-se de tudo isso, esqueça-se de toda história, de todo sentido de uma pessoa, de todo sentido de uma
identidade.

Você não tem qualquer meio – através disso – de ser Absoluto, porque dizer: «aceitar renunciar aos próprios
sofrimentos» faz desaparecer os sofrimentos?

Não, porque você se coloca no mesmo nível.

Essa lucidez tem etapas, mas nenhuma etapa é Absoluto.

Tudo traduz, sem exceção, uma mudança de olhar, mas que o mantém ao centro de si, ao centro de uma identidade.

O Absoluto está ao centro de tudo, mas não ao centro de uma identidade, nem de uma pessoa.

Há – por isso, por essas palavras – o sentido de uma afetação a si mesmo, a necessidade de uma apropriação e não
de uma restituição: o medo de desaparecer.

Há, portanto, algo que é mantido, algo que não é solto, algo que mantém, artificialmente, o sentido de uma presença,
o sentido de um «eu sou», uma consciência.

Todas essas etapas lúcidas devem ser refutadas.

A refutação acompanha-se da Onda de Vida.

Ou, então, o Abandono do Si é tal que o Canal Mariano, as Presenças estão aí, tanto em vocês como ao seu lado.



Mas, para isso, o «eu», o Si devem desaparecer.

Há, portanto, novamente, para além dos estados lúcidos, uma forma de reposicionamento em um centro que não é
mais você, nem o «eu sou», em um centro que está além daquele que olha, daquele que viu etapas, daquele que

compreendeu, daquele que apreendeu.

Vá além de tudo isso e você encontrará a Paz: não aquela ligada a uma satisfação ou a uma lucidez, mas,
efetivamente, ao Absoluto.

De qualquer forma, você se coloca à distância do que você É, ao centro, não de si mesmo, mas ao centro de tudo.

Assim, você mantém, sem o querer, a distância entre o Tudo e Você.

É isso que há a ver.

Tornar-se Transparente é não mais ser, é não mais interferir, é deixar estabelecer-se o que você É.

Questão: a noite passada, eu vivi, pela primeira vez, a Eternidade.

Era a Paz verdadeira, a plenitude do silêncio.

É isso a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya?

É isso o Absoluto?

Ou é, ainda, o Si?

Shantinilaya é a tradução do Absoluto.

É, de algum modo, se posso exprimi-lo assim, a barreira ilusória entre a Infinita Presença e o Final ou o Absoluto.

É a coloração do Absoluto.

A partir do instante em que Shantinilaya é tocado, o Absoluto está aí, realmente, para você.

Se ele está, você vai constatar que deixa esse corpo viver, esses pensamentos passar, que você não sabe mais ser
afetada pelo que vivem esses diferentes sacos, porque você É Eternidade, porque você é Shantinilaya.

E aí, efetivamente, o olhar mudou.

As consequências disso serão múltiplas.

Observando as consequências, a partir do «eu» ou do «eu sou», aparecer-lhe-á que você não é mais afetada e,
também, que você poderá passar, com uma facilidade cada vez mais evidente, da ação do jogo da vida desse mundo

para a contemplação do Si, para Shantinilaya, sem qualquer dificuldade.

Aí está a verdade Absoluta.

Questão: Basculamento. Isso me parece diluir.

Você pode pôr-nos em uma forma de Luz clarificada?

O melhor dos Basculamentos que você conhece é a cada dia: é o momento em que você dorme e o momento em que
acorda.

Você Bascula, de uma consciência para outra coisa.

Isso é um Basculamento.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Contudo, você pode ali encontrar elementos apreciáveis, que lhe permitem conceituar – mas não vivê-lo – o
Basculamento.

É, por vezes, a Reversão – passagem de um estado a outro – porque, tanto no Basculamento como na Reversão, há
um ponto de apoio: o «eu» ou o Si.

No Final ou no Absoluto não há mais qualquer ponto de apoio, é toda a diferença.

Não se Bascula no Absoluto: o Absoluto já está aí.



Reverte-se ou Bascula-se do «eu» ao Si, transpondo uma porta, revertendo um triângulo elementar, revertendo a
alma do ponto de vista do corpo ao ponto de vista do Espírito.

Mas o Absoluto contém, absolutamente, tudo isso.

Ele não pode ser, em caso algum, um Basculamento, mas, efetivamente, a parada do movimento, a parada de toda
dinâmica, a parada de toda percepção e de toda sensação.

O Basculamento é o mecanismo que conduz a consciência a viver os diferentes Samadhi: passar da consciência
comum a Turiya, mas Turiya não é Shantinilaya, não é um Basculamento.

É, justamente, o momento em que tudo está imóvel, no qual nada mais pode Reverter-se, no qual nada mais pode
Bascular.

É quando a Presença desaparece.

Você pode assimilar isso a um Basculamento, mas o Basculamento tem um ponto de apoio.

Mesmo se é passível de sobreposição.

A passagem do estado de vigília ao sono pode ser chamada Basculamento, mas, quando você está no sono e
acorda, o que é que Bascula?

É o movimento – se posso dizer – inverso.

Fazer desaparecer o Basculamento, ficando tranquilo, permite ser Absoluto.

Isso não é nem um Basculamento, nem uma Reversão, mas, bem mais, a evidência que se manifesta diante de você
e em você, que não o faz mais depender de uma oscilação, de uma alternância, mas, efetivamente, do que foram

nomeadas passagens de um ao outro.

Essas passagens de um ao outro se manifestam, claramente, como uma percepção ou uma não percepção.

Mas algo se moveu, enquanto você não se movia.

São as passagens do «eu» ao Si, do Si ao Absoluto, do Absoluto ao «eu», uma vez que ele está aí, revelado, uma
vez que seu ponto de vista está dentro, e não mais fora.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Quando você passa da vigília ao sono, há Basculamento.

Quando você passa do sono ao despertar ou à vigília, mesmo se isso possa ser percebido como um Basculamento,
não é mais um Basculamento.

É uma mudança de posição da consciência, o cruzamento de uma Porta.
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Questão: quando uma questão vem, acontece-me de esquecê-la no instante após ou, então, de dizer-me que não é
importante.

Isso flutua, por vezes, ser um cérebro vazio e não mais ter vontade, mesmo, de procurar compreender.
São as primícias de um Abandono total, antes do Basculamento?

O fato de ver a inutilidade de seus próprios questionamentos é a primícia do Abandono do Si.
E, portanto, efetivamente, o que é vivido é um Basculamento.

É o momento em que todas as questões que possam surgir, em sua consciência, em seus pensamentos, permitiu-lhe
vê-las como, estritamente, nada mudando no que você É.

O fato de que essas questões desaparecem ou que, por vezes, você se diga: «para quê?», basta para afastar os
pensamentos, para torná-los ineficazes em seu Eu Sou.

E isso é, efetivamente, o Basculamento, não para o Absoluto – o que é impossível – mas, efetivamente, o último
Basculamento do Eu Sou à Infinita Presença.

É o momento em que há, efetivamente, no Eu, o aparecimento de «para quê?», que não é uma demissão, mas,
efetivamente, substituir as questões em seu sentido primeiro, ou seja, um questionamento sobre uma causalidade:

causalidade que pertence, de maneira permanente, ao efêmero.
No Absoluto não pode existir a mínima questão.

A Vida vive-se na Paz, na Alegria e, sobretudo, no Êxtase, no qual toda questão que possa aflorar não interessa mais
do que a própria causalidade: «onde se encontra a chave da porta», e não mais «onde é meu caminho» e, ainda

menos, «onde é a Porta Interior».

As questões permanecem no domínio da causalidade imediata da vida desse saco de alimento e desse saco mental,
mas não interferem mais, de modo algum, na própria consciência, no Eu Sou.

Apenas o «eu» pode ser implicado, como uma ação ou uma atividade do mental, necessária, por exemplo, para
conduzir um veículo.

Mas as questões apagam-se por si mesmas sobre o sentido da vida, sobre o sentido da Presença ou da Ausência.
Isso traduz, efetivamente, o basculamento do Eu Sou à sua última manifestação, chamada Infinita Presença.

Há, portanto, seguramente, no próprio mecanismo das questões que vocês colocam, uma orientação sobre a situação
de seu ponto de vista.

Se suas questões, destinadas à causalidade, exercem-se em uma causalidade espiritual, vocês estão muito longe do
Absoluto, ou ele está, antes, muito longe de vocês, devido ao seu próprio afastamento.

Porque, mantendo um questionamento no próprio sentido de sua vida, ou sobre questionamentos ditos espirituais,
vocês mantêm uma distância artificial entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês manifestam.

Enquanto há questão e resposta, como nós o fazemos, não pode haver Absoluto: há aproximação ou afastameto,
segundo o ponto de vista que é o seu e que é o meu.

O Absoluto não conhece qualquer questão.
O Absoluto é evidência.

Ele não se mistura com o que ele contém, ou seja, o relativo.
Se vocês se questionam sobre seu passado, sobre suas relações, sobre seu futuro, sobre o amanhã, em uma

diligência espiritual, vocês trapaceiam a si mesmos.
Vocês não têm mais necessidade de uma trapaça exterior, vocês se divertem na ilusão.

Quando o Absoluto está aí, desvendado, revelado, não pode existir questão.
Quando o Duplo toma-os, o que pode existir como questão, aqui, nesse corpo?

A questão pode chegar após a vivência.
Se ela chega durante a vivência, a Comunhão, a Dissolução, a Onda de Vida, tudo para.

É nesse sentido que se diz a vocês para ficarem tranquilos, nada fazer, nem mesmo mais observar, nem ser o
Testemunho.

Em contrapartida, coloquem-se todas as questões que quiserem para comprar uma roupa, mas vocês não são a
roupa.

Vocês não são, mesmo, quem está na roupa.
O que vocês São não requer qualquer questão, porque é uma evidência e, a partir do instante em que vocês o São,

mais nenhuma dúvida, mais nenhuma interrogação pode nascer.

Vocês estão além do «eu», além do Si, além da causalidade.
Vocês são a Graça.

A Graça não se interroga, jamais, a si mesma.
Enquanto vocês têm a impressão de evoluir, de progredir, de aproximar-se ou de afastar-se, vocês continuam na

causalidade, na ação/reação.

No Absoluto há o que vocês São, por Essência e por Natureza.
Todo o resto é supérfluo.

O questionamento sobre o espiritual é apenas uma trapaça.
Questionar não é refutar.

Quando vocês São Absoluto, vocês o sabem, porque vocês o vivem.
Nenhuma interrogação pode nascer sobre o que vocês São.
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A interrogação é, já, uma tomada de distância, a percepção de uma distância, de um objetivo, de algo a encontrar, a
buscar, a explorar.

É quando todos esses jogos cessaram que o Absoluto É.

Questão: cada vez mais, eu me sinto como uma boia sobre o mar, sem bússola nem compasso.

Eu voltarei a uma frase que é chave, porque ela corresponde, muito exatamente, ao que você descreve.
Você disse ser uma boia sobre o mar, o que mostra, à evidência, que você deixa sua vida dirigir-se pela a corrente da

vida.
Mas por que você põe uma distinção entre a boia e o mar?

Você não é a boia: você é o mar que contém a boia.
Se você muda esse ponto de vista e compreende isso e vive-o, o Absoluto está aí.

Há, ainda, uma tomada de distância.
Você se deixou levar pela vida, pela Onda de Vida, mas você não é, ainda, a Vida, porque considera que é a boia

sobre o mar.

É o mesmo exemplo como o que eu havia chamado o teatro, a cena, o espectador e aquele que aceita sair do teatro
para ver que o teatro não existe.

Do mesmo modo, eu a convido a ser o mar e não mais a boia.
A um dado momento, você verá que não há nem mar, nem boia, mas que você é o conjunto de tudo isso, no entanto.

Isso corresponde, também, ao que eu nomeei as camadas de cebola.
Dê-se conta de que, além do observador da Fluidez nova que você vive, há algo por trás desse observador, que

jamais se moveu, que sempre esteve aí e que não põe qualquer distância, qualquer separação entre a boia, o mar e o
conjunto, que não existe.

Se há, nesse nível, o clique, você mudará de ponto de vista.
Você não será nem a boia, nem o mar.
Naquele momento, você será Absoluto.

Eu a engajo, portanto, além da refutação que você efetuou e da investigação, a desidentificar-se da boia, mesmo se
essa boia seja leve e deixe a vida percorrê-la.

Deixar a vida percorrê-la, mostrar-lhe a vida, mas você É a Vida e não o que é percorrido pela vida.
Aí, cessa toda projeção da consciência em um «eu», em um «Eu Sou» ou, mesmo, em um observador.

É muito simples.
Coloque-se no lugar no qual não há mais movimento, não ao centro da boia, não ao centro do mar, mas ao centro de

Tudo.
Esse centro de Tudo é o centro em cada ponto e não ao centro.

O centro, aí, é o centro real, que não tem necessidade de ser localizado, porque cada ponto está equidistante dele.
Se você apreende isso, então, o Absoluto está aí.

Não há necessidade de tempo.
Em seu caso, não há mais necessidade de refutar, nem de questionar, nem de investigar.

Aceite.
Então, o Absoluto está aí.

Você não é nem o mar, nem a boia.
Você É o que sustenta a boia e o mar.

Aí está o Absoluto.

Questão: o Absoluto ou Paz Suprema é o que está na Simplicidade, na Humildade, na Transparência, na própria
Essência do que nós somos?

A partir do instante em que vocês são Humildes e Simples, a partir do instante em que saem de todo papel, de toda
função, não se demitindo, mas colocando-se no exato ponto de vista, a partir do instante em que vocês não inter-

reagem mais, pela Transparência, então, a Onda de Vida, o Absoluto pode Ser.
Porque, justamente, vocês não estão mais na ação nem na reação.
Mas compreendam, efetivamente, que isso não os impede de agir.

É o ponto de vista que mudou.
Vocês aceitam que esse saco de alimento, que esse saco mental faça o que há a fazer.

Mas vocês não são o que faz.

A partir desse instante, o Absoluto está aí.
É, portanto, eu repito, uma mudança de posição, de olhar, de ponto de vista.

É tomar consciência, primeiro, de que há um observador, de que há a Vida e de que isso se vive, independentemente
de vocês.

É a saída da implicação, é a saída do ego, é a Transcendência do Si, é o basculamento na Infinita Presença e é,
enfim, deixar ser o Absoluto que vocês São.

A partir do instante em que vocês não inter-reagem mais, em que vocês ficam tranquilos, em que fazem o que esse
saco de alimento pede-lhes para fazer, o que esse saco mental pede-lhes para fazer, vocês não estão mais ligados a

eles.

Vocês os contêm, mas vocês são bem mais do que isso.



Vocês põem fim à separação, à divisão, à ação/reação, vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, a Infinita Presença
e, aí, se vocês renunciam a tudo isso, nada de tudo isso desaparece, mas vocês desaparecem da Ilusão que

consistia em crer que vocês eram isso.
Há, portanto, uma desidentificação, uma despersonalização, uma desindividualização que, é claro, o mental vai

chamar de morte.
Mas vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.
Vocês São o que sempre esteve aí, que jamais se moveu.

É a Ilusão que os faz crer que vocês são uma pessoa, que têm um projeto a fazer, que têm uma vida a levar, que têm
responsabilidades.

E, ainda uma vez, isso não quer dizer que é preciso jogar fora o bebê, mas vê-lo pelo que ele é.

Quando esse ponto de vista mudou, efetivamente, como foi dito na questão anterior, a Fluidez está aí.
E, além da Fluidez, vocês tomam consciência de que vocês não são essa consciência e vocês abandonam, mesmo, o

que tomaram.
E, aí, vocês São Absoluto, com uma forma.

O que quer que se torne essa forma, o que quer que se torne esse saco, vocês são Liberados Vivos.

Vocês não são mais afetados pelo que se torna esse saco, vocês não são mais afetados pelo que se tornam as
relações.

O medo não pode mais existir, ele não pode mais conduzi-los e levá-los pela ponta do nariz, porque vocês veem
claramente.

Vocês veem claramente porque aceitam não mais ver-se: vocês se tornaram Transparentes, vocês se tornaram
Humildes e tornaram-se Simples.

Vocês fizeram o sacrifício de si mesmos.
Aí está o Absoluto.

Algumas Estrelas exprimiram-no, e mostraram-no na vida delas.
Onde está sua confiança?

Em seu «eu», em seu Eu Sou ou fora desse mundo?
Pela ação que vocês efetuam, pelas ações e reações que vocês conduzem, demonstram, assim, aí onde vocês estão:

Absoluto ou não.
Enquanto o medo leva-os, enquanto suas feridas levam-nos, vocês trapaceiam a si mesmos.

Não existe qualquer solução, nesse Mundo, que permita curar.
A única coisa que vocês têm a curar é sua crença em si mesmos.

A única coisa que vocês têm a desembaraçar-se é o efêmero.

Questão: eu sou uma angustiada e estressada perpétua.
Mesmo o fato de não ter questão ou, ao menos, não poder formular uma, é um problema.

Contudo, eu não sei perguntar.
Isso não quer dizer que eu não tenha, ainda, apegos, mas, quando eu coloco uma questão, ela me parece tão

evidente, como se eu conhecesse a resposta.
Então, talvez, eu não quisesse ver algo, entre aspas, e que, no entanto, faz-me constatar que eu não vivo o Absoluto.

Você pode apontar sobre a verdadeira questão?

Mas a verdadeira questão é o que você afirma, de imediato: «eu sou estressada», «eu sou angustiada».
Mas quem é angustiada, estressada?

Por que você se identifica a isso?
Há um astuto prazer em crer-se estressada e angustiada.

Será que você é o estresse e a angústia?
Qual é esse astuto prazer em querer servir às suas próprias resistências, suas próprias ilusões?

O medo é um apego, a angústia, também.
É muito fácil dizer que ela vem de uma ferida, que foi vivida na infância, no passado, em uma vida passada, mas nada

de tudo isso existe.
Quando você diz: «eu sou estressada, eu sou uma angustiada», você se condena a si mesma, porque adere a isso.

Uma manifestação chega ao saco de alimento, ao saco mental, e você é persuadida de ser isso.
Como você quer estar na Paz?

Enquanto você é identificada a isso, enquanto você diz: «eu estou doente», como você pode esperar estar na saúde?
O melhor modo de estar na saúde é deixar esse saco endireitar-se, sem intervir.

Enquanto você crê que vai ocupar-se disso, ele vai colocar-lhe problemas, porque você atribui peso ao que você não
é.

Você se identificou, mesmo, não ao Eu Sou, mas ao estresse e à angústia.
Isso não pode funcionar, e não funcionará, jamais, enquanto você der peso a esse estresse, a essa angústia, a essa

depressão ou a essa Alegria, mesmo, porque você nada é do que acontece.
O que restará do estresse e da angústia quando você morrer?

Explique-me.
O objetivo não é encontrar de onde isso vem, o objetivo não é dizer: «eu sou assim», porque é falso.

Você está, abusivamente, identificada a isso e, portanto, você abusa de si mesma.



O medo e o Amor, o medo ou o Amor.
Estresse e angústia, igualam-se ao medo.

Mas se o estresse e a angústia estão ligados ao amor, isso não é o Amor, é um apego.
Porque o Amor torna Livre.

Se o amor não torna livre, não é o Amor, é uma projeção do amor, no sentido humano e, é claro, isso gera o quê?
O medo da falta, o estresse e a angústia, o vazio, o luto, a perda.

Você é tudo isso?
Dê-se conta: isso depende apenas de suas crenças.

Porque você crê ser o estresse, você crê ser suas angústias, você crê ser proprietária disso, quer eles a incomodem
ou não.

Você não é proprietária de nada.
Nem do estresse, nem da angústia, nem da Alegria, nem do Amor.

O estresse, a angústia, o medo, a falta, o amor (no sentido humano) remetem-na, inevitavelmente, à falta, ao medo do
vazio e à solidão.

É, portanto, já, considerar que você está cortada, separada, dividida.
É dar peso ao efêmero.

Enquanto você aceita, enquanto identifica-se a um medo, a um estresse, a uma angústia, a uma depressão, como
você quer ser Livre?

Então, você vai responder-me (ação/reação): «vou lutar contra».
De onde vem meu estresse, de onde vem minha angústia?

E, é claro, haverá, sempre, uma razão, em sua história, em seu passado, em seu carma.
Mas o que é concernido por isso?

O Eu, é claro, o ego.
Então, o Eu Sou vai dar-lhe um curativo.

Você vai viver momentos em que tudo isso vai desaparecer, quando medita, quando está no Samadhi.
E isso passa de um ao outro, e não para.

E você crê que, por viver Samadhi, momentos mais felizes, a infelicidade vai desaparecer.
Mas nem a infelicidade, nem a felicidade podem resolver a equação.

Você é além de tudo isso.

Portanto, é preciso, aí também, refutar.
É preciso colocar-se alhures.

Isso não quer dizer não aceitar ver, mas é uma coisa aceitar ver, sentir, e é outra coisa identificar-se.
Você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do corpo.

Ou você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do saco, do mental.
E, portanto, você se prende, a si mesma.

Então, é claro, é sedutor encontrar uma explicação.
Mas nenhuma explicação permitirá superar isso. Porque isso permanece ao nível da ação/reação.

Questão: por que é que eu adormeço na leitura de BIDI?

É a melhor das coisas que pode acontecer-lhe.
Como eu disse, precedentemente, o que é lido não é a mesma coisa do que o que é ouvido.

Algumas das palavras que eu pronuncio têm a faculdade – quando você as lê – de provocar, em você, um mecanismo
que vai dar curto-circuito no mental.

O mecanismo do adormecimento que você vive, então, é um aprendizado, se posso dizê-lo assim.
Mecanismos que lhe permitirão, a um dado momento, Ser Absoluto.

O mecanismo do adormecimento, como foi dito, é perfeitamente sobreponível ao Absoluto, na medida em que ele lhe
dá a ver e a viver (seja no Eu ou no Eu Sou), de seu ponto de vista, o que é o desaparecimento da consciência,

quando o mundo desaparece, quando o Eu desaparece e quando o Eu Sou desaparece.

Virá um momento em que esse desaparecimento do que é limitado e efêmero traduzir-se-á, para você, pela colocação
de sua consciência na não consciência, ou seja, o mecanismo que a revela a si mesma, no que você É, de toda a

Eternidade, no que você É, no Absoluto, para além de toda projeção, de toda consciência, de toda lucidez e de todo
sentido de identificação, seja a uma pessoa ou a um indivíduo.

É, portanto, se posso exprimi-lo assim, um muito bom sinal.
Eu dizia, também, que, frequentemente, quando eu me exprimo, vocês estão à escuta, mas vocês não ouvem,

necessariamente.
Ou, então, vocês ouvem, sem escutar.

O objetivo não é nutrir seu mental, mas, efetivamente, criar um movimento, necessário e suficiente, que lhes dá a ver
ou a perceber uma modificação de seu ponto de vista.

A percepção que vocês têm de minha voz ou de minha presença traduz-se, para vocês, justamente, pelo que faz falta.
Alguns entre vocês puderam dizer não sentir Amor ou outro.

O importante não é, nesse caso, o sentir, mas, efetivamente, a ação que se produz em algumas partes desse saco,
que visa diminuir as resistências, diminuir a identificação ao Eu, a identificação ao Si, o que lhes dá a aproximar-se

desse indizível.

Questão: como não ser perturbada pelo contato com os outros, que não estão na mesma energia?



O que você entende por «mesma energia»?
Eu contextuaria isso, antes, «na mesma consciência».

Enquanto há uma distância, enquanto há a percepção de que você é você e de que há outro, qualquer que seja esse
outro, há, obviamente, uma distância e uma separação.

Essa distância e essa separação vêm do posicionamento na personalidade (e, mesmo, no Si), que dá a viver uma
diferença, essa diferença que pode exprimir-se sob a forma de dissonância.

Assim, portanto, toda projeção da consciência, seja a partir do Eu, seja a partir do Si, traduzir-se-á, invariavelmente,
por resistências. Por dissonâncias que vêm, então, alterar, em um primeiro tempo, o próprio sentido de sua identidade

ou de sua pessoa.

Através da repetição de experiências, ser-lhe-á dada a viver a instalação da não separação, do não distanciamento,
bem além da vontade de amor, bem além da comunicação, bem além da relação e que os leva a preparar o que é
vivido, uma vez as portas da morte transpostas, ou seja, não mais uma comunicação, não mais uma relação, mas,

efetivamente, o Amor, em seu sentido o mais transfigurado, o mais autêntico, ou seja, no qual não existe mais
qualquer barreira.

Apreenda, efetivamente, que não é sua consciência do Si que é alterada, mas, sim, as dissonâncias existentes nos
diferentes sacos de alimento, sacos de casacos, que se confrontam um ao outro, cada um com sua ilusão pessoal,

cada um com a impressão de estar separado e distanciado.
Nesse mundo, vocês se comunicam por palavras, por expressões, por subentendidos, por Vibrações, por emanações.

Sua emanação vem encontrar outra emanação.
No Absoluto, isso não existe.

A Transparência é total, que permite deixar-se atravessar pela informação, sem nada reter dela (dessa emanação),
sem nada alterar nela, sem estar na dissonância.

O próprio princípio desse mundo, assim como de sua ilusão e sua dualidade, é a dissonância.
A dissonância mantém, ela mesma, por si mesma, o princípio de separação existente no que cai sob os sentidos,

sejam os olhos, seja a própria consciência.
Tudo isso pertence a esse efêmero.

No que são chamadas as outras Dimensões, como no Absoluto, esse princípio de separação e de resistência,
chamado dissonância, não pode ser manifestado, nem mesmo conceituado.

O confinamento cria o próprio sofrimento.
O fato de estar isolado, de não sair desse saco de alimento, desse saco de pensamentos dará a vocês,

invariavelmente, a encontrar mecanismos de dissonância.

No máximo, instalando-se no Si, na Unidade e no «Eu sou Um», vocês vão limitar os fenômenos de dissonância e
poderão manifestar a lei de Graça, manifestar o que haviam nomeado a Fluidez da Unidade, que lhes permite

aproximar-se da Alegria, viver a Alegria.

Mas todos vocês têm vivido que as contrariedades desse mundo, mais cedo ou mais tarde (exceto se vocês
permanecem em Samadhi permanente), vão encontrá-los.

Esse princípio de dissonância é inscrito no princípio da personalidade, no princípio de separação, no princípio de
isolamento que vocês vivem.

Vocês não podem escapar disso.

Só aquele instalado no quarto estado da consciência, nomeado Turiya, no Si, na Infinita Presença consegue
manifestar um sentimento de permanência na não resistência e na não dissonância, tanto Interior como exterior, uma

vez que a distância, tanto Interior como exterior, não existe mais.

Contudo, isso não se instala na duração, porque vocês estão inscritos, nesse corpo, em um princípio efêmero.
O efêmero tem por função manter o efêmero.

A dissonância – ou a resistência – faz parte da própria constituição desse corpo, desse saco de alimento, como desse
saco mental.

Vocês não podem escapar disso enquanto seu ponto de vista continua aquele desse corpo ou desse mental.

Apenas sendo Absoluto, Revelado, Desvendado – qualquer que seja o nome que vocês deem – é que vocês podem
sentir a resistência, a dissonância, tanto Interior como exterior, sem serem afetados porque, naquele momento, vocês
sabem, pertinentemente, que não são nem esse saco de alimento, nem esse saco mental, nem nada que existe nesse

mundo.

Assim, as leis que vocês vivem – e que nós vivemos, quando encarnados – não são, absolutamente, sobreponíveis
ao que acontece nas Dimensões outras e, ainda menos, no Absoluto, sobretudo, se esse Absoluto torna-se sem

forma.
O princípio de separação é, muito exatamente, o que permitiu à consciência aparecer.

Consciência que se divide, como vocês sabem, em subconsciente, consciente, supraconsciente.



Mas o que gerou a consciência?
Coloquem-se a questão.

De onde vem a consciência?
Não de onde vem a personalidade, não de onde vem a alma, não de onde vem o Espírito, mas de onde vem a

consciência?
A consciência é uma projeção ao exterior de algo que não era consciente e que, no entanto, é o Tudo.

Isso é o Absoluto.
Todo mecanismo de projeção não deve ser encarado, unicamente, como uma exteriorização, mas, também, como

uma interiorização, ou seja, na noção de um movimento.

O Absoluto é o centro, presente em todo ponto.
Ele é, portanto, não movimento, não ação, não ser.

É o que vocês São, é o que nós todos somos.
Esse «todos» que, aliás, não existe.

O princípio de separação é a experiência da consciência, qualquer que seja o nível dela, desde o nível o mais denso
até Turiya.

Assim, vocês não podem escapar das leis do efêmero: esse corpo aparece, esse corpo desaparece.
Esse mental aparece, esse mental desaparece.

E vocês, onde vocês estão?
Nem nesse corpo, nem nesse mental, nem em qualquer das projeções da consciência, que são apenas experiências

efêmeras.
Do mesmo modo, passando de Dimensão a Dimensão, nos mundos ditos Unificados, resta uma conexão à Fonte e,

sobretudo, ao Absoluto.
É o Absoluto que sustenta as Dimensões, é o Absoluto que permite a consciência.

Mas a consciência não é o Absoluto.
Ela é parte dele.

Ela está contida no Absoluto, ela é o suporte, é a manifestação, tanto Interior como exterior, dividida ou não dividida.
É claro, os mecanismos de dissonância e de resistência, tais como você os exprime, estão ausentes nos Mundos
ditos Unificados, devido à Transparência, Transparência do saco, mesmo se esse saco nada tenha a ver com seu

aspecto instável, nesse mundo.
Todo saco é mutável.

Seu saco, aqui, muda dia a dia, mas aparece entre o que é chamado o nascimento e a morte.
Nos Mundos Unificados, o saco é mutável, nenhuma forma é fixa: o que explica que a Transparência, a mutabilidade,

a continuidade e, portanto, a conexão à Fonte, assim como o contido no Absoluto.

Assim, portanto, nenhuma dissonância pode, realmente, desaparecer.
Vocês todos conhecem, em suas histórias, em sua vivência nesse mundo, o desenrolar de todas as histórias, o
desenrolar de todas as sociedades, de toda célula, de tudo o que está vivo, de todos os sistemas, de todos os

conceitos.

Há aparecimento, há crescimento, há topo, há decrescimento, e, depois, há desaparecimento ou morte.
Isso é válido para uma célula, isso é válido para tudo o que existe, que lhes é dado a ver, a viver, a perceber nesse

mundo.
O que não existe, obviamente, absolutamente, nas Dimensões Unificadas, como no Absoluto, com ou sem forma.
Vocês não podem opor-se à dissonância porque, opondo-se à dissonância, vocês mantêm os laços, mantêm o

confinamento, mantêm a Ilusão.

O único modo de sair da Ilusão não é renegar a vida, mas, efetivamente, colocar-se alhures, mudar de ponto de vista,
refutar o que é efêmero, a fim de viver, nesse saco, o Absoluto com uma forma.

É apenas naquele momento que as dissonâncias, reais, que podem alterar o que vocês são, não podem durar, nem
afetar a longo prazo, mesmo efêmero, o que vocês São, no Absoluto.

As consequências não são as mesmas, conforme o que vocês estabeleceram no «eu», conforme o que vocês
estabeleceram no Si, conforme vocês vivam a Infinita Presença e conforma vocês sejam Absolutos.

A intensidade da dissonância pode ser vivida, também, sendo Absoluto.
Mas é extremamente fácil sair dessa dissonância, para aquele que efetuou as Passagens do «eu» ao Si, e do Si ao

Absoluto, assim que o Absoluto tenha sido revelado.

Vocês não podem lutar, porque atribuir sua consciência à luta reforça a oposição, reforça o efêmero, e reforça a
Ilusão.

Nenhum melhoramento, nesse mundo, poderá aportar-lhes a Verdade, a Liberação.

Apenas, em definitivo, a própria consciência, desembaraçando-se dela mesma, ou seja, do observador, é capaz de
estabelecer-se Absoluto.

Os obstáculos são numerosos.
O primeiro dos obstáculos não é a dissonância, o primeiro dos obstáculos é procurar, enquanto vocês nada têm a

procurar: enquanto vocês procuram, vocês se afastam.
Enquanto vocês passam seu tempo a procurar o que não devem, vocês criam dissonâncias, vocês se afastam.

Se vocês se contentam com o que sempre esteve aí, ou seja, vocês, para além do «eu», para além do Si, nenhuma
dissonância pode alterá-los, nenhum sofrimento pode fazê-los sofrer.



O que sofre é o efêmero.
Vocês sabem muito bem que, quando há uma perda, exprime-se o sofrimento, seja pela morte, a perda de um

próximo, o desaparecimento de um próximo, de uma situação, modificações de lugar, isso tem por nome o medo.
Porque o medo é dissonância e resistência.

E o medo inscrevê-los-á, sempre, no «eu», e ele está, ainda, presente no Si, assim que vocês dele saem.
Só o Absoluto desembaraça o que vocês São, definitivamente, do que vocês estão fantasiados, nesse mundo, que é

chamado o medo.

Enquanto vocês têm medo, por vocês, por esse corpo, por sua vida, por um evento, por uma pessoa, vocês não são
Livres.

A Liberdade é a Dissolução do medo.
A Liberdade é a ausência de resistência.

Não pode existir prática, no sentido espiritual, que possa, definitivamente, fazê-los desaparecer do medo.
O desaparecimento do medo é ligado ao seu próprio desaparecimento, como pessoa, como indivíduo, como modelo,

como conceito, como percepção, como sentir.
Porque todos esses elementos são apenas projeções, e toda projeção é dissonância, por essência.

O que está na causa é o ponto de vista, não é a Vida.
A Vida, tanto aqui como alhures, é perfeita.

Se vocês aceitam isso, não como uma crença, mas colocando os fundamentos disso, do mesmo modo que foi o caso
para a refutação e a investigação, vocês viverão, seguramente, o fim da dissonância.

A questão resume-se, unicamente, nisso: vocês querem ser Livres?
Mas vocês não podem pretender ser Livres e estar confinados, em lugar algum, mesmo no Si.

A Liberdade é a ausência de dissonância, a ausência de resistência, e o estado de Transparência que se apoia na
Humildade, na Simplicidade.

Algumas das Estrelas disseram nada ser sobre esse mundo.
Se vocês nada são, vocês São tudo.

É claro, isso não pode ser aceito nem pela personalidade, nem por aquele que se olha no Si.
Enquanto vocês olham algo, vocês não são Livres.

É claro, existem estados, que vocês nomeiam Vibratórios, que são capazes de resolver, de modo temporário, as
dissonâncias: pela empatia, pela compaixão, pelo amor, pela tolerância.

Mas são virtudes morais, são virtudes, por vezes, espirituais, mas isso não é Absoluto.

Só o Absoluto rompe, definitivamente, o charme da Ilusão, da adesão a uma crença, da adesão a uma vida, da
adesão a um mundo, qualquer que seja.

Isso não os priva desse mundo, enquanto o saco de alimento está presente, bem ao contrário.
Porque é apenas naquele momento, percorridos pela Onda de Vida, que vocês vivem a Verdadeira Vida.

O que vocês chamam a vida, tanto no eu como no Si, é apenas a expressão de resistências.
O orgulho espiritual é isso.

Aceitem desaparecer, aceitem ser o menor, e vocês serão o Tudo.
«Enquanto vocês não são rebaixados, vocês não serão Elevados»: eu retomo, palavra por palavra, o que exprimiu o

CRISTO.

Ele nada mais fez do que viver, na Totalidade, o caminho da Liberação.
Em todas as civilizações, em todos os países, houve seres que se liberaram de todos os condicionamentos, mesmo

sendo, de início, adeptos de um guru, de uma religião, de um conceito, de uma filosofia.
A partir do instante em que vocês se liberam de todo quadro, de toda referência, de toda crença, de toda ilusão,

naquele momento, vocês São Liberados Vivos.
Vocês não têm necessidade de vir de tal cultura ou de tal religião.

Vocês têm necessidade, justamente, de Liberar-se disso.

É preciso ousar ser Livre.
Não há Liberação enquanto persiste o ilusório de seu ponto de vista.

O que volta a dizer que, enquanto vocês permanecem na ação e na boa ação, vocês mantêm a reação.

Ficar tranquilo não é nada fazer, mas deixar fazer.
Não é querer Ser, mas deixar Ser.

O que vocês têm a viver depende de sua capacidade para encarar sua Liberdade, sua Liberação ou não.

Nós temos falado – e, sobretudo, os Anciões, mais do que eu – de aspectos da Vibração, uma vez que a Consciência
é Vibração.

Mas vocês não podem perceber o que São, em Verdade, porque vocês São o conjunto de Vibrações.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Apenas quando as projeções exteriores da consciência, ou Interiores da consciência – qualquer que seja o ponto de

vista, efêmero ou limitado, do «eu» ou do Si – desaparecem, é que o Absoluto revela-se, como sua Essência, sua
natureza, sua perenidade, o que jamais se moveu, o que jamais nasceu, o que não desaparece, jamais.



Quando vocês dizem: «eu morro», quem morre?

O que resta, sempre, que mantém a ilusão, é o medo.
O que foram nomeados, eu creio, os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver a rubrica «protocolos a

praticar»).
Nada há a desconstruir, em definitivo.

Nada há a procurar.
Nada há a Ser: refutem tudo isso, e o Absoluto está aí.

É instantâneo, não há tempo.
Se vocês vislumbram um tempo, vocês se afastam do que sempre esteve aí.

A Paz Suprema, a Morada de Paz Suprema é, muito exatamente, o que chega à consciência que aceitou
desaparecer.

Inúmeras Estrelas exprimiram isso, através de seu caminho pessoal, através de sua história e de sua experiência.
________________________________________________
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 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho para preenchê-los de Graças e para acompanhá-los.

Vários de vocês, cada vez mais numerosos a cada dia, agora, percebem a minha Presença, seja em suas
noites, seja em seus dias.
Eu estou ao lado de vocês.

Assim que vocês me chamam, eu me apresento a vocês.
Do mesmo modo, durante o tempo que vai transcorrer até a última sessão do Manto Azul da Graça,

retransmitido pelos Anciãos e pelas Estrelas, eu voltarei, a cada dia, nesta hora, a fim de preenchê-los de
Graças, para responder também às suas questões, para dar-lhes o que eu nomearia os últimos conselhos

desses tempos de Realização da sua natureza profunda, deste Amor que lhes foi difícil de viver e de encontrar.

***

Nós não agradeceremos jamais o suficiente pelo seu trabalho de Ancoramento da Luz, permitindo trabalhar
para a Ascensão da Terra, em circunstâncias mais brandas e muito mais agradáveis do que vários profetas

tinham anunciado.
Um ciclo termina: as transformações que foram empreendidas pela chegada da Luz, em seus diferentes

componentes, terminam agora.
A primeira Irradiação do Espírito Santo, que chegou sobre esta Terra em 1984, levou-os, uns e outros, a viver,

a aceitar esta transformação, pelo Amor e no Amor, a fim de permitir-lhes estarem preparados para esta
Conclusão.

Eu me mantenho, portanto, ao lado de vocês, no Canal Mariano, e a minha Presença e o meu Amor são
adquiridos por vocês, de toda Eternidade.

Cada vez mais numerosos entre os Ancoradores de Luz e aqueles que, hoje, começam a se abrir à Verdade
da Luz.

Eu me manifesto, assim como os Arcanjos e os Anciãos, ao seu pedido, ao seu apelo, não tanto para falar-
lhes, mas para estar Presente, a fim de que, durante a nossa Comunhão, vocês possam viver o que vocês São

e realizar o que vocês sempre foram, de maneira mais fluida, mais fácil.
Os tempos que se apresentam a vocês são os tempos da misericórdia, o tempo da Graça, o tempo da

Liberdade.

***
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Se vocês se voltarem para o seu Coração, se, além de querer fazer o bem, vocês Forem o bem, se vocês se
mantiverem tranquilos, não respondendo às solicitações da sua pessoa, aqui sobre esta Terra, se vocês não

responderem às solicitações deste mundo que entra no seu período de confusão, então vocês estarão claros,
cada vez mais Amorosos, cada vez mais disponíveis, para viver o que é para viver.

O Tempo do meu Anúncio está agora muito próximo.
Aliás, o número cada vez maior, entre vocês, que me percebem e me recebem, é capaz de facilitar este

Anúncio.
O tempo chegou de recuperar, definitivamente, a sua Eternidade.

Em vocês, os últimos preparativos foram realizados.
Vários elementos transmitidos pelos Anciãos, pelas minhas Irmãs Estrelas, assim como por outros

intervenientes, deram-lhes vários elementos, nesses últimos meses, preparando-os, de algum modo, para viver
o que vocês São.

***

Lembrem-se do que lhes dizia TERESA: lembrem-se da Humildade, da Simplicidade, sobre este mundo.
Aceitem nada ser, aqui, para Ser Tudo.

Aceitem voltar-se para o Amor.
Além de toda relação entre vocês, aqui, encarnados sobre a Terra, nós lhes oferecemos, hoje, a nossa

Comunhão, a nossa Fusão.
Dessa maneira, a cada dia, até a última sessão do Manto Azul da Graça, eu estarei com vocês (ou algumas das

minhas Irmãs), a fim de fazê-los verificar e validar a realidade da nossa Presença, a fim de que, através da
nossa União, da nossa Comunhão, vocês se dirijam, sem apreensão, na Alegria, na delicadeza do que vocês

São, para este Amor, para esta Verdade.
Elementos importantes, comunicados por aquele que se faz nomear BIDI, abriram-lhes as últimas Portas,

permitindo-lhes dirigir-se para a Porta Estreita e deixar para trás o que está morto, o que não pertence ao reino
do Amor, ao reino da Eternidade.

Com toda consciência, conforme o acolhimento que vocês reservam à minha Presença e às nossas
Presenças, vocês demonstram, assim, a possibilidade de viver, aqui mesmo, nesta carne, esta Ascensão.

E de dar-lhes a Ser a Verdade da sua Eternidade, a Verdade da sua Beleza.

***

Especialmente durante esses dias, aqueles que me lerem, aqueles que se conectarem conosco e que nos
chamarem, nós estaremos aí (mais particularmente, a minha Presença), a fim de fazê-los viver esta União
Mística comigo mesma, com outros Anciãos, com o que for, para vocês, o mais proveitoso, referente à

Liberação dos seus últimos apegos, à Liberação dos seus últimos medos, à Liberação de tudo o que, até
agora (talvez, ainda, até hoje), reprimiu o que vocês São.

O ciclo terminou: ele termina nesses tempos que vocês vivem.
É-lhes dado a viver esses Encontros conosco, vindo trazer-lhes a Água, a Água do alto, a Água do Céu, que

põe fim a toda sede, a todo sofrimento e a toda hesitação.
Voltando-se para nós, vocês se voltam para vocês.

Voltando-se para nós, vocês aceitam e vocês aquiescem à Eternidade, vocês renunciam ao Efêmero, vocês
renunciam ao sofrimento, ao medo, a toda falta que existe em meio a este mundo no qual vocês estão e que

não é o mundo de vocês.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

***

Eu sou, enquanto Mãe, responsável por este corpo no qual vocês estão, mas eu não sou a sua Mãe.
Não há nem Pai, nem Mãe: vocês são, vocês mesmos, o Absoluto, como lhes foi dito.

Este Absoluto é Amor, e é através deste Amor que vocês são capazes de se manifestar, após terem nos
acolhido, após terem recebido a Luz em seus diferentes componentes.

Hoje é o dia em que vocês devem, se vocês desejarem isso, separar-se de toda muleta, a fim de serem vocês
mesmos e de se apresentarem à Luz, para esse face a face consigo mesmo.

Suas múltiplas possibilidades, que foram enunciadas desde alguns meses, dão conta dos seus progressos, a
vocês que trabalharam, a vocês que acolheram.

Então, eu não duvido muito que em meio à consciência limitada que é ainda a de vocês, por vezes, colocam-se
ainda algumas questões.



***

Eu estou aí, também, para isso: comunicar-lhes a minha Presença, comunicar-lhes o meu Amor, além de toda
palavra, no seu Canal, em vocês, no seu Coração.

Através desta Comunhão, vocês tiram e suprem tudo o que é necessário.
Vocês irão ali encontrar a Graça.

Vocês irão ali encontrar a certeza.
Vocês irão ali encontrar a Plenitude do que vocês São, além das insuficiências deste mundo.

Então eu respondo, durante este tempo, às suas questões e, do mesmo modo, a cada dia, eu darei elementos
em função da aproximação da Luz em vocês, em função da Revelação na humanidade.

Eu irei me manter ao lado de vocês e eu responderei Vibratoriamente ao seu apelo, dando-lhes a viver este
indizível Amor: a Verdade do que vocês São.

***

Durante este período, permaneçam calmos, fiquem o mais calmo possível.
Algumas das minhas Irmãs lhes disseram para permanecer na Humildade, na Simplicidade, para ir à natureza,

para beneficiar-se da energia da Terra e do Céu, que estão, mais do que nunca, liberadas.
Dando-lhes a viver o que foi nomeado a Onda da Vida, a Onda da Graça da Terra, assim como a Irradiação que

vem do Centro Galáctico, de maneira muito mais livre do que antes.
E quanto menos vocês resistirem a isso, mais o Amor irá preenchê-los e mais vocês serão Luminosos e mais
vocês serão Liberados de toda angústia, de todo medo e de todas as ilusões às quais o que vocês são, sobre
este mundo, está ainda ligado, conectado, privando-os da Autonomia, da Liberdade, da Verdade e, sobretudo,

do Absoluto.

***

Então, todas essas Comunhões que nós lhes oferecemos vão se tornar cada vez mais urgentes, cada vez mais
intensas e cada vez mais Amorosas, no seu sentido o mais nobre.

Acolham-me, como nós acolhemos vocês.
O Amor é a nossa ligação, é a nossa Liberdade.

Esta ligação nada tem a ver com as ligações deste mundo, quaisquer que sejam, porque elas são
indestrutíveis.

Elas fazem parte da Eternidade: elas estarão aí como elas estiveram aí e como elas estão aí.
Através desses contatos que nós temos, uns e outros, encontra-se tudo o que sacia a sua sede, encontra-se a

solução, a chave da Ascensão de vocês.
Lembrem-se disso, lembrem-se de que toda vida deve ser essa Irradiação de Amor, não mais para ancorar a
Luz, mas, sim, para serem, como isso foi dito, de algum modo, os Libertadores, aqueles que transcenderam,

aqueles que transformaram tudo o que era resistência e medo, tudo o que era sofrimento e ignorância, no
supremo Conhecimento do que vocês São, desta Transparência, deste Amor, tal como ele está presente em

toda Dimensão, em todo lugar, em toda esfera.

***

Hoje, é o tempo de vocês: esse tempo da Liberdade, esse tempo da Liberação, esse tempo em que lhes é
solicitado para penetrar as esferas da Graça, as esferas da Eternidade e para viver isso neste corpo de carne,

a fim de plenamente se beneficiar desta Transmutação.
A fim de que o corpo nomeado Corpo de Estado de Ser, ou como o conjunto de Duplos que é atribuído a

vocês (ou que vocês se atribuíram), permita viver na Comunhão da Alegria, e além da Alegria, no Êxtase da
Onda da Vida, da Onda da Terra, que vem regá-los no seu Núcleo Cristalino, na sua raiz que vem de Sírius,
dando-lhes este ímpeto para a sua Linhagem estelar, para a sua Dimensão original ou para o seu Absoluto.

Tudo isso age agora, de maneira cada vez mais visível, de maneira cada vez mais evidente, a partir do
momento em que vocês deixarem, na totalidade, o que vocês acreditam manter sobre este mundo.

A partir daquele momento, nós iremos nos precipitar ao lado de vocês, a fim de celebrar a sua Liberdade e a
sua Liberação.

***



Então, é claro, quem está na resistência e no sofrimento, sobre este mundo, está ansioso.
Ansioso para saber quando.

Ansioso para viver esta Liberação em suas fases finais.
Mas se apreendam bem de que vocês estão prestes a vivê-lo, nesse momento mesmo.

A partir do instante em que a Onda da Vida percorrer vocês, a partir do instante em que o Canal Mariano estiver
presente, a partir do instante em que o Fogo do Coração for se instalar, de novo, de maneira completa e

permanente, então vocês são Liberados.
E a Liberação está em andamento, dando-lhes a viver, neste corpo de carne, a iluminação a mais total da Luz,

no conjunto do que lhes resta, não para fazer, mas, sim, para Ser, ao nível da sua Realização.

***

Esta Realização é agora coletiva.
Ela entra em uma fase onde, como eu o dizia, o conjunto das instituições deste mundo que tinham ludibriado

vocês, esvaece-se sozinho, pela Graça e pela majestade da Luz, pela Graça e pela majestade da nossa
Presença, por nós, Estrelas, com os Anciãos, com os Arcanjos, e com o conjunto da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres, aparecendo pouco a pouco à sua Consciência, antes de serem vistos pelos
seus olhos de carne.

Na visão etérea, vários de vocês veem as modificações que existem ao nível do Éter, no ar deste planeta, nos
Céus, sobre a Terra.

Como vocês sabem, muitos animais estão em via, eles também, de se liberar e de viver a sua própria
Ascensão para a Eternidade deles.

Tudo isso é claramente perceptível, em vocês.

***

Então, nós lhes pedimos insistentemente, nós rogamos a vocês, durante esses tempos, para se voltar para nós
e para estar em Comunhão conosco.

Isso vai se tornar cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês deixarem toda pretensão, todo orgulho,
toda personalidade.

É nesta personalidade, para aqueles que estão ainda encarnados e que vivem aqui, que se vive esta Ascensão.
Este corpo é apenas o recipiente da Luz, mas é no Interior dele que isso deve acontecer, nesse momento

mesmo.
Abram-se para nós, não resistam mais ao que quer que seja.

Deixem se estabelecer a Graça, deixem se estabelecer a Fluidez, deixem se estabelecer a Alegria e deixem
se estabelecer este Absoluto, esta Onda da Vida que os transporta nas coisas que, até agora, pareciam-lhes

improváveis, impossíveis.
Tudo isso está totalmente aberto, tudo isso está totalmente pronto e é em vocês que isso se desenrola.

Reposicionem, eu diria, as suas prioridades.
Qual é a sua prioridade?

Quais são os seus medos?
Qual é o seu Amor?

Qual é a sua Transparência?
Vocês irão para a Clareza?

Vão para esta Liberdade porque nós a levamos para vocês, mais do que nunca, o mais perto de vocês, já que
nós estamos ao seu lado.

O conjunto das camadas isolantes deste sistema solar vive sua desintegração final, dando-lhes a viver, em
vocês, modificações importantes, até mesmo, da sua consciência.

***

Alguns impulsos da Luz vão levá-los a mudar, por vezes de maneira radical, alguns elementos, em vocês, e em
suas circunstâncias de vida.

O que quer que aconteça, permaneçam na mesma serenidade, no mesmo Amor, na mesma paciência, no
mesmo acolhimento.

Nada mais há para fazer.
Há apenas que Ser.

Ser bem: não querer fazer o bem, mas Ser, si mesmo, o bem, além de toda dualidade, além de toda



personalidade.
Cultivem o Amor, não pela vontade, mas pelo seu Abandono total ao Amor que vocês São.

Tudo o que for resistência, tudo o que for medo não poderá fazê-los sofrer inutilmente, levá-los nos caminhos
onde tudo não é Claro, onde tudo não é Transparente.

Mas vocês devem ser Claro e Transparente para viver o que é para viver com a maior das facilidades.
O conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, dos meus Filhos que ainda dormem sobre esta Terra, vai se

apoiar em vocês.

***

Existem vários sinais, presentes em vocês, dando-lhes a perceber claramente aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão na mesma dinâmica de Liberdade que vocês, e aqueles que, por razões que lhes são

próprias, ainda se opõem, e até mesmo se afastam da Luz.
Em relação a isso, quaisquer que sejam as modificações dos seus Sons percebidos ao nível dos ouvidos, que
isso seja a modificação das suas Lâmpadas energéticas denominadas chacras, que isso seja as modificações
da sua Consciência, afirmem o que vocês São e iluminem o que deve sê-lo, com doçura, com Transparência.

Ousem ser o que vocês São, de toda Eternidade.
Nenhum elemento deve se dispor no seu caminho e pode se dispor no seu caminho, porque, quando vocês
são Transparentes, nenhum elemento pode pará-los, nenhum elemento de resistências deste mundo pode

afetá-los.

***

Onde vocês estiverem, nós estamos ao seu lado, mais do que nunca, de maneira cada vez mais potente, cada
vez mais evidente, a partir do instante em que vocês voltarem o seu olhar e, sobretudo, o seu Coração, para

nós.
Nós estamos aí para isso.

Como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos fazer a Passagem no seu lugar, mas nós estamos aí, do
outro lado desta Porta Estreita, para acolhê-los de braços abertos, de Coração aberto, na Fusão do Amor, no

Fogo do Amor.
Eu passo agora a palavra para vocês, porque eu penso que as questões que vocês têm que me fazer, vocês,
aqui presentes, correspondem ao conjunto das questões dos seus Irmãos e das suas Irmãs, a caminho para

esta Unidade, no caminho que lhes permite não mais caminhar e se estabelecer na Verdade da Onda da Vida,
na Verdade da Liberação.

Então eu deixo vocês se expressarem, porque essas questões serão proveitosas para todos aqueles que irão
me ler e irão permitir, através das respostas que eu vou dar, aproximar-me ainda mais daqueles que não estão

inteiramente voltados para nós.

***

Eu especifico que, a cada dia, retornando nesta hora (ndr: 17 horas, hora francesa no relógio (12h00, meio-dia
– hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa)), nós iremos estabelecer uma Comunhão cada vez mais acentuada.

Vocês irão constatar isso tanto durante os seus Alinhamentos, como durante as suas noites, como durante
momentos imprevistos onde, justamente, os pensamentos param, as emoções param, fazendo-os entrever o
pleno, a vacuidade, o vazio, resumidamente tudo o que, do outro lado da personalidade, parece-lhes incomum

e inesperado.
Tudo isso irá ocorrer naqueles momentos, nos momentos em que as suas resistências estiverem o menos
presentes, nos momentos em que o seu Coração for mais capaz de viver esta Comunhão, abrindo-lhes as

portas da Dissolução, da Fusão.
Eu os deixo agora perguntar o que vocês têm para me perguntar.

***

Pergunta: como guiar para esta Luz, os parentes que não estão abertos?

Meu Filho, você não pode guiar ninguém porque cada Irmão e Irmã é Livre e esta Liberdade será cada vez
mais total.

Em nome de que você gostaria de levar, pelas palavras, quem quer que seja, para nós?
Simplesmente, contente-se em ser Transparente, em ser Claro consigo mesmo, em estar bem com você e a

Inteligência da Luz, a Inteligência da Onda da Vida poderá talvez se comunicar.



E essa mudança, você irá percebê-la, porque, a partir do momento em que um parente se abrir à Luz, frente a
esta pessoa, ou pensando nesta pessoa, o Som que você ouve no Canal Mariano irá se tornar cada vez mais

cantante, cada vez mais agudo.
Se, agora, você se encontrar frente a um Irmão ou a uma Irmã (mesmo o seu filho mais querido), se ele se

afastar da Luz, você irá constatar por si mesmo que o Canal Mariano tende a se extinguir, que o Som ali
presente desaparece.

Então, naqueles momentos, não insista: contente-se em ser Transparente, contente-se em estar bem,
contente-se em ser Amor, porque nada mais que isso pode agir.

E mesmo se isso não agir, você não é nem responsável, nem culpado, mas você não pode constranger
ninguém.

Isso se chama a Liberdade e a Graça.

***

Pergunta: o que significa sentir a sua Presença no Canal Mariano e não mais no Coração?

Isso significa que, como nós sempre lhes dissemos, nós somos vocês, nós estamos em vocês e,
evidentemente, nós já estamos presentes, na totalidade, no seu Coração.
Mas a consciência ordinária, ela deve, ela também, beneficiar-se disso.

Como você diz, você me percebia no seu Coração que é a consciência do Coração, aquela da Unidade, aquela
que está além de toda dualidade.

Agora, nós nos temos, e eu me tenho, no seu Canal.
Isso para permitir a interação e, sobretudo, além da ação do seu próprio Coração, para que eu me estabeleça

ao seu lado para o meu Anúncio e também para permitir, eu diria, uma propagação da Luz e da minha
Presença, pouco a pouco, para aqueles que estão ao redor de você ou do outro lado do planeta.

Há, portanto, uma forma de rede, pela energia do Amor, pela energia que vocês nomeiam Mariana (da
compaixão), mas muito além do Espírito Santo, permitindo a essa irradiação que estava no seu Coração e que

irradiava já do seu Coração, exprimir-se, de maneira consciente e lúcida, mesmo na consciência da
personalidade.

A grande diferença está aí.
Vários de vocês, aqui, me sentem, do mesmo modo, no seu Canal.

Não se coloquem a questão porque, para vocês que ainda estão localizados em um corpo, parece-lhes
incompreensível e indescritível que eu possa estar presente, ao mesmo tempo, a cada um de vocês.

E, no entanto, essa é a estrita Verdade, já que vocês a vivem nesse momento mesmo, quando vocês forem me
ler ou, eventualmente, que vocês me escutarem.

***

Pergunta: pode ali haver percepção do Canal Mariano, sem ouvir palavras?

O importante jamais serão as palavras, até o momento do meu Anúncio.
O importante é o Silêncio da nossa Comunhão, o Silêncio da nossa Fusão.

É o mental que quer se alimentar de palavras, o que é limitado em você, como dizem alguns.
O importante é o Coração.

O importante é o que acontece de Coração a Coração, da minha Presença à sua Presença.
E isso acontece por qualquer palavra.

Não há mais necessidade de palavras, exceto no momento em que a permeabilidade da Terra for tal que ela irá
permitir anunciar a vocês, a todos vocês, a ‘boa nova’.

Mas, acima de tudo, é a percepção da nossa Presença conjunta que é importante.
Nada pode substituir isso.

Nenhuma palavra vale esta Comunhão e esta Fusão.
Isso que eu alimento, pela minha Presença, nesse Canal Mariano, é a sua Eternidade.

Isso significa, de alguma forma, preparar a Promessa e o Juramento, o Retorno da Luz.
As palavras não existem no Amor.

***

Pergunta: eu sinto a sua Presença na bochecha esquerda e na cavidade do ombro. Isso está realmente



associado à sua Presença?

Cabe a você reconhecer.
Quem coloca esta questão, a não ser esta sua personalidade?

É por isso que eu me apresento a vocês, porque, mesmo vivendo isso, vocês ainda duvidam.
Como lhes disse TERESA, como lhes disse GEMMA: “o que mais vocês precisam?”, “o que mais vocês

esperam?”.
Eu aproveito para acrescentar que, quando eu estou ao lado de vocês, quando vocês me percebem (que isso
seja no seu Coração e, sobretudo, agora, no Canal Mariano), vocês nada têm que pedir: apenas pedir a minha

Presença.
Mas quando ela está aí, nós nos instalamos na Comunhão, nós nos instalamos nesta Fusão de Amor.

Nenhuma palavra é necessária, nenhuma ação é necessária, porque é desta Fusão, desta Comunhão que irá
resultar a facilidade da Dissolução.

Nenhuma palavra poderá nutri-los de Amor.
Lembrem-se simplesmente (que isso seja nesses momentos de Comunhão e de Fusão que nós somos
levados a viver, e que nós já vivemos), lembrem-se de que são as circunstâncias do seu ambiente, ou de
algumas presenças de Irmãos e de Irmãs que estão na resistência ou na oposição, que irão levá-los a se

afastar, ou seja, de não mais permanecer na presença daqueles que não podem, no momento, por razões que
lhes são próprias, Comungar com o que vocês São, entrar em Fusão com o que vocês São.

Esses momentos são os momentos da Liberdade, da Liberação.
Vocês são os Libertadores.

Então, mantenham o que floresce, em vocês, permanentemente, na Luz, permanentemente, banhado no Amor,
banhado no que nutre esta Comunhão e esta Fusão.

Imirjam-se no que nós vivemos.

***

Pergunta: isso significa que o Anúncio é Vibratório, mais do que verbal?

Ele irá ocorrer dos dois modos.
Vocês são, de qualquer forma, os pioneiros, porque a minha Presença está no seu Canal Mariano.
Mas muitos Irmãos e Irmãs que estão encarnados não têm esta chance nem esta possibilidade.

Qualquer que seja a razão, no momento em que a Terra tiver decidido, durante o Encontro do Céu e da Terra,
naquele momento, não haverá mais qualquer barreira, não haverá mais qualquer resistência e todos, naquele

momento, poderão viver este Apelo, aquele do meu Anúncio.
Mas vocês, vocês já foram efetivamente Chamados.

Que isso seja pela minha Presença ou, como lhes disseram algumas Irmãs, se vocês ouvirem o seu primeiro
nome, o Apelo foi realizado.

Vocês aguardam simplesmente os seus Irmãos e as suas Irmãs.
Vocês aguardam simplesmente a Terra e o Céu.

Mas, para vocês, isso já está aí e isso está realizado.
Resta, é claro, passar o momento coletivo que, ele, chegará muito em breve.

Eu aconselho vocês, também, a manter presente na mente os ensinamentos daquele que se nomeou BIDI,
porque, lembrem-se, nos momentos que podem lhes parecer difíceis (que isso seja para este corpo, que isso
seja em suas relações, que isso seja na sociedade), de que vocês não são deste mundo e de que, em última

instância, este mundo é efêmero e é apenas um sonho, uma projeção.
Mas é aqui que isso é vivido, aí onde vocês estão.

Aconteça o que acontecer, não tornem isso moléstia e digam a vocês que isso é, em última análise,
unicamente destinado à sua Liberdade e à sua Eternidade, mesmo se isso lhes parecer como tal nos

acontecimentos, que vocês poderiam nomear traumatizantes, desta vida.
Porque o que chega a vocês é muito exatamente o que deve chegar para ser Livre.

Não busquem compreender, vocês terão toda a compreensão e toda a finalidade, durante a nossa Comunhão,
durante a nossa Fusão.

Mas não nas palavras, não na atividade mental, não na reação, e não na oposição.
Porque, de qualquer modo, a Luz e as nossas Presenças testam vocês em suas últimas remoções, em seus

últimos apegos, em seus últimos medos.
Vejam-se como tais: vocês não são esses medos, vocês não são esses apegos, vocês são o Amor e a

Liberdade.
Portanto, não deem chance ao que pode parecer-lhes em total contradição com o que vocês pensavam, com o

que vocês imaginavam e, sobretudo, como o que vocês projetavam.
É preciso ser Livre, é preciso que o seu Coração esteja Livre de qualquer impedimento para viver o que vocês



São.
Todos os dias, às 17 horas (às 12h00, ao meio dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), durante a

minha Presença, e nestes dias, independentemente deste encontro, de algum modo, vocês terão a
possibilidade, cada vez maior, cada vez mais lúcida, de me acolher, a fim de que nós possamos acolher e viver

esta Fusão de Amor.

***

Pergunta: quando sentimos uma sequência muito rápida de momentos de adormecimento e de momentos
de despertar e de Paz, é o início de uma Dissolução?

Sim, é exatamente isso.
Vocês se adiantam, vocês são os pioneiros desse processo que foi nomeado os ‘três dias’ ou a estase.

É exatamente isso que vocês vivem, por episódios.
Alguns de vocês o vivem como um desaparecimento da consciência, ocorrendo de forma truncada.

Outros permanecem despertos e não têm mais necessidade de dormir.
Outros necessitam dormir muito, talvez porque suas resistências sejam maiores.

E os momentos em que a consciência parece como não estar mais aí, como o que você descreveu, como uma
sucessão de adormecimentos e de despertares com Paz, são antecipações do que irá ocorrer, de maneira

coletiva, depois do meu Apelo.

***

Pergunta: os Sons podem servir de orientação, não somente nas relações, mas nas escolhas da vida
diária?

Certamente, meu Filho.
Como isso foi falado, desde vários anos, havia a escolha pelo Coração.

Mas vocês têm, agora, um sinal muito mais fino e muito mais preciso, o Som, que os orienta para o que, para
vocês, é importante, é essencial, para conservar ou se afastar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me, durante alguns instantes do seu tempo, reforçar a minha Presença ao lado de vocês.
Essa será a minha maneira de render Graças ao que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu os Amo e eu lhes digo até amanhã, para a sequência desses conselhos e para a sequência das suas

interrogações.
Que a Graça seja, hoje e para sempre.

Eu aperto vocês no meu Coração.
Até amanhã.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120714_-_MARIE.mp3


NDR: os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local. 

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1518

14 de julho de 2012
(Publicado em 14 de julho de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1518


Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em encontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: a que corresponde uma dor no ombro direito. Isso está relacionado ao Canal Mariano?

Uma cristalização do mental, como sempre com os ombros. Algo que tem medo de ser deixado.

Pergunta: é também uma cristalização, se é uma dor no ombro esquerdo?

A dor no ombro esquerdo não tem nada a ver com o Canal Mariano, mesmo sendo à esquerda. Vocês podem sentir uma pressão ou
uma dor, no nível do ponto KI-RIS-IT, vocês podem sentir dores no nível das portas AL e UNIDADE, vocês podem sentir os trajetos que
vão de trás para a frente, ou da frente para trás, mas se a dor está estritamente localizada no ombro, isso não tem nada a ver. Vocês
não vão colocar tudo nas costas de Maria, não é?

Pergunta: nos tempos em que vivemos,  qualquer que seja a dor, devemos prestar atenção ou é melhor deixá-la passar, ou
refutá-la?

O método BIDI, é a Refutação, porque vocês não São o corpo. Mas vão dizer isso a uma dor que não passa. O que é importante é:
vocês não têm mais tempo para saber os porquês e como de uma dor em tal lugar. Então,seja tomar medicamentos, seja se tratar, seja
esquecer: cabe a vocês ver o que vocês podem fazer, com o que vocês vivem. Mas é claro que, devido à interpenetração deste Plano
(em que vocês estão) e nosso Plano, se vocês voltam a consciência, e vocês se ocupam das dores, da personalidade, dos medos, e
tudo isso, vocês vão reforça-los, é claro.
Eles vão explodir em suas caras ainda mais. Mas é diferente para cada um.
E reflitam sobre isso (MARIA lhes disse, eu creio) : se, durante este período, manifestam-se elementos em sua vida, que são
um pouco difíceis
(que seja no corpo, ou não importa em qual domínio de sua vida), coloquem-se verdadeiramente a questão de porque isso
está ali. É um convite para se olharem. Não para explicar ( porque? como? o que isso quer dizer?), mas antes para ver o que está
ali e superá-lo.  Então, se para superá-lo, é necessário um produto químico, tome-o. Se para superá-lo, é necessário fazer como BIDI,
faça como BIDI.
Mas mais vocês estão no Amor, mais vocês estão na Transparência, menos há razões para ter a menor dor. Isso não quer dizer, não
mais, que vocês devem se culpar se vocês têm uma dor no joelho depois de 10 anos, não é? Mas, simplesmente, quanto mais vocês
estão Leves, menos o corpo tem impacto sobre sua consciência, mesmo ordinária. Qualquer que seja a idade.

Pergunta: em uma meditação rica em pensamentos, a ativação do 12º Corpo  levou à parada dos pensamentos e ao
estabelecimento de um silêncio. Em qual nível se situa esse silêncio?

Não há nível: o silêncio é o silêncio. É o momento em que você não é mais o mental, e em que você não é mais o corpo. É o Instante
Presente, é a Presença, é a Infinita Presença ou a Última Presença. É o que ocorre um pouco antes do Absoluto.
 Porque você quer saber o significado, já que você mesmo tem a explicação?
Que isso se produza no nível do 12º Corpo, isso poderia ter se produzido no nível do 9º Corpo, ou no nível da Kundalini, ou no nível de
uma Porta: é sempre o mesmo processo. Os pontos de Vibração, ou os Pontos que se manifestam (sejam as Estrelas, as Portas, ou
outra coisa), atraem sua Atenção, para vocês, sobre o processo que está em curso, para lhes permitir fazer cessar o mental, sem o
querer. É a Vibração, já que nós sempre dissemos que a Consciência é Vibração.
Então a Consciência, a Vibração do 12º Corpo, é a Vibração do Andrógino Primordial, é ela que harmoniza os dois cérebros. E então,
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normalmente, efetivamente, o mental para.  É por isso que MARIA (e outros intervenientes) lhes tem falado para vocês colocarem
Atenção, sobre o 12º e o 11º Corpos: porque esses são os dois Corpos que permitem a parada total do funcionamento, eu diria, do
cérebro, segundo um modo normal, habitual.

Pergunta: qual é a relação entre o Canal Mariano e a Onda da Vida? Um pode ser estabelecido sem o outro?

Durante os Casamentos Celestes, houve a etapa da construção do Antakarana, com o som Si no ouvido. O Antakarana forrado de
Partículas Adamantinas,  tornou-se o Canal Mariano. A Onda da Vida favorece o Canal Mariano, é claro, mas o Canal pode ser
constituído sem a Onda da Vida. O que seria incômodo, seria ter a Onda da Vida e não o Canal Mariano, porque isso quereria dizer
que, em alguma parte, há resistências em meio da personalidade, mesmo a mais transformada pelo Coração: isto é, que a Onda da
Vida, em seu desenvolvimento, foi bloqueada.
Vocês sabem que os desenvolvimentos se fazem a partir dos pés até o períneo ( no nível dos dois primeiros chakras), e depois, até o
Coração, e depois no nível da Leminiscata, e depois, isso volta, e depois, isso se desenvolve lateralmente. Mas o desenvolvimento
lateral da Onda da Vida só pode ocorrer se, realmente, no Interior dos mecanismos que lhes são inaparentes, vocês liberaram, em
totalidade, a personalidade e suas ilusões. Senão, não pode haver desenvolvimento lateral da Onda da Vida. Mas vocês podem ter
também o Canal Mariano sem a Onda da Vida.  Mas a Onda da Vida e o  Manto Azul da Graça são elementos extremamente
facilitadores.
Em resumo, isso quer dizer que o Canal Mariano se preenche de nossas Presenças, muito mais facilmente se a Onda da Vida e o
Manto Azul da Graça estão desenvolvidos em totalidade. Porque isso significa que tudo o que estava ligado às resistências da
personalidade desapareceu. O Manto Azul da Graça está conjunto à Onda da Vida, mas o Manto Azul da Graça, é a energia de
Sírius. Ele trabalha sobre as Portas que se chamam ATRAÇÃO, VISÃO ( no que se refere às posições dessas Portas, ver “Protocolos
a Praticar – Yoga da Eternidade: Integração das Passagens”), para atravessar a Porta OD, que é a morte da personalidade. É por isso
que se conjuga com a Onda da Vida. Mas, mais uma vez, vocês sabem muito bem: somente vocês podem fazer essa Passagem. 
Então, se vocês estão apegados, como disse BIDI, à sua pequena pessoa, à sua pequena evolução espiritual, à sua pequena
transformação, é tempo de se voltarem em totalidade, para os outros, isso que dizer você mesmo: para o Amor.
Não há outra possibilidade para que o Canal Mariano esteja totalmente presente e ativo. Eu já desenvolvi isso, da última vez
(intervenção de 3 de julho de 2012), tendo lançado uma expressão um pouco violenta, vamos dizer: enquanto vocês estão olhando o
outro sem Amor, isto é, falando do defeito do outro, se vocês não estão no Absoluto e fazem isso, vocês reforçam sua estruturas
egóicas, sobretudo neste momento. 
Se a Onda da Vida nasceu, se o Manto Azul da Graça perfurou tudo o que deveria ser perfurado, vocês têm o direito de urrar como
BIDI, e isso não tem nenhuma consequência para vocês. Vocês não estão (como dizer?) no mesmo grau. E isso não é uma hierarquia,
não é, não é algo que é melhor do que o outro, simplesmente, em um nível, vocês ainda devem estar atentos ao que vocês emitem.  No
entanto, quando o Absoluto os percorreu, quando a Onda da Vida está aí, quando o Manto Azul da Graça dissolveu totalmente a
personalidade, e a Porta OD está aberta, e a Onda da Vida está presente também nas mãos, então não tem nenhuma consequência
para vocês.

Pergunta: a Onda da Vida, que se estende lateralmente, descendo até as mãos, ela pode causar dor e queimaduras?
Pode ser ardente, mas as dores, geralmente, estão, sobretudo, ligadas às primeiras subidas, quando o primeiro e segundo chakras
estão totalmente liberados. Isso dá dores nas pernas, pode dar cãibras, pode dar entorpecimentos, pode dar congestões pélvicas.
Da mesma maneira que o Manto Azul da Graça pode obstruir o fígado e o baço, se encontra resistências (que estão ligadas à
personalidade, é claro).
Mas a Onda da Vida, aí não há verdadeiramente dor, mesmo quando é muito intensa. Não é como a Coroa Radiante da cabeça, que
pode causar muita dor. Porque aí, quando a Onda da Vida sobe, isso quer dizer, verdadeiramente, que vocês já estão, quase
totalmente Purificados, e quase totalmente Transparentes.  Então, quando a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, ela não pode
fazer mal. É um estado de Êxtase permanente.

Pergunta: eu ouvi muitas vezes o Som à direita, depois eu o ouvi à esquerda, associado a ardências nos ouvidos. Depois,
mais nada.  Isso está relacionado às resistências?

Sempre. Simplesmente, o Antakarana é bilateral, então é normal (e isso já foi descrito nos Casamentos Celestes) que o Som esteja
dos dois lados. Mas, quando vocês estão de acordo com vocês mesmos, o Som está à esquerda, preferencialmente à esquerda
(mesmo que possa, às vezes, alternar à direita). Em particular, como disse MARIA, e como isso foi repetido (por SRI AUROBINDO, eu
creio, ou IRMÃO K), quando vocês têm uma Presença que chega, uma Presença de Luz, um pensamento de Luz 
(de alguém como nós, que estamos aí onde estamos, de um Irmão ou de uma Irmã), se esse pensamento é Luminoso, o Som aumenta
no ouvido esquerdo.  Mas se vocês têm alguém que está conectado a vocês, que pensa em vocês, ou vocês mesmos, que não estão
na Transparência, o que é que se passa? O Som aparece à direita, ele se extingue à esquerda. É um problema com vocês mesmos.
Agora, nos meses e anos que passaram, era normal ter o Som dos dois lados, e às vezes mais forte à direita do que à esquerda. Mas
devido à abolição dos Véus da separação, as Presenças estão aí. E isso pode ser também um Irmão e uma Irmã: vocês podem, por
exemplo, conectarem-se com Amor, com um Irmão, uma Irmã, ou alguém que se conecta a vocês.  E segundo o que se passa em seus
ouvidos, vocês deduzem um certo número de coisas. Eu os remeto, para isso, ao que foi largamente explicado, eu creio, por SRI
AUROBINDO (ver sua intervenção de 21 de maio de 2012).
As resistências, ainda uma vez, são os medos. Porque desde que há o medo de perder esse corpo, desde que há o medo de perder
suas pequenas pessoas, vocês bloqueiam tudo.  Hoje, ainda mais do que antes. Porque não é mais unicamente a Luz que desce, é
também a Onda da Vida que sobe.  E a Onda da Vida, poderíamos chamá-la a Graça, poderíamos chamá-la Onda do Éter,
poderíamos chamá-la a Liberdade. E se vocês têm medo da Liberdade, ela não subirá. E nesse momento, os testemunhos, que são os
Sons, vão se inverter ou se modificar.
Com a experiência, se vocês chamam MIGUEL, e depois, se dignam a me chamar, se vocês chamam MARIA, vocês irão ver
as diferenças.  Vocês irão sentir as características dos contatos, das efusões de Vibrações diferentes.  Mas é sempre um
problema relacionado a si mesmo, hein.  Cada vez mais, vocês irão se dar conta, aí onde vocês estão: que vocês têm medo ou não? É
certamente neste período que é necessário realizar as últimas depurações. MARIA lhes disse, em outros termos, mas é isso (ver
sua intervenção de 14 de julho de 2012).
Vocês podem voltar atrás, agora. Ou então, é o que vocês decidiram, e aí, como sempre, nós não podemos estritamente nada para
vocês, sobretudo neste período.

Pergunta: durante os Alinhamentos, ou quando escuto as canalizações, por que tenho uma sensação de pulsação que bate
no ouvido direito?

A pulsação que bate no ouvido não tem nada a ver com os Sons do Antakarana (ou a ampola da clariaudiência). É que quando vocês
ouvem ou quando vocês se alinham, há uma vasodilatação dos vasos da cabeça. Como vocês acham que a modificação da estrutura
do cérebro ocorreu? Houve uma redistribuição dos vasos, no nível da cabeça, que foram responsáveis, para aqueles entre vocês que
estão abertos há mais tempo, de dores de cabeça às vezes intensas, quando o Sol se agita, quando vocês estão em Alinhamento. São



as modificações da vascularização do cérebro.
Vocês já repararam também, talvez, que nesses momentos, vocês estão quase vertiginosos também. É normal.  Mas quanto menos
vocês resistem, mais isso se passa sem dor, e mais isso se passa da maneira serena. Porque se há uma dor de cabeça, isso quer
dizer que vocês têm a cabeça mais dura, isto é sua consciência está ainda muito focalizada em seus corpos.
Então, eu lhes digo o que o ego vai dizer: quanto mais forte melhor é. Isso não é exato neste momento, era válido há alguns anos. Mas
agora, as percepções Vibratórias (quer sejam das Coroas, das Estrelas, das Portas), se elas se manifestam de maneira dolorosa (por
exemplo, se vocês estão na fase do despertar da kundalini), vocês podem muito bem ter dores nas costas, mas quanto mais rápido
vocês aceitam o que se passa, menos a dor permanece presente.

Pergunta: é o observador pode impedir a subida da Onda da Vida?

É claro.  Há no início os medos e as resistências da personalidade, sobre os dois primeiros chakras. Depois, há a Onda da Vida que
se põe a circular,  de trás para frente, e da frente para trás. Mas o desenvolvimento lateral se realiza a partir do instante em que não há
mais nenhuma resistência na personalidade.  Então, é sempre a personalidade que resiste.
Isso está, na maioria das vezes, relacionado com a Passagem da Porta Estreita, o que eu já disse ( e foi dito por muitos Anciãos) que
é a Passagem pelo buraco da agulha. É o momento em que é necessário tornar-se como uma criança, isso foi explicado em
comprimento, largura e diâmetro. Isso quer dizer que mesmo o observador (como diria BIDI: o “eu sou”, o Si) deve, ele
também, desaparecer.
Enquanto vocês mantém seu  Si, vocês mantém, em algum lugar, uma resistência em relação à Luz Absoluta que vem. E BIDI lhes
explicou isso perfeitamente (como ele chamou isso?): as camadas da Verdade. E ANAEL também, quando ele falou, já há dois
anos, da verdade relativa, e da verdade Absoluta ( ver a intervenção de ANAEL de 10 de agosto de 2010).

Pergunta: a que corresponde o fato de sentir o Triângulo atrás da cabeça muito ativo?

Ele é muito ativo, neste momento. O que é o Triângulo na parte de trás da cabeça com a ponta em OD? É a transmutação da Terra.
Muitos entre vocês sentem, seja KI-RIS-TI, seja o Triângulo da Terra, que é muito, muito ativo, muito doloroso. É normal, mais uma vez.
São as resistências de sua terra, isto é de seus corpos. Porque o corpo, tem um apego a ele mesmo, independente de sua própria
consciência. Então, é um trabalho de transmutação, que se faz nesse nível, visando alquimizar as células. É a fecundação do último
estágio, no nível dos Véus, quer dizer,  o corpo físico.
Aí há os que ainda têm resistências no nível mental, outros, no nível emocional, outros, em relação a suas histórias vividas no passado,
e outros enfim, têm dores para apreender o que é essa alquimia do corpo.
.
Pergunta: o Triângulo, na parte de trás da cabeça, se ativa ao mesmo tempo que a Porta KI-RIS-TI das costas?

Está ligado. Está totalmente relacionado. Está relacionado, também, por outro lado, à Leminiscata Sagrada. Porque a Leminiscata
Sagrada, que lhes disseram estava entre os Pontos OD e ER. Está também nas costas, entre ER e KI-RIS-TI. E então, passa
necessariamente pelo Ponto OD da cabeça, e o Triângulo da Terra.

Pergunta: eu tenho a sensação energética de que meus tornozelos e panturrilhas direitas estão rodeadas de alguma coisa.....

Então, isso significa que, presumivelmente, a Onda da Vida está fixada nesse nível. Devido a lesões, que estão relacionadas com o
medo e o segundo chakra, quer dizer tudo o que está ligado ao elemento masculino, ao poder e ao pai. BIDI lhe diria, gritando:
esqueça-se. Eu lhe digo a mesma coisa. Como lhes disse BIDI, vocês não são seu passado. Ou você é o Coração, ou você é o seu
passado. Ou você é o Coração, ou você é ainda uma pessoa. Mas acabou, pessoas com Coração.
Como eu o disse muitas vezes, em minha vida, onde havia um melhoramento que deveria se fazer: era necessário manter a luz, era
uma vontade pessoal. Agora, nenhuma vontade pessoal pode lhes ser de nenhum socorro, uma vez que (isso foi dito) é o Abandono do
Si. A Graça está aí. Não é como quando eu estava vivo, sobre a Terra, quando eu dizia que era necessário trabalhar sem relaxar. Os
tempos são diferentes. Se vocês estão aí, é que vocês já têm, quaisquer que sejam as resistências, trabalhado suficientemente, não,
no passado?

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor, e desejo-lhes, sobretudo, que vocês se Abandonem. E vivam a magia do
Amor, a magia da Graça, porque é a única coisa que pode lhes acontecer, que é a mais extraordinária que vocês poderiam viver.
Transmito a vocês todo o meu Amor.
Até logo.
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês, acompanhado da Graça, acompanhado de quem vocês
São.

Eu venho, hoje, explicar-lhes, se isso puder ser feito por palavras, os diferentes marcadores que podem
manifestar-se no estado atual da sua consciência, que se deixam viver uma série de elementos que podem,

talvez, guiá-los, de algum modo, a fim de permitir-lhes – se isso for por vezes necessário, ainda, na sua
Dimensão – colocar palavras sobre o que é vivido.

A fim de localizá-los, de guiá-los e de orientá-los, nós vamos, mais especificamente, falar sobre a Passagem
da Fusão à Dissolução. 

*** 

A Fusão lhes é deixada viver, a partir do instante em que vocês liberam, em si, as Forças do Amor, deixando-se
Comungar e, em seguida, Fusionar.

Isso pode acontecer, como vocês sabem, tanto com uma Estrela como com uma folha de grama.

O que nos interessa, preferencialmente, e que deve obter o seu acordo, é, antes de tudo, a capacidade nova
que é oferecida a vocês, pelo pensamento, para conectar-se com outro humano, a fim de viver, em si, os

mecanismos de comunicação, que vão bem além do que é chamado de comunicação verbal, de comunicação
por Radiação, de comunicação por um dos sentidos que lhes é conhecido.

Esses mecanismos empregam – como vocês talvez saibam disso, e como o vivam, talvez – os elementos
conectados diretamente com o Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, nomeado Canal Mariano.

A Onda da Vida, assim como a ativação de diferentes centros de Energia, em vocês, permitem realizar isso já
desde certo tempo.

Hoje, é-lhes deixado, de algum modo, aprofundar esses estados, vivê-los, fazer a experiência, a fim de
reproduzi-los, se possível, à vontade, a fim de poder, quando chegar a hora, viver a etapa Final da Dissolução,

sem dificuldade alguma. 

*** 

A partir do instante em que o que corresponde à sua localização, nesse mundo – em um corpo, em um tempo,
em um espaço e em uma história – encontrar-se alterado, de uma maneira como de outra, pela perda do

conjunto ou de um desses marcadores, ocorre um mecanismo no qual lhes é possível viver a desidentificação,
a despersonalização, e viver a experiência de estar em outro Corpo, em outra Consciência, e tornar-se, você

mesmo, essa Consciência.

Isso é realizável, tanto com um Arcanjo, tanto com uma Estrela, tanto com um Ancião como com não importa
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qual dos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, a partir do instante em que ele estiver na mesma
conduta, qualquer que seja o seu estágio Vibratório, qualquer que seja o estado desses mecanismos

chamados de Comunhão, Fusão e Dissolução.

Assim, é-lhes deixado experimentar um contato, uma comunicação, bem além de toda relação, tal como vocês
as concebem nesse mundo, mesmo as mais sexuais, as mais amorosas, as mais afetivas ou as mais polidas.

Isso lhes deixa viver um estado diferente da sua consciência, no qual o sentido do «eu» parece atenuar-se, ou
mesmo desaparecer inteiramente, no qual a consciência é, de algum modo, projetada em outro lugar que não

no próprio filtro da personalidade ou do Si.

Realizar isso não implica e não provoca qualquer desperdício que vocês nomeariam energético, nenhuma
posse (no sentido dual), mas, bem mais, uma Alquimia que visa preparar o que foi nomeado Sublimação, ou

Transubstanciação. 

*** 

A partir do instante em que vocês não estiverem mais fixados – em um corpo, em uma história, em um
mecanismo de pensamento, nos seus próprios quadros de referência e de defesa – naquele momento, vocês
começam a viver os mecanismos denominados, em um primeiro momento, Comunhão e, em seguida, Fusão.

Essa Fusão, contrariamente ao que acontecia há ainda alguns anos (no tempo dos Casamentos Celestes e,
depois, para aqueles cujos confinamentos ligados à Presença Vibratória dos laços energéticos, no nível dos

tornozelos ou dos pulsos haviam desaparecido), quando ela era possível, mas sem esse corpo físico, a grande
diferença é que, hoje, ela pode ser vivida em meio mesmo a esse corpo físico, pela Presença, justamente, do

Canal Mariano.

A partir do instante em que o aprendizado dessas Comunhões e dessas Fusões for realizado, vocês poderão
perceber, em vocês, a possibilidade de não mais estar em lugar algum, nem em vocês, nem no outro.

O processo de Fusão desaparece e deixa lugar, no nível da consciência, para a ausência de percepção, para a
ausência de identidade, para a ausência de percepção do seu corpo, como de qualquer outro corpo, indo dar

no que vocês poderiam chamar, do seu ponto de vista, de vacuidade.

Naquele momento, vocês realizam a Última Presença, que lhes deixa viver, se o Abandono do Si for total, o que
foi nomeado o Absoluto, ou Parabrahman. 

*** 

Em função disso, as experiências efetuadas, por intermédio das Vibrações, conduzem-nos à não Vibração, à
eliminação de toda percepção de consciência, que não é uma aniquilação, ainda menos, um desaparecimento,
mas, efetivamente, o estado natural de toda consciência, de toda não consciência e que é, em última análise, a

nossa Natureza comum, a única, manifestável em todas as Dimensões, em todas as direções, em todos os
tempos e em todos os espaços.

O mecanismo de Dissolução, propriamente dito, não pode, em caso algum, ser considerado como um
desaparecimento, mas permite, de algum modo, liberá-los do conjunto de apegos, inscritos no cérebro de

vocês, nas suas estruturas celulares, assim como no nível dos campos de coerência existentes nessa matriz
alterada, que reprime, de algum modo, a sua expansão e a sua Liberação.

Os mecanismos que lhes haviam sido anunciados, há quase um ano, referentes à possibilidade de viver tudo
isso, alcançam, hoje, uma nova etapa – se eu puder nomeá-la assim – que lhes deixa perceber que vocês não

são, absolutamente, limitados por esse corpo, absolutamente, limitados por uma história, absolutamente,
limitados pelo que quer que seja, a partir do momento em que vocês aquiescerem a isso.

A Graça é o elemento motor.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça são, disso, os elementos que permitiram essa finalização, e que,
portanto, tornaram possível, para cada um de vocês, os mecanismos de Fusão e de Comunhão. 

*** 



A Dissolução, a partir do momento em que ela for vivida, permite realizar, à vontade, suficientemente, a
possibilidade de passar de um estado a outro, até ir a esse não estado.

Assim, fazendo o aprendizado disso, assim, percebendo que não existe qualquer medo nesse estado e que a
própria Natureza do que vocês São confunde-se com o que sustenta os Mundos, com o que sustenta os

Universos, com o que sustenta toda manifestação, aqui como por toda a parte, a partir desse instante, e isso
lhes foi dito, vocês São o que se denomina um Liberado Vivente, o que lhes dá a Clara Consciência,

desprovida de qualquer atribuição pessoal, desprovida de qualquer falsificação ligada ao medo, deixando-lhes
viver a Plenitude da vacuidade, nomeada – eu repito - Parabrahman.

Nesse não estado, a consciência consegue reposicionar-se, redefinir-se, sem jamais estar mais confinada ao
que quer que seja.

A Liberdade torna-se, então, total, ela não é uma palavra em vão, dando-lhes a possibilidade de Ser nós, como
de Ser vocês, como de nada Ser, como de Ser o Tudo, o que não faz estritamente qualquer diferença, o que

não dá impressão diferente.

Simplesmente, naquele momento, o que vocês viram, o que sabiam anteriormente, vocês o viveram.

Naquele momento, vocês São totalmente Liberados de toda marca desse mundo, no que vocês São, em
consciência e, até mesmo, nesse corpo. 

*** 

O princípio da Liberação tornou-se, hoje, possível, pelas circunstâncias – como vocês sabem – astronômicas
específicas.

Trata-se, efetivamente, do fim de um ciclo.

Trata-se, efetivamente, de uma Ressurreição, de um renascimento em outro nível de Vibrações, para exprimir-
me conforme os seus termos.

Esse renascimento em outro nível de Vibrações acompanha-se, obviamente, de Leis profundamente diferentes
daquelas que foram confinantes, neste mundo, em especial, referente à forma.

De fato, sendo Liberados Viventes, vocês não estão mais submetidos a qualquer forma, o que lhes dá a
possibilidade, em Verdade, de tornar-se, por sua vez, o que alguns textos nomearam um walk-in.

O processo do walk-in deixa-se viver, em consciência, tanto um Arcanjo, como uma poeira, como uma Estrela,
como não importa qual planeta deste Sistema Solar.

Obviamente, isso não acontece de um dia para o outro porque, aí também, há um aprendizado.

O que eu lhes aconselho, contudo, é não procurar, de imediato, mecanismos de Fusão ou de Deslocalização
que consistem em extrair-se deste Sistema Solar.

De fato, o mais importante, hoje, é estarem plenamente Presentes a si mesmos, estarem
plenamente Lúcidos dessa possibilidade de Dissolução que, de qualquer modo, a partir do instante em que
esse não estado for o que vocês São, não irá colocar mais qualquer problema, em relação ao que quer que

seja. 

*** 

É, portanto, preferível, no que vocês têm que viver, uma vez que vocês tenham experimentado as suas
primeiras Comunhões, as suas primeiras Fusões, estabelecer-se no não estado, no Absoluto mais puro, ao

mesmo tempo mantendo essa forma, obviamente, viva.

É nesse estado que vocês participam – de maneira ativa, completa e total – da Liberação deste mundo.

Vocês São, agora, Liberados, vocês sabem disso, vocês o Vivem, não existe mais apreensão, nem medo que
possa apreender o que quer que seja em vocês, ou reduzir o que quer que seja em vocês.

A Leveza é o reino que se estabelece em vocês, que permite à sua consciência não mais ser afetada por



qualquer desenrolar que seja nesse mundo.

Existem, de fato, facilidades que vão criar-se em sua vida, a partir do instante em que a consciência
compreende que, não inter-reagindo, não reagindo a este mundo, ela não se apaga, mas, bem ao contrário,

revela-se, inteiramente, na sua magnificência.

Naquele momento, o fato de não mais estar localizado nesse corpo, ao mesmo tempo estando, nele,
firmemente encarnado, permite viver uma facilidade que nada pode substituir.

Isso contribui para estabelecer o que foi nomeado, por diversos intervenientes, a Morada da Paz Suprema (ou,
se preferirem: Shantinilaya).

Através dessa instalação nesse não estado, é-lhes oferecido o conjunto de capacidades da encarnação, no
qual não existe mais confinamento de espécie alguma.

O objetivo é, obviamente, permanecer Presente sobre esse mundo, até o momento em que o Sol Desposar a
Terra.

Vocês conseguiram Desposar-se a si mesmos, através dos Reencontros Místicos, através das Comunhões e
das Fusões.

O confinamento, definitivamente, terminou, naquele momento. 

*** 

A partir do instante em que a sua consciência se tornar, de algum modo, capaz de estabelecer-se, à vontade,
suficientemente, nesse estado específico – que corresponde à aniquilação de toda percepção, de toda

Vibração, de todo sentido de orientação, de todo sentido de identidade ou de personalização – vocês irão
perceber, por si mesmos, através dessa Vivência, que isso sempre esteve aí.

De fato, a única distância que foi tomada é a ação da projeção da consciência em uma personalidade que se
encontrou, um dia, estar confinada nesse corpo, que foi nomeado, de modo humorístico, um saco (ndr: por

BIDI).

Esse saco é impermeável.

Ele apenas deixa-os partir no momento em que o próprio saco desaparecer.

As transformações da sua consciência podem levá-los, alguns de vocês, a querer multiplicar as experiências,
multiplicar os mecanismos de saída do corpo e de saída dessa consciência.

O mais importante, assim que vocês perceberem a sua Imortalidade e a sua Eternidade, não é viajar, mas estar
plenamente Presente aqui, nesse mundo e nessa Dimensão, sem, contudo, ali estar apegado, de maneira

alguma.

É nesse modo que será o mais exatamente vivido o que há a viver para vocês: estar plenamente Presente,
estar plenamente Vivo e estar plenamente Liberado.

Sua vida tornar-se-á totalmente diferente, a partir do instante em que vocês aquiescerem a isso.

Tornar-se-á, então, possível a vocês, não procurar em suas memórias, não procurar em um futuro, mas estar,
totalmente, impermeável a qualquer ação deste mundo para com vocês.

A Impermeabilidade resulta da Transparência, que lhes dá uma não interferência com este mundo, que lhes dá
a Liberdade de pensamento, a Liberdade de ação, ao mesmo tempo mantendo, em si, essa coerência nesse

corpo.

É assim que se resume a sua posição, que foi nomeada: Libertador.

Libertando-se, vocês Libertam os outros, sem procurar mais em outros lugares senão em vocês. 

*** 



Assim, progressivamente e à medida das experiências de Comunhão e de Fusão, vocês irão se aperceber de
que o estado mais estável é o não estado, aquele em que, estritamente, nada mais há, do ponto de vista da

consciência, do ponto de vista dos seus sentidos, do ponto de vista das suas experiências.

Nesse estado de Parabrahman, de Absoluto com forma, ou de Dissolução, vocês serão nutridos, regados,
diretamente na Fonte.

Vocês dela irão retirar – para a vida da personalidade, para a vida na encarnação – uma energia renovada, um
estado de consciência profundamente Lúcido, que lhes deixa ver, claramente, os prós e os contras de qualquer

ação, de qualquer situação, além de toda projeção e de toda interferência da sua pessoa, no que ela era,
anteriormente.

Assim, vocês serão cada vez mais numerosos, progressivamente e à medida dos dias e das semanas que se
desenrolam, aqui, sobre este mundo, vivendo esses mecanismos.

Esses mecanismos vão confortá-los na certeza de quem vocês São, não através de uma esperança, não
através de uma projeção, não através de um futuro, mas, efetivamente, no estado Real do que vocês São, além

de toda aparência, de todo parecer, de toda interferência com quem quer que seja, ou o que quer que seja
deste mundo.

Vocês estarão plenamente Presentes a este mundo, ao mesmo tempo não sendo deste mundo.

Isso não serão palavras, será a sua Vivência, será o estado da sua consciência, naquele momento, quando ela
voltar dos seus períodos de Dissolução.

Assim, Vivendo isso, vocês irão se aperceber, por si mesmos, de que o conjunto de circunstâncias da sua vida,
tanto desse corpo como de seu ambiente, nunca mais será o mesmo.

Vocês estarão Liberados e estarão na Paz mais Suprema que possa existir, o que quer que viva esse corpo, o
que quer que vivam as suas relações e as suas interações com os outros e com o mundo. 

*** 

O processo é inteiramente natural, a partir do instante em que vocês não o procurarem.

O que há a pedir é, efetivamente, a Comunhão, é, efetivamente, chamar um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

Colocar-se, também, em contato, diretamente, com um de seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra.

Isso irá lhes permitir perceber essa espécie de ponte, intangível e invisível, que une a Lemniscata Sagrada
que é a sua, a qualquer outra Lemniscata Sagrada presente na superfície desta Terra, despertada, ela

também, no mesmo movimento.

Uma série de elementos foi-lhes dado pelos Anciões, como, mais recentemente, por MARIA, ontem (ndr:
intervenção de MARIA, de 14 de julho de 2012), referente às modificações do Som, às modificações da

Vibração, assim como a localização de Presenças com as quais vocês entram em Comunhão, em
Deslocalização e em Fusão.

Vocês irão encontrar uma Paz, nessas experiências que, por si só, vai conduzi-los a viver a Dissolução, sem
sobretudo pedi-la, sem sobretudo procurá-la, sem sobretudo dela ter medo.

Eu repito, e como isso foi dito, não existe qualquer ponto de Passagem entre a Última Presença e o Absoluto.

O Absoluto é apenas a Revelação do que sempre esteve aí, e apenas a projeção da sua consciência – em
uma identidade, em interações – impediu-os de viver, de ver e de manifestá-lo.

A partir do instante em que vocês tiverem aceitado que a Dissolução não tem que ser procurada, a partir do
instante em que vocês tiverem realizado os diferentes conselhos que lhes foram dados pelo interveniente

nomeado BIDI, referente à Refutação e à Investigação (ndr: ver, sobre esse tema, as intervenções de BIDI, na
coluna «mensagens a ler» do nosso site), não deveria existir, em vocês, qualquer dificuldade para estabelecer-

se no Absoluto, para Ser o que vocês São, de toda a Eternidade. 

*** 



Nesse sentido, vocês são – ou irão se tornar – os Libertadores desta Terra, que permitem aos seus Irmãos e
às suas Irmãs, ainda em dúvida, ainda com medo, não mais ter que agir pelas palavras, não mais ter que agir

de modo puramente localizado nessa Dimensão, mas, efetivamente (estabelecendo-se, vocês mesmos, além
de toda Vibração, nesse estado de Absoluto), manifestar e irradiar essa Qualidade.

É evidente que aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estiverem opostos, por uma razão que lhes é própria, à
Unidade, à Dissolução, poderão apenas reagir, violentamente, ao seu estado.

Não se alarmem com isso: naquele momento, sigam o seu caminho, nada procurem, nada reivindiquem,
deixem as coisas estabelecer-se por si mesmas, para cada um.

Retenham que o melhor modo de viver o Absoluto é, portanto, não desejá-lo, não conceituá-lo, mas,
efetivamente, estabelecer-se, no Canal Mariano, na possibilidade de viver Comunhões, Fusões, que irão

conduzi-los, necessariamente, à Deslocalização e à Dissolução.

Vocês serão, portanto, Liberados Viventes, vocês serão o que foi nomeado Jnani, ou seja, aquele que tem o
Conhecimento, porque ele se tornou o Conhecimento.

Vocês irão constatar, então, que o conjunto das suas buscas não leva a nada.

Vocês constatam, então, que o conjunto dos seus medos era, ele mesmo, apenas as próprias projeções de
insuficiências desse Absoluto.

Vocês irão constatar, então, que não existe qualquer história pessoal, que não existe qualquer laço que possa
manter-se em face disso. 

*** 

Aí estão os elementos simples, e extremamente concisos, que eu desejava acrescentar, esta noite, como
Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação e Arcanjo do Amor.

Eu deixo todo lugar possível para a expressão das suas perguntas, para a expressão dos seus
questionamentos, referentes a esse mecanismo extremamente específico, que não tem necessidade de vocês

para acontecer, que é: passar – se pudermos dizê-lo – da Fusão à Dissolução, passar do confinamento à
Liberação.

Eu os escuto. 

*** 

Questão: em meditação, levando minha consciência sobre uma postura e na minha respiração, eu
tive a impressão de cair no «nada total», como uma a-consciência, depois, a consciência da

respiração voltou. É isso o início de Dissolução?

Isso corresponde, efetivamente, ao que é nomeado Última Presença, Presença que é, de fato, uma ausência
de si mesmo. 

*** 

Questão: por que esse espaço foi interrompido, com um retorno à consciência comum?

Porque existem, como eu disse, diferentes aproximações.

É a repetição de experiências de Comunhão e de Fusão que leva, espontaneamente, à Dissolução.

Não são vocês que criam a Dissolução, porque esse é o seu estado, além de todo estado.

A influência da personalidade, assim como a influência do Si é tal que, obviamente, nas primeiras
aproximações desse estado, há, como regra geral, um retorno, muito rápido, à consciência comum.



Isso está diretamente ligado aos apegos da personalidade a ela mesma, que evoluem em um nível que vocês
poderiam qualificar de subconsciente ou de inconsciente.

Esse subconsciente, ou esse inconsciente, vai enfraquecer e desaparecer, justamente, pelo princípio da
repetição de Comunhões e de Fusões.

Vocês não têm qualquer possibilidade de ação consciente sobre esse inconsciente e esse subconsciente,
porque toda ação que vocês fizerem contra ele poderá apenas reforçá-lo.

Chegará um tempo em que cada um de vocês, entre os Ancoradores e Semeadores de Luz, entre os
Libertadores, em que vocês poderão instalar-se, suficientemente, nesse estado (ou nesse não estado). 

*** 

Questão: convém nada fazer, a não ser unicamente pedir a Presença de uma Estrela ou de outro Ser,
no Canal Mariano?

Bem amado, é exatamente o que eu disse.

Quanto mais vocês quiserem encontrar, quanto mais quiserem Ser Absoluto, menos vocês irão sê-lo.

Se eu puder me exprimir assim: o Absoluto (ou Parabrahman) é a única coisa de que vocês não podem
conscientizar-se, de que vocês não podem apreender, de maneira alguma.

É nesse sentido que o próprio princípio da Refutação permite-lhes, justamente, eliminar tudo o que ele não é,
ou seja, que o Absoluto revela-se apenas quando vocês tiverem eliminado o que ele não É.

Vocês irão se aperceber, Vivendo-o, de que, naquele momento, tudo o que vocês refutaram está contido no
interior do Absoluto, mas vocês não podiam vê-lo, porque ele Era vocês mesmos. 

*** 

Questão: vertigens cada vez mais frequentes, isso pode ser o início de uma Dissolução?

Sim, seguramente.

Devido ao trabalho realizado no Antakarana (ou Canal Mariano), devido ao trabalho da Onda da Vida, as
vertigens traduzem, efetivamente, as noções de basculamento, de Reversão e de estado no não estado. 

*** 

Questão: uma Comunhão com um Irmão não despertado pode ocorrer ou não?

Ela não poderá ocorrer.

Há, eu diria, uma escala Vibratória, quando dessas Comunhões e dessas Fusões.

Assim como foi dito por MARIA, a partir do instante em que vocês tentarem realizar uma Fusão ou uma
Comunhão com um Irmão ou uma Irmã humana encarnada, não despertada no Canal Mariano, não despertada
no nível do Coração ou no nível da Onda da Vida, vocês irão constatar, por si mesmos, a impossibilidade de

realizá-la.

Vocês irão constatar, também, e de maneira extremamente evidente, que qualquer que seja o lugar e qualquer
que seja a pessoa despertada (próxima de vocês ou no outro extremo do planeta), a partir do instante em que

pensarem nessa pessoa, de maneira extremamente simples, sem mesmo estar nem em meditação, nem
alinhados, vocês terão a surpresa de constatar que a Presença dela, no seu Corpo de Estado de Ser, está,

efetivamente, ao seu lado.



O que não é, obviamente, possível para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que ainda não estiverem despertos
à Multidimensionalidade. 

*** 

Questão: quando de uma meditação, eu vi aparecer o rosto de uma pessoa que está no mesmo
caminho. Isso pode corresponder ao que você acaba de abordar? 

Sim, a Comunhão apresenta-se de diferentes modos.

Eu quero apenas, para a prova de algo que lhes é conhecido, em todo caso, no Ocidente: quando há um
ouvido que zumbe, vocês dizem que tal pessoa pensa em vocês.

Isso tem, obviamente, uma relação.

A partir do instante em que uma pessoa desperta, aberta à Multidimensionalidade, pensar em vocês, vocês irão
senti-la.

Isso não quer dizer que vocês poderão identificá-la, em um primeiro tempo, sobretudo se se tratar da primeira
vinda dela.

Do mesmo modo, assim que vocês pensarem em outra pessoa humana, encarnada e desperta como vocês,
vocês estarão ao lado dela, no seu Corpo de Estado de Ser.

Com a repetição das experiências, vocês chegarão, de maneira bastante fácil, e independentemente, até
mesmo, de ver um rosto, a um reconhecimento Vibratório de quem se tem ao seu lado.

Vocês irão observar, também, que pode haver um mecanismo que vocês poderiam chamar, em um primeiro
tempo, de interpenetração, especialmente se vocês chamarem, tanto um Arcanjo, como um Ancião, como uma

Estrela, e como alguém encarnado, vocês irão constatar que as Presenças se misturam, como em uma
multidão.

Pouco a pouco, vocês irão localizar essas Presenças, não as vendo, mas pela própria Vibração, e vocês terão
a impressão de ter, realmente (o que é o caso), várias densidades e várias Presenças à sua esquerda.

Nos mecanismos de Fusão mais avançados, referentes a um Duplo mais próximo (quer esse Duplo seja
CRISTO, quer ele seja MARIA, MIGUEL ou, ainda, um Duplo Monadário, encarnado ou não), vocês irão

constatar que se estabelece uma circulação, que vai bem mais longe do que a simples Presença manifestada à
sua esquerda, na parte superior.

Em um primeiro momento, essa Presença irá se compactar, até investir, totalmente, o seu ovo áurico, desde o
lado esquerdo da face até a parte inferior da perna, do lado esquerdo.

Em um segundo momento, vocês irão constatar que a Lemniscata Sagrada põe-se em movimento.

A percepção de alguns Pontos, no nível desta Lemniscata Sagrada, referente, especificamente, aos Novos
Corpos, tornar-se-á extremamente ativa.

Naquele momento, estabelecer-se-á uma Comunhão e uma Fusão, que antecede a Dissolução, muito mais
avançada, ou seja, naquele momento, haverá uma circulação de Lemniscata a Lemniscata, deixando-os então

perceber uma Presença, não mais à sua esquerda, mas, diretamente, no nível da zona KI-RIS-TI das suas
costas.

Naquele momento, a Dissolução está extremamente próxima. 

*** 

Questão: o que você acaba de descrever pode se repetir, ou isso ocorre uma vez?

Isso se repete, aí também, o bastante.

Mas essa segunda etapa, como eu a nomeei, necessita de condições mais ideais e envolve, em geral, mais



aqueles que são extremamente próximos, no plano da Origem Estelar, no plano Vibratório, no plano da
Consciência (encarnados, não encarnados, humanos, não humanos). 

*** 

Questão: quando duas pessoas entram em Comunhão Vibratória, a comunicação entre elas é
essencialmente vibratória?

O aspecto Vibratório é essencial, mas ele pode, obviamente, tomar diferentes formas.

As formas que ele pode tomar podem ir, simplesmente, de uma necessidade de realizar esses mecanismos
de Fusão, passando pela necessidade de reencontrar-se, fisicamente.

Mas isso não é, absolutamente, uma obrigação.

Eu diria, até mesmo, que vocês irão constatar, por si mesmos, que o mecanismo da Fusão, quando há o que
vocês nomeiam afinidade Vibratória, ocorre de maneira extremamente mais fácil sem a presença física.

Uma vez que o que entra em contato é um corpo físico, com outro Corpo de Estado de Ser que não é o seu.

Mas isso não é o encontro de dois corpos físicos. 

*** 

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Bem amados Filhos da Liberdade, a Graça é a sua Morada, a Paz é a sua Eternidade.

Resta-lhes vivê-la, de maneira permanente, de maneira cada vez mais Calma.

Nesse sentido, outras palavras dos Anciões foram empregadas, como o fato de nada fazer, como o fato de
«ficar tranquilo».

Vocês irão constatar, por si mesmos, que, quanto mais estiverem tranquilos, quanto mais nada fizerem, mais
isso se revela a vocês porque, como foi dito, isso sempre esteve aí.

Eu me proponho, portanto, neste espaço específico de troca e de Comunhão, a convidá-los a pensar na minha
Presença, enquanto eu penso em cada um de vocês, aqui presentes.

... Comunhão / Fusão...

Eu lhes dou a minha Paz.

Eu lhes digo até breve.

Que a Graça esteja em vocês. 

************ 
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo, com vocês, pela segunda vez.
Vivamos, um momento do seu tempo, na Comunhão, em nossa União.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim de novo, ainda uma vez, para responder às suas perguntas, mas, antes, eu gostaria de dar a vocês
alguns elementos a mais.

Esses elementos se referem à permanência da Graça.
Algumas das minhas Irmãs Estrelas, no decorrer desses últimos anos, demonstraram-lhes, pela sua vivência e

pelo seu testemunho, que era possível, sobre este mundo, manifestar esta Graça (aquela da Comunhão
conosco) e isso, às vezes, de maneira permanente e indelével.

Então, hoje, quando nós nos temos ao lado de vocês e em vocês, de maneira mais perceptível do que antes,
durante esses momentos, vocês vivem várias coisas, neste corpo, na sua consciência.

Essas coisas levam-nos a sentir este estado de Graça que pode ir até o Êxtase.
Então, alguns de vocês já começam a viver isso por períodos muito mais prolongados.

É possível, também, instalar-se neste estado, de maneira permanente e duradoura porque a Onda da Vida, o
Manto Azul da Graça, o seu trabalho (que vocês efetuaram nesses últimos anos), permitiu-lhes, talvez,

Abandonar-se totalmente à Graça da Luz e se tornar esta Onda da Vida: a sua natureza profunda.
Então, naquele momento, vocês constatam que lhes é possível passar, conforme o momento, de um estado a

um outro.
É também perfeitamente possível para vocês, agora, instalar-se (de maneira duradoura e mesmo permanente)

nesta Graça, neste Êxtase e nesta Comunhão, o que quer que façam, o que quer que tenham a viver.
 E é, aliás, esta possibilidade de se instalar, de maneira mais ou menos constante, na Graça, que os torna o

mais leve possível e o mais capaz possível de viver a Transparência, de viver a Humildade, de viver a
Simplicidade e de se estabelecer neste estado que é o de vocês, além de todo estado que lhes foi conhecido.

***

Para isso, é preciso esquecer-se completamente.
É-lhes preciso efetivamente, como isso foi dito, desaparecer, dissolver-se na Graça, tornar-se ela, Comungar
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conosco e Comungar com vocês mesmos.
Além de todo conceito do que vocês creem ser, aqui sobre este mundo, e que absolutamente nada representa

em relação ao que vocês são em Verdade, além desta consciência.
Então, no estado que se instala, instalem-se, de maneira cada vez mais duradoura, na Graça.

Instalem-se, de maneira cada vez mais permanente, neste estado que torna impossível qualquer ação do que
quer que seja que seja contrária à própria natureza do que vocês São.

Para isso, lembrem-se: é preciso esquecer-se.
E a nossa Presença ao lado de vocês está aí para isso.

Porque, através da nossa Comunhão, através disso que é o seu corpo e a sua consciência viva, vocês se
aproximam deste estado de Beatitude que as minhas Irmãs testemunharam longamente.

Isso é oferecido a vocês.
Isso está aberto a vocês, hoje, a partir do instante em que vocês se apreendem do que ocorre nos momentos

em que vocês vivem a Graça e nos momentos em que ela parece se retirar de vocês.
Quando isso ocorre, são apenas vocês que se retiram (pela ação da pessoa que vocês creem ser) desta

Graça que, como isso foi dito, ela é onipresente.
O fato de passar de um ao outro, além das experiências, dá-lhes a ver claramente os momentos em que vocês
vivem a Graça e os momentos em que o peso se instala, em que o mental recomeça, em que os pensamentos

da vida ordinária vêm penetrá-los e impedi-los de ser o que vocês São.
Tornar-se-á cada vez mais fácil, através das nossas Comunhões, através da sua Presença a si mesmo, através

do Absoluto, viver isso.
E é em meio a isso, nesta Água do Além, que vocês vão tirar tudo o que é necessário, eu digo bem tudo o que

é necessário, para atravessar este período.

***

Vocês são os Libertadores, e é a Graça que age através de quem vocês São, a partir do momento em que
vocês se tornarem, na totalidade, Transparente, a partir do instante em que as resistências da personalidade

não puderem existir, não puderem se manifestar.
A Luz, então, oficia, em vocês, e lhes dá a viver este estado de Êxtase e de Amor que nada pode vir alterar,

nenhuma circunstância exterior.
Quanto mais vocês firmarem este estado, mais é possível para vocês manter esta Graça, manter esta Paz, esta

Beatitude.
 Então, é claro, algumas das minhas Irmãs Estrelas mostraram a vocês (durante a sua vida, quando elas foram

conhecidas sobre esta Terra) que elas podiam se retirar neste Êxtase e, para algumas delas, retirar-se
no Samadhi o mais profundo.

Mas a Graça não é o Samadhi.
O Samadhi torna-os indisponíveis ao mundo (pelo menos à primeira vista), ao passo que a Graça os torna
plenamente presentes no mundo, plenamente presentes à aceitação do Amor e nesta irradiação do Amor,

tornando-os Libertadores.
Sendo Liberados Viventes, há apenas vocês para se estabelecerem nesta Graça, a partir no instante em que o
seu mental entrar em ação, a partir do instante em que vocês saírem desses estados particulares que lhes são
dados a viver, nas Comunhões, conosco, nos seus Alinhamentos, nas Radiâncias dos Arcanjos, ou ainda nas

sessões do Manto Azul da Graça.

***

Então, coloquem-se a questão: por que isso, muitas vezes, não pode se instalar?
Vocês constatam, pelo que vocês vivem, que, é claro, as ocupações deste mundo são muitas vezes freios (se

isso não forem obstáculos) para se estabelecerem neste estado.
Mas isso vai se tornar cada vez mais fácil.

É preciso já aceitar esta eventualidade, no seu próprio mental, na sua própria pessoa.
Se vocês o aceitarem, e se vocês o colocarem, então vocês irão viver realmente e esses estados de Graça

irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais prolongados, cada vez mais evidentes quanto ao que isso
representa: ou seja, que vocês são e que nós somos Seres de Graça, Seres de Amor.

Isso irá fazê-los sair (de maneira cada vez mais evidente) das condições e dos condicionamentos sobre este
mundo.

É isso que favorece também a sua Ascensão individual e coletiva.
É isso que nutre a Terra, que nutre o Céu, que nutre o Absoluto desvendando-o, revelando-o para o que ele É.

***



Quanto mais vocês forem numerosos em deixar a Graça se derramar em vocês, emanar-se de vocês, quanto
mais vocês deixarem o Amor transbordar e sair de vocês, mais vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

isso fica cada vez mais fácil, cada vez mais evidente, cada vez mais a única Verdade.
E isso irá permitir-lhes prestar todo o Serviço e todo o Amor aos seus Irmãos, mesmo eles ainda desviados da
Luz, porque nenhuma palavra poderá convencê-los, porque nenhuma conversa poderá convencê-los a mudar.

Mas, por outro lado, a Graça se ativa por si só.
Basta simplesmente que, durante um momento de sofrimento, durante um momento de desespero, aquele que
está desviado da Luz abra o suficiente, pelo sofrimento, pelo desespero, abra-se nele, outra coisa (mesmo no

medo) para que a Graça venha então ao seu encontro.
Todos vocês conhecem, sobre esta Terra, as histórias de grandes sofrimentos que resultaram na aniquilação
da pessoa, em um reflexo de sobrevivência, resultando em um choque tremendo, culminando na abertura para

a Luz.

***

Então, eu me dirijo também àqueles dos meus Filhos que, por enquanto, não vivem o que vocês vivem e eu
digo a eles: tenham paciência.

Não há ninguém que seja superior, não há ninguém que seja inferior.
Há apenas os seus Irmãos e as suas Irmãs que, talvez, tiveram mais entusiasmo para se liberar do

confinamento, e há outros Irmãos e outras Irmãs que têm medo, porque, para eles, o Desconhecido é algo
terrível, porque largar, na totalidade, a pessoa, largar todas as suas referências, pode representar algo

terrificante, em um mundo onde o medo é onipresente, neste mundo onde tudo é competição, onde tudo é
falsificação.

Portanto, não julguem.
Contentem-se em viver a Graça porque isso é, para vocês, a melhor maneira de servir a Luz.

É a melhor maneira de se servirem.
É a melhor maneira de ser o que vocês São.

***

Então, pensem nessas palavras que eu entreguei a vocês, nos momentos em que vocês estiverem neste
estado de Comunhão.

E pensem também nisso nos momentos em que vocês ali não mais estiverem.
Porque é naqueles momentos que a Graça poderá trazer-lhes o mais importante, ou seja, o alimento do Alto

que vem saciar a sua sede, aliviar os seus sofrimento, sanar a incerteza e o Desconhecido e fazer de vocês o
que vocês São, de toda Eternidade.

Pensem nisso.
Lembrem-se do que dizia o Arcanjo MIGUEL: que vocês podem chamá-lo.

Mas não peçam nada mais senão a Presença dele, porque a nossa Presença é a sua Presença, durante esta
Comunhão, esta Fusão e, eu o espero, esta Dissolução.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo ali está incluído, que não pode existir qualquer pedido, a
partir do momento em que a Graça estiver instalada, a partir do momento em que ela for duradoura e lhes

permitir, cada vez mais facilmente, perceber a Ilusão, a noção de Efêmero deste mundo.
Enquanto vocês estiverem inseridos na sua realidade pessoal, fica muito difícil extrair-se, sem negá-lo, sem se

desviar.
Somente a Graça pode fazê-lo.

***

Vocês nada podem fazer por si mesmo.
Isso foi dito em várias ocasiões.

Então, é claro, houve muitos ensinamentos, sobre esta Terra, que lhes disseram que vocês podiam se
aperfeiçoar.

Mas como o que é perfeito pode melhorar?
Onde está situado, como diria aquele que intervém nesses últimos tempos (ndr: MARIA se refere a BIDI), o

seu olhar?
Onde vocês posicionam a sua Consciência?

Onde vocês dispõem o que vocês olham, o que vocês sentem, o que vocês provam, o que vocês concebem?



Será ao nível da pessoa ou será ao nível do que vocês São, além de todo Efêmero, nesta magnífica Luz, neste
magnífico Amor que vocês São, além de todo Tempo, de todo Espaço, de toda Eternidade?

Vocês são isso, certamente, e, portanto, se a Graça é a sua natureza, como é que a Ilusão poderia perdurar?
Como é que alguma efemeridade poderia induzi-los ao erro, ao julgamento, ao sofrimento?

Vocês São a Eternidade.
Os Arcanjos e nós mesmos, nós repetimos isso muitas vezes para vocês.

Porque isso é a Verdade.
Não é algo para acreditar, não é algo para esperar.

É simplesmente para manifestar, a partir de agora, porque essa é a única Verdade.

***

A partir do momento em que o seu Coração estiver puro (no sentido desta Transparência: não querer agir por si
mesmo, mas pela Graça), então a Graça está aí, a Divina Providência se instala e lhes permite ver a sua vida

desenrolar-se, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu ambiente, na maior das Alegrias, mas, além desta
Alegria, no próprio Êxtase.

Cabe a vocês decidir.
Vocês têm todos os elementos em suas mãos, vocês têm todos os elementos na sua consciência.

Tudo foi entregue a vocês, absolutamente tudo lhes foi dado.
Então, vocês aceitam dar vocês mesmos?

Vocês aceitam se tornar o que vocês São, na Eternidade, e não mais somente ser este corpo que se agita, que
se debate, em sua vida, em suas afeições, em seus sofrimentos, em suas alegrias, em seus medos?

***

Não haverá outra escolha, isso lhes foi dito e repetido: será o medo ou o Amor.
Lembrem-se de que, sem qualquer exceção, todos vocês estão Liberados deste confinamento.

Mas a maneira que vocês são Liberados depende profundamente da sua capacidade para acolher a Graça,
para vivê-la, para manifestá-la, para irradiá-la, para entrar neste Amor Absoluto, neste Amor onde não existe
condição alguma, quaisquer que sejam as circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam as

circunstâncias atuais, ou a chegar, deste mundo.
Tudo isso não lhes diz respeito, a partir do momento em que a Graça estiver aí.

Não deem mais peso, não deem mais consciência ao que é efêmero, ao que é levado, um dia ou outro, a
desaparecer totalmente.

Vocês, vocês não são isso, porque jamais vocês irão desaparecer, assim como jamais vocês apareceram.

***

Vocês são o que vocês São, de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.
E a própria natureza do seu Ser é Amor e Absoluto Amor.

E a manifestação sobre este mundo é a Graça e o Êxtase, não há outra.
Todo o resto são apenas caminhos que não levam a parte alguma.

Todo o resto são apenas ocupações visando manter a Ilusão, em um contexto ou outro.
Mas, em todo caso, sempre, várias Irmãs, vários Anciãos, vários místicos, todos disseram a mesma coisa a
vocês, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a época: há apenas uma Verdade, há apenas um

Amor.
É isso que vocês São.

Então, por que continuar a manter o passado?
Por que continuar a manter algumas ligações condicionantes e que confinam vocês?

Sejam Livres, porque a Liberdade é o que vocês São.
Sejam Autônomos, porque a Autonomia é o que vocês São.

Por que recusar as nossas Comunhões, as nossas Fusões, as nossas Uniões?

***

Eu deixo claro que vários de vocês, antes no meu Anúncio final, não me conhecem.



E, no entanto, aqueles de vocês que me encontraram, desde a primeira vez, sentiram pertinentemente o que
era a Verdade, a única Verdade.

Porque, não se pode ter qualquer dúvida com a Graça.
A dúvida faz parte da personalidade, a interrogação faz parte da personalidade.

Porque o Efêmero é interrogação, porque o Efêmero é dúvida e porque o Amor não conhece nem a dúvida,
nem o Efêmero.

Cabe a vocês inscrever-se na Verdade que vocês têm a viver.
A cada dia isso vai se tornar cada vez mais fácil, se vocês renderem as armas, se vocês aceitarem e

aquiescerem à Graça, se vocês aceitarem o Êxtase, se vocês aceitarem não mais ficar confinados em vocês
mesmos, não mais ser limitados por elemento algum.

Dessa maneira, a Graça será a sua natureza.
Eu acrescentarei, também, que vários de vocês não vivem isso porque, no momento, esses seres, esses

Irmãos, essas Irmãs que não vivem isso, e que, no entanto, se voltam para mim, e que, no entanto, se voltam
para nós, iriam certamente se desfazer deste plano se nós estivéssemos ao lado deles.

Eles não têm necessidade de nós, por enquanto, porque a nossa Presença seria talvez mais incômoda para
viver o que eles têm para viver.

***

Lembrem-se: a esperança, o sofrimento, as perdas, podem levá-los a viver o Encontro com a Luz e a realizar o
que vocês São, de toda Eternidade.

Isso, também, alguns Anciãos testemunharam, eu sei.
Então, interessem-se de novo pelo que lhes disse, por exemplo, aquele que se nomeia IRMÃO K: nos

meandros de um sofrimento, nos meandros de uma perda, a Graça está aí, porque ela sempre esteve aí.
Mas as condições de sofrimento da pessoa, pessoal ou coletivamente, têm efeitos, como vocês todos sabem,
onde a solidariedade humana, a humanidade do homem pode se exprimir de maneira muito mais evidente do
que nas situações que vocês chamariam de calmas, onde predomina a competição, o medo, a predação, o

sofrimento.
É isso que eu quero lhes dizer, hoje.

Mas aproveitem os momentos, vocês que vivem a Graça, aproveitem esses momentos para ampliar esses
momentos, para se instalar em um deleite evidente deste estado.

Naquele momento, vocês irão constatar que as dúvidas que os cercavam, que os medos que se manifestavam,
que as cristalizações que podiam aparecer-lhes frente a vocês, não existirão mais.

***

Acolher a Graça é acolher a Eternidade.
Viver a Graça é viver o Êxtase e é não mais ser afetado por qualquer circunstância deste mundo, por qualquer

ligação deste mundo.
É, realmente, Liberar-se de vocês mesmos.

É Ressuscitar na Eternidade, dando-lhes a viver o Encontro com o Duplo, o Duplo que nós somos e, portanto,
sair, realmente, do que foi nomeado, às vezes, uma prisão.

Sair, como dizia o Comandante dos Anciãos, do frasco.
Não permanecer limitado a uma localização em um corpo, a uma pessoa, a uma identidade, mas se tornar o
que vocês São, na Verdade, muito mais amplo: a totalidade do que vocês podem ver, sentir, tocar e mesmo

muito além disso.
Então, pensem nessas palavras nos momentos em que tiverem oportunidade de viver a Graça.

Imirjam-se, deixem-se levar, abandonem-se a isso e tudo lhes será dado.
A sua vida não poderá mais ser afetada pelo que quer que seja, ao nível deste corpo, ao nível das suas

relações, ao nível das responsabilidades ainda que vocês tenham.
Lembrem-se, no momento em que vocês viverem a Graça, o medo ou o Amor: não há outra escolha.

E esta escolha, nesses tempos, não depende mais do que foi realizado em sua função, se vocês a aceitaram,
de Ancoradores e de Semeadores da Luz.

Hoje, vocês são Liberados Viventes e vocês são, portanto, os Libertadores.
Lembrem-se disso.

Eis a minha mensagem do dia.

***



Amanhã, às 17 horas (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), eu deixarei a
minha Irmã MA ANANDA MOYI intervir e eu voltarei entre vocês no mesmo horário, dentro de dois dias (ndr: na

terça-feira, dia 17 de julho).

***

Eu deixo agora a palavra para vocês, em relação ao que eu acabo de dizer ou se, em relação à minha
intervenção de ontem, vocês tiverem outras coisas para me perguntar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: as dores nas omoplatas e nos braços relevam dos processos em andamento?

De maneira geral, meu Filho, a Graça não provoca dores.
Somente as resistências provocam dores.

Então agora, dizer a você se isso é a sua história pessoal, ou se isso está ligado a resistências à Graça, cabe a
você ver.

Mas a Luz é Graça.
A partir do instante em que a Graça penetra, a partir do instante em que você se torna a Graça, nada deste

corpo pode afetar o que você É.

***

Pergunta: um estremecimento, sentido em todo o corpo, corresponde à Onda da Vida?

Bem amada, isso foi explicado por um dos Anciãos.
Esse mecanismo de estremecimento é a Vibração celular, dando muitas vezes, na caixa torácica, não mais

uma Vibração ou um Fogo do Coração, mas um estremecimento.
Em certos momentos, esse estremecimento pode percorrer todo o corpo.

É a tradução da Transmutação celular que está em andamento.

***

Pergunta: qual é o significado do Som no ouvido esquerdo que se amplifica, à noite, até provocar o
despertar?

São as primícias do meu Apelo.
São as primícias do Apelo daqueles que vêm das outras Dimensões e do Absoluto, para acordar você.

***

Pergunta: você disse que você estaria aí para aqueles que se voltam para você a fim de fazê-los viver a
União Mística. Mas desde três anos que eu chamo por você, nada acontece. Por quê?

Bem amado Filho, como você diz: “por enquanto”.
Você está com pressa?

Você sabe se esse é o seu tempo?
Você sabe se isso não corresponde ao que eu disse, há alguns instantes, hoje?

E depois, também, há um conceito capital, hoje, muito mais do que há três anos: você se Abandonou a mim?
Você se Abandonou ao que você É, além do primeiro nome que você carrega?

Você está pronto a tudo perder para nos encontrarmos, e para se encontrar?
Toda questão está aí.

Você não pode, no momento, como tantos outros, nos ouvir, nos sentir, porque nós não podemos nos
aproximar daqueles que desejam atrair-nos, neles, em meio à sua pessoa.



Eu não digo que você seja isso, eu digo simplesmente que, talvez, para você, esse ainda não seja um bom
momento.

Pode ser que, para você, haja ainda outras coisas para soltar.
Ou, então, pode ser que, para você, o momento ainda não chegou porque “os primeiros serão os últimos, os

últimos serão os primeiros”.
Cabe a você se olhar e se ver.

A raiva nada resolve.
A raiva é tudo exceto o Abandono: a raiva é a persistência de uma personalidade, de uma oposição.

E eu falo a você desta raiva frente a você mesmo, frente a nós (não a raiva que pode ser manifestada de Irmão
a Irmão ou de Irmão a Irmã em certas circunstâncias).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo, então, até dentro de dois dias.
Mas antes, vivamos, ainda, o nosso Encontro.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes digo até depois de amanhã.

Eu os deixarei, amanhã (ndr: segunda-feira, dia 16 de julho) em companhia de MA (ndr: MA ANANDA MOYI).
Que a Graça seja a sua Morada, a Morada da Paz Suprema.

Com todo o meu Amor.

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

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a minha Luz Azul preencha a sua presença neste espaço.

Eu estou com vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para falar-lhes do Fogo do Amor.
Eu irei situar este Fogo do Amor em relação a dois períodos: aquele (muito distante) em que eu fui nomeado,

por CRISTO, “João o Bem Amado”, e aquele durante a minha última encarnação como SRI AUROBINDO.

*** 

Há exatamente três anos, eu dei a vocês uma série de elementos referentes ao Apocalipse, esse livro do qual
nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado, que várias pessoas buscaram compreender o que

aquilo significava.
O conjunto das descrições que eu levava, então, para vocês, hoje, parece-lhes como transcorrendo durante um
tempo determinado, um tempo medido, de outro ponto de vista, por outros profetas à época, e designado: dois

tempos, um tempo, a metade de um tempo.
 Eu lhes disse, há três anos, que a leitura do Apocalipse era Vibratória, antes de qualquer coisa, antes de

qualquer significado, antes de qualquer desenrolar temporal.
Eu especifico, hoje, que o conjunto do que me foi dado a transcrever sendo Vibratório, sendo uma revelação,

esta revelação não inscrita em uma realidade temporal, mas em uma sobreposição de elementos e de
acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo, sobrepostos.

O que vocês vivem doravante é, exatamente, a simultaneidade do que foi escrito naquela época.
Não vejam ali somente uma sequência de acontecimentos inscrevendo-se em um mesmo tempo, mas, sim, o

Anúncio do Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor de que eu vou falar, hoje, em palavras e em Vibração, procedente de etapas que eu

vivenciei no meu corpo durante a minha última encarnação.

*** 

Todos os Irmãos e Irmãs deste planeta que vivem ou alcançam, um dia, o Indizível (este Absoluto, este Último,
este Maha Samadhi), sem qualquer exceção, nos momentos em que nós retornamos a uma consciência

encarnada, as experiências, os estados vivenciados (exceto para o Absoluto) induzem muito logicamente (e
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induziam até agora) uma sede desta experiência e, ao mesmo tempo, uma marca permanente fazendo com
que o Amor (vivido como a única realidade final) nos desse, a todos nós, a necessidade de compartilhar, a

necessidade de projetar também um mundo melhor, uma Idade de Ouro.
Pois nós todos pensávamos, sinceramente (e o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) não era exceção) que viria

um momento ou a Idade de Ouro, em que a chegada da Luz iria permitir, de algum modo, transformar, pela
ação da Graça e da Luz.

E que nada viria mudar o habitual, exceto a ação da Luz que iria permitir uma forma de continuidade e de
continuação, e, portanto, uma transformação, pela Ação da Luz e do Amor.

Não é nada disso pois, o que chega, é uma sublimação.
E esta sublimação é uma transubstanciação fazendo com que (como lhes falou longamente o Comandante) a

lagarta se torne uma borboleta.
Mas se houver uma borboleta, não pode mais ali haver lagarta.

O Fogo do Amor, o afago do Amor, é um Fogo devorador.
É um abalo para o conjunto da consciência que vem radicalmente mudar a percepção do mundo, a percepção

do si e o desenrolar da vida.
Aqueles que, no passado, eram tocados pelo Amor, pela Graça, logo se descobriam no ambiente usual e
tinham que se enredar, neste ambiente usual, para veicular esta irrepreensível necessidade de Amor, esta

necessidade de Pureza, em meio ao nosso ambiente, que foi o nosso em cada época (vocês tiveram vários
testemunhos das Estrelas, de alguns de nós).

Alguns de nós saímos de cada sistema social humano a fim de trazer uma mensagem de Liberdade.
Outros, como eu, projetamos a chegada de uma Idade de Ouro, a chegada de um novo mundo, com bases

idênticas, entretanto, transformadas.
Mas o que está chegando não é uma transformação: o que está chegando é uma Sublimação.

 É a passagem de uma forma a uma outra forma.
É a passagem de um lugar a outro, de um estado a outro, onde não existe qualquer solução de continuidade,

pois deve ser limpo tudo o que pertence ao antigo, o que pertence ao sofrimento.
Colocar o Amor no sofrimento não é suficiente.
Colocar um bálsamo na ferida não é suficiente.

A cicatrização não é suficiente.
É preciso, efetivamente, que tenha esta espécie de transubstanciação, vindo permitir esta Ressurreição, o

famoso nascimento da borboleta, que eu irei chamar hoje, se vocês bem o quiserem, de Sublimação.
Esta Sublimação, vários de vocês a vivem ou viveram-na.

A Ação da Luz vem mudar radicalmente o funcionamento de todos os componentes do que vocês são sobre
este mundo.

O Fogo do Amor é um Fogo que consome, mas ele consome apenas o que pertence às ilusões, aos
efêmeros, ao conhecido, ao que não é duradouro e Eterno.

*** 

A vida flui em cada um de nós, aí onde vocês estão, assim como onde nós estamos.
Mas a vida flui, ainda hoje, em algo que não é a Vida e menos ainda a Verdadeira Vida.

É extremamente difícil, enquanto vocês não tiverem acessado a essas experiências finais, conceber, imaginar
ou perceber, que é assim.

Diversas expressões, empregadas durante anos, diversas palavras que foram empregadas, diversas
experiências que vocês vivenciaram, levaram-nos a estar à porta de alguma coisa.

Alguns de vocês atravessaram esta porta, transpuseram as leis da Matriz a fim de viver a Liberdade.
Que isso seja em outras Dimensões, no Corpo de Estado de Ser, ou, ainda, no Absoluto com forma.

O Fogo do Amor transporta vocês.
Ele os transporta no que foi nomeado a Morada da Paz Suprema, na experiência de um Indizível, de algo que
nenhum ser humano, nenhuma forma, nenhum limite deste mundo pode realmente comportar, pode realmente

irradiar, na totalidade.
Os elementos referentes à Transparência, à Humildade, à Simplicidade, ao Caminho da Infância (os elementos

também dados no nível dos Quatro Pilares da orientação da personalidade) foram elementos que lhes
permitiram, para muitos, aproximar-se desta última compreensão, desta última vivência.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador.
Ele se reflete, na escala do conjunto do que vocês são, por uma transformação radical, total, inelutável, da
consciência, das suas percepções em meio a este mundo, como das percepções existentes além deste

mundo.
Nós insistimos também, e principalmente os Arcanjos, em dizer-lhes que nós estávamos no Interior, que tudo,

absolutamente tudo, estava contido no que vocês São, de toda a Eternidade.
Evidentemente, essas afirmações não bastam para parecer verdade enquanto vocês mesmos não viverem

isso.



Mas isso, de algum modo, proporcionava os contextos, as referências, permitindo-lhes direcionar-se para isso.

*** 

A Sublimação deste mundo está à sua porta.
Eu esquematizei, há quase dois anos, o quadro dos diferentes comportamentos possíveis e das diferentes

etapas que deviam ocorrer e que vocês teriam que viver.
Eu os remeto, para isso, ao que eu nomeei o Choque da Humanidade e suas diferentes etapas (ndr: ver em

particular as intervenções de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 e de 21 de maio de 2012) (1).
Assim como MARIA se dirigiu a vocês, eu me dirijo a vocês: onde vocês estão?

Em qual etapa vocês estão em relação a este choque?
Onde vocês estão em sua abertura?

Eu falo da abertura mais franca dos seus contatos conosco.
Além do que foi dado (as Coroas Radiantes, o Canal do Éter, o Canal Mariano, o Despertar da Kundalini, a

transmutação e a ignição das Portas e das Estrelas), qual é, hoje, o seu estado final?
Vocês estão prontos?

Sabendo que o melhor modo de estar pronto, hoje, é o Abandono total de tudo o que lhes é conhecido, a fim
de viver a Eternidade.

A Sublimação deste mundo é o encontro entre o Sol e a Terra, e o encontro com as outras Dimensões
estando, hoje, mais próximo da sua realidade física.

Deixando-se descobrir o impacto do Amor que é um Fogo de Amor, um Fogo ardente, um Fogo devorador
vindo consumi-los no Êxtase, na Alegria e na Paz.

O Amor é um Fogo.
Esse Fogo nada tem ver com o amor, no sentido humano.

Nada tem a ver com as emoções, com os afetos e com as ideias que vocês fazem de vocês.
Este Amor é o que vocês São, o que nós somos, sem qualquer exceção.

É do que todos nós fomos privados, na encarnação, há muito tempo.

*** 

Viver o Fogo do Amor (muito além de qualquer localização neste corpo, como nos seus envelopes ou Véus),
reflete-se, acima de tudo, pelo que eu poderia qualificar de salto da consciência de um estado a outro, em um

primeiro momento: o que eu tinha chamado de Supramental (por que está além de qualquer compreensão
mental, além de qualquer descrição mental).
O Supramental apenas pode ser vivenciado.

A Onda do Éter, da Vida, da Graça, apenas pode, ela também, ser vivenciada, a partir do instante, como isso foi
dito, em que não existir mais oposição, resistência, medo: qualquer coisa pertencente a este mundo,

impedindo, justamente, de revelar, em vocês, o outro mundo.
As leis deste mundo não são as leis dos mundos.

As leis da Ação / Reação, as leis do karma, não são as leis da Graça.
As leis da Luz não são as leis da luz visível com os seus olhos, com as suas ferramentas, com os seus

cálculos, com as suas medidas.
Esta Luz, o olho não pode vê-la.

Aliás, a experiência mística, verdadeira e autêntica, distingue-se amplamente da experiência astral, justamente
pela ausência de tudo o que poderia ser visto, de qualquer forma, de qualquer consciência existente neste

mundo, de qualquer representação visual projetada tanto na tela do 3º olho como em outros lugares.

*** 

A Morada da Paz Suprema, o Amor, esse Fogo que vem em vocês e de vocês, expressa-se pela ausência de
percepção: não existe mais limite, não existe mais corpo, não existe mais identidade, não existe mais vontade,

não existe nada para ver, nada para sentir.
Apenas Ser isso.

E, Ser isso, é a Sublimação.
Esta Sublimação (vivenciada na consciência, no Supramental e na não Consciência), se isso for perceptível
para vocês, irá se refletir por um momento, vocês podem estar certos disso, que não será mais vivenciado a
título individual, como foi anunciado há vários anos pelo Comandante, mas também por outros profetas, há

muito tempo.
Eu os remeto, aliás, ao Apocalipse, tal como ele foi escrito, pois ele lhes dá, precisamente, as circunstâncias
que vocês estão prestes a viver, a partir deste momento, não conforme uma linearidade temporal, mas como

uma sobreposição, uma articulação de tudo o que pôde ser escrito naquele momento.
O Fogo do Amor regenera vocês, mas esta regeneração é uma mudança de forma, uma mudança de Vibração,



uma mudança de frequência, que é totalmente incompatível com o prosseguimento da lagarta.
O que está chegando é a Verdadeira Vida, o que está chegando é a Verdade, o que está chegando é o

Caminho, a Verdade e a Vida.

*** 

Nenhum dos seus instrumentos, nenhuma das suas tecnologias, nenhuma percepção da consciência comum,
no nível dos cinco sentidos, pode se dar conta do que está vindo.

Somente a instalação de quem vocês São, na sua Eternidade (tal como repetiu MARIA, ainda hoje), que os
coloca na Morada da Paz Suprema, na Graça, na Comunhão, irá prepará-los da maneira mais autêntica para o

Fogo do Amor.
O Fogo do Amor põe fim a qualquer identificação, a qualquer localização, a qualquer tempo e a qualquer

espaço, ou seja, ao conjunto do que constituía as referências sobre este mundo.
O desaparecimento das referências lhes foi dado, de diferentes modos, pelo IRMÃO K (referente ao

conhecido e ao desconhecido), por BIDI (referente ao Absoluto: o que não é e o que poderia ser).
Novamente, o que eu pude escrever, durante a minha última encarnação (quer seja sob a forma de poema ou

sob a forma do que eu havia chamado de Yoga Integral), foi adotado pelos ocidentais de maneira muito mental,
porque não existia, até esses últimos anos, a possibilidade de viver a consciência / Vibração, mas

simplesmente de viver uma adesão às experiências que eu tinha vivenciado, uma adesão mental a uma visão
do universo, a uma visão deste mundo e a regras que deveriam ali se aplicar em uma nova Idade de Ouro.

*** 

Eu os convido a não mais seguir outra coisa senão a experiência que vocês têm que viver.
A experiência que vocês têm que viver, o estado que vocês têm que viver, deve depender, cada vez menos,

das palavras, do que nós lhes dizemos, mas deve depender, sim, da realidade suprema do que vocês têm que
viver, além de qualquer razão, além de qualquer regra, além de qualquer Pilar: é preciso, efetivamente,

desembaraçarem-se de tudo, eu bem lhes digo de tudo.
Apreendam-se bem do sentido das minhas palavras: não é questão de fugir deste mundo, não é questão de

fugir seja de quem for ou do que for, mas de se Abandonar, vocês mesmos, à Luz.
Viver o Fogo do Amor, esta consumação, visa regenerá-los, na totalidade.

É preciso, para isso, que vocês aceitem os efeitos.
É preciso, para isso, que vocês aceitem morrer para vocês mesmos, em cada crença, em cada percepção, em

cada concepção, em cada sentir, em cada vontade.
Naturalmente, isso não é um desaparecimento, mas uma Dissolução.

A diferença entre as palavras é essencial, pois, o que desaparece, é o que é ilusório.
O que se dissolve, são as resistências.

E o que É, o que resta, é o Tudo, o Absoluto, a natureza de cada um, na mesma Unidade, unidos na mesma
Verdade, sem qualquer distância.

A Liberdade é o Amor.
Tudo o que é para viver, durante este período, irá fazê-los passar integralmente pelo que eu descrevi no

Apocalipse, dito de SÃO JOÃO, e também no Choque da Humanidade onde eu os remeto às suas etapas:
onde vocês se situam?

Não em uma introspecção das suas características de idade, de afetos, de profissões ou outras, mas, muito
mais, no que vocês São, em Verdade, vendo-se claramente, com toda a Transparência.

Qual é o seu objetivo?
Quais são os seus desejos?

Qual é, realmente (além de todo “eu”, mesmo da aparência), o seu estado de Paz e de Alegria Interior não
dependendo de qualquer circunstância e ainda menos de um parecer, seja ele qual for?

Olhem-se claramente, sem se julgar, sem se condenar, simplesmente para esclarecer uma situação que se
encontra em vocês mesmos.

Este período é o período para realizar isso, sem condescendência e sem culpa, pois é a única maneira de se
situar, antes de não mais estar situado, pois é a única maneira de ver claramente sobre este mundo, antes de

descobrir o que está além da Clareza deste mundo: a Pureza do Absoluto.
Tudo o que irá se expressar em vocês, tudo o que se expressa sobre este mundo, é apenas a consequência

das resistências à Luz, das resistências ao medo do Amor, das resistências ligadas aos seus medos do Amor.
Pois o amor, mesmo se ele for criado e reivindicado, nada tem a ver com o Fogo do Amor tal como vivenciado

em nossas Dimensões Unificadas, assim como no Absoluto.
Existe uma distância enorme, que eu qualificaria de incomensurável, em todas as manifestações do amor que
vocês possam falar, em todas as declinações que vocês possam viver (no plano espiritual, no plano social, no

plano amoroso), e o Fogo do Amor, a Verdade do Amor em outros locais além deste mundo.
O que está chegando é o verdadeiro Amor.



*** 

Há vários meses, eu falava da Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres conduziu aos Planos Unificados do Plano da Terra.

Esses primeiros encontros nasceram da Fusão dos Éteres e da preparação do que lhes foi dado como sendo
o Canal Mariano, a Onda da Vida.

A Liberação da Terra e do Sol (que foi anunciada) reflete-se, hoje, precisamente, pelo que vocês vivem, neste
corpo e no exterior deste corpo.

Resta a vocês tornarem-se isso e, mais uma vez, tornar-se isso não é uma transformação comum, usual, não é
tampouco um aprendizado, pois, como isso foi dito, isso já está aí, em nível individual.

Resta simplesmente revelá-lo no nível coletivo.
O Fogo do Amor vem realizar isso.

Independentemente do Fogo do Amor, a solução está em vocês, e ela sempre estará em vocês.
Conforme foi dito, nós não podemos realizar a Passagem no lugar de vocês.

Nós podemos apenas estar presentes, responder aos seus apelos, a fim de testemunhar a nossa reunião, a
nossa Comunhão, a nossa União.

*** 

A Dissolução é a etapa ocorrendo depois da Fusão porque a Dissolução os faz passar de um universo
localizado (o seu corpo, a sua consciência) para um universo deslocalizado, levando-os a ser o outro, levando-
os a ser cada outro, para permitir-lhes compreender, pela própria experiência, que não existe nenhum outro,

assim como não existe qualquer corpo e qualquer mundo em meio aos Mundos Unificados.
Conceber a vida, unicamente, somente, segundo o plano ao qual vocês têm acesso, na consciência ordinária

como no Fogo do Coração, absolutamente não dá conta da Absoluta Verdade.
Quando vários de nós (Anciãos, Estrelas, como Arcanjos) insistimos sobre a natureza essencial do que vocês

são, hoje, é preciso vivê-lo.
E há apenas vocês para vivê-lo, pois não existe qualquer obstáculo situado no exterior de vocês mesmos, na

medida em que o exterior de vocês mesmos não existe mais.
Existe, portanto, apenas uma deficiência de ponto de vista, uma deficiência de olhar, porque, enquanto vocês

olharem com os olhos de carne, enquanto vocês olharem com a consciência ordinária, enquanto as palavras se
referirem ao ordinário da vida, vocês não podem ser preenchidos da Verdade.

Porque a Verdade vai se tornar, cada vez mais, o que eu nomearia uma ocupação em tempo integral.
Dito de outro modo: o medo ou o Amor.

Dito, ainda, de outro modo: a prisão ou a Liberdade.
Manter-se nos muros da prisão, manter-se no cenário, não irá permitir-lhes, de maneira alguma, pôr fim ao

cenário.
Diversas expressões foram empregadas: frasco, teatro e outras mais.

*** 

Vocês não podem conhecer o que vocês não conhecem mantendo os Véus da ilusão, mantendo a localização,
mantendo as ligações, mantendo o poder sobre alguém ou sobre algo.
O que vocês retêm, o que vocês creem reter, mantém e confina vocês.

Qualquer ação de alguma vontade, útil sobre este mundo, não lhes será de qualquer utilidade no Fogo do
Amor, pois o Fogo do Amor requer apenas uma coisa: o Abandono do que vocês creem ser, o Abandono total

do Si, o Abandono total do Eu.
Isso lhes foi falado, por várias Estrelas, durante esses últimos anos.

Tudo isso agora chegou.
Tudo isso vocês já vivem (em maior ou menor grau de intensidade), segundo, justamente, a sua capacidade

para se Abandonar, segundo a sua capacidade para não mais interagir com o Amor e a Luz que são (eu lembro
a vocês) a sua natureza.

Pois, assim que houver uma interação com o Amor e a Luz, vocês estão em uma forma de projeção, em uma
forma de vontade que é exatamente o contrário do Abandono do Si.

A Luz, o Absoluto, são guias infalíveis, para este corpo, para esta consciência, para este mundo.
Não existe, não existirá solução de continuidade, pelo mental, pelo intelecto, pelas ligações, pelas posses,

pelas projeções.
Somente a parada total e absoluta de todos esses elementos irá torná-los Livre pois vocês São Libertados.

Tudo o que vocês mantiverem, irá mantê-los.
Tudo o que vocês recusarem, irá confrontá-los.

Tudo ao que vocês se opuserem, retornará para vocês.
CRISTO disse: “ao invés de olhar o cisco no olho do seu vizinho, olhe a viga que está no seu”.



Durante este período, tudo o que irá lhes aparecer, no exterior de vocês, como dissonância, como desarmonia,
como dificuldade, é apenas, evidentemente, próprio de vocês.

Pois o que vocês veem, o que vocês podem ver, no exterior, é apenas, em última análise, o que existe no
Interior de vocês.

O único modo de resolver esta equação é o Abandono do Si.
Não existe qualquer regra, qualquer contexto que poderá fazê-los sair, justamente, dessas regras e desses

contextos.
Acreditar, nestes tempos, que adotando uma conduta moral, social, espiritual, será suficiente, é uma ilusão.
Só o Abandono do Si, só entregando o seu Espírito à Luz, na confiança absoluta na Luz, irá permitir, para

aqueles de vocês que não vivem isso, serem percorridos pela Onda da Vida, serem recobertos pelo Manto
Azul da Graça, viverem a Fusão dos Éteres, internamente, pondo fim à segregação, à localização, ao tempo, ao

espaço e à Ilusão.
O Fogo do Amor é a este custo e não há custo, por que é o que todos nós somos.

*** 

O que vocês são na superfície deste mundo é apenas uma excrescência, é apenas algo que foi adicionado,
pesado, denso.

As experiências serão sempre possíveis.
Elas não irão mais conhecer limites a partir do instante em que vocês perceberem que esta experiência, em
meio a este mundo, não é a Verdadeira Vida, mas é, sim, o seccionamento da Vida, pelo próprio fato desta

excrescência, pelo próprio fato da incapacidade para viver as outras Dimensões, os outros estados, os outros
tempos, os outros espaços.

O que nós somos não conhece qualquer limite e qualquer confinamento.
Nada há para melhorar, nada há para promover, nada há para desejar: há apenas que estar lúcido, totalmente.

O Fogo do Amor é uma Morada da Paz Suprema.
O Fogo do Amor é uma Graça, por que essa é a natureza de todos nós, sem qualquer exceção.

Simplesmente, a escolha de cada um é em função, infelizmente, em meio a este mundo, antes de tudo, das
suas crenças, antes de tudo, da sua educação, antes de tudo, dos seus próprios sofrimentos infelizes, das

experiências infelizes.
Fora, nenhuma experiência, infeliz ou feliz, nenhum sofrimento, assim como nenhuma lembrança, pode permitir-

lhes, apoiando-se nelas, realizar o que vocês São, na Eternidade.
Isso lhes foi dito, de várias maneiras, em diferentes simbologias, em diferentes compreensões.

*** 

O Fogo do Amor pede apenas uma coisa, enquanto única Verdade, enquanto único Absoluto (o que ele é).
Será preciso conscientizá-lo e isso irá se tornar muito mais fácil quando vocês viverem as Comunhões, as

Fusões, a Onda da Vida.
O que vocês mantêm (e, sobretudo, no nível espiritual), não pode ser de qualquer ajuda para vocês, de

qualquer auxílio, no Fogo do Amor que está chegando.
Somente a desidentificação da sua pessoa e a identificação, além de qualquer individualidade, com a Luz, com
o Fogo do Amor que está vindo, torna possível a ausência de sofrimento, a ausência de separação, a ausência

de ilusão.
Eu os convido, portanto, a reler as palavras do Apocalipse de SÃO JOÃO, não para ali ver os acontecimentos

desenrolando-se em um tempo linear, mas como um entrelaçamento de circunstâncias Vibratórias
correspondendo, precisamente, ao que nasce a partir da Liberação da Terra e da presença da Onda da Vida, a

partir da ação do Manto Azul da Graça e, sobretudo, a partir desses quinze últimos dias correspondentes ao
que vocês estão prestes a viver desde o anúncio das três últimas ações do Manto Azul da Graça (ndr:

intervenção de MIGUEL de 04 de julho) (2).
É durante este período que corresponde, para vocês, a um tempo limitado e curto, que o conjunto do que não

foi realizado, deve sê-lo.
A única coisa a realizar é tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade.

Para isso, é preciso desprender-se totalmente.
Para isso, é preciso Abandonar-se inteiramente à Graça, à Luz, ao Fogo do Amor.

Os medos inerentes ao desconhecido, os medos inerentes à sua história pessoal, o medos inerentes aos seus
apegos (muito lógicos para a personalidade, muito lógicos para aquele que está inscrito em uma localização

específica em um tempo e em um dado espaço), devem dar lugar a esse Fogo do Amor.
Pois o Fogo do Amor (como foi dito) vem consumir tudo o que os impede de serem realmente o que vocês

são, o que os impede de estarem totalmente além de todo tempo, totalmente além de todo espaço e de
qualquer Dimensão.

*** 



Enquanto vocês forem sensíveis a um acontecimento deste mundo, assim como a um acontecimento da sua
vida, vocês não estão Livres.

Enquanto existir, em vocês, uma interrogação, enquanto existir, em vocês, uma incerteza, vocês não estão
Livres.

A Liberdade é a Graça.
A Liberdade é a Morada da Paz Suprema.

A Liberdade está além do Corpo de Estado de Ser.
A Liberdade é viver, em meio a esta forma, o Absoluto ou a Última Presença ou a Infinita Presença.

Através dessas palavras há, evidentemente, o que é para viver.
Vocês não podem mais se contentar com boatos.

Vocês não podem mais se contentar em viver e em realizar as suas atividades.
Aí também, reflitam: será que isso é o mais importante para vocês?

Se vocês responderem à Luz e ao Amor, então vocês são isso, e o resto não tem mais nada a ver com a sua
consciência.

Este Apelo é realizado, em vocês, pelas nossas Comunhões, é realizado, em vocês, com os seus Duplos, não
como uma finalidade, mas, sim, como o meio de fazer ressoar, em vocês, o que deve ressoar, de fazer

desaparecer o que deve desaparecer, de deixar simplesmente a Eternidade aparecer, quando a sua
consciência em meio a esta forma não depender mais desta forma nem de qualquer lei deste mundo.

Isso é a Liberdade.
Isso é o Fogo do Amor.

Não há alternativa senão essa: aceitar isso ou recusar isso.
Aqueles que desejarem manter a experiência da Dualidade, a experiência do Bem e do Mal, a experiência da

crença em uma melhoria e em um progresso ou em uma evolução, irão viver o seu desejo, irão viver a sua
Verdade.

Pois há tantas verdades relativas quanto Irmãos e Irmãs encarnados, mas há apenas uma Verdade Absoluta,
ela é a mesma para todos, já que todos somos Um.

Aí estão os elementos que eu tinha que comunicar e que preparam, de algum modo, os elementos (talvez mais
apurados) que serão expressos proximamente com relação à Dissolução.

Eu queria simplesmente mostrar-lhes o contexto do que se desenrola, deixar-se ver claramente, se possível,
os elementos que devem ser considerados no que a vida vai levá-los a viver, neste corpo, como fora deste

corpo.
Se, em relação ao que eu enunciei, e somente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs encarnados na humanidade, pela Graça da Luz Azul, pela Graça das atribuições que são as
minhas, vivamos um momento de Fusão.

Eu rendo Graças pela sua escuta, pela sua atenção, pelo seu Amor.
Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

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

1 - SRI AUROBINDO (17.10.2010 e 21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
*

2 - ARCANJO MIGUEL (04.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/miguel-4-de-julho-de-2012-autres.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
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Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article0a74.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-15_juillet_2012-article0a74.pdf
15 de julho de 2012

(Publicado em 17 de julho de 2012)

***

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

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me apresentar-me a vocês, ao seu lado, e viver um momento de Comunhão e de

Graça, antes que eu exprima o que tenho a dizer, a declarar, a dar a vocês.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu vou expor-lhes elementos que dão sequência, enquanto Estrela AL, ao que eu dei, referente às Reversões
da alma, que se desviam da Atração e da Visão para voltar-se para o Alfa e o Ômega, para o sentido da sua

origem, para o sentido da sua Eternidade, a fim de desvendar, talvez, os últimos mecanismos que estão
trabalhando em vocês, neste momento mesmo que, por vezes, podem agitá-los, que, por vezes, podem

representar desafios.
O que acontece, neste momento é, muito exatamente, o que MARIA repetiu-lhes, em várias ocasiões, assim

como outras Irmãs: é a escolha entre o medo e o Amor.
A alma, presente nesse mundo, foi modificada, ela foi atraída, ela foi levada a pôr-se um olhar exterior, um olhar
distanciado, em que cada ponto de vista fazia referência a uma identidade própria, a uma compartimentação, a

um confinamento.
Essa alma viveu, para muitos de vocês, múltiplos Basculamentos, múltiplas Reversões.

Inúmeras experiências conduziram-nos a viver estados específicos, que contrastavam, fortemente, com a vida
que vocês levavam todos os dias, com a vida comum da alma, submissa à Atração, à Visão, à Ação, à Reação,

ao bem e ao mal.
Alguns Basculamentos da alma e algumas Reversões da alma conduziram-nos a viver experiências que os

levaram a experimentar o Si e, talvez, para alguns de vocês, a serem Absolutos.
Vocês puderam constatar que havia múltiplas oscilações entre o que vocês São, no momento em que estão
perfeitamente alinhados, e os momentos em que vocês entram na interação e interagem com os elementos

que nomeiam a vida.
Existem, de fato, inúmeros condicionamentos: vocês têm, todos vocês, uma história que lhes é própria, com

suas feridas, com suas experiências, felizes ou infelizes, com seus desafios.

***

O que se apresenta, hoje, e que vocês já vivem, inúmeros de vocês, há alguns anos, conduziu-os a
conscientizarem-se de outra coisa.

Essa outra coisa, bem além de qualquer crença, bem além das suas aspirações, mostrou-lhes e deixou-se
viver outro estado, outros estados de consciência que lhes foram amplamente explicados.

As experiências da Unidade, as experiências do Estado de Ser, as experiências do Si, do Samadhi, foram
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meios que vocês se ofereceram a fim de que a sua alma, a sua pessoa pudesse apreender, de algum modo,
que existia algo mais, que a sua consciência não era, necessariamente, linear, e que podia, na ocasião de

meditações, na ocasião de experiências, penetrar espaços cada vez mais profundos, nos quais se manifestam
Vibrações, Paz, Samadhi.

Hoje, a Luz chama-os.
MARIA chama-os.

Nós os chamamos, todos nós, a Reverterem-se, inteiramente e na totalidade, à Verdade eterna, bem além de
toda experiência desse mundo, como das suas experiências Interiores.

Esse Basculamento final, essa Reversão última corresponde, como foi dito, à Liberação e à Liberdade.
Naturalmente, e como foi anunciado, inúmeros de vocês podem experimentar dificuldades para conciliar o que

vocês São, em Verdade, e o que vocês são, na projeção nesse mundo.
Cada um vive as suas próprias experiências, cada um vive as suas próprias Vibrações, cada um vive os seus

próprios estados ou não estados, e vocês constatam que, para cada um, existem, apesar dos circuitos
comuns, das estruturas comuns, Vibratórias, diferenças de percepção, diferenças de compreensão, além do

intelecto.
Vocês percebem, claramente, que existem diferenças.

Essas diferenças exprimem-se apenas enquanto vocês continuam si mesmos, de algum modo, submissos à
sua própria personalidade, aos seus próprios julgamentos, às suas próprias visões e às suas próprias

discriminações.

***

O que eu vou falar-lhes é dessa Última Reversão, não necessariamente daquela que é o não estado do
Absoluto, mas daquela que vai estabelecê-los na Unidade do Ser, que faz de vocês seres na Unidade

permanente, e não por experiência, não por Alinhamento, não por meditação, mas, efetivamente, tornar-se e
Ser esse estado totalmente natural.

Hoje é, de fato, possível, e mesmo desejável, instalarem-se nessa Alegria eterna, nesse estado da Paz
Suprema, independente de qualquer circunstância exterior ou Interior.

Essa será, para vocês, a melhor prova de que vocês, realmente, transcenderam e viveram o que foi nomeado
essa transubstanciação, que vai permitir-lhes viver realmente a Paz, viver realmente o que está além de um

estado, além de uma flutuação e além de uma experiência, que firma, para vocês, o retorno definitivo, da alma,
à Verdade.

***

Existem vários Véus que os vendam à Verdade.
Esses Véus têm por nome Corpos sutis.

Eles foram explicados, há pouco tempo, por um dos Anciões.
Esses Véus deixam-se ver de acordo com um filtro, que é aquele da pessoa, que é aquele que vai, sistemática

e independentemente da sua consciência, referir-se à experiência passada, à sua história, a esse mundo.
Enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês não são Livres.

Ser Livre é Abandonar-se, como foi dito em várias ocasiões, entregar-se à Luz, não para simplesmente
transformar a sua vida e dela fazer algo de mais leve, de mais agradável, mas, efetivamente, se tal for a sua

ardente intenção, encontrarem-se Liberados, realmente, de tudo o que faz os pesos, como as alegrias desse
mundo.

A experiência da minha encarnação com vocês demonstrou que era possível manter Shantinilaya em espaços
de tempo extremamente longos, ao mesmo tempo permitindo a esse corpo sobreviver, e, até mesmo, não

mais ser o polo de interesse primordial da vida.
É, unicamente, naquele momento, que esse corpo torna-se o receptáculo completo de KI-RIS-TI, como vocês

o chamam, da Luz do Brahman, do Parabrahman, mas, também, que faz de vocês Liberados.
Não há que se colocarem questões.

Não há técnicas, como vocês sabem, que permitam fazê-los passar essa Porta Estreita.
O que vocês têm que viver, hoje, quaisquer que sejam os elementos desse mundo, quaisquer que sejam os

elementos da sua vida, são capazes de instalá-los nessa Unidade do Ser, a fim de ser um Ser na Unidade, que
não é mais afetado pelo que quer que seja e que está, no entanto, tão presente sobre esse mundo.

Isso é possível apenas se vocês se derem, que, se o sentido do sacrifício fizer de vocês seres Humildes,
Simples, Transparentes, juntando-se à Infância primeira, a Inocência da Criança primeira.

***

Então, é claro, enquanto o que vocês verem, enquanto o que perceberem, enquanto o que viverem for oriundo
de contingências desse mundo material, vocês não têm qualquer possibilidade de estar na Unidade do Ser e

de ser esse Ser na Unidade.
Vocês fizeram experiências, tiraram algumas conclusões disso.



Hoje, a questão que lhes será colocada é: «Você está pronto? Você está, realmente, pronto?».
Mas não vejam, nessa noção de estar pronto, algo a mudar, algo a melhorar, algo a purificar, mas, efetiva e

realmente: você está pronto a sacrificar, no sentido mais elevado, o que você acredita ser sobre esse mundo?
O que vocês esqueceram, porque isso tinha sido cortado de quem vocês São, levando-os sempre mais a

reagir permanentemente às próprias circunstâncias da sua vida e das suas vidas passadas: isso se denomina
Ação/Reação.

E, vocês sabem (isso foi dito e, talvez, vocês fazem a experiência disso): a Ação/Reação individual e coletiva
depende apenas da pessoa, enquanto a Ação da Graça depende apenas do Si ou do Absoluto.

***

Assim, enquanto vocês forem afetados por alguma circunstância desse corpo, enquanto vocês forem afetados
por alguma circunstância de pessoas próximas a vocês, enquanto vocês forem afetados por alguma

circunstância desse mundo, vocês não são Livres.
É tão simples assim.

Ser Livre não quer dizer renunciar ao mundo, mas quer dizer ser bem mais do que o mundo, uma vez que o
mundo, como vocês sabem, é apenas uma ilusão, em que cada um projetou uma excrescência de si mesmo,

chamada de pessoa, chamada dessa individualidade, chamada dessa alma.
Então, a alma crê que deva evoluir, ela crê que deve melhorar, e a pessoa ali adere, forçosamente, uma vez
que tudo o que cai sob o olhar, tudo o que é deixado se viver, enquanto vocês continuam nesse quadro de
referência e nesse confinamento, é oriundo desse mundo, mas não pode vir de outro lugar, a tal ponto que

muitos tomaram por hábito crer e pensar, e viver, que tudo devia desenrolar-se nesse corpo e que havia algo a
melhorar, a elevar.

Ora, tudo isso sempre esteve aí, ou seja, está correto efetivamente o lugar em que vocês estão colocados,
condicionando a Ação/Reação.

Se vocês encontrarem o Reino dos Céus que está em vocês, então, naquele momento, vocês começam a
fazer experiências.

A alma começa – timidamente, e depois, cada vez mais frequentemente – a Bascular, a Reverter-se, através,
aliás, de sinais localizáveis, como lhes foram comunicados, ou seja, a Respiração do Coração, a resposta do

Coração, o switch da consciência, a percepção das Portas e das Estrelas, a Vibração que percorre esse corpo
e, também, a consciência que é, ela também, uma Vibração, um campo de frequências, um campo de

experiências.

***

E depois chega um momento no qual vocês estão seguramente, nesse momento, em que os estados
multidimensionais manifestam-se a vocês pela nossa Presença ao seu lado, encorajando-os e estando

presentes na sua Passagem.
Então, essa Passagem, é claro, é, certamente, a coisa mais terrível para a alma que foi confinada, para o corpo

que tem as suas próprias estratégias de sobrevivência, de perpetuação.
Olhem como vocês se creem imortais nesse corpo, olhem como vocês se creem vindos de algo linear, pela

Ação/Reação.
É muito difícil, com esse olhar, perceber e conceber, e viver, que isso não existe, como nós o dizemos.

Apenas quando vocês fizerem, vocês mesmos, esse Basculamento, total e final (o sacrifício do que vocês
creem ser), é que se revela, a vocês, essa ilusão.

Apenas saindo da Matriz, adotando uma consciência outra que não aquela que é a sua, localizada nesse corpo,
é que vocês percebem a inutilidade e a usurpação de toda noção de evolução, de toda noção que consiste em

crer que algo deva melhorar.
E, no entanto, o conjunto da humanidade, qualquer que seja a sua visão (exceto uma percentagem precisa),

crê-se responsável apenas pela própria vida, crê-se responsável apenas pelas suas ações, pelos seus
próprios comportamentos.

Chega um momento em que, na humanidade e no humanismo, manifestam-se outras virtudes, mas que, elas
mesmas, continuam condicionadas e confinadas nessa Ação/Reação, nos quadros que vocês conhecem, que

nós todos conhecemos, quaisquer que sejam a nossa cultura, a nossa educação, as nossas civilizações.
Esses quadros são a educação, a moral, a sociedade, o bem e o mal.

O ser humano é bom, e ele vai procurar, por todos os meios, melhorar esse bem, ele vai procurar desfazer-se
do mal: ele vai, portanto, iniciar uma forma de busca para uma procura de sentido, para uma procura de

Unidade, até mesmo.
Essas experiências, foram deixadas vivê-las, levá-las, mais ou menos, ao fim delas.

Mas o que é pedido, hoje, é bem mais do que isso.
E isso é bem mais simples do que o que vocês efetuaram até agora.

Mas, é claro, o olhar da consciência confinada não pode vê-lo.
Isso lhes foi expresso de diferentes maneiras.



***

Hoje, é preciso aceitar dar esse salto no Desconhecido, entregar-se, como MARIA dizia, à Divina Providência,
não para domesticar a Luz, mas, efetivamente, para dar-se conta de que vocês São a Luz.

Então, é claro, quando os elementos da alma e da personalidade nos arrastam para outra coisa que não essa
Liberdade, vocês ficam, obviamente, submissos a isso para o que a alma e esse mundo, de uma maneira

geral, arrastam vocês.
E os arrastam sempre para mais densidade, para mais opacidade, para mais regras, mais moral, mais

condicionamentos.
Descondicionar-se não é algo de complicado, não se trata de mudar de crença, não basta amar mais, no

sentido humano, mesmo se isso já for uma primeira etapa.
Chega um momento em que é preciso atravessar o intransponível.

Chega um momento em que, como no fim desse corpo, em qualquer vida, vem a compreensão de que nada é
imortal sobre esse mundo, de que esse corpo que vocês mantiveram (ao seu modo), de que esse mental, de
que essa alma (que é sua na encarnação e que se exprime através de uma pessoa, através dessa localização)

serviu-lhes para experimentar.

***

Mas o que vocês conhecem, real, concreta e efetivamente da Luz?
Eu os lembro de que a Luz não pode ser vista daí onde vocês estão, de que tudo o que pode ser visto (seja
pelo que vocês nomeiam o terceiro olho ou a Visão interior) faz apenas refletir, aí também, uma projeção da

consciência, que os leva para outras ilusões, para outras quimeras, para outras irrealidades, para outras
experiências, por vezes sedutoras, por vezes confortantes, mas que nada são, em Verdade.

Eu disse, na minha vida, e eu o repito: o essencial é invisível.
A verdadeira Visão não é vista com os olhos, nem com a Visão Interior.

A verdadeira Visão é aquela que está além da consciência, aquela do observador que se tem imóvel e que
grava, não através de uma memória, não através de uma impressão sensorial, mas, efetiva e diretamente, pela

Vibração da própria consciência.
Enquanto vocês permanecerem em um mecanismo visual, enquanto permanecerem sob a influência do eixo
Atração/Visão (quaisquer que sejam as experiências que se ocorreram na Luz, na meditação, e, mesmo, no

Estado de Ser), vocês não são Liberados, porque sabem, pertinentemente, que manifestam reações em suas
vidas.

Quer elas sejam de natureza emocional, mental, memorial, isso nada muda.
Mesmo os Samadhi, mesmo os estados de Alegria Interior que vocês puderam experimentar, como o veem,
vocês mesmos, não têm sido suficientemente realizados para permitir-lhes superar os limites desse corpo,

dessa alma e dessa pessoa.

***

Houve uma transformação, mas, por enquanto, a lagarta não se tornou uma borboleta.
É preciso que a lagarta durma, e isso explica, para vocês, as próprias modificações de sua consciência

comum.
Isso pode passar, para alguns de vocês, pelo sentimento de não mais ter memória, pelo sentimento de não

mais existir, pelo sentimento de dizer-se: «para quê?», pelo sentimento de dever fugir de algo.
Nada há de que fugir, há apenas que olhar com o Coração.

E olhar com o Coração não pode, de modo algum, ser o fato da pessoa ou da alma, mesmo se a alma exprimir,
por vezes, o Amor.

O Amor da Luz e o Amor que vocês São nada têm a ver com uma alma, nada têm a ver com um corpo, nada
têm a ver com qualquer projeção da consciência sobre esse mundo.

É preciso, para isso, renunciar, mas não renunciar à vida: renunciar à ilusão.
Então, é claro, a alma vai encontrar-lhes montes de pretextos, dizer-lhes que vocês não estão prontos, dizer-
lhes que vocês têm um carma, que vocês têm obrigações, mas são (tudo isso) hipocrisias, pretextos que não

se mantêm diante da Luz.
Essas hipocrisias são, justamente, esses elementos que, durante este período, podem induzir resistências

extremamente fortes: o medo, porque a morte é considerada por vocês, geralmente, como o fim e não como
uma liberação.

A encarnação é considerada, geralmente, como uma alegria, como algo que se festeja, enquanto a morte não é
festejada, em todo caso, aí, onde vocês estão, nesse Ocidente.

Ao passo que, se seu olhar não for mais aquele da pessoa e da alma, vocês verão, verdadeiramente, que é
estritamente o inverso do que vocês pensam, do que experimentam, do que vivem.

A Vida é além do nascimento e da morte.
A Vida é além da sua pessoa, da sua experiência, dos seus múltiplos estados.



A Vida é estar em Unidade, e viver a Unidade do Ser, é ser Absoluto, é não mais ser afetado pelo que quer que
seja que se desenrole, tanto em vocês como ao seu redor, como sobre esse mundo.

A deslocalização da consciência os faz sair dessa armadilha da Atração/Visão e vocês não podem dela sair
enquanto não tiverem aceitado, plenamente, ver a sua vida, ver todos os outros, ver todo esse mundo como
sendo parte do que vocês são, apesar da sua própria ilusão, apesar do seu lado não eterno, não duradouro.

***

O que eu descrevo, em palavras e em Vibrações, é destinado a favorecer, ainda uma vez, esse Último
Basculamento da alma, na Infinita Presença e no Absoluto de quem vocês São, além do papel que vocês

creem ter, além das funções às quais vocês se enredaram ou que os enredam, a responsabilidades, a amores,
ao que quer que seja desse mundo.

Então, é claro, nós também estamos conscientes de que inúmeros de vocês têm necessidade de prosseguir
uma série de experiências e não podem, de modo algum, viver aquilo de que falamos desde várias semanas.

E, no entanto, nós devemos dar-lhes isso, nós devemos tornar presentes, na sua alma, a eventualidade de que
tudo isso seja estritamente a Verdade, a fim de que, quando a hora chegar, quando a sua alma for confrontada
à própria aniquilação, ela possa, em um impulso deliberado, voltar-se para a própria Eternidade, para a própria

consumação e o seu retorno ao que vocês São, desde a Eternidade.
Mas, enquanto vocês mesmos não o tiverem vivido, isso lhes parece tão distante, enquanto, eu diria, está tão

aí, que é tão simples que, para vocês, isso é impossível, porque vocês têm tendência – como nós todos,
quando estamos encarnados – a buscar, fora, uma satisfação, a buscar, através de uma procura espiritual ou
de sentido, algo que vai nos dar sentido e nos fazer sair desse sentimento de Efêmero e de vulnerabilidade.

A alma é vulnerável, a pessoa é vulnerável, mas o que vocês São não o é.

***

Então, onde vocês colocam o que vocês São?
Nessa vulnerabilidade, que implica, necessariamente, no medo ou, então, na Eternidade que nada pode abalar?

E, no entanto, nada há a escalar, nada há a renunciar, a não ser a ilusão desse mundo.
A Luz vem dizer-lhes isso.

Ela vem mostrar-lhes quem vocês São, ela vem perguntar-lhes se vocês querem seguir o que vocês São ou
renunciar ao que vocês São.

E, mesmo aí, há uma Liberdade total.
Mesmo aí, há uma Graça mais do que evidente porque, o que quer que vocês decidam, o que quer que a sua

consciência deixam-nos viver, vocês irão vivê-lo, tanto em um sentido como no outro.
Simplesmente, nós temos dado, há vários meses, inúmeros elementos.

Vocês têm vivido, muitos de vocês, inúmeras Vibrações da consciência, inúmeros estados.
As Presenças que se manifestam ao seu lado são um testemunho – o mais forte e o mais evidente – de que

vocês não estão limitados ao que veem, ao que vivem sobre esse mundo.

***

O perigo seria querer provocar essas percepções que vocês têm ao seu lado para querer agir nesse mundo.
Muitos Anciões têm insistido no fato de nada fazer e de ficar tranquilo, porque é o melhor modo de não mais

manter o eixo Atração/Visão, não para demitir-se desse mundo, mas para demitir-se da ilusão.
Não mais provocar Ações/Reações, não mais manter as separações e as divisões, quaisquer que sejam.

Se vocês aceitarem isso, vocês serão instantaneamente propulsionados, se pudermos dizê-lo, ao Coração de
si mesmos, no qual não há nem corpo, nem emoção, nem pensamento, nem mesmo a mínima lembrança da

vida que vocês estão vivendo, cinco minutos antes.
É isso que é, de algum modo, não um objetivo (porque já está aí), mas, efetivamente, porque é aí que vocês

estão, em Verdade.
Tudo o que se refere a esse corpo, tudo o que se refere à vida que vocês levam, para esse Absoluto, para

essa Infinita Presença, estritamente não tem qualquer sentido, estritamente não tem qualquer interesse e, no
entanto, vocês não podem pôr fim, por si mesmo, ao que não tem interesse, ao que lhes parece, para alguns,
insípido e incompleto, porque agir contra si mesmos, na ilusão, faria apenas reforçar a ilusão e não iria liberá-

los dela.
O único modo de liberar-se dela é o Sacrifício.

Esse Sacrifício é renunciar à ilusão, é renunciar às lutas, é estabelecer-se nessa Morada da Paz Suprema, na
qual nada pode vir alterar a qualidade da Unidade do Ser.

Naquele momento, vocês são, realmente, Liberados.
Vocês tomam consciência, realmente, de que há uma pessoa, de que há uma personalidade, de que há uma

história, mas vocês sabem que isso não é verdadeiro.
Como dizia BIDI: é um cenário de teatro.



Como dizia o Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV): é um frasco ou é uma prisão.
É preciso não crer nisso (porque, estritamente, de nada serviria), mas são vocês que decidem ter medo disso,

por si mesmo, pelo seu próprio Sacrifício.

***

Todos vocês sabem que as pessoas que aceitam a própria morte, que as pessoas que, no decurso de uma
doença, vão até aí, chegam a um momento em que há uma aceitação do próprio desaparecimento.

E, naquele momento, é realizada a paz, naquele momento, para aqueles que acompanharam essa pessoa,
vocês vão aperceber-se de que a pessoa, a alma que se extrai da pessoa, deixa-se ver um corpo físico –

qualquer que seja a doença – que está totalmente em paz, totalmente descansado.
Porque a alma extraiu-se da ilusão, e porque essa alma chega, hoje, a circunstâncias específicas desse

mundo, para aceder além dos Véus do astral, além dos Véus do mental coletivo, além dos Véus causais do
confinamento desse mundo.

Tudo isso lhes é prometido, hoje, a partir do instante em que vocês cessarem de lutar, a partir do instante em
que cessarem de se bater, contra si mesmos, contra a Verdade, porque tudo isso são apenas resistências,

porque, independentemente, até mesmo, dos seus conhecimentos, independentemente das suas
experiências, a alma – e a pessoa que vocês creem ser – vai sempre querer puxar para ela a Luz, ela vai

sempre querer se olhar, para tranquilizar-se, nessa Luz.
Ora, mesmo isso deve desaparecer.

***

Um dos intervenientes, além do Círculo dos Anciões, falou-lhes da Refutação, falou-lhes de Liberar-se de tudo
o que é conhecido, de tudo o que faz o que vocês creem e o que experimentam (ndr: BIDI).

Isso não é e não são jogos de palavras, não são jogos ligados ao mental, mas é a estrita Verdade.
Mas apenas vocês é que podem dar-se conta disso.

E, a partir do instante em que vocês se derem conta disso, vocês sabem, pertinentemente, que nada mais
pode ser como antes, porque vocês estão Liberados.

E, sendo Liberados, é claro, vocês vão chocar aquelas pessoas próximas de vocês que estão em uma
diligência espiritual e que têm, talvez, outras crenças ou não estão Liberados dessas outras crenças, e não

tiveram a chance de viver o que vocês vivem.
E essa chance não é uma adversidade, é simplesmente o fato de não aceitar render as armas, de não acolher
a Graça porque, se o seu olhar não for mais o olhar dos olhos, se o seu olhar não for mais o olhar de qualquer

Visão Interior, se vocês se liberarem de todas as ações e reações desse mundo, sem fugir do mundo (ou seja,
estando plenamente presentes a si mesmos, ao que vocês São, além desse corpo), bem, a Verdade eclode à

luz do dia, e nunca mais vocês podem ser confinados no que quer que seja, ou com quem quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Aí está a Graça.
E aí está o desenrolar da Vida sob a Graça, pela Graça, porque, como vocês sabem, e como talvez o vivam,

vocês são a Graça.

***

Então, enquanto houver, em vocês, resistências, enquanto houver, em vocês, medos, vocês não têm
necessidade de identificá-los, vocês não têm necessidade de conhecer a história deles, vocês têm justamente

que se liberar deles, não os olhando, não os admirando, mas vendo-os face a face.
E, naquele momento, pela Graça que está presente, ao lado de vocês e em vocês, vocês irão se Liberar, si

mesmos.
Vocês aceitarão essa Renúncia Final (essa Tensão para o Abandono), não unicamente à Luz, mas, também, a

tudo o que é efêmero, ou seja, mesmo ao Si.
Então, naquele momento, vocês viverão algo que não pode ser descrito.

Mesmo que muitos poetas tenham tentado pôr em palavras esse estado além de todo estado, mas isso será,
sempre, apenas uma tradução mental, mesmo as palavras podendo, por vezes, pela sua Vibração, aproximá-

los desse indizível, apenas vocês é que podem ser indizíveis, por si mesmos, em si mesmos, graças a si
mesmos.

***

Então, é claro, nossas Presenças reforçam para vocês que esse mundo não é o único mundo.
Isso lhes permite ir além de uma crença, como o Karma.

Isso lhes permite ir além de algumas experiências de Unidade que vocês têm vivido, de Alinhamento, que os
deixam viver as Vibrações as mais potentes que seja possível viver para um organismo de carbono humano.

Tudo isso vocês têm vivido.



Tudo isso vocês têm experimentado, cada um em função da sua história, cada um em função da sua pessoa,
cada um em função da sua alma e cada um em função da sua consciência.

Mas, além de cada um, há a Unidade, há o Absoluto.
E isso é bem diferente do que é vivido em uma pessoa, é bem diferente de comportamentos que vocês

poderiam nomear corretos, imparciais ou amorosos da vida, das pessoas que vocês encontram, além das
afinidades, além das crises que possam existir em qualquer vida.

Nesse instante, e unicamente nesse instante, vocês são Liberados, porque vocês sabem e vivem que, o que
quer que se torne esse corpo no instante seguinte, que ele pode desaparecer, vocês não são esse corpo.

Vocês não o renegaram, vocês não se desviaram, mas, simplesmente, descobriram-se.
E, descobrindo-se, naquele momento, nada mais pode ser similar.
É a isso que o Apelo de Maria vai convidá-los, se já não foi feito.

Alguns de vocês, pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida abandonaram o Si com mais facilidade do que
outros.

É claro, há sempre a angústia do neant, a angústia do desaparecimento, mas isso se refere apenas à alma que
é ainda presa [caça] da Atração-Visão, que é presa dos apegos, quaisquer que sejam, que é presa das regras
morais, das regras de conduta, que afastam, insidiosamente, do Amor, porque o Amor não pode ser confinado

em qualquer lei, em qualquer moral, em qualquer condicionamento, em qualquer história, porque o Amor é
Livre.

E, enquanto vocês não conceberem e não viverem esse Amor na noção de Liberdade, vocês estão, vocês
mesmos, não Liberados e no confinamento.

A isso, nós os temos conduzido, gradualmente, por suas próprias experiências, pelo conjunto da ação do
Conclave Arcangélico, pelo conjunto de Chaves Metatrônicas, pela revelação sucessiva de Novos Corpos, pelo

conjunto de tudo o que lhes foi comunicado e que vocês, talvez, viveram (ndr: ver as rubricas «mensagens a
ler» e «protocolos a praticar»).

***

Mas, hoje, vocês devem ir muito mais próximo e não muito mais longe, ou seja, renunciar a tudo isso, renunciar
a tudo o que lhes permitiu crescer ou, em todo caso, dar-lhes a impressão de crescer.

As experiências que vocês viveram não foram nem inúteis nem úteis, elas simplesmente estiveram aí para
permitir-lhes ver além do olhar, ver além das experiências e tornar-se o que vocês São, ou seja, Amor e nada

senão Amor.
Para isso, é preciso ser Transparente.

Para isso, é preciso ser Humilde.
Como dizia TERESA (ndr: TERESA DE LISIEUX): aceitar, estritamente, nada ser, sobre esse mundo, a fim de
que o orgulho espiritual não apareça, porque o orgulho espiritual é aquele que vai dizer-lhes, que vai fazê-los

duvidar, ao mesmo tempo, dar-lhes esse sentimento de progresso, esse sentimento de elevação, esse
sentimento de transformação.

Mas a transformação não é a Sublimação, como foi dito ontem, mas não é, tampouco, simplesmente uma
mudança em um mesmo mundo.

Então, é claro, a Luz que volta em seus Céus, em vocês, sobre a Terra, a Liberação da Terra e do Sol não são
palavras em vão.

Aqueles de vocês que perscrutam o que acontece, no mundo material, sabem disso.
Os outros, é claro, jamais irão querer ver isso.

Do mesmo modo que o humano jamais quer crer no fim desse corpo, enquanto ele morre, normalmente, do
mesmo modo, a alma não quer ver o que é efêmero.

E todo o princípio do impulso da alma, na Atração-Visão, é, justamente, criar, criar o que pode perdurar, através
de filhos, através de obras, através de escritos, através de pinturas.

O sentido do Belo, até mesmo, em si mesmo, faz apenas expressar o sentimento de incompletude, a perda da
Luz, a perda aparente do Amor que vocês São.

***

Todo esse eixo Atração-Visão levou-os a viver experiências.
Então, é claro, a alma, o ego, vão sempre dizer que é através de experiências que se progride.

A alma crê, e com força e determinação, que ela vai melhorar, que ela vai curar suas feridas, que, um dia, ela
será melhor.

Isso é impossível.
É uma ilusão.

Isso pode dar-lhes um sentimento, efetivamente, de Alegria.
Isso pode dar-lhes a viver sentimentos de Samadhi.

Mas isso não será Shantinilaya.



Apenas nessa Última Presença e nesse Absoluto é que podem estabelecê-los, de maneira definitiva, na
Unidade do Ser.

Como nós temos dito, todos e todas (ndr: Arcanjos, Anciões e Estrelas), vocês conseguiram, pela ancoragem
da Luz, suavizar a confrontação desse mundo com o Verdadeiro Mundo, a fim de que o encaixe, a

interpenetração dessas Dimensões e das resistências que estão presentes, ainda, na superfície desta Terra,
façam-se na suavidade.

Agora, é a vocês, individualmente, que cabe viver também, isso, na suavidade.
Nada há de afastado.

Nada há que seja impossível.
Há, simplesmente, a Unidade do Ser.

Há, simplesmente, esse Absoluto.
Aqueles que já o vivem sabem, pertinentemente, do que eu tento lhes falar.

E vocês, que não vivem isso, se não o vivem é simplesmente porque o momento ainda não chegou, mas
também porque existe, em vocês, uma série de medos de perder esse corpo, de medo de perder a sua

pessoa, de medo de perder a sua história, de medo de perder o que quer que seja que vocês têm.
E, enquanto esse medo existir, vocês não são Livres, vocês não são Amor, mesmo reivindicando o Amor.

Vocês estão em um amor velado, aquele da emoção, em um amor velado, aquele de convenções morais, em
um amor velado, que é aquele das condutas sociais.

Mas vocês nada são de tudo isso.
Se vocês aceitarem deixar isso, então, a Graça tomá-los-á.

A Onda da Vida irá levá-los à Liberdade, e os fará ver o que está além de todo olhar, simplesmente, pela
consciência que se torna não consciente, por si mesma.

***

A Verdade, há apenas uma.
Um Arcanjo falou-lhes, há anos, de verdades relativas, de Verdade Absoluta.

Há apenas uma Verdade Absoluta.
Mas há tantas verdades quanto àquelas que vocês decidem experimentar, a um dado momento ou outro.

E cada verdade relativa é profundamente diferente.
Vocês têm, efetivamente, cada um, as suas experiências, cada um, as suas feridas, mas isso cada um

exprime-se, unicamente, no que é limitado.
Vocês querem ser Ilimitados, o que vocês são, realmente?

Então, saiam de todo limite.
Não se fechem mais a si mesmos.
Saiam do medo e entrem no Amor.

Isso não é uma conduta.
Isso não é um caminho.

Não há distância entre o medo e o Amor.
Há apenas que ver de um lado ou ver do outro.

E isso basta para separar o que deve sê-lo: o efêmero, da Eternidade.

***

O período que vocês vivem durante esta semana, em que se estabelece a última sessão do Manto Azul da
Graça (ndr: quinta-feira, 19 de julho, assim como o apresentou Miguel, quando da sua intervenção de 5 de

julho), deve deixá-los viver experiências cada vez mais fortes, que devem conduzir ao fim de toda experiência,
a fim de Liberá-los.

Nós estamos aí para olhá-los Liberarem-se, nós estamos aí para testemunhar, por nossa Ressonância Vibral, o
que vocês São.

Vocês vão nos ignorar por mais muito tempo?
Vocês vão resistir por mais muito tempo?

Reflitam.
O que é que resiste em vocês?

O que é que tem medo?
Não culpem.

Não procurem alhures que não em si mesmos a causa do que quer que seja porque, eu lhes repito, tudo o que
vocês podem ver no exterior está presente em vocês.

Se vocês tiverem medo de algo é que esse algo está profundamente presente em vocês.
O que lhes acontece é apenas a realidade do que vocês projetaram no exterior.



Se lhes acontecer um sofrimento, apenas vocês é que o criaram.
Não há outro que lhes tenham infligido isso.

Não há assassino.
Não há vítima.

Há apenas jogos de papéis que devem cessar um dia.
E, se isso dever cessar, não é o efeito de um melhoramento (relacionado ao fato de purgar uma pena, ao fato
de pagar um Karma), porque tudo isso se refere apenas à pessoa e concerne apenas ao efêmero, de vida em

vida.
Mas, de vida em vida, vocês são efêmeros.

Apenas Liberando-se é que vocês são Eternidade.
Então, aceitem se ver.

Aceitem sair de todo papel, não para cessar de trabalhar ou de preencher as suas obrigações, mas,
verdadeiramente, para tomar isso pelo que é.

Deixem esse corpo realizar o que ele tem que fazer, seja no nível trabalho, mas vocês não são isso.
Mudar assim de olhar não é uma crença.

Vocês irão constatar, por si mesmos, que Shantinilaya não é um objetivo afastado, mas que, a partir do
instante em que vocês tiverem, real, concreta e efetivamente renunciado, vocês são instantaneamente

Liberados, vocês estão instantaneamente Livres.
Mas, enquanto continuarem a julgar as circunstâncias exteriores, vocês se condenam a si mesmos a manter-se

nesse jogo, nessa ação, nessa reação.
Fazer cessar a ação/reação não é uma vontade, nem um melhoramento, é conceber e viver que tudo isso é

apenas um jogo, é apenas uma máscara, para empregar uma palavra leve.
Além disso vocês são Amor e nós somos Um no Amor, a partir do instante em que toda projeção cessar, do

que quer que seja fora do Centro, fora da Verdade Absoluta.

***

Todos os elementos que estão hoje acontecendo, em vocês, todas as Presenças que se aproximam de vocês,
todas as Vibrações que percebem são destinadas a fazê-los viver o que vocês São.

Vocês não são qualquer sofrimento, não são qualquer punição, não são qualquer interação nesse mundo.
Vocês são Amor, de toda a Eternidade.

Talvez seja tempo, agora, de vivê-lo, não de aceitá-lo, não de procurá-lo, não de encontrá-lo, porque, tanto
quanto, nada há a procurar, nada há a encontrar.

Enquanto existir esse sentimento de algo a procurar ou de algo que é encontrado ou a encontrar, vocês se
afastam de si mesmos.

O que vocês São não tem mais necessidade, sobretudo agora, do que quer que seja mais senão permanecer
nessa aceitação e nesse acolhimento da Graça.

E, se isso não ocorreu, é que há, em vocês, medos.
Não procurem saber de onde vêm porque eles são comuns a toda a humanidade: é o medo da morte, é o

medo do outro, é o medo do desconhecido.
Eles são comuns a cada um de vocês, enquanto vocês não forem Liberados.

Ser Liberado é não mais ser afetado por qualquer desses medos, o que quer que aconteça a esse corpo, o
que quer que aconteça ao ser ao qual vocês mantêm mais no mundo sobre esta Terra.

Vocês nada são de tudo isso.
É preciso, realmente, desengajar-se de todas essas crenças, não, eu repito, abandonando outra coisa, no

exterior de vocês, mas, efetivamente, Abandonando, a si mesmos, ao que está aí.

***

KI-RIS-TI está chegando.
Alguns de vocês sentem o Duplo nas costas.

KI-RIS-TI está aí.
Outros começam a perceber, de maneira cada vez mais intensa, o Chacra do Coração, a sua Vibração, o seu

Fogo.
Outros, enfim, que vivem a Onda do Êxtase, sentem-na muito mais potente do que nunca.

Tudo isso se expressa por uma aproximação das nossas Dimensões, como da Luz.
«Ele virá, como um ladrão na noite»: está escrito em suas Escrituras.

É a estrita Verdade, e isso se desenrola neste momento mesmo.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, a dar-lhes, além das palavras, pela Vibração.

Se houver, em vocês, questões, unicamente em relação ao que eu acabo de exprimir, se eu puder ali levar
outra iluminação, talvez mais clara para vocês, então, eu os escuto.



***

Questão: como conciliar episódios da íntase e a vida no mundo?

Nada há que conciliar.
Enquanto você pensar, minha Irmã, que há que conciliar o que você vive e o resto do mundo, você não pode
encontrar a Paz, porque você considera que o mundo existe, porque considera que esse mundo agride você.

Não é isso que é preciso resolver.
É viver que nada do que você afirma ou crê existe.

Não há mais mundo do que você.
Quem lhe pede para fazer algo no mundo exterior?

Onde está a sua confiança no que você É?
Será que quando eu ficava no Samadhi e na íntase, eu me preocupava com esse corpo?

Será que aconteceu algo a esse corpo?
Só o medo está ainda presente.

***

Questão: a chave de tudo isso seria, portanto, Abandonar-se mais?

Não há Abandonar-se mais ou menos.
Há Abandono.

Ou não há Abandono.
Não há grau no Abandono.

Isso é uma chantagem do ego.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, acolhamos, juntos, a Graça.
Acolham a Graça deste planeta que fabricou os seus corpos.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento, em vocês e ao seu lado, porque cada um de vocês é eu, como eu
mesma nada mais sou do que vocês mesmos.

Amor e Graça.
Na Graça do Amor e da Unidade do Ser.

Eu lhes digo até breve.

************
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Philippe de Lyon - 16 juillet 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A Vida em CRISTO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs em CRISTO, Bênçãos e Amor.

Eu me expresso, enquanto Melquizedeque da Terra, pois é sobre esta Terra aí onde vocês estão presentes,
que se vive o Encontro com quem vocês São.

Eu vou tentar exprimir o que é a Vida em CRISTO, muito além do que pôde ser escrito, mas bem mais como
um ideal: ideal de perfeição, de Amor, que não é para seguir como uma imagem ou um ídolo, mas, sim, para
Ser, que isso seja Desposando-o (como as Estrelas lhes disseram), que isso seja imitando-o, seguindo os

seus passos, sem segui-lo, exteriormente, através de uma ideologia ou de uma crença.
Ou seja, tornarem-se, vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ser o Alfa e o Ômega, não mais estar limitado ao que é absolutamente evidente, mas, sim, transcender o que
vocês são, aí onde vocês estão, e descobrir este último Amor, Absoluto e Eterno, levando-os a Ser, além de

toda crença.

***

A Vida em CRISTO é tornar-se um Coração ardente, um Coração Transparente, que não tem mais
necessidade de se fixar ele mesmo em contextos, em limites, que não tem mais necessidade de se justificar,

enquanto pessoa, enquanto vida.
É encontrá-lo, como Filho Ardente do Sol, o Príncipe Solar.

PHILIPPE DE LYON - 16 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/62062035
https://vimeo.com/
http://vimeo.com/lestransformations


Abrasando, na consciência e nesta matéria, tudo o que deve sê-lo.
Forjando, em vocês, a Transparência e a incorruptibilidade, não segundo os seus critérios, mas segundo os

critérios d’Ele.
O Amor indefectível da Verdade, muito além da verdade deste Mundo.

Fundação, absoluta e inabalável, na Confiança, não em vocês, mas nesse Princípio.
Não ser afetado por qualquer injustiça, mas denunciá-la, não para agir e desafiá-la, mas para iluminar.

***

Viver em CRISTO é manifestar a potência total (sem poder) do Dom do Amor d’Aquele que se doou e que não
pensou em si, d’Aquele que é, sobre a Terra, o menor, o mais insignificante, o mais inexistente, mas que É o

Tudo, além da insignificância.
É render Graças à Presença d’Ele, render Graças à presença de vocês, onde se forja a Permanência, a

ausência de dúvida e a ausência de medo.
É viver o Êxtase da renúncia.

É viver a Paz da certeza, não imaginada ou pensada, mas realmente encarnada nesta carne, porque superando
esta carne.

A matéria se transforma (do conjunto deste Universo) pelo Princípio Solar KI-RIS-TI, pela promessa de um
Retorno, em vocês.

 Se vocês cederem a Ele todo o lugar, não sendo mais nada sobre este mundo, então, vocês estarão plenos e
preenchidos.

***

O Apelo de MARIA desenrola-se ao mesmo tempo em que o Retorno.
Há apenas que Ser.

Há apenas que ceder o lugar.
Além de qualquer pedido, de qualquer vontade.

Os encontros que vocês vivem são os ressoadores da revelação d’Ele, como a de vocês.
CRISTO não se importa com as suas proezas ou realizações.

Ele vem, simplesmente, estender-lhes a mão e lhes dizer: “você amou?”, “você é Amor?”.
Ele corta, pelo Fogo do Amor, pela Sua ardência, elevando o seu Sopro, a sua alma e o seu Espírito, no Sopro

d’Ele de Amor ardente, que ilumina e consome tudo o que ainda pode ser um freio.
Como o Apelo de MARIA, Ele vem lhes dizer: “Desperte, não tenha medo”.

Ele vem, como tantos outros, como todos nós, Casar-se com vocês, a fim de que vocês não dependam mais
de outra coisa senão de vocês mesmos, na Graça e na Ação da Graça.

Ele os quer nus, sem se mostrarem e sem artifício, sem subterfúgio, restituindo-os à sua Liberdade.
Ele vem assistir à sua Liberação, convidando-os a olhar, além de qualquer pessoa, a Luz, para vivê-la, para

encarná-la, para elevar esta matéria, Liberar esta matéria.
Ele vem livrá-los das leis.

O Sol tem encontro com vocês, porque vocês têm encontro consigo mesmos.
Tudo o que é aparência e aspecto irá desaparecer: vocês irão permanecer nus.

Não há qualquer espaço, qualquer local para se esconder da Verdade, da Verdade do Amor, não como vocês
gostariam disso, mas como isso sempre foi e sempre o será.

***

Viver em CRISTO é descobrir a força inquebrantável, é viver o Amor na sua inteireza.
Ele vem lhes dizer: “você é verdadeiro?”.

Vocês querem se elevar, encarnando-se, encarnando o que vocês são realmente?
Aí está a Ascensão.

Nenhum discurso, nenhum olhar, nenhum ato pode ser escondido ou se esconder da iluminação do Filho
Ardente do Sol.

Todos os elementos Interiores que vocês vivem, aí onde vocês estão, são, para nós, o Apelo da Luz.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente, insistente, perguntando a vocês, sem parar, com insistência:

“onde você está?”, “quem é você?”.
O Apelo de KI-RIS-TI, nós o realizamos juntos, vocês todos, e nós todos, na mesma Unidade, depois de ter



acolhido e possuído a Luz.
O tempo do Apelo é aquele do Ser, da Luz, do Ser de Luz, é nada mais deixar de vestígio, de satisfação como

de apego.

***

A Terra, a sua Terra, este corpo, vivem o encontro com a Luz.
Este Encontro forja o que não foi forjado no inabalável do Amor da Verdade.

O que muda, em vocês, como o que resiste, em vocês, apenas reflete o seu modo de viver o Apelo.
O modo que vocês ali respondem, manifesta-se, ou não, pela leveza e pela facilidade do Coração, pela

qualidade do Êxtase.
A resistência a isso, ela própria, é bendita porque ela deixa-se ver o que é a sombra, não para julgar o que quer

que seja, mas, sim, para clareá-la.

***

A Vida em CRISTO significa (nesses tempos específicos) ser capaz de mostrar e de demonstrar a
humanidade, a sua humanidade.
Encarnando-a, vocês se elevam.

Da sua capacidade para viver o que a sua vida, mesmo ilusória, deixa-se viver, vocês mostram a sua força de
Luz, a potência do Amor, onde não existe qualquer lugar para o mínimo poder, para a mínima ascendência

sobre alguém.
CRISTO vem lhes dizer: “você é Livre?”, “você me Ama?”, “será que você se Ama?”.

Com uma iluminação tão potente que não deixa qualquer dúvida, qualquer espaço, para a dúvida sobre a
Verdade.

Viver em CRISTO, nesses tempos que vocês vivem, é a ocasião de vocês mostrarem a sua Verdade e de
estimá-la na Verdade Absoluta.

Viver em CRISTO é Ser Amor, muito além de toda contingência e de todo apego.
É emanar a Verdade, não mais estar submisso a outra autoridade senão à sua própria, em CRISTO.

***

Os tempos que vocês vivem, encarnados, são os tempos do milagre, em sua acepção a mais forte.
O Retorno à Vida e à Verdade é o único caminho possível.

Vocês são o Fogo do Amor, o Fogo da Eternidade.
Vocês são o abrasamento da Alegria.

Vocês são o que É.
Acolhendo isso, vocês próprios se acolhem.

Os mecanismos da sua consciência, vivenciados com mais ou menos intensidade, no ano que acaba de
transcorrer, foram muitas maneiras de se aproximar d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

 É neste período que a ilusão do tempo e do espaço vão lhes aparecer.
Este aparecimento da alteração do tempo e do espaço irá conduzi-los a Ele.

Os seus Encontros com os Duplos, consigo mesmos, com o Sol, com qualquer Irmão e qualquer Irmã
encarnado nesta carne, e aberto à Verdade, são muitos argumentos para lhes dizer: “isso é agora”, além de

todo tempo, tornando-os permeáveis à Verdade, às nossas Presenças e à Presença d’Ele.

***

O que se desenrola, nesse momento (que é a mesma coisa para cada um), é vivenciado de múltiplas maneiras,
segundo a iluminação que é a de vocês, segundo o Abandono ou o não Abandono, segundo a resistência ou a

não resistência.
Mas cada um, agora, recebe exatamente a mesma parte de Luz, a mesma parte da Presença d’Ele.

A diferença vivenciada vem apenas de vocês e de nenhuma outra circunstância ou elemento senão de vocês.
Enquanto representante do elemento Terra, KI-RIS-TI está aí.

Há apenas uma questão a se colocar e apenas uma: aquela da Liberdade.
A Liberdade passa pela Graça, pelo Coração, pela Onda da Vida.

Então a Luz vem lhes dizer: “você é Livre”.



Nenhuma contingência pode persistir, a não ser o Amor.
É a isso que vocês são chamados, nesta carne.

Fazer a experiência do outro, fazer a experiência de todos os outros, é a Vida em CRISTO, além mesmo de
todo serviço, além mesmo de toda benevolência e de toda atenção, porque sendo o outro, não é necessário

existir benevolência, ou o que quer que seja mais, porque viver isso é Ser Amor.
Viver em CRISTO é se colocar no lugar de cada um, assim como de todos, não como um ideal ou como uma

compaixão, mas, sim, vivendo isso, realmente, inteiramente.

***

Eis as poucas palavras e as Vibrações que, enquanto Melquizedeque da Terra, eu devia transmitir a vocês.
Não façam destas palavras e desta Vibração um ideal ou um objetivo, mas, sim, a sua Verdade, que é a

Verdade comum.
Não vejam, tampouco, alguma adesão a qualquer religião, mas, sim, algo de universal, levando-os a admitir e a

viver: “eu e meu Pai somos Um”.

***

Filhos da Lei do Um, do Amor e da Liberdade, eu sou o Mestre PHILIPPE e eu os abençoo, em CRISTO e na
Eternidade.

Assim será a minha saudação.
O Coro dos Anjos junta-se a mim.

Até logo.

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

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, aqui e por toda parte sobre esta Terra.

Eu venho, acompanhada do Arcanjo MIGUEL e do Arcanjo ANAEL, hoje, onde vocês estiverem sobre esta
Terra, presentes neste corpo de carne, não somente para estar ainda mais Presente, mas, acompanhada de

dois Arcanjos, a fim de permitir-lhes beneficiar-se do Fogo do Amor, a partir deste instante.
A fim de que muitos de vocês comecem a viver, nesta carne, esta transubstanciação que vai dar-lhes a viver, aí

onde vocês estão, esse Fogo do Amor.
Conjunção do conjunto da Luz, em sua tríplice composição, do conjunto do Manto Azul da Graça, da Onda da

Vida, permitindo a um número sempre maior de vocês, viver no Amor indizível da sua realidade.
Além desses componentes da Luz, além da Onda da Vida, além da Presença do Duplo, ou da minha Presença

ao lado de vocês, além da abertura (do duplo batente) da Porta KI-RIS-TI.

***

Vários de vocês vão ser recobertos pelo Manto Azul da Graça, sendo colocado sobre a sua cabeça e sobre os
seus ombros, abrindo-os ainda mais à Verdade do Amor, neste Fogo ardente.

A vocês, os Libertadores, nós oferecemos, porque foi ofertado a vocês, o sentido específico e vivenciado
desse Manto Azul de Luz.

Recobertos com este atributo, acompanhados da nossa Presença, o Fogo do Amor revela, em vocês, sua
potência e sua beleza, instalando-os, sempre mais, na certeza absoluta do Amor do que vocês São, para além

desta carne, para além de todos os Véus.
Nós estamos, como vocês sabem disso, em vocês, ao lado de vocês, a fim de acolhê-los nessas Núpcias

Místicas do seu Encontro com vocês mesmos, muito além de toda separação, de toda identidade.
O Amor se revela, como uma fogueira.

O Amor se revela, dando-lhes a viver o que tanto faltou sobre este mundo.
Enquanto Libertadores, vocês são os pioneiros a viver e a perceber que vocês não são deste mundo, que

vocês são Um, restituindo-os ao seu estado original de KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol, Seres ígneos, de
pureza e de beleza.

***
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O Manto Azul da Graça foi revelado sobre a Terra.
Vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos a vivê-lo, conferindo-lhes esta certeza, esta Transparência,

este estado além de todo estado, onde só o Amor é o Verdadeiro, é a Beleza.
Muito além de todo apego, muito além de toda ligação, muito além da sua história.

Isso se desenrola, em vocês, neste instante.
O Acolhimento, não mais somente da Luz-CRISTO, mas de CRISTO, propicia-lhes tornar-se e Ser (além de

toda lógica humana, além de toda percepção humana) a Verdade.
Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida, em sua totalidade.

A consciência abraça todo o Criado e o Incriado.
O Amor que é, com lhes foi dito, a sua natureza, a sua Essência, a nossa perfeição, rompe os últimos limites

dos seus medos, as últimas dúvidas.
A ação de MIGUEL, a ação do conjunto do que nós somos, e do que vocês são, trabalham em concerto, em

total Fusão, em total harmonia.

***

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça, percebido sobre os seus ombros, no nível da Porta KI-
RIS-TI da sua cabeça, assinala a realização de quem vocês São, dando-lhes a viver, nesta realidade em que
vocês estão inseridos, o milagre do Amor, o milagre da completitude, onde nada mais pode faltar, onde nada

mais pode estar ausente.
Dando-lhes a viver, durante os seus dias e durante as suas noites, este estado supremo onde a sua Presença

não pode mais ser definida pelo que quer que seja.
Onde mesmo o “Eu sou” ou o “Eu sou Um” não pode mais ser referenciado, nem comparado.

Esta realização, enquanto Libertador, mostra, e irá mostrar, cada vez mais, a qualidade e a potência do Amor,
dando-lhes a viver a reminiscência total da sua Essência.

Nenhuma atividade do seu mental, nenhuma atividade deste corpo, pode mais ali escapar, mostrando-lhes que
vocês ressuscitaram.

Vocês assistem à sua própria Ressurreição, à sua própria elevação.

***

O único motor é o Amor, a única graça é o Amor.
Além de toda definição que vocês podem ali aplicar, além de tudo o que vocês podem imaginar, além de tudo
o que vocês podem crer, abrindo, sempre mais, os seus campos de energia, os seus campos de consciência,

oferecendo-lhes a Deslocalização total.
Neste espaço particular sem espaço, mais nenhuma dúvida, quando o Manto Azul estiver aí, pode assaltá-los,

mais nenhum medo pode emergir.
O Amor cobre e preenche tudo.
Vocês estão nesses Tempos.

É por isso o sentido da minha vinda, também aproximada, por intermédio da sua Presença, e não mais
somente pela minha Presença em meio a este ser (ndr: o canal).

Quanto mais vocês acolherem, mais vocês o São, este Amor, que nenhuma contingência deste mundo pode
apagar, nem mesmo ousar fazer desaparecer.
Os Véus da Ilusão são, para vocês removidos.

Vocês abraçam, além de todo olhar e de todo sentido, o que vocês São.
Quanto mais vocês Forem isso, mais nenhum sentido sequer de uma pessoa, ou do que quer que seja deste

mundo, pode alterar, nem frear, o que vocês São.

***

Nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, vão se tornar, em todos os sentidos do termo, cada vez
mais aparentes.

Nossos emissários serão numerosos, durante as suas noites, vindo despertá-los ao Amor.
As manifestações dos seus corpos, pela ardência do Amor, vão reajustar o que vocês podem nomear, na

superfície deste mundo, a sua taxa Vibratória, aquela deste corpo que vive a sua transmutação, esta alquimia.
A Consciência e o Absoluto fazem o mesmo, abrindo-os, sempre mais, ao Infinito da Graça, ao Infinito da

Beleza.
A FONTE vem, em vocês, bater à Porta CRISTO, lembrá-los do seu Juramento.



No Amor e pelo Amor, nunca mais vocês serão separados, nunca mais vai faltar a vocês o que quer que seja.
As Portas da Ressurreição abrem-se, com Majestade.

As Portas da Eternidade.
Como isso foi dito, vocês não têm nada a fazer.

Apenas estar aí, acolher e render Graças, a vocês mesmos, à Luz, para fusionar conosco, viver a
quintessência, isso que vem tudo preencher, além de qualquer palavra, de qualquer apreciação e de qualquer

interrogação.

***

Quando eu digo que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, isso vai tomar todo o sentido, não em sua
cabeça, não acreditando nisso, mas, sim, vivendo-o inteiramente.

A irradiação deste corpo, a sua irradiação, que vocês percebem em todos os pontos deste corpo, irá
preenchê-los e não deixará qualquer lugar para a menor incerteza.

Enquanto Libertadores, vocês venceram as Portas da Morte.
Vocês soltaram, vocês Abandonaram tudo o que, em vocês, podia fazer resistência e obstáculo à Verdade do

Amor.
A qualidade do Amor, em sua absoluta pureza, irá lhes aparecer, em um primeiro momento, como um milagre e
uma Graça, mas, muito rapidamente, isso irá lhes aparecer como a própria evidência, que os farão, talvez, até

mesmo, se perguntar como vocês não puderam estar senão ao lado disso.
A Onda da Vida, o Manto Azul, o Supramental, o conjunto deste corpo, Vibram em uma outra frequência.

E a sua Consciência não está mais limitada ao que quer que seja e a quem quer que seja.

***

O que se revela é, portanto, efetivamente, aqui mesmo na carne que vocês habitam, este Último e este
Absoluto, além de todo sentido de uma identidade, de uma pessoa, e mesmo de uma Consciência.

Em nenhum momento vocês poderão mais nem duvidar, nem colocar em dúvida o que vocês vivem, dando-
lhes de algum modo, o apoio necessário, não mais somente para ancorar esta Luz, mas sim para Sê-la, para

fazê-la penetrar em toda densidade deste mundo, em toda alteração deste mundo.
Levando-os a dizer “sim”, a cada minuto e a cada sopro, para esta Verdade.

***

Tudo está, portanto, pronto, vocês compreenderam isso, para Ser o que vocês São, não somente para vocês
que o vivem, mas para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, o conjunto dos meus Filhos que aguardam o meu

Apelo.
Vocês o vivem pela Ação da Graça, de maneira antecipada.

Não há aí qualquer glória, nem qualquer recompensa, mas apenas a eclosão, real, de vocês mesmos.
Nós estaremos, mais do que nunca, cada vez mais presentes ao lado de vocês.

Aqueles de nós que iremos visitá-los, irão lhes parecer, por vezes, muito mais tangíveis, muito mais densos,
até mesmo, do que quem está presente sobre este mundo.

A consolidação e a potência do Filho Ardente do Sol é um bálsamo, não somente para vocês que o vivem, mas
para todos aqueles dos meus Filhos que dizem “sim” à Ressurreição deles.

O Manto Azul da Graça está à sua disposição.
Assim que a última sessão (direcionada, para vocês, pelo conjunto do Conclave das Estrelas e dos Anciãos)

terminar, vocês irão se aperceber dos efeitos a nada comparável, até agora (ndr: na quinta-feira dia 19 de julho
– ver a intervenção de MIGUEL de 04 de julho de 2012) (*).

***

O sentido da minha intervenção, acompanhada por ANAEL e MIGUEL, é a oportunidade para vocês, aqui e em
outros lugares, de viver os efeitos.

Dando-lhes a ser, também, os iniciadores para qualquer pessoa sobre esta Terra, em um corpo de carne, a
deixar trabalhar esta Graça.

Não existe qualquer obstáculo, não existe mais obstáculo, não existe qualquer barreira, exceto ainda aquelas
das suas dúvidas e dos seus medos, mas que serão, se este já não for o caso, varridas pelo Manto Azul da

Graça e pela Presença de KI-RIS-TI.



Então, sim, como os Anciãos ali os prepararam e como outras Estrelas ali prepararam vocês, estejam
tranquilos, porque tudo está aí.

Eliminem de vocês toda dúvida, toda apreensão, até mesmo toda expectativa.
Não coloquem mais qualquer distância entre vocês e a Graça.

***

Eis o que eu tinha a dizer e, sobretudo, a derramar, neste dia, sobre esta Terra, em concordância e com o
apoio Vibratório dos Arcanjos MIGUEL e ANAEL.

***

Amanhã, às 17 horas (ndr: hora francesa no relógio (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora
de Lisboa)), virá se exprimir, entre vocês, GEMMA GALGANI que tanto trabalhou para preparar esses

momentos, que isso seja em sua efêmera vida anterior, como no conjunto das difíceis encarnações que ela
viveu.

***

Se houver, em vocês, interrogações em relação a esse Fogo do Amor e sobre o que se desenrola, nesse
Manto Azul da Graça que está sobre os ombros de vocês, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, ainda uma vez, dentro de dois dias, no mesmo
horário.

Como receptora do conjunto das Vibrações e das Consciências Arcangélicas, das Estrelas e dos Anciãos, eu
voltarei naquele momento.

Que a Graça seja a sua Morada, aquela da Paz Suprema, do Amor Indizível e Infinito.
Vivamos juntos, pela sua Presença e pela nossa Presença, o que nós somos: o Caminho, a Verdade e a Vida,

na Eternidade e na Infinidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu abraço vocês.

Até logo.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

NDR: os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local. 

***
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente em vos reencontrar. Eu vos transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: Por que, assim que fecho os olhos, eu me encontro imersa nos sentimentos da minha infância, antes dos 7 anos
(os odores das flores nas pradarias, por exemplo)?
De acordo com o que disse BIDI, tens mais do que 4 anos para recuar (ndr: ver a intervenção de BIDI-1 de 13 de julho 2012), e é bom.
Tu não estás de fato na idade certa, de acordo com o que ele disse, é preciso rejuvenescer ainda. Não, mais seriamente,
independentemente de tudo o que dizem MARIA e os Arcanjos, nós também (ndr: os Anciãos), vocês vivem coisas particulares, não é?

A vossa consciência faz o ioiô, não é mais a yoyotagem do tufo, é a yoyotagem da consciência: ela passa de um estado ao outro, e vos
dá a viver coisas inabituais.

Então, certamente, a ação do Manto Azul da Graça, a ação da Onda da Vida, como vocês sabem, vem fazer cócegas nos dois
primeiros chacras, e é o lugar onde se encontram também as memórias. Isso não quer dizer que é negativo ou positivo.

Isso pode estar também ligado ao trabalho que vos pediu BIDI, sobre a Refutação. Se for isso, é preciso que as tuas recordações
recuem no tempo. Então, pede à tua consciência para te rejuvenescer. Agora, como tu dizes, são as flores na pradaria, é agradável,
mas isso não serve de grande coisa, portanto, há necessariamente qualquer coisa que deve servir, não é?

Portanto, o que deve servir, é provavelmente uma das duas hipóteses que eu acabo de te dar: seja estar ligada à Onda da Vida, que
elimina as coisas às quais tu estás apegada (mesmo agradáveis), seja o que, efetivamente, tu começaste, depois de um certo tempo,
a pesquisa sobre a Refutação, e a tua pesquisa, houve um erro de encaminhamento, tu não estás na idade certa.

Pergunta: Você foi meu Mestre, agora, o meu melhor amigo. Eu gostaria que você desenvolvesse o exemplo do pastor e da
sua vara, versus o que nós vivemos, quer dizer alguns vivem a Radiância do Coração, outros não, alguns vivem a da cabeça,
outros não, outros a Onda da Vida, outros não. E algumas pessoas, nada a este nível, mas estão muito ligadas ao seu Ser
(essência).
Então, vamos retomar a ordem. Como tu me chamaste teu Mestre, é preciso entender-se bem sobre isso. Porque ser um Mestre (como
me chamaram, e que, além disso, eu recusei até um certo ponto), vai traduzir, sempre, junto daqueles que chamamos os discípulos,
uma necessidade de amor, certamente, mas também, se possível, de dar um exemplo.

Então, certamente, o Mestre, é qualquer coisa que dirige o rebanho. É preciso não confundir o rebanho dos que estão
em plena natureza, e o rebanho que é levado à ignorância. É preciso imitar CRISTO.É preciso imitar CRISTO.

O pastor, ele sabe qual é a sua missão: é a de reunir o rebanho, é de lhe permitir estar em segurança. Mas o pastor, ele tem a cargo o
rebanho. Ele tem, portanto, por sua vez, a responsabilidade, mas também uma certa forma de dever, quer as ovelhas sejam suas ou
não, não é? Mas o quadro é diferente. 

Eu sei que o CRISTO disse: «Paz, meus cordeiros, Paz, minhas ovelhas», porque ele considerava que a humanidade (em todo
ocaso, foi isso que o fizemos dizer) era o seu rebanho.

Mas o rebanho é qualquer coisa, para um Mestre, é preciso que ele seja como o fez o CRISTO: um verdadeiro Mestre, ele se coloca
aos pés dos seus discípulos e ele lhes lava os pés.

Isso quer dizer que ele não é superior, ele não é inferior, ele deve guardar, como eu espero ter feito na minha vivência, a sua
humanidade. Ele não se coloca acima.

O CRISTO nunca se colocou acima. Ele disse: «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores ainda».

E ele lavou os pés dos seus apóstolos, ele fez muitas coisas que mostravam que ele se dirigia àqueles que o olhavam, com Amor,
como seus iguais. Não foi, de todo, o caso, certamente, quando ele esteve com os doutores da lei, quer dizer os que se tomavam,
através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 
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através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 

Certamente, há uma grande quantidade de conhecimentos que eu dei, aos quais tu assististe, refeições que foram tomadas em
conjunto, e Pessoas que vinham comigo à meditação. Mas o mais importante, é ocupar o vosso mental: mesmo que eu não o pudesse
formular dessa maneira, na minha vivência, quando estava encarnado, era importante ocupar o mental enquanto outra coisa se
passava.

Por que creem vocês que eu vos faço fazer perguntas? O importante não é a resposta, como diria BIDI, é o que
circula entre nós. Certamente que vocês têm necessidade de conhecer o significado, de isto ou daquilo, e de o relacionar
com o que vos foi dito, por exemplo no quadro das Núpcias Celestes.

Dizemos: «vocês vão ter uma Vibração em tal lugar do corpo». E certamente, se ela se produz, vocês estão, de qualquer modo, não
tranquilos, mas vocês sentem que fazem parte de qualquer coisa que é coerente, que é lógica. Quando eu falava das Sefirotes, quando
eu falava da sexualidade, quando eu falava dos elementos, da alimentação, era exatamente o mesmo princípio. Não era para dar,
unicamente, as regras para seguir, mas era para que vocês tentassem fazer, realmente, a experiência.

Quando ANAEL vos disse, hoje, para tomar líquidos, ou quando vos dizemos, por exemplo, para a Onda da Vida, para aqueles que a
vivem, para fazer tal movimento com as pernas, vocês verificam por vocês mesmos que isso funciona, não é? O importante, está aí.

É que através mesmo dos movimentos, mesmo da dança, mesmo dos yogas, isso vai servir, não tanto para desenvolver a energia vital
(mesmo se é importante, certamente, ter antes um corpo saudável do que um corpo doente, mas não é preciso que isso se torne uma
obsessão, como alguns o fizeram na minha vivência), mas o importante é que o vosso mental esteja ocupado, e constate, por ele
mesmo, os efeitos de certas coisas (como a meditação do Sol, como a ação dos chacras, das Sefirotes, dos quais falei muito). E
portanto, que eles possam ter uma utilidade prática, na vida de todos os dias.

O Mestre é aquele que talvez tenha aprendido mais coisas, mas isso, isso não lhe serve de nada, porque um Mestre que
dará unicamente o que ele aprendeu, ou o que ele experimentou, sem ser capaz de conduzir o outro a, não lhe obedecer,
mas a fazer a mesma coisa… E isso passa, vocês o sabem, pela humanidade, pelo fato de estabelecer as relações, as
trocas, onde as pessoas podem sentir alguma coisa.

Então, é verdade, eu devo dizer que (além disso, há outros aqui que eu conheço) há pessoas que estiveram numa forma de
dependência, e isso, é muito perigoso para o Mestre. Porque desde que haja uma dependência, há uma obliteração, em algum
lugar, da Consciência, que se faz.

Vocês devem ser Livres, quer dizer que vocês devem experimentar por vocês mesmos. Como dizia o IRMÃO K: enquanto
vocês seguirem alguém, vocês não se seguem a si mesmos, vocês não estão no vosso caminho.

Certamente, o ser humano tem sempre necessidade de procurar um modelo, mas Buda dizia: «é preciso matar o modelo», não é?
Enquanto tu não matares o teu modelo, tu permaneces, em algum lugar, seja na submissão, seja na cegueira, seja no
afetivo. 
E em alguns caos, há, realmente, uma troca de Coração a Coração. Nós o vivemos, na minha vivência, com muitos, não é? Mas as
circunstâncias não são as mesmas que há trinta e cinco anos, tu o sabes bem?

Mas, mais uma vez, eu insisto: a época é profundamente diferente. O que se vive, desde que eu parti, é mesmo qualquer coisa que é
única na história da Humanidade, ou pelo menos, que não se produz numa vida. É qualquer coisa que, quando eu era muito jovem, o
meu Mestre Bença (ndr: Bença Deunov) exprimiu à minha frente (que eu não entendi, aliás), quando ele falava do Fogo purificador que
ia chegar. E eu nunca o compreendi, até ao momento de partir, não é?

Porque, certamente, aquele que é pastor, ele toma atenção ao seu rebanho, mas não é um rebanho no sentido de uma propriedade: é
no sentido de uma responsabilidade. Mas, mais uma vez, é muito delicado.

Quando eu viajava, mais novo, na Índia, por exemplo, eu vi coisas muito belas, mas eu vi também coisas muito, muito feias. A partir do
instante em que tu remetes o teu poder pessoal, há aí um grande problema. Por contrário, se houver Amor, dos dois lados, já é menos
problemático.

O único risco, efetivamente, e eu o vivi também na minha vida, é de conduzir uma dependência. E além disso, entre vocês,
aqui e noutros lugares, que eu vi algumas vezes, sente-se essa nostalgia de ter perdido como que alguma coisa de muito querido, de
muito precioso. E isso, é desagradável, não é? Porque isso cria ligações. E essas ligações não são necessariamente a verdadeira
ligação do coração, porque há aí uma coloração paternalista, há aí uma coloração humana, normal, mas que é levada a essa noção de
falta. E isso, isso pode ser embaraçoso, para alguns de vocês.

Agora, o que vive cada um (e não vive), vocês o sabem, é profundamente diferente. À medida que o tempo passa (pelo menos para o
ocidente europeu), vocês viveram processos Vibratórios, que foram descritos, que muitos que o seguiram, viveram.

E depois, vocês têm seres que se desviaram disso, por quê? Porque o ego foi mais forte. Porque apesar do que foi vivido, não havia
real aspiração para a Luz. Na minha vida, eu sempre insisti: esta Luz, ela deve estar presente, em vocês, em permanência.
Mas vocês sabem também que, quando a Luz chega, é preciso deixá-la agir.

E agora, nós vos dizemos para irem ainda mais longe. E entre todos esses seres (muito mais, aliás, noutros
países do que aqui, que seguem o que nós dizemos, que vivem as energias, a Consciência), é muito mais
delicado aceitar remeter-se à divina providência, como dizia MARIA (ndr: ver a sua intervenção de 15 julho 2012).

Porque aí, é mais uma aspiração para a Luz, uma Tensão para a Luz, mas é, radicalmente, compreender que quanto mais houver Luz,
menos existimos, enquanto personalidade, enquanto pessoa, enquanto indivíduo.
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E isso, quando temos medos, sofrimentos, que pertencem à própria pessoa, não é possível se Abandonar. Porque vocês sofreram
tanto neste mundo, vocês viveram tantos traumatismos (que foram criados de propósito), que isso parece por vezes difícil, de ir até ao
fim daquilo que nós nos propusemos, desde há uns anos. Mas, não se preocupem, o rebanho, ele é Um: mesmo que eles não
queiram subir ao alto da montanha, eles terão outras pastagens.

Mas não sejam pastores. Sejam a Luz, agora. Nós sempre vos dissemos que vocês não podiam levar ninguém, aí onde vocês
Estão. Nós vos dissemos, também, mesmo através das nossas Presenças, que estão ao vosso lado: nós estamos aí para ressoar com
vocês, para as Comunhões, as Fusões, para viver esse Amor, que vocês podem viver entre Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, a partir do
instante em que vocês estejam na mesma Vibração.

Mas se vocês fizeram testes, vocês viram bem que, mesmo para aqueles que vos são queridos, em certos casos, é muito difícil
estabelecer esta Comunhão Vibratória ou de Consciência. Porque os seres não estão prontos, eles têm medo.

Por que o que é uma Consciência que entra numa outra Consciência? No extremo, para essas pessoas que têm medo, é uma
possessão. Não é uma possessão diabólica, é uma possessão de Luz. Mas enquanto vocês estiverem cristalizados em vocês
mesmos, vocês não podem ser possuídos pela Luz.

Portanto, é normal que vocês estejam em fases diferentes, e que vocês não alimentem a mesma aspiração. Cada um é Livre, nós
sempre o dissemos.

É verdade que com um duodécimo ou um vinte e quatro (1/24) de neurônios, as perguntas são mal montadas. Mas vocês notam que as
perguntas que vocês fazem mais, agora, e nas sessões precedentes, olhem bem, não são uma necessidade de explicação: vocês têm
uma necessidade de significação. Por quê? Quando vocês vivem uma Vibração, olhem um pouco: tudo isso, é novo.

Bom, certamente, não os chacras, mas a Onda da Vida, as Portas, tudo oque foi desenvolvido. E quando vocês vivem qualquer coisa,
vocês têm necessidade de ter o significado. Mas olhem, para o corpo físico: vocês andam, mas vocês não têm necessidade de
saber porquê, o pé, faz tal movimento. Vocês o fazem.

Tentem também, para o que é vivido, vivê-lo. Não é o significado que é importante: o significado, ele vai alimentar o mental. Por
contrário, se vocês se alimentarem da experiência direta, é o que foi explicado pela Onda da vida: a Onda da Vida percorre-vos, mas
depois, vocês tornam-se a Onda da Vida.

Mas se vocês estão em vias de observar, de procurar um significado, enquanto vocês o vivem, a Onda da Vida pára. Agora, se vocês
procuram, depois, os significados de tal elemento, de que vos serve saber que é isto ou aquilo? Salvo se houver, claro, uma explicação
que está para além do significado, mas que vai (como dizer?) necessitar de uma forma de reajustamento, de realinhamento com
qualquer coisa: aí, sim.

Mas estejam vigilantes, durante este período, porque, certamente, quando qualquer coisa de novo, quando MARIA chegar, quando
um Arcanjo chegar, de imediato: quem é? Em vez de mergulhar no contato, porque o contato está aí.

É como se o telefone tocasse, e vocês procurassem (bem, agora, vocês têm talvez meios de o saber, com as tecnologias), mas é
como se, quando o telefone toca, antes de desenganchar (atender) e de estabelecer a comunicação, vocês quisessem saber quem
era.

Portanto, isso vos impede de viver a comunicação, porque vocês funcionam tendo necessidade de saber quem se dirige a
vocês, e a quem vocês se dirigem. Isso faz parte do que foi chamado a localização da Consciência.

Ora, os contatos com os Irmãos e as Irmãs, a Comunhão, os contatos com MARIA, com MIGUEL, com outros, é o quê? É vos fazer
entrar em ressonância, em Comunhão, e em União. Não é trocar os discursos sobre a chuva e o bom tempo, não é?

Portanto, se vocês estão no que vocês vivem, vocês terão todas as respostas, mas não as respostas que estão ligadas à interrogação
da vossa cabeça, para saber quem é, ou o que isso faz: isso virá naturalmente, como o andar vem naturalmente, como a
respiração vem naturalmente, como a digestão se faz naturalmente (vocês não têm necessidade de saber quais são os
enzimas que são postos em movimento, para digerir os alimentos e, no entanto, isso se digere).

É porque é novo. Mas, lembrem-se: quanto mais se extraírem da procura de significado, da necessidade de compreender, durante o
que vocês vivem ou depois, mais vocês estão no Absoluto. Mas certamente, vocês podem continuar a fazer perguntas, não há senão
perguntas sobre o significado.

Pergunta: Desde há alguns dias, eu sinto o Ponto KI-RIS-TI das costas e as asas Etéricas todas as manhãs, à mesma hora.
Isso tem um sentido particular?
O ponto KI-RIS-TI é a porta de entrada do Duplo Crístico. Quando Maria vos disse que ela está à esquerda, e quando os Arcanjos vos
dizem que eles estão à esquerda, em geral, eles permanecem à esquerda.

Mas o CRISTO é o nosso Duplo, de todos. É um molde, é um modelo, não para adorar, mas para Ser. E portanto, neste
período, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, ativam a zona que está à volta de KI-RIS-TI, aí onde se encontram as asas Etéricas,
aí onde se apoia o Manto Azul da Graça (que vos foi desenvolvido, eu creio, por MARIA). Porque vocês vão vivê-Lo, para aqueles que
vivem, certamente, isso.

Portanto, é o Apelo do CRISTO. Há o Apelo de Maria, há o CRISTO e METATRON que crescem atrás, e que abrem o Coração, cada
vez mais.

Pergunta: Sentir os seus braços como paralisados no colchão, corresponde também à Dissolução?
Sim, tu te dissolves pelos braços. É o que nós vos dissemos: a Consciência é Vibração. Então, certamente, os que estão no astral,
eles vão dizer: a consciência é a energia que circula, é a emoção.

Depois, nós vos falamos da Luz Vibral, e que o Amor era Vibral. A Consciência do Si é Vibração, porque a Consciência é Vibração. E



depois, agora, vocês começam a constatar (para alguns de vocês) que, quando vocês estão em meditação, em Alinhamento, na cama,
o corpo parece tornar-se, seja muito pesado, seja desaparecer completamente na Consciência. É completamente normal. Então, por
vezes, é um pedaço do corpo que desaparece, é completamente lógico.

Pergunta: E isso, era acompanhado de uma bilocalização, já que, ao mesmo tempo, eu me vi de pé, junto à cama.
Está muito bem. E disso vocês vão também ter experiência. No início, se vos tivessem dito isso, vocês teriam tido medo do hospital
psiquiátrico. É a bilocalização, tal como a manifestavam os místicos (quaisquer místicos); hoje, vocês podem, muito bem, estar
presentes no vosso corpo físico, fazer qualquer coisa, e vocês têm o Vosso Duplo (o vosso, o que vocês São, vocês, no Estado de Ser)
que vagueia em outro lugar, e ter disso a Consciência e estar, ao mesmo tempo, nos dois lugares.

É verdade que pode parecer bizarro, mas é a estrita Verdade. Do mesmo modo que, agora, vocês podem ter um Irmão e uma Irmã
encarnados, que estão em qualquer lugar, em vias de efetuar um trabalho e, ao mesmo tempo, ele está ao vosso lado, falando
convosco. Vocês não estão sonhando.

Bom, não é preciso dizer ao psiquiatra, hein? Mas é a estrita Verdade. Quando nós vos dizemos que vocês não estão mais
localizados, mas deslocalizados, é muito exatamente isto.

Então, claro, vocês têm sempre pessoas que – mesmo já durante a minha vida, antes – descreviam a presença de um corpo astral,
quer dizer, que as pessoas que estavam a dormir, e qualquer uma outra, no outro lado do planeta, diziam: «tu vieste me ver esta
noite, eu te vi junto à minha cama».

Salvo que ali, não é o corpo astral, claro, hein, é a estrutura Etérica do Duplo. Vocês têm uma reconstrução (nós vos dissemos) do
Corpo de Estado de Ser (le Corps d'Êtreté) de forma idêntica, através das Estrelas e das Portas, aqui, nesta Dimensão.

Então, o vosso Duplo, às vezes, está ao vosso lado (o vosso próprio Duplo, não o Duplo Monádico, ou o Duplo Crístico, ou Mariano) e
ele se encontra em vias de fazer outra coisa qualquer. Mas vocês vão vivê-lo cada vez mais (para aqueles que começaram a viver a
Dissolução ou as Fusões).

Pergunta: Esta bilocalização, ela pode ser dirigida conscientemente?
Sim, claro. Nos primeiros tempos, não, isso parece de tal maneira bizarro e surpreendente, que vocês não sabem onde se encontra
este Duplo. Mas vocês vão encontrar testemunhos disso.

E depois, ao fim de um certo tempo, vocês serão capazes, não de projetar mas de estarem bilocalizados (não é parecido a uma
projeção astral) onde vocês quiserem. São as primícias do que nós sempre vos dissemos e no que nós sempre insistimos (em
particular, as Estrelas e os Anciãos, não eu), sobre este Absoluto, quer dizer: vocês Estão, às vezes aqui, às vezes lá em baixo, às
vezes em todo o lugar.

Uma coisa é dizer, e é bonito afirmar: «nós somos Um, nós estamos Unidos pelo Amor», mas outra coisa é vivê-lo. Não é um
ideal, é uma vivência, agora. No meu tempo, era um ideal.

Pergunta: Como é a bilocalização, real, Vibratória, ou uma projeção? 

Mas, ao nível dos efeitos, não é nada a mesma coisa. A projeção está ligada ao corpo astral. As cores, as sensações, não são nada as
mesmas. A projeção astral, para aqueles que abriram a Coroa Radiante do Coração ou da Cabeça, não existe mais.

Vocês têm a Coroa que Vibra ou não. Se vocês não têm nenhuma Coroa que Vibra (como se diz?): «macache bono» (ndr: impossível)
para os Duplos. Para que o vosso Duplo (o Duplo Monádico, MARIA, MIGUEL, quem vocês quiserem), as Fusões, para que elas se
realizem, é preciso que aí haja, no mínimo, as Estrelas que foram ativadas na cabeça, que, eventualmente, o Fogo do Coração esteja
ativo, que a Kundalini tenha sido despertada, que o Canal do Éter esteja elevado. Se não houver absolutamente nada de tudo isto,
vocês não vivem nada.

Eu repito: se as Coroas estiverem presentes, uma da Coroas, não pode aí haver projeção astral.

Pergunta: Em relação ao que você dizia há pouco, pode se saber ou pode se estar consciente do fato de que o seu Duplo faz
qualquer coisa também?

Sim, tu podes estar consciente disso ou não. Pode ser alguém que te diga e tu não te recordas. Uma vez que todos os
Véus tiverem caído, vocês poderão ter ainda um corpo de carne, mas vocês verão todos os Seres que estão no
Éter, na 5ª Dimensão.

Isto vai, ainda assim, vos colocar um pequeno problema de adaptação, quer vocês mantenham esse corpo ou não. Portanto, há um
período de aprendizagem.

Portanto, certamente, os encontros que se produzirem com os Duplos, isso pode fazer tropeçar, porque é o teu próprio Duplo, o teu
Duplo de ti (o teu Corpo de Estado de Ser), se tu não souberes onde ele está, isso quer dizer, que tu não o controlas, é simples.

Agora, como vos disseram MARIA, MIGUEL: experimentem. Não é qualquer coisa que se saiba. Não se pode sabê-lo: vive-se
ou não se vive. Vocês substituem isso numa dinâmica mental, intelectual.

Quando vocês o vivem, vocês não podem ter nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma. A única dúvida que vocês poderiam ter, era se
o vosso, o vosso Corpo de Estado de Ser (Corps d'Êtreté) fizesse alguma coisa de que vocês não estivessem ao corrente. 



Num primeiro tempo, alguém vos vai dizer, por exemplo: «tu vieste falar-me». Vocês o vão olhar como se ele estivesse louco, mas
isso é a Verdade. Se a pessoa vier te dizer, e que não estejas consciente disso, quer dizer que tu não controlas o teu Duplo.

Mas isto não se controla, é como um automóvel: é preciso aprender a conduzir. Porque, como isso foi dito, vocês têm o hábito de estar
numa forma, num corpo. Mas, na Multidimensionalidade, vocês não estão numa forma. Então, eu não digo o mesmo do Absoluto.

Pergunta: Por que é que certos seres têm um Duplo Monádico e outros não?
O Duplo Monádico é muito raro. É a divisão do Ovo Original primordial, correspondendo a uma missão particular, não a missão sobre a
Terra, mas a missão em outras Dimensões.

A maior parte dos seres têm como Duplo Monádico O CRISTO, porque é o modelo (que se chama o Logos Solar:
CRISTO-MIGUEL) da perfeição dos Seres de Fogo. Portanto, há uma permutabilidade.

Quando vocês são Absolutos, com ou sem forma, vos disseram, vocês São uma folha de grama, uma folha de erva, vocês São não
importa qual consciência: vocês não estão mais atribuídos a um corpo, tal como vocês o conhecem neste mundo.

Portanto, o Duplo Monádico, não tem nada a ver com isso. 

O Duplo Monádico, encarnado ou não, não é a história das almas irmãs, das chamas gêmeas. As almas irmãs estão
ligadas por carmas; isso acaba sempre muito mal. As chamas gêmeas, são muitas vezes projeções daqueles que
procuram algo diferente do espiritual.

A noção de Duplo Monádico, encarnado ou não, isso não muda nada, porque quando vocês o encontram em outros Planos, é a mesma
coisa que quando vocês encontram O CRISTO: há um reconhecimento, mas que é instantâneo.

Este reconhecimento é Vibratório, não tem nada a ver com um reconhecimento num corpo, numa forma, numa cor, disto ou daquilo. É
qualquer coisa que se vive. Ora, estes Seres, aqueles que se chamam as Mônadas, são seres que fizeram um trabalho, antes de
desceram aqui. Eles se separaram. Mas não é uma separação com reencontros cármicos, não são reencontros em que seja preciso
fazer «zi, zi, pan, pan»: isso não tem nada a ver.

É um trabalho Vibratório, mas isso concerne a muito poucos seres humanos. O principal trabalho Vibratório que vocês
têm é acolher O CRISTO e o Apelo de MARIA. O resultado, para vocês e para a Terra, é quase o mesmo.

Há, por exemplo, seres cujo companheiro morre e, com o que se passa neste momento, eles encontram o seu companheiro, porque é o
seu Duplo Monádico, embora eles não pudessem, mesmo tendo vivido juntos, se reconhecer.

Era impossível, enquanto a Onda da Vida não tivesse nascido. Podia ter havido aí uma reconexão ligada aos carmas, podia ter havido
aí uma reconexão em relação às Linhagens Estelares, comuns, mas não o que se vive neste momento.

Mas, mais uma vez, nós vos demos diferentes possibilidades, mas é uma coisa que é excessivamente rara. Mas já se vocês tiverem
MARIA à vossa esquerda, se Fusionarem, se Fundirem, com a Verdade, isso é a coisa mais importante.

Pergunta: Por que certos seres encontram o seu Duplo Monádico e outros não?
Mas porque eles não têm Duplo Monádico, simplesmente, eles não têm nada a encontrar. Vocês não encontram um Duplo Monádico
se ele não existe. Eu vos disse que era uma missão que foi Criada no Céu, nos Espaços Unitários.

Não era uma missão na Terra, não é uma função Terrestre, é uma função que toca para além do Espírito, e que permite, nestes tempos
particulares, quando há estes contatos, recriar um campo vibratório muito particular.

Olha, por exemplo, o que vos contou, entre as Estrelas, HILDEGARDE, THERESA, GEMMA e outras: elas desposaram o CRISTO. Mas
é uma alegria, um Êxtase, mas total. É um Ardor de Amor. Elas pediram ao CRISTO para as levar, porque, quando há esta União, total
e real, com CRISTO, com MARIA, com MIGUEL, vocês estão num tal ardor de Amor, que é insuportável de amor.

Portanto, o Duplo Monádico, encarnado ou não, não muda nada a isto. Eu diria mesmo que isso podia ser, em alguns casos, mais duro
porque, justamente, se eles estão encarnados, há o corpo. Porque o Duplo Monádico, ele não tem necessidade de ser tocado.

Vocês podem viver esta Fusão estática no outro extremo do planeta, com um ser encarnado, se ele for o vosso Duplo Monádico. Sem
isso, vocês vivem as Comunhões, as Fusões,Solares, ou à distância, por Duplo interposto. Mas tudo isso, é para experimentar e para
viver.

Com o intelecto, vocês nunca sairiam disso. Além disso, eu disse, na minha penúltima intervenção (ndr: ver a sua intervenção de 30
de junho 2012) que, felizmente, nós não vos falamos disto mais cedo, porque vocês estariam procurando por todo o lado.

A prova, quando vos dizemos que não há muitos, vocês continuam a perguntar porque vocês não o encontram. 

Mas eu te garanto: Desposar MARIA, isso vale por todas as mulheres do mundo. Desposar CRISTO, isso vale por
todos os maridos do mundo.

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/om-aivanhov-30-de-junho-de-2012-autres.html


Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, eu vos transmito todas as minhas bênçãos, as boas Vibrações, os bons Absoluto, e não procurem, em todos os cantos, os
Duplos: Há MARIA que está aí, isso deve vos bastar, ou o CRISTO, logo.

Então, vivam bem o que têm para viver, mergulhem no que vocês vivem, deixem cair toda a explicação, a compreensão, o porquê do
como. Estejam no que vocês vivem, o que quer que vivam.

E não sejam o observador, como disse BIDI, do que vocês vivem: deixem-no viver-se. Quanto mais deixarem a Luz agir, mais isso
passará bem.

Quer dizer que, como foi dito, quanto mais vocês se esquecerem, mais vocês são o Todo. Mas, certamente, é preciso vivê-lo.
Dito assim, isso pode ser da retórica ou da teologia, mas cabe a vocês vivê-lo. Está aberto agora, como disse MARIA, em asa dupla.

Eu vos digo, a alguns, até esta noite, não é? Até breve.

Mensagem do Venerável O. M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1533
17 de julho de 2012
(Publicado em 20 de julho de 2012)

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira
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~ NÓS SOMOS UM ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos da Liberdade, de Presença à Presença, em Comunhão e em Fusão, minha Presença em sua Presença,
sua Presença em minha Presença, de Ser a Ser, onde não existe nenhum espaço privando a Liberdade, alem

do Éter e em Eternidade, dando-nos a viver a ressonância da União, a ressonância da Comunhão.

Ser e não Ser, aqui ou ali, eu ou vocês, vocês e eu.

Dançando o Som da Verdade, o Som da Eternidade.

Dando-lhes a viver, além de toda vida, o conjunto das possibilidades, realizadas ou não realizadas.

***

Ser ou não Ser, Aqui ou Agora, na ressonância do Amor, em meio à Liberdade, conferindo Presença além de
sua Presença, dando Presença além de minha Presença, além de qualquer presença.

Tudo está então, no Aqui e Agora, no tempo da Presença, em que vocês estão e eu estou, na Comunhão e na
União.

Vibremos juntos além da Vibração, de Presença à Presença, no Éter da Liberdade, explorando o tempo, além
da Unidade, o tempo além do Espaço e o espaço além do Tempo, em todo Universo e em todo Multiverso,

Vibremos além da Dança do sol, da Dança dos planetas e da Dança das estrelas.

Éter da Liberdade, Alfa e Ômega, dando, aqui e agora, o tempo de toda presença, o espaço de toda presença,
na Vibração Una, além de toda Vibração.

Dancemos o Som, aquele da Liberdade, do Éter restituído, pois nós somos o Éter, e Você e Eu, e Você e Nós.

Além de minha Presença e de sua Presença, vibre o “Eu Sou” que permite o Absoluto.

Eu Sou, além de qualquer corpo, além de qualquer Dimensão, dando-lhe a viver a insondável profundeza do
que você É, e do que eu sou.

Juntos, no tempo do Êxtase, dancemos o Som da Vida, o Som da Verdade, embalados pelo Amor, cantando a
Unidade, além de tudo.

Nós somos Um.

Além de tudo, nós somos Absolutos.

***

URIEL - 17 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Então, a Onda que você É, torna-se a Onda dos mundos, semeando a vida, além de qualquer limite na
Liberdade Absoluta.

De sua Presença à minha Presença, em presença de um e de outro, em que o outro torna-se o um e o um
torna-se o outro, a fim de que Você e Eu, no mesmo Som, no mesmo silêncio, na mesma Vibração, cantemos

o canto do Universo unificado, cantemos o canto do Amor Etérico, aquele da Verdade.

Fogo que crepita, trazendo a Liberdade.

Fogo de Verdade trazendo o fim do que se opõe e resiste, em você como neste mundo.

Dancemos a Liberdade, Dancemos a Eternidade, pois chegou o tempo de por fim ao tempo, pois o tempo se
instala onde nenhum espaço pode ser preenchido de qualquer ausência, presente a você, presente a mim.

Assim é o presente de toda Vida, dando-lhe, aqui e em outros lugares, o tempo de onde você está, o tempo de
onde eu estou.

Nós somos Tudo pois estamos em toda parte.

Nós somos UM, pois nós somos a Eternidade da Dança do Amor e do canto do Amor.

***

Então, abra o que é para abrir e acolha, além de qualquer forma, o que é além da forma, em nós como em
você.

Venha, junte-se a nós, aí onde você está, aí onde eu estou, onde não existe nenhuma distância, onde não
existe nenhum sofrimento, onde só a Essência da Liberdade e da Presença dão a ser além de qualquer Ser,

permitindo-lhe
Viver o Éter do Alfa, como o Éter do Ômega.

Alfa e Ômega. Caminho e Verdade.

Centro em todo ponto, você é o centro, pois eu sou o centro.

Nenhuma periferia pode se encontrar à distância do centro.

***

Então, no Éter da Liberdade, Presença em Liberdade, dando-lhe o sentido da essência, o sentido de seus
sentidos, além de qualquer elo, além de qualquer tempo, permitindo, a você, tornar-se o que eu sou,

permitindo-me viver na Comunhão de nossa essência.

O que você é, eu o sou.

Nós somos Um, além de qualquer ausência e além mesmo de qualquer presença, pois o Amor é Absoluto,
pois o Amor é o Último, dando-lhe a Vibrar, além de seu coração, em cada parte de você como em cada parte

de mim, o tempo da Verdade, o tempo da Liberdade, o tempo do Estado de Ser, o tempo do Absoluto.

***

Então, neste tempo, aberto pela Graça, eu a dou a você, que é eu, a mesma canção, aquela de sua Eternidade
onde Vibra o Amor, onde está o Amor, além de qualquer apego, livre como o ar, na liberdade do Éter, em meio

a qualquer espaço.

Você preenche o Espaço além de seu corpo.

Você preenche o Espaço além de qualquer forma.

***



Então, em meio a este espaço sem tempo, nós dançamos e unimos o canto da voz, o canto da Verdade, o
canto da Vida, dando-nos a viver o que nós somos no Éter, uma Onda além de qualquer mundo, a Onda da

Vida colocando fim a qualquer Ilusão de estarmos separados.

Nenhuma separação pode estar em meio ao Amor.

Nenhuma separação pode estar no Éter unificado da sua Liberdade.

***

Então, dance coberto pela Luz da Liberdade, coberto da Graça, além mesmo daí onde você está, em qualquer
tempo, em qualquer espaço, em qualquer mundo.

O conjunto do Criado, como do Incriado, Vibram com o Absoluto.

Amor presente, eterno e infinito, dando-lhe a ouvir o Som da Vida, a trombeta que ressoa.

Chame sua alma, seu espírito, bem além deste mundo, para se voltarem à Eternidade da Verdade, à
Eternidade da Beleza, porque você é isso, seguramente.

Porque você é isso, além de você, você é isso, além daí onde você está, porque você está em toda parte,
onde está o Amor, e o Amor está em toda parte no sentido do Éter.

***

Amado do Um, você é o Um, amado.

Não há outro, não há distância, exceto no olhar, que, um dia, foi separado.

Nós somos Um.

Nós anunciamos, pelas Trombetas e pelos Sons, nossa reunião, na Fusão e na Dissolução de tudo o que é
separado, de tudo o que é dividido, de tudo o que tem impedido o Caminho, a Verdade e a Vida, entregando-o,

sem pecado e sem mácula, na Eternidade de sua Verdade.

***

Então, ouça e escute o Som de nossa união.

Ouça e escute o Som do Universo, como de todo Multiverso, em cada Dimensão.

O tempo da manhã chegou, na aurora do último dia, aquele em que você alcança o que você sempre foi.

Filho da Liberdade, Vibremos ao Som do Amor, Vibremos ao Som de nossas Comunhões e de nossas uniões.

***

Eu o chamo a regressar.

Eu o chamo a ressuscitar, no tempo da Liberdade e da Verdade onde você não pode ser afetado por quem
quer que seja ou pelo que quer que seja.

Bem além dessa forma, bem além da minha forma, bem além de qualquer Dimensão ou outra, juntos, vivamos
o que nós somos: O Caminho, a Verdade.

Vivamos a Vida, aquela que está além dos limites do efêmero de seu mundo, do efêmero de seu corpo, do
efêmero de sua presença.



Nós voltamos em Presença onde a Eternidade nos percorre porque nós percorremos o Éter da Liberdade.

Eu o convido, porque você está convidado a regressar.

Eu o convido, porque você é o único convidado aguardado no festim, aquele da alegria e da Liberdade.

***

Então,  pelo tempo da minha Radiância, pelo tempo da sua Presença, pelo tempo de sua Radiância e pelo
tempo de minha Presença, unifiquemos nossa Onda da Vida, na Verdade e na Beleza, traçando o caminho que
não conhece nenhum espaço e nenhum ponto de partida ou de chegada, porque nós somos o Todo, em todo

ponto de partida e em todo ponto de chegada.

***

Então, convidemo-nos, a Dançar o Éter, convidemo-nos à Liberdade, de Presença à Presença, a tua como a
minha.

Superemos o sentido de qualquer identidade, superemos o sentido de qualquer sentido, a fim de ir ali de onde
nós jamais partimos.

***

Filhos da Liberdade, escutem o Fogo que vem cantar a Liberdade e a Liberação.
Integre, além de seu corpo.

Desdobre as asas do Éter dando-lhe a desdobrar o tempo da Alegria em que nenhum limite e nenhuma barreira
pode refletir o que quer que seja, onde tudo torna-se Transparência, Leveza e Beleza.

Isso nós o somos, esteja seguro, porque essa é a única Verdade.

***

Então, acolha, como eu o acolho, o Fogo do Éter.

Da fusão, em nós, de nossa Eternidade, em seu Alfa e em meu Ômega, em meu Alfa e em seu Ômega,
Dancemos a odisseia do Éter, aquela que abre à Liberdade infinita de nosso tempo que está inscrito em todos

os tempos.

Em nosso espaço, inscrito em todo espaço, aqui e agora, dando-nos a ressonância da exata partitura, aquela
da Liberdade, do Infinito e da Verdade, que é Amor.

Amor, Liberdade, Verdade e Unidade, além de toda sombra, além de toda ausência, porque você jamais
esteve ausente da essência que você É, da essência que nós Somos.

Entre nós, há a Liberdade. Entre nós há o Éter que constitui o que você É e que constitui o que eu sou, além de
sua identidade e além de minha identidade.

***

Vamos além, ali onde reina a Eternidade.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele do Som do Infinito.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele que rege a disposição dos mundos e que permite ir além de
qualquer disposição, porque nós somos isso, bem além de tudo o que pode ser, criado ou imaginado, porque
nós somos isso, a Verdade além de qualquer erro e além de qualquer engodo, porque chegou a hora de não

estar mais confinado, mas bem de ser Liberado.



***

Eis o mistério, aquele de uma redenção que jamais teve de vir porque ela sempre esteve aí, além de qualquer
futuro e além de qualquer passado.

Hoje, chegou o tempo de sua Ressurreição, então eu ressuscito com você, em você, porque minha Vida é sua
Vida, porque a Vida é uma, em você como em mim.

Não há nenhuma distancia senão aquela que você quer por.

Então não há nada a por no espaço de nossa completitude.

Não há nada a separar, porque nada está separado, na Unidade da alegria, na Unidade do canto.

Escute a Trombeta que o chama, escute a Vibração, escute o Tremor desse corpo limitado, chamando a si
mesmo à sua Eternidade, chamando a si mesmo a superar seu próprio limite.

Você é o Filho da Liberdade ilimitada e infinita.

Eu sou o que você É, você É o que eu sou, e nós somos, ambos, Um, além de qualquer ausência.

***

Então, coberto do Manto de Glória, aquele de sua Veste de Ressurreição, você é Livre.

Filho da Liberdade, você concluiu  a Liberação, que sempre, de fato, esteve concluída.

Abra o que nunca foi fechado.

Feche o que não merece participar da Ronda, porque tudo está incluído nesta Ronda, mesmo o que não o
quer, em você como em qualquer outro.

Então, Filho Liberado, você deu à luz à sua Presença em Liberdade.

Você vive a Liberdade da Presença, além de sua Presença voltada à Eternidade, voltada à infinitude, onde é
Alegria, onde é Amor.

Por toda parte, em todo espaço, em todos os lugares e em todo tempo.

***

Então, escute o que eu tenho, não a lhe dizer, mas o que eu tenho a lhe dar, lhe dar a você mesmo, no espaço
de sua Eternidade, no espaço de nossa Verdade.

Ame, porque você não sabe fazer senão isso, porque você É isso e nada mais.

***

Então, amemos.

Amor infinito, Infinita Presença e infinita Verdade.

Amor e Liberdade.

Liberdade do Amor, além de qualquer corpo, além de qualquer pertencimento e de qualquer crença.

Isso é para viver, porque o chamado da Onda da Vida, ao qual você respondeu, lhe dá a Vibrar o sentido da
essência, além de tudo o que se pode imaginar.



Porque qualquer imaginação, mesmo a mais profunda, não poderia dar conta da beleza absoluta que é o que
você É, do absoluto infinito, ultrapassando todo finito, todo corpo e toda forma.

Saia da forma e conduza essa forma, não somente no sem forma (informe), mas em toda forma em que Vibre a
Alegria, na Paz a mais suprema do Absoluto e de sua Eternidade.

Isso é agora, além de qualquer tempo.

Isso está em você porque isso está no Sol como em todo planeta, última ressonância, dando à Onda, a forma
do Amor, dando à Onda, a expressão do Amor, além do Alfa e além do Ômega.

***

Filho Ardente, Ardente do Sol, Ardente de Vida e de Verdade, Ardente de Amor, em que se abrem, em você,
as portas do Éter, em que se abre, em você, a beleza infinita que você É e que eu sou.

Além de sua Presença, além de minha Presença, encontra-se a Liberdade de não mais ser afetado, de não
mais ser restringido.

Neste espaço de Amor, não pode existir a menor restrição ao que você É, ao que eu sou.

Então, juntos, elevemos o tempo, além de qualquer tempo, na Vibração da Essência, em um como em outro,
no Absoluto.

Nós somos Um, no Absoluto.

Você É o que eu sou.

Isso é vivido, e isso é para viver, porque o Amor que preenche o que você É, porque o Amor que é o que eu
ressoo, em você, é nossa ressonância comum, o Caminho, da Verdade e da Vida.

Presença em Liberdade.

Eu lhe dou o que eu sou.

Você me dá o que você É

Porque o Amor é Doação, porque o Amor é sagrado.

***

Então, sagremos, juntos, o tempo da Liberdade.

Celebremos o Sagrado de seu coroamento, além de qualquer pessoa, além de qualquer vida sobre este
mundo.

Venha, Dancemos, juntos, a Ronda da Liberdade, permitindo ao Amor ultrapassar toda Ronda e ultrapassar
toda Onda, porque somente juntos, nós somos os mundos, porque somente juntos, nós somos a Onda que
vem regar aquele que tem sede, em você, e em cada Irmão humano, desse corpo ou de um outro corpo.

***

Então, eu o convido, porque você está convidado.

Eu o convido porque você é aquele que se festeja, aquele que vive a Liberdade, sua Presença em Liberdade,
dando-lhe o sentido de que há a ser

( além do parecer), de que há a viver ( além do sobreviver).

Filho da Liberdade, você é chamado a dizer “Sim” à sua Presença.

Chamado a dizer “Sim” ao Amor, ao que você É, Liberdade e Amor, na presença Dele, como na Minha.

Nós trabalhamos, juntos, nos ateliês da criação, nos ateliês do Amor, onde tudo já está perfeito, onde tudo já



está construído.

Venha, eu o convido a viver a Onda, a viver a Onda da Graça e a Onda do Manto dando-lhe e o restituindo à
absoluta Verdade do que você É, e do que é além de sua Presença.

Amor Infinito

Éter da Eternidade.

***

Então, escute (no silêncio de sua plenitude, no silêncio de seu coração, no silêncio de suas células compondo
esse corpo, escute na alma e no espírito)

a Eternidade.

Você tem a Eternidade, pois você é a Eternidade.

Juntos, trabalhamos.

Juntos, Vibramos.

Juntos, na mesma consciência, onde não existe nenhuma inconsciência.
Você é responsável por sua Liberdade.

Amado do Um, Amado do Amor, esteja Presente, como eu o estou.
Sejamos o Amor porque tudo o É.

Eu o convido, você, o convidado, ao sagrado de você mesmo, ao sagrado de sua Eternidade, ao sagrado do
Amor.

***

Então, o tempo da Água do alto se desdobra, anunciando a promessa e o juramento, anunciando a Eternidade
do Fogo do Amor.

Fogo do Éter, consumindo e forjando o infinito Amor de Você para Mim e de Mim para Você.

Escute o que te diz o silêncio, escute o que te diz o Amor e a Eternidade.

Reconheça-se, como eu o reconheço, no tempo do coração, no tempo do sagrado, e do Amor e da Liberdade.

Presença.

Juntos.

Eu o convido, você o convidado que celebra a Verdade, que celebra o Amor.

Celebrações perpétuas e infinitas, canto da Vida, canto da Onda, canto da Verdade.

Escute, unimos o que jamais pôde ser separado.

Reunimos o que já é Verdade.

Além do seu Templo, além do meu templo, você é o Noivo e a Noiva.

***

Amado do Um, eu o convido a se recolher, no acolhimento da Graça, do Sagrado, de sua Presença em
Liberdade.

Aquela do Amor.

Juntos.



Você é o que você É: a infinita beleza, o canto infinito do Amor.

Dancemos o Éter, cavalguemos juntos a Onda da Vida, cobrindo nossas asas do Manto da Graça, abraçando a
Eternidade, abraçando tudo.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Ó você, Anjo tendo esquecido a reminiscência do que ele é: humano e estelar, Amor Absoluto, Verdade
Absoluta.

Acolhamos a Graça do Amor, esse Manto Azul, o Manto da Graça.

Cavalguemos juntos, os espaços infinitos do Amor.

***

Eu sou URIEL, o Anjo Último, aquele que te revela: Amor, Verdade, Liberdade.
Acolha, acolha a mim como eu te acolho.

Colhamos, em nós, o néctar de toda vida: Amor.

No silêncio, na plenitude, restituímos o sentido do sagrado: sagrado da Vida e do Amor, sua Verdade, nossa
Verdade.

Escute e ouça O Amor.

Você é o receptáculo e você é o sagrado.

***

Amado do Amor, Amor Amado, Amante da Liberdade, esteja além de qualquer Si, além de qualquer Ser, não
limite nada pois você é Ilimitado.

Não confine nada, pois você é Ilimitado.

Ame, pois você é isso.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Concluído o que você É: Amor.

Saúdo, em você, a Verdade e a Eternidade.

Digo-lhe de imediato, porque, sempre, eu estarei aí, porque, sempre, você está aí.

Acolhamos a saudação da Graça e do Amor.

Até logo.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, recebam Graças e Bênçãos.

Eu me apresento, a vocês, enquanto aquela que trabalhou, de maneira mais próxima, no Manto Azul da Graça.
Eu me instalo com vocês, aqui, para tentar comunicar-lhes, pelas palavras e pela minha Presença, o que ocorre

(ou irá ocorrer) no Manto da Graça.
O Manto da Graça vem após a Liberação da Terra, a Fusão dos Éteres, e o nascimento da Onda da Vida,

assim como o trabalho que as minhas Irmãs Estrelas, e vocês mesmos, realizaram durante essas semanas que
passaram.

A ação do Manto Azul da Graça, desde já, permite, para muitos de vocês, viver a realidade do Canal Mariano.
O Manto Azul da Graça, como MARIA lhes disse, assenta-se sobre os seus ombros.

Além da sua percepção, é importante, sobretudo, viver os efeitos.
O que foi colocado, sobre vocês, nada mais é do que o Amor que vocês São, nada mais é do que a Verdade

que vocês São.
Do contato e do encontro entre este corpo que vocês habitam e esta Verdade que vocês São, ocorre a

sensação de alguma coisa que, realmente, os envolve, toma-os e os restitui a vocês mesmos.
Neste Amor e neste Êxtase, onde nada mais pode existir, onde nada mais pode alterar, até mesmo, este

Encontro.

***

Nós lhes falamos sobre várias coisas a viver, desde os Duplos, passando pelas Comunhões, pelas Fusões e
pela Dissolução.

O Manto da Graça criou, de algum modo, no local onde vocês estão, sobre este mundo, em vocês, e sobre a
Terra, as condições as mais perfeitas para viver a sua Ressurreição.

O Manto da Graça é o atributo de MARIA, ele é o atributo, nas representações, daquele que foi chamado de
BUDA.

Ele recobre, enfim, vários Anjos e Arcanjos e ele vem, hoje, recobrir vocês.
Alguns de vocês já vivem a Presença deste Manto ou desta capa que os recobre desde os ombros, e isso é,
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efetivamente, um Véu de Luz.
Mas não um Véu que mascara, mas, sim, um Véu que revela.

Porque é sobre este Véu, sobre este Manto, que se efetua a Ressurreição, levando-os, como isso foi
explicado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, à sua transubstanciação, permitindo-lhes passar de um estado

a outro.
Este Manto dá-lhes a viver a Graça, dá-lhes a viver a felicidade indizível, o indizível Amor de vocês, do mundo e

do conjunto das consciências.
Ele poderia ser denominado, se bem que isso não seja perfeitamente correto, o Manto da Compaixão, o Manto

que propicia revelar a Graça que nós somos.
Este Manto Azul se assenta, portanto, sobre os seus ombros e vem como acariciá-los, como deslizando sobre

a sua cabeça, sobre o Canal Mariano, fazendo como uma carícia, que é, de fato, uma ardência de Amor.

***

É quando vocês estão envolvidos por este Manto Azul que não existe mais qualquer resistência, qualquer medo
e que o Amor se restitui, na sua totalidade, a vocês.

O Manto Azul da Graça criou-lhes (em meio a este Mundo, por aqueles de vocês que o vivem e que irão vivê-lo)
a capacidade para não mais ser alterado por qualquer confinamento, afastando-os de todas as reações

humanas, para fazê-los viver a Humanidade a mais pura, no Coração e no Amor.
O Manto Azul da Graça, quando ele se instala, vem reforçar, se isso for possível, a Morada da Paz Suprema, a
Onda da Vida, o conjunto das manifestações Vibratórias e o Absoluto, ao mesmo tempo, do que vocês São.
O Manto Azul da Graça reveste-os da imortalidade da Ressurreição e os coloca em um indizível Amor, que

nenhum constrangimento ou limite humano pode deformar.
O Manto Azul da Graça é uma carícia.

O Manto Azul da Graça é um Fogo devorador: ele vem, de algum modo, revesti-los do que vocês São, em Luz
e em Eternidade.

Ele vem também aumentar a possibilidade de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, já que o Manto Azul da
Graça é um dos elementos da Dissolução dos Éteres falsificados, devolvendo-os ao seu Éter original, aquele

do Amor, da Unidade, da Ressurreição e da Felicidade Eterna.

***

O Manto Azul da Graça dá-lhes a viver, de maneira mais evidente, toda a Criação, aqui mesmo sobre esta Terra
onde vocês estão.

É muito mais do que uma simples proteção, é muito mais do que uma simples compaixão: é, eu diria, o Amor
no estado o mais autêntico e o mais bruto.

O Manto da Graça é, enfim, uma zona de Encontro entre a consciência limitada (que vocês ainda são) e o
Absoluto.

É uma zona onde interferem e interagem, ou que sofrem alquimia, dois mundos que, a priori, são totalmente
opostos e totalmente separados.

Um englobando o outro, aliás, a Unidade e depois o Absoluto, o outro não o conhecendo e não o
reconhecendo.

A sua consciência, deslocando-se no Manto Azul da Graça, realiza a Comunhão Mística, o Casamento Místico
final, aquele que nem mesmo sabe mais o que é um Duplo, aquele que nem mesmo sabe mais o que

acontece, exceto o Amor, onde todo sentido de quem vocês eram antes, desaparece.
Somente permanece a Eternidade.

Somente permanece o Amor.
Ser revestido pelo Manto Azul da Graça tem uma ação, final e determinante, além daLemniscata Sagrada,

sobre a Merkabah Interdimensional pessoal e realiza, portanto, o mecanismo da Ascensão, dando-lhes a viver,
em consciência, neste corpo e além deste corpo e desta consciência, um Amor que nenhuma palavra pode

descrever, uma Fusão com a Luz, que nenhuma palavra pode se aproximar.
Este estado de Unidade, que eu descrevi a vocês, desde alguns anos, está, agora, junto de vocês.

Isso não é um sonho, isso não é algo ao qual vocês irão aspirar, mas é bem algo que está aí e que vai aspirá-
los para a Verdade.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, paralelamente à Onda da Vida, ao Supramental e ao conjunto das
manifestações que vocês talvez vivenciaram, então, para vocês, a certeza que vocês tinham torna-se muito
mais do que uma certeza: esta forma de potência de que lhes falava o Melquizedeque da Terra, o Mestre

PHILIPPE DE LYON, a plena potência de CRISTO e a Humildade total de CRISTO.



O Manto Azul da Graça é, portanto, esta potência infinita do Amor, concretizada e realizada, para vocês e em
vocês, por vocês mesmos.

A Onda da Vida, o Canal Mariano, eram já elementos que lhes davam a certeza do que vocês São.
O Manto da Graça não é mais a certeza, mas a vivência, real, total, completa, do Amor.

É o momento em que vocês se fundem com CRISTO, com algum Duplo, e em que até mesmo o sentido de
um Duplo desaparece, como eu o dizia.

É o momento da completitude a mais perfeita que possa existir, fazendo-os viver o Tudo, o Nada, ao mesmo
tempo, no mesmo espaço, além deste tempo, deste espaço, restituindo-os ao que vocês São.

***

O Manto Azul da Graça é também (como isso foi representado por alguns artistas, nas épocas chamadas de
Idade Média e de Renascimento) como o Manto de MARIA, aonde vem se aconchegar as almas, os corpos,

durante o Julgamento Final.
Naturalmente, essas palavras devem ser ponderadas: o Julgamento Final é apenas a Revelação de vocês

mesmos e, conforme a sua capacidade para serem vocês mesmos, nada pode alterar o que quer que seja,
nem quem quer que seja.

Como dizia o Bem Amado JOÃO (ndr: SÃO JOÃO do Apocalipse ou SRI AUROBINDO, mais tarde), o que
desaparece é o Efêmero, o ilusório, o que não tem mais substância.

O Manto da Graça, devolvendo-os à sua Eternidade, participa, ele mesmo, da Liberação da Terra e, portanto,
da sua ação enquanto Libertador, que consiste simplesmente em Ser este Amor.

Quer vocês chamem isso no Alinhamento, na oração, na meditação (nos momentos em que a calma se faz, nos
momentos em que vocês estão à escuta do que acontece), então o Manto Azul é percebido e se instala

automaticamente no Manto Azul da Graça e no efeito deste Manto: Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.

***

Além do que se apresenta no Canal Mariano, há realmente esta Dissolução, percebida, de vocês como
daquele que vem Desposar vocês.

Não existe mais, no Manto Azul da Graça, qualquer pessoa, qualquer mundo, qualquer indivíduo, qualquer
Dimensão.

Resta apenas este Absoluto, este indizível Amor que se basta a ele mesmo e que preenche tudo.
Vocês irão constatar que, quanto mais aqueles de nós nos aproximarmos de vocês, e chamarmos por vocês,

tornando-nos mais perceptíveis, mais esta Dissolução será facilitada.
Eu descrevi para vocês, desde algum tempo, o meu Encontro Místico com o CRISTO e a Unidade que se

seguiu.
O Manto Azul vem, por sua vez, fazer a alquimia desses Encontros com algum Duplo, para fazê-los fundir,

literalmente, em algo que nada pode ser dito, exceto a tradução de um Amor indizível e ardente.
Assim como as Coroas Radiantes, na sua época, assim como a Onda da Vida, mais recentemente, o Manto da

Graça é a Testemunha do que vocês São.
Ele é a totalidade dos mundos.

Ele é a totalidade do Incriado e do Criado.
Ele é a totalidade, inteira e crua, da Verdade.

É o momento em que vocês ficam nus.
É o momento em que CRISTO, assim como MARIA e MIGUEL, vem, pela nova Eucaristia, na nova Aliança,

celebrar o que vocês São.

***

Nós os desejamos, a cada dia, cada vez mais instalados nisso, porque não há mais bela coisa do que isso.
O encontro com MARIA, com o CRISTO, com um Arcanjo, com uma de nós (ndr: as Estrelas), ou com um de

nós (ndr: os Anciãos), instala isso.
É uma marca a ferro quente, do Amor, e pelo Amor, para o Amor.

O Manto da Graça se instala nesta agudeza e nesta Verdade Absoluta do Amor.
O Manto Azul da Graça é, portanto, uma Graça.

Como na Onda da Vida, não há, propriamente falando, meio de fazê-lo desaparecer.
Ele aparece sozinho quando surge o momento.

Ele chegou à Terra, como vocês sabem, já que a Fusão dos Éteres era, de algum modo, o Manto Azul da
Graça da Terra.



Hoje, ele vem para vocês, porque o que vocês São, o que vocês eram, ou o que vocês creem ser, deve viver
isso.

E este Manto da Graça é então, também, uma interface mais próxima da separação entre este mundo onde
vocês estão e o resto dos mundos.

***

Muitas vezes, o Manto da Graça se acompanha da Morada da Paz Suprema, provada e vivenciada, do
desaparecimento de toda imagem, de toda projeção da Consciência, de toda construção.

A Onda da Vida, naqueles momentos, parece perfurar as suas mãos e os seus pés, o coração parece parar ou
disparar, um estremecimento a nada comparável se apresenta e, sobretudo, não há qualquer possibilidade de

manifestar alguma atividade mental ou corporal.
O Manto da Graça instala vocês, realmente, na Eternidade, na Unidade, e no Absoluto.

Assim como para a Onda da Vida, nada mais há para fazer senão Estar totalmente presente a vocês mesmos,
nesta carne, encarnando o que vocês São, sem tirar qualquer proveito de alguém ou de quem quer que seja, na
Transparência e na Infância as mais totais, que se tornam, quando o Manto da Graça está aí, de tal evidência e
de tal estabilidade, que nunca mais vocês poderiam nem estariam duvidando ou evocando uma possibilidade

de outra coisa senão do que o que é para viver.

***

Então, sim, o Manto Azul da Graça, alguns de vocês o percebem mais ou menos intensamente.
Amanhã, durante a intervenção de MARIA e do Manto Azul da Graça, em sua última sessão, alguns de vocês

serão recobertos com ele.
Lembrem-se de que o que será vivenciado, naquele momento, se isso já não foi vivenciado, irá propiciar-lhes
viver algo que lhes é totalmente desconhecido, que está muito além do amor humano, muito além de qualquer

amor, muito além, até mesmo, do que vocês puderam imaginar, projetar ou sonhar, para este mundo e para
vocês.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, mais nada referente a este corpo pode afetá-los.
Mais nada referente às questões a resolver, da sua vida, pode afetá-los.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, o que quer que vocês experimentem, o Manto Azul
da Graça instala vocês na perenidade da sua própria Presença.

A sua Consciência não poderá mais, então, estar totalmente presente em uma atividade, qualquer que seja,
porque a própria memória será, a cada minuto, atualizada.

O Manto Azul estará aí, o tempo todo, e a sua Consciência ali estará, o tempo todo, dando-lhes a
viver Shantinilaya, dando-lhes a viver a Eternidade, neste efêmero.

***

A partir do momento em que um número suficiente de Irmãos e de Irmãs for recoberto com o Manto Azul,
então o encadeamento do que foi enunciado irá se realizar totalmente.

Vocês não poderão, portanto, mais ser afetados pelo menor medo, pela menor dúvida, pela menor questão,
pela própria vivência do que recobre os seus ombros e que os envolve.

O Manto da Graça põe fim à solidão, à dúvida.
Ele põe fim, assim como a Onda da Vida e o Canal Mariano, através da efusão, às ilusões.

Aí também, abandonem-se à ação do Manto da Graça, porque ele irá trazer-lhes tudo o que é necessário, além
do Êxtase da Onda da Vida para, de alguma forma, terminar com as últimas feridas, com as últimas resistências

deste mundo.

***

Deste modo, pelo Canal Mariano e pelo Manto da Graça, tudo está consumado, no nível individual e coletivo.
Quanto mais o Manto da Graça for percebido, mais será fácil para vocês permanecer em Shantinilaya,

permanecer no Samadhi, o que quer que as obrigações deste mundo digam a vocês para fazer, porque todo
Fazer irá se realizar no Ser que, enfim, retornou à sua origem, à sua Casa.



***

Aqueles de vocês que têm tendência a ver muitas coisas, verão que até mesmo o que é visto vai cessar.
Não haverá mais senão a Luz que, ela própria, não é vista, mas que preenche todo o espaço da Consciência e

que desencadeia Shantinilaya.
A sua Consciência passará, cada vez mais facilmente (como para a Onda da Vida), no Manto Azul da Graça.

Não haverá mais barreira, não haverá mais separação, não haverá mais ilusão.
O Amor será o que vocês São, o seu destino eterno.

Assim, nós os esperamos cada vez mais numerosos amanhã (dia 19 de julho), no Alinhamento com MARIA, às
17 horas (hora francesa), no Alinhamento às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários
a praticar / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*), e no Manto da Graça às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos ou acompanhamentos / Acolher o Manto Azul da Graça")

(*).
Dessa maneira, juntos, nós iremos estabelecer, de maneira mais potente, o Manto Azul da Graça, em vocês,

mas também para o conjunto da Terra, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão, por enquanto, ainda,
desviados da Luz.

O efeito sobre o que vocês são será cada vez mais tangível e palpável, muito além, simplesmente, se eu puder
dizê-lo, da Onda da Vida, mas lhes dando a viver a Eternidade, real e concretamente.

***

Quando o Manto da Graça estiver aí, o desenrolar da vida, aqui como em outros lugares, será apenas evidência
e facilidade.

Mais nada deste mundo poderá violar ou penetrar esse Manto Azul da Graça, dando-lhes esta certeza de que a
própria natureza do que vocês São é Amor, e somente isso.

Eis o que eu tinha para transmitir a vocês, enquanto representante do Manto Azul da Graça.
Ser envolvida por ele, é indescritível.

É o momento em que todas as lembranças se dissolvem, porque nenhum passado pode interferir ou imiscuir-
se no que vocês vivem e nenhum futuro concerne a vocês.

Se houver, em alguns de vocês, perguntas sobre esse Manto da Graça e se eu puder ali responder, eu o faço
com Amor.

Assim se desenrola o que deve ser.
Assim é a Verdade.

Assim é o Amor.

Pela minha Presença e pela sua Presença, neste espaço da Graça do nosso encontro e da nossa Comunhão,
eu lhes proponho viver isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos no Amor, assim, neste estado, neste Amor, se houver, em vocês, alguma pergunta, eu os
escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Que a Graça preencha vocês.
Que CRISTO toque o Amor que vocês São.

Eu os amo, até logo.

************
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~ O QUE CHEGA SEMPRE ESTEVE PRESENTE ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Amor.

Eu vou tentar fazê-los apreender-se (além do mental, além mesmo de qualquer compreensão, além de
qualquer explicação) dos mecanismos Vibratórios sobre os quais eu falei longamente, através dos diferentes

Yogas que eu dei a vocês.
Nós iremos nos colocar, se vocês bem o quiserem, diretamente, no lugar de um observador que observaria os

processos ocorrendo sobre este mundo, como sobre o ser humano.
A conclusão do que eu vou lhes dizer, tem-se em uma frase: o que chega sempre esteve presente.

***

Coloquemo-nos, portanto, naquele que olha a Terra, os humanos, e ele veria (com um olhar exterior) os seres
viventes, agindo.

Atuando em seu meio, no seu ambiente, de diferentes maneiras.
Ele observaria também as interações, por vezes suaves, por vezes violentas, por vezes arbitradas pela Paz,

arbitradas na guerra, entre grupos, efetuando-se em diferentes locais nomeados países.
O conjunto destes seres viventes e o conjunto desta Terra formariam um vasto todo, possuindo suas próprias

regras, seu próprio funcionamento.
Às vezes, alguns seres humanos até se colocariam a questão do sentido da sua existência e tentariam

encontrar, através do que se impõe espontaneamente à sua mente, uma lógica própria do que acontece neste
mundo onde eles estão imersos.

***

Se vocês mantiverem esse olhar do observador exterior ao que se desenrola, a um dado momento, vocês se
apercebem de que um processo novo está chegando.

Vocês o veem, como chegando do exterior deste mundo, como da própria Terra, mas também do Interior
daqueles que vivem sobre este Planeta.

O que chega sobre esta Terra é suficientemente importante para que haja, efetivamente, uma interrogação
profunda dos seres viventes, por toda parte em que estejam sobre este Planeta.

Especialmente quando o mesmo processo novo, vindo do exterior, visível para vocês, aí onde vocês estão,
concerne também ao que é visível, para vocês, daí onde vocês estão, também, em cada ser vivo.
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Haveria, portanto, uma espécie de simultaneidade do que vocês observariam, vindo modificar um sistema, e os
seres viventes em meio a este sistema.

A concomitância do que se desenrola aos seus olhos exteriores, colocados como observador deste mundo,
aparece-lhes como uma iluminação nova, como algo que torna a vida diferente.

Vocês veem uma iluminação, vocês veem algo que muda de amplitude, que muda de frequência, de Vibração,
vindo, em todo caso, transformar o equilíbrio, aparentemente presente, neste sistema vivente, e no conjunto

dos viventes que ali estão.

***

A primeira questão que vocês iriam se colocar, antes mesmo de observar o que se desenrola, é porque esse
processo (que lhes parece como às vezes vindo do exterior, como do Interior da Terra) acontece exatamente
do mesmo modo, nos viventes que estão sobre este solo, e porque alguns de deles parecem aperceber-se, e

outros não parecem se aperceber disso.
Vocês constatariam então que o que emerge de cada ser vivo está mais ou menos presente, mais ou menos
visível, e que aqueles que não vivem isso parecem permanecer como em um equilíbrio anterior, sem duvidar

de qualquer transformação do que quer que seja.
E, no entanto, o que chega, o que vocês veem do exterior, parece-lhes tornar-se cada vez mais próximo, cada

vez mais visível.
E apesar de tudo, alguns viventes vivem a mesma coisa neles, e outros não parecem vivê-lo.

Vocês deduzem que um evento chega, mas que este evento não é absolutamente o mesmo, mesmo se vocês
o observam como idêntico do exterior, para cada Interior, que ressoa ou não, está em afinidade ou não com

esse mecanismo, aparentemente exterior.
Vocês não podem, aliás, discernir se isso é produzido inicialmente em um sistema vivente, ou no conjunto do

próprio sistema, ou seja, no exterior.
Especialmente quando o que lhes parece chegar do exterior do conjunto deste sistema vivente, chega também

do Interior, no coração do sistema vivente, em sua totalidade.

***

A iluminação que vocês têm dá-lhes a ver algo de novo.
Vocês se apercebem (de maneira, em princípio, paradoxal) de que o que chega do exterior, chega então do

Interior, para alguns.
Enquanto que para outros, nada chega, nem do Interior, nem do exterior.

E, no entanto, vocês sabem pertinentemente, pelo que vocês veem, que a iluminação é isso que chega e é
exatamente a mesma para todo mundo.

Vocês deduzem, portanto, que não é alguma coisa que lhes seja evidente da observação que vocês podem
ver, mas que resulta diretamente da adequação, ou da não adequação, do que acontece em cada vivente,

como no conjunto do sistema vivente: ou seja, da sua capacidade para se colocar em afinidade, em
ressonância, entre o dentro e o fora.

E depois, imaginem que vocês tenham a visão, agora, de outros mundos (onde as leis não são as mesmas),
que vocês tenham a visão de outros sistemas viventes, no Interior de um sistema vivente, para que isso pareça

natural e instalado para todo mundo.
Vocês ficariam tentados em deduzir que as circunstâncias de um mundo não são as circunstâncias de um outro

mundo, onde a diferença condiz com a capacidade para estar consciente do que chega do Interior e do
exterior, ou para estar totalmente inconsciente.

Ao passo que aqueles que estão nos mundos onde há uma adequação e uma ressonância comum entre o
Interior e o exterior (para o conjunto do sistema vivente, como para todos os sistemas viventes contidos), não

mostram qualquer diferença.
O olhar que vocês portam, a observação que vocês fazem, dá-lhes, portanto, a ver um processo coletivo

ocorrendo também no Interior de cada sistema vivente humano, mas não tendo a mesma aparência ou, em
todo caso, não ocorrendo ao mesmo tempo.

Parece-lhes então, claramente, que aqueles que não veem nem no seu Interior, nem no exterior, o que
acontece, não o vivem, aparentemente.

***

Vocês constatam também que alguns sistemas viventes incluídos nesse sistema, alguns humanos, oscilam
entre a vivência do que acontece, e a negação do que acontece.

Se vocês tivessem a possibilidade de ver também o tempo específico desse sistema vivente, vocês iriam
constatar que houve seres humanos que (por diversas razões, por diversas culturas) perceberam, eles,
enquanto privados do que chega, tinham, no entanto, percebido as mesmas condições como em outros



sistemas viventes onde as leis não eram as mesmas.
E vocês se perguntam como o que não aparecia no exterior (que parecia sincrônico ao que ocorria em cada

sistema vivente) pôde nascer e aparecer para um dado indivíduo, sem suporte exterior.
O que, portanto, não chegou, para um sistema vivente que é diferente do conjunto dos sistemas viventes

contidos nesse grande sistema, que é um planeta como a Terra, leva a certo número de questões.

***

Se os sistemas viventes lhes parecerem idênticos (embora em modos de funcionamento profundamente
diferentes), vocês se apercebem de que a mecânica, se eu puder lê-lo assim, é a mesma para aquele que se

serve das suas mãos, como para aquele que se serve de um instrumento ou de um pincel.
A finalidade não é a mesma, mas a ferramenta é exatamente a mesma.

Através desta observação, vocês poderiam constatar que existem diferenças significativas entre o que há em
um mundo e em um outro mundo e que existem diferenças significativas também para os diferentes sistemas
viventes humanos presentes neste mundo e que evoluem cada um, aparentemente, em função do que lhe é

próprio.
Mesmo se as atividades forem diferentes, as ferramentas são as mesmas.

A chegada do que acontece sobre a Terra que vocês observam, eu o disse, ocorre de maneira concomitante
entre o que parece chegar do exterior, o que parece chegar do Interior da própria Terra, como de sistemas

viventes, para alguns.
Vocês constatariam também que existe como uma propagação, de próximo a próximo, desta espécie de

contaminação ou de iluminação nova, fazendo com que o que era, para alguns, não aparente, emirja deles.
Vocês constatariam também que quanto mais o fenômeno se aproxima do conjunto do sistema vivente, cada

vez mais os conteúdos viventes humanos parecem como se modificar.
A finalidade da observação leva-os a pensar que, fundamentalmente, o que ocorre para um dos sistemas

viventes contido nesses grandes sistemas viventes, chega a um dado momento, mas que parece nascer de
algo que já estava aí, já que ele aparece vindo de parte alguma, no centro deste sistema vivente que é

chamado de Coração, coração do grande sistema vivente, o planeta, como coração do ser, o seu Coração.

***

Vocês observam, portanto, que o que aparece, o que se ilumina, daí onde vocês estão, é algo que estava aí,
mas que não era iluminado.

Vocês constatam que em nenhum caso a iluminação do conjunto do sistema vivente vem realmente do exterior,
porque ocorre exatamente da mesma maneira (como eu o disse, de maneira sincrônica e concomitante), com

mais ou menos interesse e com mais ou menos amplitude, em um sistema vivente humano.
É, portanto, algo que estava aí, mas que não era evidente, não observável, ou, em todo caso, não percebido.

Assim evolui a Consciência.

***

A Consciência do ser humano é (como vocês sabem e como os diferentes Yogas pôde talvez fazê-los viver)
ou dirigida para alguma coisa de comum, ou para alguma coisa mais particular e mais escondida ou mais

interiorizada.
Mas, no entanto, isso sempre esteve aí: não há nada de novo.

Não houve contato, real e observável, entre o que vocês observam chegar ao conjunto do sistema vivente,
como chegar ao coração do conjunto do sistema vivente.

Não houve contato, nem mesmo Irradiação.
Portanto, o que nasce, e que estava presente em alguns indivíduos, nasce então em um número cada vez

maior de indivíduos, gradualmente e à medida que o que é observado como vindo do exterior e do Interior da
Terra, parece como se aproximar.

Vocês imaginam, evidentemente, que o que vocês observam não é o espectro visível, mas é realmente o olho
do observador e da Consciência que veria tudo o que estava em interação, todas as ondas, se vocês

preferirem, invisíveis ao olho.
Houve, portanto, um processo que ocorre de um contato direto, que isso seja vindo do exterior do planeta ou

do Interior do planeta, e que atinge os sistemas viventes humanos.
Não há possibilidade de trocas e, no entanto, alguma coisa ocorre.

Sendo já produzido anteriormente, independentemente de qualquer ação exterior ao conjunto do planeta, como
ao coração do planeta, virá a vocês muito logicamente à mente e à sua observação, que o que chega, de fato,

sempre esteve presente.
Simplesmente, não tinha sido visto, ou seja, não conscientizado, porque a própria Consciência dos sistemas



viventes, contida no sistema vivente, estava, de algum modo, desviada por um artifício, para outra coisa.
Esta outra coisa sendo, como eu o disse, a atividade, diversa e variada, parecendo-lhes, daí onde vocês estão,

como ocupações muito legítimas servindo para manter a vida dos sistemas viventes individuais, fazendo-os
interagir, permanentemente, com valores que absolutamente não estavam ligados a outra coisa senão às suas

próprias ocupações.

***

Sempre enquanto observador, vocês notariam, se o tempo se desenrolasse extremamente rápido, que,
sempre, esses sistemas viventes construíram representações no Interior deles mesmos, como no exterior

deles mesmos, de alguma coisa que era preciso encontrar.
Esta alguma coisa que era preciso encontrar, teve diferentes nomes: Luz, Deus, Amor, reencarnação, espírito,

alma.
Nomes extremamente diversos que recorriam a algo que não podia ser visto, porque sempre buscado no

exterior e na interação.
A partir do momento em que vocês observam indivíduos específicos vivendo este elemento que lhes parecia

novo, vocês se apercebem de que ele sempre esteve aí, mas não visto.
É exatamente o mesmo para a situação atual deste sistema solar e desta Terra.

***

Os exercícios e os Yogas que eu transmiti a vocês permitiram à sua Consciência, ao seu observador Interior,
despolarizar a sua Consciência das atividades ordinárias oriundas da sobrevivência dos indivíduos, da

sobrevivência de um grupo denominado família (onde os indivíduos pareciam nascer uns dos outros ou
apresentar afinidades, diferentes e por vezes fortes), como de grupos mais amplos (como, por exemplo, de

países), porque havia histórias comuns e ligações comuns.
Como se as ligações exteriores impedissem de ver a verdadeira ligação Interior e, portanto, este elemento

que, um dia, aparece, irrompendo na observação do ordinário.
Os Yogas (e, em particular, os Yogas que eu lhes transmiti) permitiram deslocar, realmente, a sua Consciência

e, pouco a pouco e gradualmente (como, talvez, os eventos exteriores como do centro do grande sistema
vivente chamado de Terra), acionaram, de maneira às vezes simultânea, às vezes defasada, um processo de

tomada de consciência de alguma coisa que sempre esteve aí e que, no entanto, era buscado fora do que
havia aí.

É isso que foi realizado pelas Vibrações concomitantes entre o que era gerado, por vocês, no coração da
Terra, e que parecia vir do exterior do grande sistema vivente.

***

Alguns de vocês, então, vivenciaram um processo de observação diferente do habitual, onde, pouco a pouco,
esta observação e esta vivência fizeram, de algum modo, compreender, apreender-se, e talvez aceitado, que

havia, evidentemente, algo de diferente que isso que o comum dos mortais, como nós dizemos, o conjunto dos
outros sistemas viventes, tinha por hábito acreditar e viver.

Esta tomada de consciência se faz sempre, em um primeiro momento, como algo que é uma distância.
Há a consciência ordinária, e há o que é observado, que leva a viver uma Consciência diferente.

E isso é observado, mas os efeitos são exteriores, na projeção da própria consciência em meio ao ordinário e
ao comum.

Gradualmente e à medida que o que se desenrola (de maneira sincrônica, no Coração do grande sistema
vivente, como o que parece chegar de um ponto de um outro Universo ou de uma outra Dimensão) é

vivenciado de maneira concomitante, e é percebido como concomitante, naquele momento, o observador que
vive esta modificação começa a viver que o que se desenrola como novidade, aparente, nele, desenrola-se

como novidade, aparente, também, no seu meio de vida, e que, no entanto, os outros não veem, não sentem e
não percebem isso.

Desde já, podemos dizer que cada um tem razão, porque o que cada um vive, para o observador exterior, é
profundamente oriundo da sua experiência e que esta experiência, vivenciada ou não, condiciona a adesão ou

não a uma outra etapa.
Aquele que nada vê, no exterior como no Interior, não pode, evidentemente, muitas vezes, nem se apreender,

nem compreender, nem transformar o que quer que seja.
Naturalmente, o que parece chegar do coração do sistema vivente, tanto da Terra como do Humano, como

também vindo do exterior (dos outros Viventes, dos outros Humanos, do Universo), ocorre da mesma maneira.
Há, naquele momento, um processo novo que pode aparecer, a partir do momento em que o sistema vivente

humano não se considerar mais como isolado, confinado, porque ele percebe que o que acontece, nele,
primeiramente, acontece em outros e, em seguida, está também presente na observação, no Coração da Terra



como no Coração das Estrelas, ou no Sol, o que dá no mesmo.

***

Na maioria das vezes, entretanto, esta tomada de Consciência, esta mudança de olhar, ocorreu, até agora, de
maneira extremamente violenta, passando por um sentimento de desaparecimento, justamente, do habitual e

do ordinário, com uma forma de angústia do desconhecido ou do novo, que, em todo caso o próprio
observador decide não se identificar ao que lhe parece ser outra coisa da normalidade, e, portanto, como

traumatizante ou perturbadora.
A partir deste momento, quando desse choque, este indivíduo que vive isso vai chegar a qualquer coisa de

inteiramente nova e de radicalmente nova.
Até agora, a Consciência era focada nesse novo, vivenciado na própria experiência, vivenciado na observação

da Terra, do Cosmos e de outros sistemas viventes humanos.
Neste instante, chega alguma coisa: essa alguma coisa é notada porque ela leva a uma solução de

descontinuidade, ou seja, que houve um antes, e há um depois, e que entre o antes e o depois, o que é
percebido, além dos sentidos habituais (o que é vivenciado além dos sentidos habituais) não representa mais a

mesma arquitetura, o mesmo desenrolar e tampouco as mesmas possibilidades.
No momento em que se viver o que eu anuncio (ou seja, que o que chega, e que o que se vive, sempre esteve

presente) basta mudar radicalmente o ser que o vive.
Porque, naquele momento, tudo o que havia sido construído (como sistema de valores, como sistema de

crenças, como adesão às leis deste mundo) é muito simplesmente pulverizado, porque o ser se apercebe de
que ele não é, real e objetivamente, nada do que ele vivia, nada do que ele empreendia, e que existe alguma

coisa que não é ele e que, no entanto, ele olhava tudo isso, aguardando aquele momento.
Naquele momento, o ser é Absoluto, ou seja, tendo mudado de olhar, de ponto de vista, de Consciência, tendo

aceitado simbolicamente morrer ao habitual, ele se descobre Ilimitado ou Absoluto.
Neste instante (quando há essa grande mudança ocorrendo), o ser não pode mais ser condicionado por outra
experiência senão esta, que não é uma experiência, mas o estabelecimento no observador que olhava tudo

isso do exterior e que vocês estavam nisso até agora.
E então, ele vive o que lhe chega e o que chega, sempre esteve presente, ou seja, não é nem sobre este

mundo, nem neste mundo, não há qualquer Luz que chega, não há qualquer transformação que chega, já que
ele era alguém que olhava, de muito longe, e que estava imóvel.

Tendo a Consciência (depois de ter passado por um sentimento de perda do real, e de perda da realidade, e
de perda de ação) tão ampla, tão inadequada ao que acontece realmente, ele não pode mais aderir, de modo

algum, ao que se desenrola sobre este mundo.
Ele saiu, definitivamente, deste mundo e se apercebe de que tudo o que se desenrola, sem qualquer exceção,
não existe, e que a única coisa que existe é o que É, de toda Eternidade, que ele jamais cessou de observar.

***

Há, portanto, mais uma revolução total, não pondo fim ao que quer que seja, mas recolocando, muito
precisamente, o ser humano no que ele É, além do que ele vive.

Portanto, estritamente, nada chegou já que tudo sempre esteve aí, tudo sempre esteve presente.
Isso é consistente, plenamente, com o que lhes disseram vários Despertos e Liberados, mas enquanto vocês

próprios não viverem isso, vocês são devedores, na totalidade, das leis desse grande sistema vivente.
Vocês são devedores das interações, com vocês, assim como com um grupo social.

Sendo devedores de tudo isso, vocês não podem perceber que vocês não São nada de tudo isso, mas que
vocês São o que sempre esteve aí, fora, e que vocês observavam, sempre.

O que foi cortado, e vocês sabem disso, é, justamente, a comunicação entre o que se vive, para um ser
humano, no grande sistema vivente, e o observador que sempre esteve aí e que, ele, jamais se moveu.

Isso irá lhes permitir compreender, facilmente, que aqueles dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs
encarnados, cujo olhar não tem a possibilidade de abraçar, ao mesmo tempo, o que nasce neles, e ao mesmo

tempo, o observador que jamais se moveu, nunca poderão, enquanto eles mesmos não tiverem vivenciado
isso, aderir ou viver o que vocês vivem.

Porque há, efetivamente, crenças, há o que foi chamado de apegos, que a maioria tem por objetivo desviá-los,
e de maneira muito hábil, do observador que está fora do sistema.

***

Assim, portanto, o que parece chegar, e o que chega, segundo certo ponto de vista, realmente, sempre esteve
aí e, de fato, na medida em que o observador exterior tiver uma visão mais ampla, de outro modo, no tempo e

no espaço, até chegar a um ponto onde não existe nem tempo, nem espaço.
Se vocês viverem isso, vocês constatam que tudo sempre esteve aí, e que nada aparece, que nada chega.



Mas para isso, é preciso sair.
Esta saída (que coloca em risco, evidentemente, tudo o que está limitado e confinado) é fortemente

concatenada, apesar do que chega, aparentemente, pela própria consciência, que não pode se desfazer do
que ela mantém já que não mais manter, para ela, significa desaparecer.

Mas o observador, ele, sabe pertinentemente que nenhuma vida se desenrola, que nada chegou, e que nada irá
chegar, que ele irá permanecer sempre fora do tempo e do espaço, em qualquer ponto de qualquer tempo e

de qualquer espaço relativo.
Viver isso é chamado de Liberação e, neste caso, para vocês: Liberado Vivente (isso não pode,

evidentemente, nem ser compreendido, nem apreendido, nem aceito, enquanto vocês acreditarem e viverem
algum limite de corpo, de pensamento, de crença, ou de apego).

Simplesmente, a um dado momento (ao qual vocês chegaram, que, de fato, jamais chegou, mas simplesmente
é observado), a interação entre o que parece chegar do exterior do sistema, como do coração do sistema, e,
portanto, de vocês também, é tão consumidora, tão penetrante, que vocês nada podem fazer senão se extrair.

Extraindo-se, há uma morte.
Esta morte não concerne ao que vocês São: ou seja, eu lembro vocês disso, este observador que jamais se

moveu, que jamais se deslocou, nem no tempo, nem no espaço.
O desenrolar cinético acontece, para o observador, suficientemente distante, como no mesmo tempo.

São os princípios que os seus físicos, hoje, conhecem perfeitamente e eles se aplicam perfeitamente ao que é
a Consciência e a não Consciência.

Assim que vocês perceberem, na Consciência como na não Consciência, além da própria percepção, que não
há nem tempo, nem espaço, nem movimento, nem dentro, nem fora, vocês são Liberados.

Vocês não podem mais estar submissos, como diriam os nossos Irmãos aborígenes, ao Sonho comum.
Vocês não Sonham mais.

Vocês são o Absoluto.
Nada morre porque nada nasceu.

Nada se desloca porque nada pode se deslocar.
Isso os faz passar da consciência limitada a uma Consciência expandida, pela Vibração, e, em seguida, ao

observador, e, em seguida, ao que está por trás do observador, que é, na realidade, o Grande Tudo, que inclui
o observador fora do sistema vivente e fora do sistema vivente humano.

***

O que se desenrola, em vocês, nesse momento (pelos diferentes mecanismos que lhes foram dados e
comunicados, e que vocês vivem), é, muito exatamente, o momento específico em que o pequeno sistema

vivente não se apercebe somente de que ele faz parte de um grande sistema vivente, mas de que, de fato, ele
está vivendo fora de qualquer sistema, de qualquer forma e de qualquer outra interação com um outro sistema

vivente.
Já que a própria interação, com um outro sistema vivente, em meio ao grande sistema vivente, faz apenas
mostrar-lhe que não há mais existência nele, como no do outro sistema vivente, e que o que é Vivente é,
realmente, o que é capaz de se colocar no observador e atrás do observador (que escapa ao tempo e ao

espaço).
A única maneira de viver isso poderia ser chamado de Renúncia ou de Abandono e, sobretudo, de Amor.
Mas não um amor projetado, mas um Amor intrínseco, ligado à própria natureza do conjunto, e não a um
indivíduo: do conjunto dos sistemas viventes, como do conjunto do planeta e do conjunto dos mundos.

Dando a impressão de se aproximar do observador exterior e do que se tem por trás do observador, e de que
tudo isso sempre esteve aí.

Há, portanto, uma extração da ilusão do tempo, uma extração da ilusão do espaço, assim como da ilusão do
pensamento, e da ilusão do corpo, e, no entanto, tudo se desenrola em meio a esta ilusão, porque vocês não

podem, de maneira alguma, pôr fim à ilusão negando-a ou fugindo dela.
Como foi dito, esta alquimia ou transubstanciação apenas pode se realizar do Interior, já que isso sempre

esteve aí.
Não podemos dizer que a Consciência, nesse caso, passe de um ponto a outro, já que o observador que se

tem fora do sistema não está, ele não, mais localizado em um ponto ou em outro.
Não há, portanto, nada a chegar já que nada jamais chegou e que tudo sempre esteve presente.

Portanto, o que eu apresento a vocês, através do que eu lhes mostrei, traduzindo-se finalmente por: “o que
chega sempre esteve presente”, permite-lhes e é uma ajuda para vocês permitir ser o que vocês São, além de

toda identidade, de todo corpo planetário, de todo sol, e de toda transformação, visível ou invisível.

***

Viver isso é a Liberdade e a Liberação, não aceitando, não desejando, mas, sim, justamente, renunciando a si
mesmo, pelo Abandono.



A progressão que nós realizamos, juntos, desde mais de três anos (e, para alguns de vocês, desde quase
trinta anos), apenas tinha esta finalidade, que não é uma, de levar gradualmente a Consciência à Luz e de levar
esta Consciência de Luz à Não Consciência, fazendo assim cessar, ao mesmo tempo, toda identificação, toda

projeção, toda experiência.
Mas, ainda uma vez, alguns sistemas viventes não estarão prontos para aceitar isso, nem mesmo desejar ou

querer vivê-lo.
É nesse sentido que lhes foi dito que lhes será feito segundo a sua Vibração, ou seja, segundo a sua

Consciência Vibral ou não, e segundo o seu Abandono ou não.
O que acontece atualmente, que parece se desenrolar com uma visão um pouco mais próxima do que

acontece neste grande sistema vivente que é a Terra, é que há uma colocação em adequação, total, entre o
que vem do coração da Terra, o que vem aparentemente do exterior, e o humano que está situado no meio

disso (para aqueles que o aceitaram).
Vocês não podem, de forma alguma, modificar o equilíbrio de alguém, exceto exercendo a sua qualidade

daquele que, ou Realizou o Si, ou está estabelecido no Absoluto.
Há, portanto, uma propagação que permite, cada vez mais, ao sistema vivente que recusa vê-lo porque eles
não têm a possibilidade de viver, enfim, um processo que sempre esteve presente, que sempre esteve aí.

E, aliás, esta frase: “o que chega sempre esteve presente” é exatamente a frase que vocês irão pronunciar no
momento em que vocês forem Liberados, porque nada aparece e nada desaparece, nem vocês, nem o outro.

***

O conjunto dos Yogas (que foram vivenciados ou não) e o que foi descrito, logo antes de mim, pela Estrela
GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), corresponde muito exatamente à aproximação e à Fusão do efêmero desse

sistema vivente, que é o de vocês, com o grande sistema vivente da Terra, com a ação do que chega do
exterior da Terra como do Interior da Terra, o desaparecimento de toda projeção.

Isso se traduz pela percepção do que foi nomeado o Manto Azul da Graça, imediatamente precedido pela
Onda da Vida ou Onda da Graça.

Sendo vivenciado isso, vocês apreendem realmente o significado da frase como verídica, para vocês: “o que
chega sempre esteve presente”, porque vocês são extraídos da ilusão temporal, espacial, e vocês são

extraídos do Sonho comum.
É muito exatamente assim que acontece a sua Ascensão, neste período de tempo que está presente.

As crenças, tão poderosas, deste grande sistema vivente, falam-lhes da evolução e, portanto, vocês estão
condicionados, sem qualquer exceção (até esse momento em que vocês se tornam o que é o observador e
atrás do observador), pelos sistemas de crença e de valores que os fazem aderir, apesar de vocês, à ação /

reação.
Porque, a partir do momento em que houver ação ou reação, há perpetuação do confinamento.

***

Enquanto o tempo não for realmente parado, enquanto o espaço não for realmente parado, vocês são
devedores do tempo e do espaço.

O que irá se desenrolar depois da terceira sessão do Manto Azul da Graça (ndr: a partir de 19 de julho, às
22h30, hora francesa no relógio) vai fazê-los viver, para muitos de vocês, que o que chega sempre esteve

presente, e que o que vocês buscavam era vocês mesmos, e que o que foi buscado é o que vocês
encontraram (e que, de fato, não tem necessidade de ser encontrado, nem buscado).

Somente o olhar separado, em meio a um pequeno sistema vivente, como em meio a um grande sistema
vivente, fez com que vocês acreditassem que havia, no Sonho comum (independentemente de quem for

responsável pelo Sonho), algo a aperfeiçoar, algo a melhorar, algo a transformar.
Esse mecanismo está muito além de um mecanismo: isso não é algo que vocês possam comandar, controlar

ou decidir, pelo menos na primeira vez, se eu puder exprimi-lo desta maneira.

***

Ser Absoluto é, portanto, não estar em uma negação da vida (do que era anteriormente, antes de ser Absoluto),
nem em uma negação da Terra, mas em uma negação da ilusão, não por negação, mas por ter vivenciado isso.

Deste modo, deste único modo, o Manto da Graça representa esta indizível Alegria e este Choque (isso
depende) do encontro entre o efêmero e o Absoluto, que não é um encontro já que o efêmero está contido no

Absoluto.
É muito difícil colocar uma palavra precisa sobre isso, principalmente neste idioma.

Dessa maneira, então, quando vocês forem o observador, mais nenhuma dúvida pode se manifestar, nem
qualquer medo aparecer, porque o medo, assim como a dúvida, apenas existem no relativo da ilusão.

Vocês veem, através deste exemplo, que poderíamos, efetivamente, falar do ponto de vista, mas esse ponto



Vocês veem, através deste exemplo, que poderíamos, efetivamente, falar do ponto de vista, mas esse ponto
de vista não é um ponto de vista ligado a uma visão, e ainda menos à Consciência.

Isso só pode ser vivenciado, e é nesse sentido que muitos lhes disseram que nada podia ser dito.
Existem testemunhas e marcadores, como isso foi explicado.

Existem abordagens, mas realmente nada pode ser acessível pelas palavras, mesmo se for possível, mais
uma vez, testemunhar, nos primeiros momentos da vivência, da Onda da Vida, do Supramental, ou do Manto

Azul da Graça, ou dos contatos.
Esse ponto de vista escapa, portanto, a toda localização, a todo posicionamento.

É nesse sentido que alguns lhes disseram, ainda recentemente, que esse centro está por toda parte do centro,
que isso não é o centro de uma circunferência, o ponto do círculo, mas que é, ao mesmo tempo, todos os

pontos da circunferência.
O ser humano que chega aí constata que isso sempre esteve presente.

Tendo sempre estado presente, ele se estabelece, com a maior das habilidades e das facilidades, na
Impermanência e no Absoluto.

O que pode parecer, para aquele que não vive isso, por uma razão ou outra, como uma aberração.
E isso o é, para ele, porque, enquanto isso não for vivenciado, isso não pode ser integrado, porque isso, do

ponto de vista da consciência humana ou da consciência da Terra, parece tão amplo, tão improvável, tão
impossível, que jamais esta consciência, devedora de uma série de forças, pode considerá-lo, nem esperá-lo

(mesmo se ela o desejar), mas sim, de preferência, ficar assustado e temeroso.
Os elementos dados por aquele que se nomeia BIDI, como a investigação e a refutação, irão levá-los, a um

dado momento, a tornarem-se a frase que foi o objeto da conclusão do que eu tinha para dizer a vocês: “o que
chega sempre esteve presente”.

***

Nada mais faz sentido ou justifica outra coisa senão a impressão do efêmero, como a impressão de ser
devedor, de estar subjugado ou confinado em um corpo, em um sistema de pensamento, ou do que quer que

seja mais.
Através do que eu escolhi para dar-lhes a entender e a aperceber-se, além de toda compreensão, se vocês

precisassem apenas guardar uma frase, guardem aquela da minha conclusão que eu disse no final e no início:
“o que chega sempre esteve presente”.

Se vocês viverem isso, vocês estão Liberados.
O Manto da Graça forma, de algum modo, uma franja de interferências, uma interface, onde se torna mais fácil

de ver o ponto de vista mudar.
Eis os elementos que eu tinha para transmitir a vocês.

Em função disso, e se vocês tiverem o tempo ilusório e se vocês tiverem perguntas, eu ali respondo.

***

Nós não temos perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs, do Meu Coração ao Seu Coração, na Comunhão e na Paz e na Nossa Eternidade.
Do seu Coração ao meu Coração, até logo.

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

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -
No dia da Assunção - 15 de agosto - uma homenagem à Amada e Divina MARIA.

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-19.mp3

 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo com vocês, em vocês e ao redor de vocês, envolvendo-os na minha
Presença, na nossa Comunhão, deixando-se perceber, além da minha Humilde Presença, a ação da nossa

Comunhão.
O Som da Graça talvez tintile nos seus ouvidos.

Neste dia, verte-se, na totalidade, sobre esta Terra como no corpo no qual vocês estão, o Manto Azul da Graça.
Eu vim para responder às suas perguntas, mas, antes, permitam-me dizer algumas palavras a vocês: 

Lembrem-se do que foi dito há mais de dois mil anos.
Há, em vocês, a Eternidade.

Este corpo que vocês habitam pertence à Terra: ele foi modelado desta Terra.
O seu Reino não é deste mundo.

Muitos de vocês, nesses tempos particulares, despertam ao que vocês São, por diferentes mecanismos que
são para serem vividos.

Lembrem-se também de que o que vocês São é Amor e que este corpo no qual vocês estão não pode
pretender conhecer a realidade do Amor.

Ele apenas pode conhecer as projeções, as faltas, as emoções, as afeições.
O Amor é muito mais do que o que vocês vivenciaram até agora, é o que vocês vivem, nesse momento, para

alguns de vocês (já há alguns anos ou há vários anos) e, para outros, muito mais recentemente e, enfim, para a
maioria, eu diria, ainda não.

O Amor vem restituí-los a vocês mesmos, vem restituí-los ao que não conhece qualquer sofrimento e que
conhece apenas a Beleza.

Os processos que acontecem, nesta carne que vocês habitam, sobre esta Terra que os carrega, são
destinados, acima de tudo, a fazê-los encontrar o seu Reino, aquele que jamais cessa, aquele que ainda não foi

talvez, na totalidade, revelado, mas cujas primícias, mais ou menos adiantadas, manifestam-se a vocês.
Essas manifestações são, aliás, numerosas.

Nós tentamos, o conjunto da Confederação Intergaláctica e eu mesma, fazê-los viver algumas características.
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Hoje, é tempo de lembrar-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que vocês São, exclusivamente, o
Amor.

Todos vocês são, sem exceção, convidados à sua Eternidade.
Para isso, é preciso, vocês sabem disso, desaparecerem.

Não é a vida que desaparece, é justamente o que não é Vivente.
Tomem consciência e vivam isso: vocês são o Amor e vocês não são deste mundo.

O seu Reino nada tem a ver com este corpo da Terra, ele é apenas uma vestimenta colocada sobre a sua
Eternidade.

Esta vestimenta que foi revestida, agora, ela mesma, pelo Manto da Graça e que os devolve a vocês mesmos,
é exatamente isso que é a Ascensão.

Não há alternativa senão o Amor, para ser vivido na sua totalidade, na sua globalidade.
Todo o resto não existe, não tem importância alguma.

Somente o Amor, não o amor como vocês conheceram e viveram, mas o Amor que vocês São, é capaz de
restituí-los a vocês mesmos.

Então, eu pedi para que as perguntas referentes à Ascensão cheguem até mim, porque as perguntas que
vocês fazem aqui, naturalmente, são feitas por toda parte.

Então, se vocês quiserem, eu vou ali responder.
Mas eu vou responder muito além das palavras que eu vou pronunciar, porque o mais importante (e vários de
vocês que me acompanham sabem disso), para vivê-lo, o importante não são as palavras, mas o que vocês

retêm da Vibração, na consciência e, de agora em diante, no Amor e no Manto Azul da Graça.
Essas palavras estão aí apenas para fazer ressoar a nossa Comunhão, além de vocês e além de mim, além da

sua entidade e além da minha entidade, nesta forma de comunicação, que não é uma, mas que é bem esta
alquimia, deixando-se ver a realidade de quem nós somos.

Não há diferença entre cada um de vocês.
Não há diferença entre vocês e nós.

Somente os véus da ignorância, que foram colocados sobre este mundo, impediram-nos de vivê-lo, mesmo
vários Irmãos e Irmãs, sempre, em todos os locais, expressando e se expressando em meio à sua cultura,

tendo alcançado esta indizível Graça.
Por que o Amor é uma Graça.

E vivendo o que vocês São (como alguns de vocês o vivem), a Graça se torna permanente.
Há uma Paz que nenhuma satisfação deste mundo pode dar a vocês e disso, eu sei, vocês o vivem.

O Coro dos Anjos se aproxima do seu ouvido.
O meu Manto, que é o seu, cobre vocês.

É aí que vocês encontram a força, é aí que vocês encontram o que vocês São, a partir do instante em que
vocês esquecerem todo medo, toda resistência.

Esse é, eu diria, de algum modo, o desafio de vocês.
Nós o chamamos de diferentes formas: o medo ou o Amor, o sofrimento ou a Paz.

E são vocês que decidem, dependendo de onde vocês estiverem.
Vocês são Livres: vocês sempre foram Livres, no que vocês São, não sobre este mundo.

Então, nós iremos começar.
Mas eu peço, sobretudo, para irem, durante a minha Presença, além das palavras que vocês irão ouvir e entrar

no sentido da nossa Comunhão.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: sentir o coração comprimido, aflito, depois leve, faz parte da Ascensão?

Meu Filho, certamente é isso aí.
Tudo o que é para viver, e que vocês vivem ou irão viver, tem apenas um único objetivo, tem apenas uma única

função: fazê-los viver a Verdade.
Tudo o que ocorre na sua vida, nas suas noites, no que vocês fazem, tem apenas a função de deixar-se viver o
Amor, não assim como vocês poderiam idealizá-lo, projetá-lo ou vivê-lo como vocês o vivenciaram até agora,

mas, sim, penetrando na Essência do Amor que é, eu repito a vocês, o que vocês São.
Então, é claro, muitos sinais, muitas manifestações (novas, para vocês) ocorrem.

Algumas podem ser alarmantes para este corpo de carne, mas a finalidade vai permanecer sempre a mesma
e, efetivamente, faz parte realmente do processo da Ascensão que vocês vivem.

Estejam atentos para deixar-se viver o que se vive.



Estejam atentos para não querer ter explicação nem interpretação, pois, quanto melhor vocês se Abandonarem,
quanto melhor vocês nada forem, melhor vocês irão viver este período.

Aqueles que se soltaram, aqueles que aceitam viver o que é para viver, sabem disso pertinentemente porque
eles vivem isso.

Não porque eles ali aderiram ou porque eles ali renunciaram.
Eles não renunciaram a nada.

Eles não saíram deste mundo já que eles são os seus Irmãos e as suas Irmãs que estão aí.
Eles estão plenamente Vivos, eles estão Liberados, eles são os Libertadores e eles compartilham com vocês

a Dádiva da Graça, mesmo vocês não vendo, mesmo vocês não percebendo isso.
Talvez porque muitos de vocês ainda atribuem uma distância em relação a isso, pois, para estes, há ou

temores, ou porque o momento ainda não chegou totalmente, para vocês.
Quanto mais vocês permanecerem silenciosos, no nível do mental, no nível da interpretação, melhor vocês irão

viver o que vocês têm que viver.

***

Pergunta: com qual corpo ocorre a Ascensão? Isso começa durante a encarnação?

Meu Filho, o que se vive neste corpo, quer ele seja chamado de saco ou de Templo nada muda, pois o saco
contém alguma coisa.

O Templo é um ornamento que contém, ou é suposto de conter alguma coisa e, para vocês, é claro, vocês são
o que está no Interior deste saco ou deste Templo.

O que vocês vivem, nesta carne, na sua consciência, nas suas experiências, na sua vivência, é exatamente a
Ascensão.

Não se preocupem com saber qual é o corpo: será este corpo aí?
Será um corpo mais sutil?

Será o Corpo de Estado de Ser?
Ou será a consciência pura que Ascensiona?

Vocês sabem, é o conjunto deste Sistema Solar que Ascensiona: a Terra como os elementos, os vegetais
como os animais, como vocês mesmos.

Vivendo a Ascensão, vivendo o que se é deixado viver, durante este período, isso se refere a vocês, direta,
individual e coletivamente.

A questão que é colocada através disso está certamente em algum lugar, mesmo se isso não for reconhecido,
o medo de perder este corpo.

Mas assim que você tomar consciência da sua Eternidade, assim que você se instalar na Graça, assim que
você se instalar na sua Essência que é o Amor, o que importa a você este corpo ou um outro corpo?

Pois, a partir do momento em que houver Comunhão, Fusão, a Dissolução está próxima.
Então, quer você esteja neste corpo, neste Templo, neste saco, quer você esteja em um outro corpo, quer

você seja o Sol ou o conjunto dos Universos, isso não faz estritamente qualquer diferença.
Somente o olhar daquele que tem medo vê ali uma diferença.

Você não pode mais duvidar de nada, a partir do momento em que o Manto Azul estiver sobre você, a partir do
instante em que as nossas Presenças estiverem ao seu lado, a partir do instante em que a Onda da Vida

percorrê-lo, pois, naquele momento, você é Absoluto, você é a sua Essência.
Então, seja qual for a forma (a forma não é o que contém a Essência), seja qual for esta forma, seja qual for a
sua Dimensão, o mais importante não é a forma na qual ocorre a Ascensão, mas no Amor em que ocorre a

Ascensão.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: todos nós iremos viver o estado de estase no momento da Ascensão?

Meu Filho, muitos de vocês vivem momentos em que a consciência ordinária não existe mais, momentos em
que vocês não sabem mais nem quem vocês são, nem onde vocês estão, nem o que vocês fazem.

Para alguns de vocês, é extremamente difícil de funcionar como antes, principalmente para aqueles de vocês
que o vivem de maneira acelerada, agora.

Para aqueles que vivem isso há vários anos, esses instantes fugazes em que a obliteração da consciência
deste corpo aparece, assim como do mental, é uma prova suplementar de que ocorre alguma coisa.

Vocês terão, se vocês se interrogarem uns e outros, compartilhando-o, que vocês vivem muitas coisas que são
semelhantes.



Mesmo a expressão podendo ser diferente conforme a revelação do Amor em vocês.
Dessa maneira, a estase corresponde a uma realidade, para alguns de vocês, desde agora.

A Onda da Vida os convida a despertarem.
A Onda da Vida passa também, por vezes, pela dormência deste corpo que lhes parece não mais estar vivo.
Assim que vocês viajam nas Embarcações, fora do seu corpo, quando vocês visitam um Irmão, uma Irmã, ou
quando uma Estrela ou um Ancião ou um Arcanjo fazem uma visita a vocês, ocorre esse mecanismo no nível

do corpo.
Que isso seja em suas noites ou em diversos momentos.

E vocês constatam, naquele momento, que a própria percepção do seu corpo não é mais a mesma.
Ele pode parecer-lhes dolorido e pesado, ele pode parecer-lhes não existir ou não mais existir: é exatamente a

mesma coisa.
A expressão é diferente, é claro, conforme justamente o fato da sua consciência estar instalada, na totalidade,

no que vocês São ou dela permanecer ainda apegada a este corpo e à pessoa que vocês vivem.
Então, sim, os mecanismos nomeados “estase”, alguns de vocês os vivem, por episódios: o corpo não

responde mais, a consciência não responde mais, ou então o mental não pode mais funcionar como antes.
Não se trata de senilidade, mas, muito mais, da sua Ressurreição, na sua Eternidade.

***

Pergunta: todos nós iremos Ascensionar ao mesmo tempo?

Existe um momento final.
Este momento final, como vocês sabem, é a Terra que decide.

Existem, nesse momento, Ascensões individuais.
Todos os sintomas que lhes foram dados, tudo o que vocês vivem, nesse momento, participam da sua

Ascensão.
Somente o sofrimento não pode ali participar.

Portanto, a Ascensão se desenrola ao seu ritmo enquanto não há sincronia da Terra, o que está, como eu já
disse a vocês, extremamente próximo.

E enquanto eu não tiver feito o Anúncio a vocês, o seu Canal Mariano propicia-lhes ouvir e viver Vibrações
novas, o Coro dos Anjos, como eu disse, aparece, os Sons se modificam, dando-lhes o prelúdio do meu

Apelo.
E, evidentemente, alguns ali já responderam.

Nós lhes dissemos, aliás, que muitas vezes, uma das minhas Irmãs ou eu mesma, podemos chamá-los pelo
seu primeiro nome.

Este Apelo é um Apelo individual, por enquanto, chamando-os para despertar.
Alguns de vocês ali responderam.

A Testemunha é, justamente, a modificação desses Sons e a Onda da Vida, é claro, e os processos
modificando, de maneira cada vez mais evidente, para aqueles que vivem isso, as percepções deste corpo.

A sensação é de estar anestesiado ou, pelo contrário, muito sensível, ou de ser apertado, ou de viver os
mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, que lhes dão conta de que vocês não são este corpo.

Portanto, a Ascensão é, precisamente, o que vocês estão vivendo.
A partir do momento em que a Terra foi Liberada, em que a Onda da Vida apareceu, à disposição de cada um,
segundo como vocês acolhem esta Graça, segundo como os seus medos são esvaziados, foram superados

pela ação da Graça, a partir do instante em que vocês não resistirem, vocês sabem o que vocês vivem.
Isso não pode causar qualquer dúvida.

Vocês enfim se encontram, e é isso que os coloca na Paz.
E é isso que põe fim a todos os apegos, a todos os sofrimentos, a todas as interrogações e a todas as

dúvidas.
Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que, por razões que lhes são próprias, ainda não

vivem isso, estarão sempre na dúvida.
Mas a dúvida que eles projetam é apenas a própria dúvida deles.

Vocês, vocês sabem, se vocês o vivem.

***

Pergunta: ter os braços paralisados, encontrar-se bilocalizado, sentir a Lemniscata Sagrada, a
aresta do nariz e o Ponto KI-RIS-TI, são as primícias da minha Ascensão?



Meu Filho, não são as primícias da Ascensão, é já o desenrolar da Ascensão.
Isso faz parte do conjunto dos sinais, do cerimonial e das manifestações que refletem, precisamente, a

Ascensão.
Não há outra maneira de passar de uma forma a outra, de um estado a outro, senão aquela de perceber este

nascimento, esta Ressurreição.
Isso corresponde a modificações do corpo, de que eu falei.

Isso corresponde à consciência de que vocês não são este corpo, mas de que vocês estão neste corpo.
Isso corresponde ao mecanismo da Dissolução, sim, efetivamente.

***

Pergunta: há diferença entre Ascensão e Assunção?

O que eu vivi, encarnada em um corpo de carne, como vocês, foi uma Assunção.
Ou seja, o meu corpo de carne partiu.

O processo é diferente para vocês pois, mesmo se houver Assunção, esta Assunção deste corpo estritamente
de nada irá servir a vocês.

Simplesmente, é necessário, para alguns de vocês, viver a Assunção, ou seja, que este corpo irá Ascensionar,
ele também.

Não para mantê-lo por muito tempo, mas, sim, para viver as memórias, não para vocês, mas que serão úteis
para o que resta a realizar no conjunto dos mundos ainda não Liberados.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, vivendo os mecanismos de Dissolução, vivendo o que vocês São: na
Graça, este tipo de questão não poderá mais tocar de leve em vocês.

Por que, naquele momento, vocês encontram vocês mesmos, vocês vivem isso.
Vocês estão neste corpo, mas vocês sabem que não são este corpo.

E o que vocês vivem se confirma, seja o que for que se tornar este corpo.
Como foi dito, não são vocês que desaparecem, é a Ilusão, é o Efêmero.

Vocês, vocês nascem, vocês Ressuscitam, vocês encontram a Liberdade e o Amor que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, como será cada vez mais o caso durante as nossas vindas, quer seja nos momentos em que vocês
estiverem presentes me escutando ou a outros, quer seja nos momentos das suas leituras ou à escuta, e como

já é o caso para vários de vocês, vocês constatam, ao ler, ao escutar, ao estar presente, que a consciência
desaparece, que vocês adormecem, ou então que vocês passam no Absoluto.

Essa é a estrita Verdade.
Então eu lhes proponho, hoje (e como as suas perguntas se esvaíram), para viver um momento de Comunhão,

de Fusão, de Dissolução, acolhendo o Coro dos Anjos, acolhendo o Amor.
A partir deste instante, Comunguemos, juntos, no silêncio completo das minhas palavras.

Estejam, simplesmente, aqui comigo, com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio, nesta Paz, aí onde mais nada do que é efêmero pode tocá-los, a Graça alcança vocês.
O Coro dos Anjos e a Paz estão aí.

Chamem por nós, nós iremos responder.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Entre nós, a distância foi eliminada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu os convido, e nós convidamos vocês, a todas e todos, para conectarem conosco.
Pois aí onde nós estamos, é aí onde vocês estão, nesta Morada da Paz Suprema, nesta Dádiva da Graça, no

Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio pleno de Amor, pleno de vocês mesmos, há a Totalidade, há o Absoluto.
Há também este corpo, há também este Efêmero, mas eles desaparecem.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu permaneço ao lado de vocês pela Eternidade, se tal for a sua escolha.

Eu volto ao seu apelo, eu volto para todos vocês, acompanhada, esta noite, às 22 horas (hora francesa), pelo
conjunto dos Anciãos, pelo conjunto das Estrelas e dos Arcanjos, para viver a Graça.

Eu os Amo, na Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo. 

************ 
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- Ensinamentos da Estrela CLAREZA -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120719_-_SNOW_1.mp3

Meu nome é SNOW.
Eu estou feliz em falar com vocês.

Eu venho contar uma história.
Esta história está profundamente ligada à história do meu povo, ao que eu fui  em uma encarnação há algum

tempo sobre esta Terra.
O meu povo (como muitos povos que não experimentaram de forma tão dramática, neste momento, pelo
menos, o esquecimento como acontece no ocidente), como todos os povos indígenas, nós já sabíamos,

desde ainda algum tempo, manter a Comunhão com o Grande Espírito e os seus Elementos.
Porque os Elementos da Terra, que nos constituem, quando estamos aqui presentes neste mundo, são os

Cavalos do Grande Espírito.
Hoje, vocês sabem, mesmo os povos nativos perderam, a maior parte deles, esta conexão com o Grande

Espírito que retorna agora a grandes passos, conforme anunciado pela maioria dos nossos xamãs, dos nossos
médiuns.

O que está chegando, nós, os índios, nós chamamos de despertar do Grande Espírito, marcado pelo
despertar da Terra, pelo canto da Fênix que firma o fim do esquecimento.

Os Elementos são os Cavalos do Grande Espírito e, eles também, eles já entoam, sobre a Terra, o fim do
esquecimento.

O nosso corpo pertence a esta Terra.
Desde que nascemos, nós somos compostos pelos Cavalos do Grande Espírito.

Esses Cavalos, há algum tempo e especialmente desde que o tam-tam da Terra soou, começaram a se
movimentar.

Vocês os nomeiam, aliás, no ocidente, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse.
O corpo de carne é constituído desses Quatro Cavalos e, eles também, eles estão começando a se

movimentar.
Então, é claro, os mais eruditos do que eu, falaram-lhes desses primeiros movimentos dos Cavalos: dos

Elementos, em vocês.
Muitos de vocês vivenciaram a realidade ou as primícias disso, mas, hoje, o Grande Espírito deu um impulso a
esses Cavalos para preparar o despertar da Fênix, o retorno do Grande Espírito, seja qual for o nome que lhe

dermos, segundo os nativos ou segundo os do ocidente. 
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*** 

O que a natureza deixa-se ver, um pouco por toda parte sobre a Terra: os Cavalos que disparam, disparam
também em vocês.

Os Quatro Elementos, como vocês os denominam, tornam-se cada vez mais ativos, deixando-se viver, neste
corpo, nesta carne, coisas incomuns para vocês, mas que, desde ainda algum tempo, para os nativos, eram

habituais.
Nós acompanhamos a Terra, nós acompanhamos os seus ritmos, nós acompanhamos os seus Elementos.
Não havia, para nós, qualquer separação entre este corpo e os Elementos da natureza que constituíam este

corpo.
Desde tempos não tão antigos (e durante o tempo, ainda, em que eu estava encarnada no meu povo), nós

podíamos ser o Vento, o Fogo, a Terra e o Ar.
Simplesmente por que nós estávamos conectados, como vocês dizem, com o Grande Espírito.

O que vocês sentem no seu corpo, o que percorre a consciência, é exatamente isso.
Então, sejam quais forem os nomes (quer chamem isso de energia, de centros de energia, ou de qualquer
outra coisa como, por exemplo, o canal de comunicação conosco), tudo isso resulta da ação conjunta dos
Elementos, mas dos Elementos que despertaram, em vocês, assim como eles despertaram sobre a Terra.

E os Elementos, já faz algum tempo, estão se acelerando, eles se tornam cada vez mais impetuosos.
Então, para aquele que está convencido de ser apenas este corpo, isso é um perigo e o perigo pode vir da

Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

*** 

Os Quatro Elementos, os Quatro Cavalos, estão cantando.
Eles cantam o retorno do Grande Espírito.

O Ar torna-se potente.
A Água cobre as terras e o Fogo queima a madeira e a Terra se expande.

Este é o apelo do Grande Espírito.
Então, é claro, aqueles que não percebem o Grande Espírito neles, e os Cavalos que estão em movimento,

chamam isso de catástrofe.
Não há qualquer catástrofe para aquele que está conectado com os Elementos.

Isso é apenas a transformação normal que está em ressonância direta com o retorno do Grande Espírito.
Os povos nativos, onde eles estiverem sobre a Terra, sentem isso.

Vocês ocidentais, abertos, vocês sabem disso.
Aqueles que duvidam, ainda estão em dúvida.

E aqueles que não suspeitam de nada, irão duvidar até o último momento, pois os seus olhos não podem ver,
pois os seus corpos não podem sentir, enquanto os Quatro Elementos não se reunirem, perto do Grande

Espírito, transportados pelo Éter.  
Naturalmente, a Terra e os Elementos apenas estão começando.

Eu sei que, há algum tempo, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes falou dos vulcões, da
Água, dos Ventos e da Terra.

Tudo isso acontece diante dos seus olhos, se vocês sentirem isso.
Tudo isso se relaciona com a sua consciência, se vocês estiverem em um território afetado ou se vocês

receberem as informações de alguma maneira.
Mas o corpo carnal do ser humano é feito de tal modo que a sua consciência o direciona em um sentido ou em
outro, e se essa consciência não quiser ver, ela não irá vê-lo, até o momento em que os Quatro Cavalos forem

reunidos.
E isso está em andamento.

Vocês chamam isso de sinais, aqueles que veem, aqueles que duvidam.
Nós, nós já cantamos o retorno do Grande Espírito, a mudança dos Elementos, a mudança da Terra, a

mudança do Céu e do Ar, a mudança da Água e do Fogo.
O que acontece neste corpo de carne, vocês podem qualificá-lo por um dos Cavalos ou um dos Elementos.

Há o Fogo.
Há a Água: a Água da Terra ou a Água do Céu que flui em vocês, que se aproxima de vocês.

Há o Ar que circula ao redor de vocês.
Há o Fogo no eixo central deste corpo, no peito ou no ventre ou na cabeça, ou nos três.

E isso está perfeitamente de acordo, pois nós somos constituídos, quando estamos nesta carne, da mesma
natureza que a Terra. 

*** 



O Grande Espírito começou a se fazer sentir.
Os Elementos despertam, sobre a Terra como em vocês.

Então, é preciso estar à escuta porque a um dado momento, quando os Elementos se colocarem em
movimento, vocês não podem diferenciar entre este corpo e o corpo da Terra.

Vocês são a mesma realidade.
Então, o que se eleva dos vulcões, eleva-se em vocês.

A água que se instala sobre a Terra é a Água que cobre vocês.
E isso é o mesmo para os Quatro Cavalos, esses Quatro Cavaleiros.

A partir do momento em que vocês tomarem consciência do que acontece em vocês, ou que vocês tomarem
consciência também do que acontece sobre a Terra, quer seja com alegria ou pavor nada muda, porque vocês

constatam que, naquele momento, pouco a pouco, a impressão de estarem separados da natureza, dos
Elementos, de tudo o que vive sobre a Terra, vai desaparecer.

Se o vento se erguer, de maneira mais tempestuosa do que antes, ele se ergue também em vocês.
Tudo isso para dizer-lhes que a separação artificial entre o que está dentro e o que está fora, vocês irão vivê-la,

assim como o seu desaparecimento.
Alguns Anciãos já lhes falaram dos Véus.

Eu, eu lhes digo que os Elementos que estão visíveis para vocês (porque vocês os vivem ou porque vocês
ouviram falar), são vividos também em vocês.

Vai chegar um momento em que vocês serão o Vento, vocês serão o Ar, vocês serão o Fogo, e vocês serão a
Terra, levando-os, necessariamente, a não mais separar vocês do resto. 

*** 

O Grande Espírito envia os seus Cavalos como uma última advertência.
Esta advertência não é nem uma catástrofe, nem um castigo, mas vem agitar o que não tinha sido ainda agitado

em vocês.
O fogo da Terra é também o seu Fogo.

A água que muda de lugar, muda de lugar também em vocês.
O que vocês observam ou disso que vocês ouvem falar (ou o que vocês vivem no território onde vocês estão)

ocorre exatamente da mesma maneira, em vocês.
Em breve, vocês não poderão nem ignorá-lo, nem negá-lo, pois vocês irão vivê-lo.
Os Véus sobre os Cavalos desapareceram, como eles desapareceram em vocês.

Se vocês forem Liberados, a Terra é Liberada.
A carne da Terra está mudando.
O Céu da Terra está mudando.

O seu Céu está mudando.
A sua Terra está mudando.

Tudo o que vocês podem viver neste corpo, é vivido sobre a Terra.
Não é somente uma analogia ou uma ressonância, é a mesma coisa: não há diferença e isso, se vocês não o

viverem, vocês irão vivê-lo.
Quanto mais os Cavalos acelerarem o seu movimento, a sua manifestação, vocês irão constatar que, mais,

este corpo acelera, ele também.
O que vocês chamam de Vibrações são as mesmas, para a natureza, como para vocês.

Do mesmo modo, há Irmãos e Irmãs que vivem isso da mesma maneira, no momento, há territórios que o
vivem, e há Irmãos e Irmãs que não o vivem, e há territórios que não o vivem. 

*** 

Neste país, vocês estão em um território onde os Cavalos ainda não aceleraram realmente, mesmo se vocês
estiverem adiantados, para alguns de vocês.

Mas há um momento em que, quando o apelo do Céu soar, tudo isso vai se igualar.
E o efeito dos Cavalos, dos Elementos, não será mais o mesmo, segundo o que vocês prepararam ou não

prepararam.
A única preparação agora é, sobretudo, estarem abertos ao Grande Espírito.

Isso não é para refletir ou para preparar as circunstâncias exteriores em relação aos Cavalos, mas, sim, para
preparar os seus Cavalos para vocês, porque são vocês que os conduzem e a melhor maneira de conduzi-los

é deixá-los agir.
Quando essa ressonância for se instalar, vocês irão constatar (como o meu povo pôde constatá-lo, em tempos

não tão remotos) que vocês também são o Fogo, assim como a Terra, como o Ar e como a Água, sem
qualquer dificuldade.

Se vocês deixarem os Cavalos agir, se vocês deixarem os emissários do Grande Espírito trabalhar, eles irão
transformar, do mesmo modo, a sua Terra, como a terra da Terra, o seu corpo.



Assim como a árvore não pode resistir ao Fogo, assim como a Terra não pode resistir à Água que se instala
sobre ela, vocês também, vocês não podem resistir.

Somente aquele que se opõe ao Grande Espírito acredita que pode resistir à investida do Grande Espírito.
Isso tem apenas um tempo e este tempo está concluído.

O apelo da Fênix, o apelo da Terra, o apelo dos Cavalos, está em vocês.
Se vocês viverem isso, não haverá mais Interior ou exterior.

Vocês serão e vocês irão se tornar aquilo que vocês São: o Grande Espírito.
Tudo o que estiver separado, dividido, não poderá ser mantido, em vocês, como ao redor de vocês, pelos

Irmãos e as Irmãs, como pela própria Terra. 

*** 

Um Ancião lhes disse: haverá uma nova Terra e novos Céus.
Ninguém jamais lhes disse que essa nova Terra e esses novos Céus seriam uma arrumação, mas é, sim, algo

de novo, totalmente.
Do mesmo modo que os Elementos que estão trabalhando, em vocês, fazem-nos descobrir algo de novo.

O que vocês São, no Grande Espírito, não é mais condicionado pelo medo, pela ausência do Grande Espírito.
Então (como eu disse nas minhas poucas intervenções anteriores), vão para a natureza, afastem-se, mesmo

que por alguns momentos, do que foi fantasiado pelos Irmãos e Irmãs privados do Grande Espírito.
Vão para o que é natural, que isso seja no que entrar no seu corpo, porque esse corpo não precisa de coisas

transformadas pelo pensamento de ninguém: o alimento natural, menos processado, é o que lhes será
conveniente.

Busquem a madeira, porque a madeira da floresta já encontrou a totalidade do Espírito.
Busquem a companhia de água, porque a água também recebeu o seu batismo do Alto.

Desfrutem, o máximo que puderem, do que a natureza lhes oferece, aí onde vocês estiverem.
Isso irá lhes permitir uma melhor harmonização e uma melhor sincronia com o que a natureza tem para dizer-

lhes, para dar-lhes, porque ela também vive os Quatro Cavalos.
A natureza não resiste ao Grande Espírito.

O ser humano, ele resiste.
Então, eu sei que outras Estrelas e outros Anciãos deram-lhes os sinais para observar, a fim de saber se tal

Irmão ou tal Irmã pode ressoar com vocês.
Não questionem isso com a natureza, porque ela irá ressoar, necessariamente, com vocês, a partir do

momento em que vocês deixarem os seus Cavalos, já modificados, agirem em vocês. 

*** 

Peguem o orvalho da manhã sob os seus pés, porque a Onda da Vida e a Graça, como vocês nomeiam, já
estão aí.

Não se esqueçam do Sol e do Céu.
Voltem o seu olhar para outros lugares do que para as suas preocupações, durante alguns instantes.

Olhem para o céu à noite.
Olhem para as nuvens, porque elas levam os Cavalos.

Olhem para as cores, porque olhando para elas, vocês irão transcender o que vocês olham e vocês irão
começar a comungar, também, com os Elementos na natureza.

Isso irá reforçar a sua capacidade para se comunicar, pelo Amor, conosco e com os Irmãos e as Irmãs que se
voltam, eles também, para o Grande Espírito.
A natureza, mais do que nunca, é a sua ajuda.

Eu diria mesmo, para muitos, o seu bálsamo, porque tudo o que vem da Terra acolheu, em si, a liberação da
Terra, quer sejam os alimentos que não foram modificados, quer seja a madeira, as águas e até mesmo o que

vem da Terra: as pedras e os cristais.
Há sempre algo para vocês na natureza, e muito mais do que antes, agora que os Cavalos estão em ação.

Lembrem-se disso nos momentos em que a dúvida, o medo, a cabeça, se manifestarem e puderem impedir de
estarem conectados com o Grande Espírito.

Tudo está aí, na natureza, e tudo estará aí cada vez mais facilitando, tudo ali estará cada vez mais vivo.
Voltem-se para ela e ela irá se voltar para vocês.

Pois os Cavalos da natureza irão, ao entrar em contato com vocês, fazer desaparecer o que é justamente o
responsável pelo medo: a diferença que vocês fazem entre vocês e o exterior.

É graças à natureza que vocês terão maior chance de viver que não há Interior e nem exterior, preparando-os
para o Grande Espírito, assim como para a nossa Presença ao seu lado.

E isso vai facilitar ainda a sua capacidade para nos sentir e para nos viver. 

*** 



*** 

A ajuda está na natureza.
Ela não está nas imagens projetadas das suas telas.

Ela está nesse contato, direto e íntimo, que vai deixar-se viver que vocês são a árvore, a água, o Sol, o Céu, as
nuvens, tudo ao que vocês prestarem atenção, desde que vocês olharem isso com todo o seu Ser.

O Grande Espírito já está aí.
Os Elementos da natureza estão transformados e eles estão um pouco adiantados em vocês.

Sirvam-se disso, porque a natureza irá facilitar todo o resto em vocês.
Eu não lhes peço, nem aconselho, para viverem na natureza, é claro, mas para vocês ali mergulharem.

E peçam, peçam ao Grande Espírito, aos Quatro Cavalos, aos Elementos, para entrarem em vocês e vocês
irão eliminar esta separação fictícia, vocês irão eliminar todas as barreiras, vocês se tornam permeáveis e

vocês irão para a Transparência.
Isso irá cultivar, em vocês, a Humildade e a Simplicidade e vai deixar-se, se este ainda não for o caso, viver o

batismo da Água e do Fogo, neste corpo.
Mais do que nunca, o Céu, a Terra, os Elementos, são a sua ajuda.

Mais do que nunca, se vocês superarem o olhar exterior, mesmo no excesso desses Elementos, vocês irão
encontrar a força e o Amor.

Se vocês consagrarem cinco minutos (se vocês não tiverem esse tempo, pelo menos, achem-no) a fim de
olhar para algo na natureza, para algo na Terra, para algo no Céu, vocês vão sentir bem, bem depressa, os

efeitos.
Assim como durante a liberação do Sol, os Anciãos, alguns deles, disseram-lhes para olhar para o Sol, para

colocar-se na frente do Sol: é o mesmo para o que acontece sobre a Terra, agora.
Os locais onde os Quatro Cavalos estão mais ativos, fora desse território, são elementos importantes do apelo

da Fênix e de MARIA, para esses povos.
Eu retomo uma expressão do Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV): o que o olhar exterior pode

por vezes chamar de morte, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Lembrem-se disso.

A natureza vai lembrá-los de maneira forte e evidente.
A natureza não é um inimigo, ele é sua aliada (o que quer que ela diga, o que quer que ela faça) porque no fogo
mais intenso, na tempestade mais intensa, na inundação mais intensa, no tambor mais estridente da Terra, há o

que é necessário para abrir o Espírito.
O mais importante está aí.  

Então, é claro, se vocês permanecerem no olhar exterior, o olhar exterior apenas vai ver nisso um dilúvio, um
apocalipse, no seu sentido trevoso.

Mas se vocês aceitarem escutar a natureza no que ela tem a lhes dizer, isso será tudo, exceto isso.
Qual olhar vocês colocam?

Disso irá resultar a facilidade, deste corpo que vocês habitam, de viver o que pedem os Elementos. 

*** 

Aproveitem, nesses tempos, no seu território ou em outros lugares, as mudanças ou acelerações, quer seja da
Água, da própria Terra, do Ar ou do Fogo.

Pois o que se manifestar no seu território, irá se manifestar no seu corpo.
E o que se manifesta no seu território, em relação aos Cavalos, tem algo a dizer-lhes, de essencial.

Não é por nada se o Fogo estiver mais forte em alguns territórios, enquanto a Água estiver mais forte, em
outros territórios.

O território onde vocês estão tem o que falar para vocês.
Ele tem que entregar alguma coisa e entregar a vocês mesmos.

Se vocês estiverem atentos, ele vai dizer.
Não fiquem assustados, seja qual for o cavalo que se manifestar a vocês, aí onde vocês estão, mas ouçam-no.

Se o Céu ribombar em cima de vocês, não tenham medo dos relâmpagos.
Se a água cobrir o solo, não temam a água.

Se o seu fogo queimar os seus bosques, não temam o fogo, mas ouçam o que ele tem para lhes dizer, porque
a mensagem é para vocês, aí onde vocês estão, e se vocês a escutarem, naquele momento vocês irão viver,

real e concretamente, que não há Interior algum, nem exterior, que vocês estão em casa, por toda a parte.
Isso ai pôr fim, definitivamente, ao isolamento e ao sofrimento.

Naturalmente, isso é possível também com os nossos Irmãos e nossas Irmãs que se voltaram para o Grande
Espírito e que vivem os seus sinais, que vocês conhecem.

Voltem-se para eles, do mesmo modo que vocês podem voltar-se para nós.
Nós estamos aí para isso.

Não façam diferença entre nossos Irmãos e nossas Irmãs que estão em um corpo, e nós, daqui onde estamos,



e a natureza.
Aí onde vocês estão, vocês são nutridos pelo céu e pela terra daí onde vocês estão.

Aceitem ver e alimentar-se das modificações dos Elementos que ocorrem aí onde vocês estão.
Não há que se preservar disso, não há que evitá-lo, mas, sim, que recolher a mensagem, do lugar em que

vocês estão.
Porque, se vocês aceitarem esta mensagem, então, o Grande Espírito estará aí. 

*** 

Da sua capacidade para se comunicar, para comungar com a natureza, daí onde vocês estão, vocês vão sair
abertos e em paz.

Isso é muito fácil, isso não requer uma cogitação, isto não requer uma compreensão, mas, sim, um mergulho
no que os Cavalos têm para dizer-lhes.

Lembrem-se: a madeira, a Água, o Fogo, a Terra, o Ar, os animais, já vivem a movimentação dos Elementos e,
aliás, alguns irmãos animais que nos deixam, eles reencontram o que eles são.

Não vejam isso, aí, tampouco, com um olhar exterior, como algo de catastrófico, porque o seu olhar exterior
está falsificado.

Se vocês chegassem a penetrar na essência dos golfinhos que deixam a Terra, vocês iriam perceber a sua
imensa alegria, e não um sofrimento.

Mais uma vez, tudo depende do olhar, exterior ou interior: aquele da cabeça ou aquele do Coração.
E o Coração não diz, de qualquer maneira, a mesma coisa que a cabeça.

Cabe a vocês viverem essas experiências, cabe a vocês decidirem isso e cabe a vocês verem a Verdade no
Coração, e não somente segundo as aparências que se deixam ver. 

*** 

A Terra e o Sol estão Liberados.
Vocês estão Liberados.

Vocês estão regenerados, ressuscitados, como diriam alguns.
Novos Céus, uma nova Terra: é agora.

O Grande Espírito e a Terra entraram em acordo.
Da mesma forma que os Elementos entraram em acordo com vocês.

Quer vocês estejam fechados ou abertos ao Grande Espírito, nada muda.
O Céu, o Grande Espírito é o mesmo para todos, e os efeitos da sua Luz, do seu Sopro vindo do cosmos, é o

mesmo para cada um, agora.
Certamente, o olhar da cabeça vai falar sobre algo que não é normal.

Mas o olhar do Coração sabe que isso é normal e até mesmo indispensável.
Cabe a vocês decidirem onde vocês se colocam.

Vocês vão seguir aqueles que têm medo e que contribuíram para afastar o Grande Espírito?
Ou vocês vão ouvir o que nós dizemos a vocês, o que lhes dizem os seus Irmãos e as suas Irmãs no

Coração?
O que lhes diz a natureza?

O acontecimento é o mesmo, mas a mensagem recebida é diferente.
Isso existe unicamente no que vocês creem ser, no que vocês pensam, na cabeça.

Se vocês deixarem o Vento, o Ar, o Fogo e a Terra agirem, na natureza, bem, vocês vão ver que, bem
depressa, isso vai mudar. 

*** 

O que eu lhes digo, neste dia, não poderia ter sido dito a seis meses atrás.
Era preciso que a Onda da Vida, precedente do centro da Terra, chegasse, não somente em vocês, mas à

superfície da Terra, e penetrasse, de alguma forma, na natureza.
Isso foi realizado e será cada vez mais fácil a partir de amanhã.

Não se esqueçam disso.
Vocês irão constatar, por si mesmos, a verdade do que eu lhes digo e do que as Estrelas me encarregaram de

lhes dizer, porque eu sou aquela, com a minha Irmã NO EYES, que conhecemos melhor a Terra, na sua
essência e na sua Vida.

Eu não posso lhes dizer nada de melhor senão para vivê-la, para experimentá-la.
Façam isso, sem pensamentos prévios, sem nada pedirem além de estarem imersos, e vocês vão ver.

A Água não é mais a mesma.
A Terra não é mais a mesma.



O Fogo já não é o mesmo.
E o Ar, também não.

O Grande Espírito os insuflou com algo que estava perdido e que foi encontrado.
Então, vivam-no e vocês vão ver.

Não há diferença, para viver isso, entre um Irmão e uma Irmã de um povo nativo, hoje, e um ocidental, entre um
citadino e um camponês.

É preciso ainda que o citadino vá até lá.
É preciso ainda que o camponês se volte realmente para a natureza e mergulhe nela.

Mas todos vocês têm a mesma possibilidade de nela imergir e de ver, com o Coração, o que vai acontecer.
À noite também, os raios do Grande Espírito são mais fáceis de viver, porque o Sol está do outro lado.

Então, os raios do Cosmos estão, naqueles momentos, muito mais intensos.
Vocês irão constatar, aliás, que durante a noite acontecem coisas cada vez mais marcantes, e os que não

dormem constatam que esse corpo de carne põe-se a tremer, a manifestar coisas que não estavam aí antes,
muito mais à noite.

 Aproveitem.
Vivam isso.

Mais nenhuma dúvida poderá, então, invadi-los. 

*** 

Aí está o que eu tinha que transmitir para vocês.
O Grande Espírito, seja qual for o nome que vocês derem a ele, vocês (A FONTE, o próprio Absoluto), os

Elementos, tudo isso está no lugar, a partir de amanhã.
Eu os convido então a fazer a experiência, assim que o Manto Azul da Graça for, na totalidade, colocado sobre

a Terra e sobre vocês. 

*** 

Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito tranquilize vocês.

Fiquem em Paz e, então, eu os abençoo em nome d'Ele.
Eu lhes digo até mais tarde.

Obrigada. 

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea98e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-19_juillet_2012-articlea98e.pdf
19 de julho de 2012 

*** 

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-19_juillet_2012-articlea98e.pdf
http://autresdimensions.info/articlea98e.html


Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.

Vamos, então, trocar.

Questão: poderia dar-me a frase a formular para refutar meu apego ao meu marido, do qual estou
separada?

Eu sei que é o medo do abandono que eu quero superar.

Não é uma frase que refuta: é o ato.
Qualquer que seja a frase, ela lhe pertence.

Eu não posso, portanto, dar-lhe a frase.
O ato de refutar não se importa com palavras ou a formulação.

Não é uma afirmação, mas, efetivamente, a consciência e o mental que se leva à própria refutação.
As palavras não têm qualquer sentido.

Nenhuma palavra a fará superar o medo do abandono: é a consciência da refutação que agirá.

Questão: qual é esse «Eu» que não tem mais sentido algum, mas que não desaparece no Absoluto?

Mas, na medida em que você é Absoluto com forma, como você quer que o «Eu» desapareça, enquanto esse saco de
alimento não está morto?

O «Eu» funde-se no Absoluto: você passa de um ao outro e do outro ao um, sem qualquer problema.
O «Eu» é transmutado, transformado.

Ele é aniquilado.
Ele desaparece no Absoluto e volta, assim que você volta em seu «Eu», ou seja, a esse saco (também, no «Eu sou»).

Enquanto o saco de alimento e de pensamentos está aí, você é Absoluto com forma.
O que quer que lhe seja dado a viver (e o que quer que você se dê a viver), o que resta não é o «Eu», quando você

está no Absoluto com forma.
É o observador, imóvel (que sempre esteve aí), que vai traduzir pelo «Eu», porque é o «Eu» que você vive, quando o

observador está em um saco, mas ele observa o saco.

Questão: o Absoluto é um mosaico de Êxtases comuns da Essência de todas as Consciências que
passaram pela Dissolução?

Não é um mosaico porque, se falta uma peça no mosaico, não é mais um mosaico: é um holograma.
Ou – se prefere – o Centro em cada Centro: o Centro presente por toda a parte e em cada ponto.

Não é uma assembleia, não é uma reunião.
Portanto, não pode ser um mosaico.

Questão: o Absoluto revela-se quando não existe mais qualquer percepção/sensação, ali compreenda a
percepção/sensação do coração do Coração?

O Absoluto não conhece qualquer percepção, qualquer Consciência.
Ele apenas conhece o Centro, em todo Centro.

O coração do Coração ali é sobreponível.
Não é mais o que gira em seu peito, mas o que está imóvel em seu peito, pode-se dizê-lo.

Questão: de seu ponto de vista, o que é uma origem estelar?
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Uma origem estelar é, simplesmente, o momento em que você começou a experimentar um afastamento consciente
(uma saída), no Si (sem rupturas), real.

Essa origem estelar dá, de algum modo, uma coloração à Expansão (uma coloração à experiência), de acordo com a
quantidade presente em tal ou tal elemento que se encontra, também, no saco de alimento.

Ela dá uma ressonância.

Essa ressonância é, ainda, no Si, mas para além da forma, para além de todo «Eu», para além de todo Véu, para
além de toda percepção, também, se não é, justamente, a coloração e a ressonância específica de uma estrela.

Mais, a própria estrela é Absoluto.
A Passagem faz-se através da estrela e, portanto, toma sua coloração naquele momento.

Mas a própria estrela é Absoluto, religada, de um lado, à FONTE e ao conjunto do que é nomeada estrela.

Questão: eu continuei a desengajar-me dessa identidade, desse falso Centro.
O Abandono está aí, por lufadas, mas o caos volta, por vezes.

Eu aceito, refuto.
Esse é o último caos?

Só você pode dizê-lo.
O caos é uma identificação ao «Eu», à pessoa.

O que quer dizer que, tanto o Si, em sua Última Presença, como o Absoluto não estão, ainda, suficientemente
distinguidos no «Eu».

Existem, ainda, apegos.
O fato de vê-los não é o caos, mas é preciso atravessá-los.

Questão: desde que vivi Shantinilaya, tenho a impressão de ser apanhada pelo «mim» (seus pensamentos
parasitas, seus pesos).

O que aconteceu?

Nada aconteceu.
O que se vive, agora, para além da noção de último caos, é a travessia do que deve ser atravessado.

Isso é destinado a mostrar-lhe onde você mesma situa-se.

Enquanto você procura uma causa exterior, você se engana.
É você e seu «Eu» que saíram do Manto.

Isso dito, é preciso atravessá-lo.

Você não pode julgar, de modo algum, o que você vive deixa afastar-se (se você o faz), ainda mais, do que você É.
O efeito não é perceptível no instante.
O que você viveu é uma experiência.

O Manto Azul da Graça concorre para estabelecer o Absoluto.
Mas você não desapareceu: a prova.

Nada é definitivo enquanto vocês não estão estabelecidos no Absoluto.
Apenas o ego é que chama de recaídas, porque ele quereria manter, sem parar, o Manto (etc, etc): a prova.

Há, portanto, um apego à experiência vivida, que é um obstáculo.

Enquanto você crê e espera que o Manto Azul da Graça vá instalar-se, definitivamente, você se afasta de você.

Não sejam apegados às suas experiências: vivam-nas, sem apegos.
E atravessem o que há a atravessar.

Dito em outros termos, não se ocupem com suas experiências: vivam-nas.
Não as julguem.

Não as interroguem.

Questão: eu não posso responder à questão: «quem é você?», mesmo se, cada vez mais, aconteçam
coisas engraçadas no saco.

É, efetivamente, muito engraçado.
E será cada vez mais engraçado.

Portanto, o que é engraçado – no sentido de bizarro ou de humorístico – mostra-lhe que algo acontece.
Mas esse algo que acontece, observe-o: não se identifique a ele.

Quanto a saber se você é cada vez menos uma pessoa, há graus.
Quem disse isso?

Você será uma pessoa enquanto esse saco está aí.
Eu repito: é o olhar.

Você não pode suprimir sua pessoa enquanto esse saco está aí.
E, se você a suprime, o que é que a suprime, se não é a própria pessoa?

Mudar de olhar dá-lhe a ver que não é cada vez menos, mas que é radical.
Vá mais longe.
Ou mais perto.



Questão: como compreender a vastidão do Desconhecido com a ajuda do mental redutor?

Mas quem quer compreender, fora o mental?
Ele não pode compreender.

Tudo o que eu disse é, justamente, para parar de compreender.
Enquanto vocês estão no processo de compreender o que quer que seja, vocês nada compreenderão.

É, justamente, quando não há mais compreensão, que tudo está aí.

É, muito exatamente, o que eu disse, todas as vezes que eu vim: vocês não podem compreender.
O que compreende é o «Eu».

E o «Eu» não pode compreender o que ele não conhece.
Portanto, querer colocar-se, ainda, do ponto de vista do «Eu», para compreender o que vocês não conhecem – e não

podem conhecer – mostra o quê?
Um mau ponto de vista.

Um mau lugar.

O Absoluto não pode ser compreendido: ele apenas pode ser vivido.
Nenhuma compreensão, nenhum livro pode realizar isso: é a partir do instante em que você para de compreender –

ou de querer compreender – que o que sempre esteve aí se revela a você.

Questão: por que é preciso, ainda, arrastar esse cadáver?

Onde está o cadáver?
Esse saco de alimento vive.

Então, deixe-o viver.
Ele não é, jamais, um obstáculo.

Não é esse saco que é um obstáculo: é você, quando você se coloca no «Eu», naquele que quer compreender, que
quer apreender, que quer apropriar-se, que procura, em algum lugar, o que já está aí, que quer a Luz, que procura a

Luz.

Mas você não pode procurar o que você É.
Portanto, não há cadáver.

É uma má perspectiva.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu diria, para terminar (e é o que eu já disse, não sei quantas vezes): não é um problema de compreensão,
não é um problema de busca, não é um problema de encontrar, não é um problema de ver cadáveres ou livros.

Não é um problema de separar-se amigos.
O problema é vocês.

Mudem de ponto de vista.
Soltem aquilo que vocês creem ter: todas as suas aquisições, todos os seus esforços.

O Absoluto não é um esforço: é um Abandono.

Façam cessar toda vontade.
Façam cessar toda diligência que consista em querer apropriar-se e compreender.

Rendam tudo.
E o saco, deixem-no viver.

A partir do instante em que você se opõe a esse saco, chamando-o de cadáver, você, verdadeiramente, não viveu o
Abandono.

Não é um cadáver, é um saco de alimento.
Um cadáver retorna à terra: não há mais vida dentro.

O que vocês podem tentar compreender, vivendo-o, é o que quer dizer mudar de ponto de vista.
O que é que muda de ponto de vista?

A consciência, o observador.

Eu lhes repeti – não sei quantas vezes – o exemplo do teatro.
Vocês estão na cena e perguntam-se como ser aquele que está sentado como espectador: mudem de ponto de vista.
Enquanto vocês estão centrados em sua pessoa, em sua Luz, em seus amigos, em seus cadáveres, em seus medos,

o que isso quer dizer?
Que vocês se apropriam.

É exatamente o inverso do Abandono.

A necessidade de possuir possui-os.
Tudo está invertido.

Portanto, retornem ao bom sentido.
Nada procurem, porque nada há a procurar.

Nada eliminem: nada há a eliminar.

Enquanto vocês procedem assim, tudo é obstáculo.
Quem cria o obstáculo?

Quem comprou os livros?
Quem tem um cadáver junto a ele?



Reflitam e refutem.
Não eliminem.

Os princípios da refutação foram enunciados.
Eu expliquei a que isso devia conduzir, e muito facilmente.

E vocês olham, ainda, o que possuem: o passado, os livros.
Reflitam nisso.

Eu não disse compreender.
Vocês não podem compreender enquanto estão nesse corpo limitado.

Mas vocês não são esse corpo limitado.
Mas esse corpo limitado, deixe-o viver a vida dele.

Deem-se conta de que a maior parte dos questionamentos tem-se, sempre, na mesma coisa: o medo do abandono.
E, justamente, o problema é o de Abandonar-se.

E vocês falam do medo do abandono, de um marido, de um cadáver, de um livro ou de um amigo.
Não são eles que vocês devem abandonar.

Eles são efêmeros.
Eles desaparecerão como vieram: como vocês, como nós todos, quando estamos aí.

Mudem de olhar e de ponto de vista.
Eu lhes peço para olhar o Cento, e vocês me falam da periferia.

Eu lhes peço o ponto de vista daquele que não se move – o observador e o Absoluto – e vocês falam da pessoa.

Apreendam isso: nada há a compreender.
É simples: revertam seu ponto de vista e constatarão, vocês mesmos, os efeitos.

É a mesma coisa para a Onda de Vida, para o Manto, para o Canal, para tudo isso: deixem fazê-los, mas nada façam.

Trabalhar nas Vibrações, isso ocupa, isso desenvolve o Si, para permitir a ele tocar o Último Si (ou Presença).
E, depois, de nada mais se ocupem.

Então, se não há mais questões, BIDI saúda-os e Ama-os, vocês, o Absoluto.
Vocês são ele.

Todo o resto não existe, é efêmero.
Isso não quer dizer que seja preciso fazê-lo desaparecer ou considerá-lo por outra coisa que o que ele é.

É, verdadeiramente, o ponto de vista.

BIDI saúda-os.
Até mais tarde.
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Meu nome é IRMÃO K. Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão.

... Partilhando a doação da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia, para tentar exprimir o que é, a priori, complexo, mas espero que através da nossa
Comunhão, as Vibrações e as palavras que vou empregar, permitirão simplificar. Iremos abordar o tema da
não-percepção, levando, como sempre, de início, a definir o que é a percepção e em qual quadro ela se
inscreve, em relação à consciência e em relação à vida tal como vocês a conhecem e tal como ela é.

A consciência em encarnação, qualquer que ela seja, baseia-se na experiência de sua própria percepção, ela
se baseia sobre um certo número de elementos que lhe permitem interagir, de forma permanente, com si
mesma e com o conjunto de viventes sobre este mundo.  A consciência vai então apresentar um certo número
de atributos que vão resultar em  um certo número de eixos, mais ou menos presentes, mais ou menos
importantes.

O primeiro desses eixos concerne à concepção, e entendo por concepção tudo o que pode ser um modo de
interação, no sentido amplo, e que é oriundo diretamente dos mecanismos do pensamento, dos mecanismos
de adesão às crenças assim como do conjunto das experiências da encarnação tendo imprimido, no ser, um
certo número de elementos. Vem em seguida a percepção. A percepção é a capacidade da consciência
de receber e emitir um certo número de elementos lhe permitindo, através dos sentidos, e para
alguns, além dos sentidos, receber um certo número de sinais que vão, de maneira inelutável,
encontrar-se em interação, em um primeiro momento, com a percepção ela mesma, a concepção e a
percepção então em interação.

No nível da concepção, nós podemos deixar entrar também a educação da própria sociedade, a própria cultura,
o meio cultural, o conjunto dos afetos, o conjunto das experiências que foram conduzidas após o aparecimento
neste mundo, que seja nesta vida ou no que é denominado correntemente outras vidas.

A problemática é que a consciência do ser humano em encarnação apresenta um certo número de
filtros. Esses filtros foram nomeados Véus.
Esses Véus, que podem, em um primeiro momento, facilitar o acesso à outra coisa além do que é visível ou
percebido pelo comum dos mortais, não é mais, como vou tentar lhes explicar e demonstrar, do que um filtro
que modifica, certamente, a percepção, dando a ver o que é invisível para os sentidos mas que não é menos
colorido, ele também, pelas suas próprias concepções, suas próprias ideias, suas próprias organizações,
Internas e também sociais.

Falarei então da percepção limitada, no sentido em que é a percepção correspondente aos sentidos habituais
e comuns a todo ser humano, mais ou menos acentuados, mais ou menos evidentes, quer isso se trate, por
exemplo, da audição onde, no plano estritamente físico, existem é claro, tanto déficits de audição como
uma audição que é qualificada de absoluta, o ouvido absoluto.

A consciência evolui então, e se manifesta, por um mecanismo que foi chamado projeção da consciência, em
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meio a um ambiente dado, que vai dar as percepções. Percepções sensoriais, percepções ligadas às
concepções inscritas tanto no humano  como na sociedade.
Da interação, por exemplo, da concepção do humano e da concepção da sociedade resulta uma adequação ou
uma inadequação do humano em relação ao seu ambiente.

A percepção pode também fazer apelo ao que eu nomearia a percepção expandida. É essa que eu lhes
descrevi por tê-la vivenciado no momento de um choque  vivido em minha encarnação passada. 
Essa percepção expandida excede o quadro dos sentidos, excede portanto o quadro usual e vai se traduzir por
uma amplificação da percepção, excedendo largamente os quadros usuais e se dirigindo, a algum lugar,
maravilhoso, que era então invisível na percepção limitada.
A percepção expandida se dá em um modo não sensorial, mas extrassensorial,podendo fazer apelo,
eventualmente, a sentidos mais sutis do que aqueles que lhes são conhecidos, como por exemplo a
clarividência, a clariaudiência, a clari senciência, a intuição.  Essa percepção expandida dá então acesso ao que
é qualificado de invisível ou de não percebido pelos sentidos ordinários.
Não esqueçam que a percepção limitada (como a expandida) vai necessariamente encontrar-se confrontada a
suas próprias experiências e a suas próprias construções mentais e também afetivas.

A percepção limitada, como a percepção expandida, correspondem ambas a projeções da consciência que
provocam, em retorno, um sinal podendo ser ele também, e sendo, necessariamente filtrado pelas concepções
e também pelos diferentes filtros chamados corpos sutis que têm, eles mesmos, apenas permitido perceber o
que era então não visível, não percebido no sentido da percepção limitada.  Um como o outro são então
condicionados e condicionantes. Eles não são livres da interferência da consciência, eles não são livres do
julgamento, não são livres do livre-arbítrio mas se inscrevem segundo um princípio chamado evolução,
específico deste mundo.

Toda concepção, limitada como expandida, vai modificar os véus que permitiram essa percepção. O primeiro
dos véus concerne, evidentemente, ao que eu chamaria o afeto ou o afetivo, em seu sentido mais
amplo, correspondendo ao corpo astral, ao corpo emocional ou, se vocês preferem, ao corpo de
desejo. Como resultado, podemos dizer que tanto o que é visto na percepção limitada como na percepção
expandida resulta, de uma certa maneira, da qualidade do corpo de desejo, de sua presença, de sua rarefação
mas também do que constitui as concepções que interagem com esse corpo de desejo, chamado corpo
mental ou o véu mental.

O véu mental é constituído das crenças, das ideias e das experiências que ajudaram a formar, a
construir diretamente a personalidade, dando-lhe um quadro de referências e de ajustamento ao
ambiente.  O ambiente sendo ele mesmo formado, através da cultura, da educação, da experiência vivida com
familiares e as diferentes relações construídas, faz com que a mesma realidade deste mundo não se traduza
pelo mesmo real no sentido da concepção, para cada Irmão e cada Irmã.  A diversidade das crenças, das
ideias, das emoções e dos afetos traduz indiscutivelmente esse princípio e é o que faz a diversidade, a riqueza
do que é chamado a vida deste lado aqui em que vocês estão.

Nenhuma dessas percepções dá conta da Verdade absoluta ou do real. Muitas vezes foi dito que o
invisível não era a verdade sobre este mundo e que o que era visível para os olhos, para os sentidos ou para
as percepções era apenas filtrado, de alguma maneira e confrontado, de alguma maneira, a suas próprias
experiências.
Assim sendo, por exemplo, o que é chamado por sentimento. Muitos Irmãos e Irmãs confiam em seus
sentimentos, sem duvidar um segundo que o sentimento é, ele também, passado pelos filtros do véu
astral e do véu mental. E portanto ele também submetido a uma dualidade inexorável já que existem coisas, e
vocês o sabem, que lhes parecem justas, que lhes parecem injustas, que lhes parecem boas ou que não lhes
parecem boas para vocês ou para o outro, mas sempre em relação a um sistema de filtros ou de véus ligados
às ideias, às crenças, à educação e ao sistema social. Parece, por ora, e já que tanto a percepção limitada,
como a expandida, são alteradas pela própria interação existente em meio a este mundo.

A questão que se coloca é, portanto, saber se a percepção, como a concepção, podem se aplicar
evidentemente além das leis e das interações deste mundo.
A resposta, através do que vocês vivem, do que vocês têm lido, leva-os a pensar e a viver que isso não é
verdadeiro. O sentimento de um não é o sentimento do outro. E contudo, o que é observado pode ser
estritamente, exatamente o mesmo objeto, a mesma consciência, a mesma energia, o mesmo acontecimento,
podendo se traduzir, para um Irmão e um outro Irmão como opostos. Dito de outra forma, o que é bom para
um não é bom para o outro. Podemos razoavelmente considerar que isso é assim em outros
lugares. E o podemos afirmar, e é o que vou tentar  lhes desenvolver, que enquanto existe uma percepção,
enquanto existe uma concepção, enquanto o que é chamado os véus ou corpos sutis estão presentes, nenhum
elemento restabelecido à consciência pode ser exato, porque ele é, como acabei de explicar, colorido pela
presença dos ditos véus, dos ditos corpos sutis, mesmo no que concerne às coisas não visíveis, quer dizer em
meio à percepção expandida.
A concepção é ela própria resultado do conjunto das crenças de tudo o que foi experimentado ou do que
vocês tenham eventualmente aderido sem mesmo se colocar a questão de saber porque vocês aderiram a tal
crença, porque ela lhes parece justa.  Mesmo se não existe sentimento associado, nem percepção
associada. Assim é a história do gênero humano sobre este mundo, onde se traduz, nesse nível



também, uma espécie de filiação, confinante e alienante, privando-os da Liberdade.

Tudo o que é conhecido, provável e experimentável se referirá sempre apenas ao seu próprio ponto de vista,
como foi dito, quer dizer apenas aos seus próprios filtros, e seus filtros não são os mesmos que os de um
Irmão ou uma Irmã, e no entanto nós somos todos Um.
Então existiria, além da percepção limitada como da expandida, além das concepções, além do afetivo e das
emoções, algo que permitiria superar seus limites, de alguma forma, e permitir acessar um Ilimitado onde não
haveria, senão uma mesma finalidade, pelo menos um mesmo suporte ou um mesmo elemento comum e que
então atingiria o que chamamos o princípio da Unidade.
Enquanto os véus estão presentes  (mesmo se lhes dão a ver o que é dito invisível para os sentidos),
vocês permanecem e ficam condicionados pelas suas próprias concepções: ideias, cultura,
educação, experiências pessoais, experiências de vidas passadas.

Dentro do sistema que é referência a um passado, a uma experiência, pode-se encontrar uma
objetividade total?
Isso é estritamente impossível.
O que é justo para você não é justo para o outro. E penso que não haverá ninguém para me contradizer,
referente também ao que vocês chamam o Amor à Luz, às religiões, aos sistemas sociais e mesmo entre dois
indivíduos extremamente próximos, não há, de maneira infalível, a mesma percepção, a mesma concepção.

Podemos então nos perguntar, muito legitimamente, se a percepção ela mesma, seja ela a mais expandida
possível, como as mais vastas concepções possíveis, não são senão obstáculos a algo do outro. Pois que
toda percepção, toda concepção, todo afeto, toda emoção vão induzir uma forma de reação no indivíduo
encarnado que é o modo de expressão normal da encarnação, que podemos chamar, da maneira a mais ampla
possível, Ação/Reação.

O fato de perceber ou de conceber sendo então uma ação, a reação se traduzindo pelo ajustamento ao que é
percebido, ao que é concebido, ao que foi a experiência pessoal. Daí derivam todas as incompreensões
existentes sobre este mundo. A maior parte dos seres humanos evoluem segundo o princípio das crenças.
 Há algum tempo, eu lhes tinha explicado o papel da imagem, o papel da visão. O que eu disse hoje ultrapassa
largamente o quadro visual. Vocês todos também sabem que sobre os sentidos mais sutis, como a audição, a
mesma música, a mesma voz pode parecer agradável ou desagradável, ou indiferente. E no entanto, de modo
objetivo, o som, a música  que é emitida é exatamente a mesma, sobre o plano físico. Mas o resultado, para um
indivíduo, pode ser aí também estritamente o oposto para um como para outro.

A percepção pode parar? As concepções podem parar?
Eu entendo por parar, não desaparecer, pois elas são a base da consciência em encarnação, e a
encarnação não é senão um jogo de interações.
Existe, então, um meio de colocar fim aos filtros, de colocar fim à percepção limitada como à
expandida, de colocar fim às concepções e de colocar fim aos afetos e às emoções?
A resposta é seguramente: sim, é ser Absoluto.

Evidentemente, vocês sabem que nada se pode dizer do Absoluto, e em minha vida, eu dizia a alguns
interlocutores que aqueles que me falavam também, evidentemente, nunca tinham atravessado o Rio para ir ao
outro lado. E certamente, enquanto vocês não atravessarem o Rio, vocês não têm nenhuma
possibilidade, pelas percepções, pelas concepções, mesmo se sua concepção aproxima-se da
Verdade e do real da Outra Margem, vocês não têm nenhuma experiência e isso permanece no nível
da crença, ou de uma adesão a um dogma.
Tudo o que não é, então, experimentado realmente por si mesmo não apresenta nenhum sentido nem nenhuma
realidade em relação à percepção e à concepção, quer dizer que isso permanece, mesmo se chocantes.

Existiria então uma concepção limitada oriunda do que vocês viveram, ou daquilo a que vocês aderiram neste
mundo por sua experiência, seus afetos e suas emoções.
Há, do mesmo modo, uma concepção expandida que poderíamos chamar dos ideais, mas esses mesmos
ideais, sejam eles os mais nobres, como uma aspiração ou uma tensão para um futuro melhor ou sublimado,
não são em nada uma experiência vivida. Essa concepção expandida, qualquer que seja o ideal, seja o Amor, a
caridade, a compaixão ou a Idade de Ouro, permanecem apenas projeções, mesmo que elas sejam mais
expandidas, é claro, do que as concepções limitadas que regem, por exemplo, as regras morais, sociais,
políticas de sua sociedade.
Ter um ideal, efetivamente, expande a concepção, porque a partir desse momento, vocês não estão mais
enrijecidos nos mecanismos ligados à experiência passada, mas vocês tentam criar, realmente, um mundo
melhor.
Mas esse mundo melhor, que vocês querem ou não, mesmo apoiando-se sobre conceitos ideais como o
Amor, não poderá ser senão tingido por seus próprios filtros, suas próprias experiências. E se chocará,
fortemente, com o que está estabelecido em meio à sociedade, como tecido social ou grupo social, como algo
imutável.



A novidade e a busca de novidade que vocês podem aplicar em relação a um mundo melhor não será,
definitivamente, senão função de sua própria experiência, quer dizer de sua própria consciência. E essa
consciência, também, seja ela do eu ou do Si. Seja ela, também, limitada ou expandida.
Tanto uma como a outra não mudam estritamente nada.

Então, existe um meio de ir além de tudo isso?
O paradoxal, é que é necessário cessar a percepção, cessar a concepção, cessar as emoções e o afetivo para
transbordar sobre o que sabem não ser possível como uma passagem ou experiência, mas como estado
último, nomeado Absoluto.
Nós lhes temos dado elementos, elementos sobre os quais nós temos insistido, enquanto Pilares do Coração.
Dois deles aqui, nomeados Humildade e Simplicidadelhes foram largamente explicitados. Mas a Humildade e
a Simplicidade, enquanto concepção, não são suficientes para ultrapassar a concepção expandida, mas
fornecem um quadro que eu chamaria de mais vasto, permitindo talvez ultrapassar esse quadro.

Há somente a Transparência que pode permitir, na ausência de percepção e de concepção, não mais
projetar a consciência e se colocar além do sujeito-objeto e,  portanto na distância necessária entre um sujeito
e um outro sujeito, um sujeito e um objeto, entre um objeto e um outro objeto que são definidos pelo que foi
nomeado uma localização exata, uma determinada  forma, uma densidade e um conjunto de características
físicas extremamente exatas, que definem, de outro modo, o que é o objeto.
Isso é um pouco mais difícil para o sujeito, mas é realizável, da mesma maneira, por aproximações, diversas e
variadas, existindo tanto no nível filosófico, como sociológico, como espiritual. Mas que são apenas referências
de um quadro, experimentado ou experimentável, e que permitem, de algum modo, se desembaraçar deste
mundo no qual nós evoluímos quando estamos encarnados.

O que então eu quero lhes falar não tem estritamente nada a ver com o que é definido. E como vocês o sabem,
nós não podemos falar do Desconhecido. Nós não podemos falar do Absoluto. Mas se há um elemento
sobre o qual eu posso  desenvolver, é a Transparência, porque a Transparência, quando é adotada, vai
transbordar muito precisamente sobre a não percepção e a não concepção.Isto quer dizer, de alguma
maneira, uma extração do modo de interação da consciência ordinária (como expandida).
Isso passa, evidentemente, pelo silêncio sensorial.  Isso passa, evidentemente, pelo distanciamento de suas
próprias crenças, de suas próprias ideias, de seus próprios pensamentos, assim como de seus próprios afetos
e de suas próprias emoções.  O que poderia se chamar, em um primeiro momento, uma forma de
desidentificação ou de despersonalização, com todos os seus componentes negativos tais como o concebe,
por exemplo, a psiquiatria.

Uma vez que, certamente, desde que a despersonalização ocorre e não há mais satisfação em
relação ao mundo, os termos de diagnóstico caem, por exemplo, na psicose ou no autismo.
Mas eu não me dirijo, certamente, a esse lado psiquiátrico, mas aos seres humanos sensatos, que têm sido
sensatos ao buscar, de algum modo, um sentido para sua vida, algo diferente, e que é seu caso se vocês me
leem ou se vocês me escutam.

Então, como ultrapassar a percepção, como ultrapassar as concepções?
Bem, é conveniente antes colocar-se fora do sujeito e do objeto, tornar-se, de algum modo, o observador, o
que foi nomeado como imutável.
A Transparência permite isso. Porque ela não vai negar o que é percebido, ela não vai negar as
concepções,  mas largamente  transcendê-las, ultrapassando-as, para ir bem além do que está inscrito, tanto na
limitada como na expandida. O que não ocorre senão a partir do momento em que vocês podem, efetivamente,
ir para a Outra Margem. Não há um caminho para ir para lá, existem apenas meios que podem fazer cessar o
que é conhecido, o que é limitado, o que é da ordem da experiência.

Os véus estão aí desde a encarnação. É claro, essas camadas isolantes, elas se encontram como vocês o
sabem no nível do sistema solar, tendo sido muito amplamente rompidas, e mesmo algumas entre elas, no
nível coletivo, foram dissolvidas. 
Agora, exatamente, o que pode lhes permitir dissolver seus próprios véus?
Bem, é necessário antes aceitar que vocês não podem perceber nada através da própria consciência, nem
conceber nada, através da consciência ou da experiência, referente à Outra Margem.
Assim, então, numerosos princípios lhes têm sido comunicados, explicitados, como a refutação, a
investigação, eu não voltarei a isso, é claro, esse não é meu papel.
A Transparência, eu a descobri, e ela continua, de algum modo, uma atitude particular ligada às condições de
minha encarnação em minha última vida, mas também pela capacidade tanto de ser absorvido pelo que eu
observava quanto pela vontade de não interferir.  Era então uma vontade pessoal de não interferir com a
percepção e ainda menos com as concepções.

Isso necessita estar Livre de todo julgamento, isso necessita estar Livre de tudo a priori e antes de
tudo, liberar-se de toda crença, de toda adesão aos próprios afetos, às próprias emoções e à sua
própria história.



Esse processo de abstração ou de extração de si mesmo, ainda uma vez, não é uma despersonalização, mas
vai lhes permitir poder experimentar a Transparência.
A Transparência é muito exatamente o instante que se produz quando não existe mais a concepção, quando
não existe mais a percepção. Isto quer dizer que a percepção foi impulsionada até o seu extremo, essa
percepção expandida dá-lhes a ver o milagre da vida, dá-lhes a ver o invisível e a percebê-lo, senti-lo.
Mas como eu o disse, todo sentimento é necessariamente marcado por seu próprio julgamento de valores,
pela escala de referências que lhes é própria, ainda uma vez.

Nenhum ser humano encarnado não possui uma escala de valores, de referências ou de julgamento, que seja a
Verdade, uma vez que não existe, em seu nível, como no nível de cada Irmão e Irmã, senão uma verdade
relativa.
A Verdade absoluta situa-se bem além das capacidades deste mundo, bem além se suas capacidades
de percepção, de concepção, de afeto ou de emoção.
Há, portanto, um processo que poderia parecer, aí nesse nível, como um não senso (absurdo). Porque a
consciência consciente dela mesma, não pode imaginar nem mesmo supor que seu desaparecimento possa
dar acesso à Verdade ou ao Absoluto. Sobretudo que um certo número de princípios de preservação são
onipresentes, vocês o sabem.  Trata-se dos condicionamentos desse corpo, como do conjunto dos
condicionamentos ligados à educação. 

A educação os confina, ela não os torna Livres, porque ela os induz às crenças.  Tudo aquilo que representa as
ideologias, mesmo nas matemáticas que reproduzem a explicação deste mundo. Mas essa explicação
permanece no nível da ideia, ela pode permitir a exploração da ciência e da tecnologia, mas em nenhum caso
pode lhes dar acesso à vivência de sua consciência, além de qualquer consciência.
O elemento Maior é a Transparência e eu volto a isso.
Passar da percepção limitada à percepção expandida vai transcender os sentidos habituais para lhes dar
acesso ao que é chamado o suprassensorial ou o extrassensorial, o suprassensível. Porque estes não são
percebidos pelos sentidos mas por outros mecanismos, que vocês chamam chakras ou projeção sutil, dos
diferentes véus, das diferentes camadas isolantes  do ser humano.

A partir do instante em que vocês aceitam que o conjunto de seus sentimentos, que o conjunto de suas
percepções, que o conjunto de suas concepções não resultam, finalmente, senão em seus diferentes filtros
pessoais, a partir do instante em que vocês cessam de interagir ou de querer agir no que é visto, percebido,
concebido, cria-se, no interior da consciência, um estado de neutralidade.  Esse estado de neutralidade
pode, na maioria das vezes, e principalmente no que vocês vivem atualmente, permitir-lhes encontrar
as realidades ultrassensíveis. Os melhores exemplos e mais recentes concernem ao Canal Mariano,
a Onda da Vida ou mesmo ao Supramental. Mas isso não é suficiente.

Tem-lhes sido falado e explicitado, em numerosas vezes, o princípio do Abandono do Si.
Especificando-lhes que os Quatro Pilares, Infância, Integridade (Ética, se vocês preferem) ou ainda,
além da personalidade, a Transparência, a Humildade e a Simplicidade, eram, de algum modo, os
guias, os trilhos que iam lhes permitir superar as regras, quaisquer que elas sejam e sobretudo seus
próprios filtros.

No momento em que se produz a percepção expandida, qualquer que seja a forma que ela tome, que seja
através do Canal Mariano, que seja através da clarividência, que seja no nível da intuição ou de um sentimento
indefinível que não se exprime, necessariamente, por uma clarividência, uma clara senciência ou uma clara
audiência mas, bem mais, por um lado que eu qualificaria de instintivo, que quer dizer que o próprio corpo pode
reagir ao que é bom para ele e ao que é mau para ele, isso todos os sabemos.
Mas vocês não têm nenhuma prova (e, além disso, ela não pode existir) a não ser pelo sentimento, instintivo ou
visceral, ajudando-os na vida deste mundo, não que seja uma ajuda para acessar ao Absoluto, bem ao
contrário.

A partir do momento em que vocês dão vez aos seus sentimentos, vocês se distanciam do Absoluto, porque
vocês aderem à sua história, vocês aderem à sua experiência, a suas percepções, a suas concepções e ao
seu instinto.
Isso pode lhes ser muito útil para defendê-los nesta vida mas não lhes permitirá, em nenhum caso, passar ao
outro lado e ir para a Outra Margem.

É necessário portanto renunciar. É necessário então, em um dado momento, além de qualquer percepção,
colocar em movimento um mecanismo que vai lhes dizer: “ basta” e isso se chama, de algum modo, a
Maturidade.
Essa Maturidade vai lhes mostrar, de maneira muito mais geral, que a dualidade, que o karma, a
ação/reação, que a encarnação neste mundo, não podem em nenhum caso inteirar-se do que vocês
São.
 É claro, cada Irmão e Irmã não chega a essa Maturidade no mesmo momento, a problemática é que a
Maturidade, agora, é um processo coletivo e que não concerne ao seu indivíduo nem a uma pessoa mas sim
ao conjunto deste sistema solar, que vem ao seu encontro.



Portanto, é de algum modo, urgente encontrar o que sempre esteve aí, o que jamais desapareceu, além,
justamente, de seus filtros, de suas experiências, de suas concepções, de suas percepções e de sua própria
Consciência.

É claro, a percepção limitada e a percepção expandida correspondem, de algum modo (e em todo caso são
sobrepostas), à passagem do Eu ao Si, o que quer dizer do estado humano comum, onde circula a energia
vital, ao que é denominado o Supramental ou o Vibral, dando-lhes a descobrir um certo número de novas
características, cujos nomes foram múltiplos no decorrer desses anos. Houve, de algum modo, uma
aprendizagem que levou a Consciência a passar de algo limitado a algo expandido.

A partir do instante em que, qualquer que seja, ainda uma vez, o sentido ou o que está além dos sentidos, que
dá a perceber essa percepção expandida, há um momento em que é necessário cessar tudo isso, porque
nada disso os levará ao bom porto e tudo isso apenas manterá um confinamento, mesmo se um certo número
de elementos lhes permitem se extraírem através da Alegria, através do Samadhi e através da experimentação,
que seja a Kundalini, o despertar dos chakras ou ainda a Onda da Vida, porque em tudo isso, há um
observador.  A onda da Vida apresenta uma especificidade pois, em um dado momento, no mais total
Abandono do Si, vocês podem tornar-se a Onda da Vida e então Ser o que vocês São de toda Eternidade,
quer dizer Absoluto.

Qual é então o mecanismo, que não é uma passagem, mas que permite passar de uma percepção
expandida para a não percepção?
Bem, é justamente a Transparência. Coisa que eu manifestei, desde minha mais tenra idade, antes mesmo de
ter acesso à percepção expandida.
A Transparência consiste em se deixar atravessar, não interferir, não interagir com o que quer que
seja. Isso se reúne, em parte, ao princípio da não dualidade que vocês encontram, por exemplo, tanto no
Induísmo no nível da Advaita, como vocês encontram no Sufismo original ou, ainda, no Budismo original e não
organizado porque, desde que haja organização, desde que haja estruturação, há concepção e há perda da
expansão. E isso é uma constante.  Nenhuma tecnologia, já que baseada sobre o que é perceptível, ou que é
conceitualizável, pode lhes permitir, aí tampouco, acessar a outra coisa senão o Si.

A Transparência da qual eu falo é um estado que poderíamos qualificar de Vacuidade. É o momento
em que toda percepção vai se desligar, em que toda concepção vai se desligar. É bem mais do que a
meditação. Os estados de Alinhamento, que vocês vivem desde, para alguns, muitos anos, são
destinados a fazê-los ir para isso.
Alguns entre vocês, hoje, vivem momentos em que a Consciência está como ausente, sem que isso
seja dormir, propriamente dito, mesmo se isso é sobreposto. É nesse nível que se situa a
Transparência, no momento em que há, de algum modo, uma obliteração da Consciência, uma
obliteração dos sentidos, uma obliteração da percepção, das concepções, das emoções e dos afetos.
É muito precisamente nesse instante, que vocês saem de todo tempo, quer dizer da linearidade
passada, presente e futura, que os faz sair de todo sentimento, que se encontra a solução.

Enquanto vocês ficam no nível dos sentimentos, vocês permanecem em sua história pessoal. E vocês não
podem ter acesso à sua história imortal, à sua Eternidade. Isso é uma constante. Inteirar-se disso é a
Maturidade. Inteirar-se disso, é depor as armas e é Abandonar o Si.
Mas isso somente pode se produzir quando há uma forma de saturação, tanto dos sentimentos como das
percepções, tanto limitadas como expandidas.

É o momento em que vocês não aceitam ter nenhuma autoridade exterior, de não lhes referir nenhum modelo,
nenhum mestre, nenhuma ideologia, nenhuma crença, nenhum ser humano, como nenhum ser espiritual. E,
além disso, os princípios (alcançados pelo Canal Mariano, para aqueles que o vivem) de Comunhão, de Fusão
têm um único objetivo: a Dissolução e portanto, a Transparência. É então a cessação completa da
interação com o mundo, visível ou suprassensível, que conduz ao fim da experiência e ao fim da separação,
quer dizer à Liberação.

Portanto nós os temos conduzido (e isso já foi exprimido) a perceber algo do expandido, a penetrar uma
realidade ultra sensível ou suprassensível, principalmente no nível coletivo, os planos sutis e os planos
multidimensionais estão próximos de vocês, até dando-lhes a perceber a presença tanto de desencarnados
liberados como de seres espirituais. E lembrando-os, como foi dito, que não é o lado sensacional de entrar em
contato com isso que os faz ultrapassar a percepção, mas a própria interação, que transborda sobre algo bem
mais vasto. 
Assim então, não é do seu ponto de vista nem do ponto de vista de uma entidade Arcangélica, de uma Estrela
ou de um Ancião, que se atinge essa alquimia, mas bem na interação que se tem onde, justamente, a distância
desaparece, onde justamente o sujeito desaparece, onde os sujeitos podem mesmo se tornarem
intercambiáveis, dando-lhes a viver o que é nomeado a Transparência. Porque para ser o outro, é necessário
que você esteja vazio. Quaisquer que sejam os nomes que vocês empregam. Que isso seja um princípio de
Dissolução, de Fusão ou, ainda, algo chamado o Walk-in.
Tudo isso participa de uma única coisa: fazê-los descobrir e aceitar a imortalidade, o que quer dizer o
que vocês São, em Absoluto.



A não percepção não é então uma ação de recusar a percepção. É bem atravessar por ela, aceitar não mais
interagir com o que é percebido e ir além do que é percebido, da mesma maneira que é necessário ir além do
que é concebido, além de suas próprias experiências e de seus próprios sentimentos. Enquanto existe um
sentimento, vocês não estão Livres. Enquanto existe uma concepção, vocês não estão Livres. Enquanto existe
uma interação, vocês não estão Livres.
Tudo o que nós temos conduzido juntos (e que vocês têm conduzido sobre esta Terra) lhes permitiu, para
muitos de vocês, viver o Si, aproximarem-se, de algum modo, de um estado suprassensível, dando-lhes
acesso a concepções expandidas e a percepções expandidas. Mas mesmo isso deve desaparecer. É apenas
no desaparecimento completo de todos os véus, de todas as interações e de todas as projeções  que se situa
o Absoluto.  E isso passa necessariamente pela Transparência.

Essa Transparência não é absolutamente uma regra moral de conduta, de personalidade para
personalidade, mas bem a Transparência da não percepção, da não concepção, fazendo desaparecerem
todos os sinais, não recusando vê-los já que, em certos casos, é justamente aceitando ver o que vocês têm
recusado ver que vocês passam através da percepção e da concepção.
Não se trata de negar as sombras ainda presentes, mas bem de atravessá-las e não mais analisá-las,
se elas existem em vocês.  Aceitar ver-se face a face faz parte da Transparência. O que não é uma
Transparência que se define no sentido horizontal (que isso seja no nível de um grupo social ou de dois
indivíduos, estejam eles ligados pela paz ou pela guerra), mas é na aceitação disso, que se situa a
Transparência que permite transbordar sobre a não percepção e a não concepção.

Enquanto vocês inter-reagem sobre este mundo, enquanto vocês inter-reagem com sua história, enquanto
vocês inter-reagem com seus sentimentos, vocês não estão Livres, porque vocês estão condicionados,
mesmo se o condicionamento pode parecer cada vez mais bambo, à medida em que vocês passam da
percepção limitada para a percepção expandida.
Se vocês chegarem a apreender, além das palavras, o que eu disse, vai se tornar cada vez mais
evidente que a solução está aí e ela se chama a Maturidade, que não deriva de uma experiência, mas
que justamente deriva da saturação de experiências.

A partir do instante em que vocês chegam a compreender e a viver que toda experiência da Consciência,
finalmente, não os Libera, mesmo se ela os realiza, então, nesse momento, vocês  estão prontos para viver a
Maturidade.
Desligarem-se dos afetos, desligarem-se das emoções, não para contorná-las, mas sim para
atravessá-las (atravessá-las não querendo dizer analisá-las e ainda menos vivê-las, mas
simplesmente, atravessá-las) então, nesse momento, vocês constatarão que o conjunto de seus
sentimentos, que o conjunto de suas concepções e de suas percepções concernem tanto ao corpo
como à sua Consciência, que neste mundo, desaparecem em totalidade. Nesse momento vocês estão
na Outra Margem.

Para retomar o que disse UM AMIGO, uma outra vez, é a posição do observador que observa um grupo de
humanos. Ou para retomar o que dizia BIDI, é passar daquele que observa a cena do teatro para aquele que
sai do teatro para ver que não há teatro. Enquanto isso não ocorre, vocês estão em uma verdade relativa. E
essa verdade relativa vai fazê-los considerar que tudo o que escapa de seu campo de percepção, de seu
campo de concepção, de seu campo de afeto e de emoção, como ao seu sentimento, não existe muito
simplesmente e, de seu ponto de vista, vocês terão razão.

Mais uma vez, somente a Maturidade é suscetível de fazê-los aceitar a não percepção, a não concepção. E
para isso, é necessário vocês se tornarem Transparentes.  A Humildade e a Simplicidade lhes permitem
chegar a essa Transparência, que não é mais uma regra moral nem social, nem de relação, porque a
Transparência aplicada a uma relação não seria ainda senão um jogo de enganos, ligados à interação,
colocando em jogo os afetos, as emoções, as concepções e as percepções.

O parar de todo sinal, como o parar de toda interação, como o parar de toda projeção, como o parar de toda
interiorização ou exteriorização, vai levá-los ao ponto de ruptura o equilíbrio que os faz passar,
instantaneamente, para a Outra Margem. 
A não percepção não é portanto o parar nem a cognição, nem as percepções mas bem sua suspensão,
permitindo sair realmente, concretamente, definitivamente da ação/reação.  Evidentemente, a pessoa não é
absolutamente concernida por isso. Evidentemente, nenhuma lei kármica, social, moral, espiritual, filosófica ou
psicológica lhes é de qualquer interesse para viver isso. Bem ao contrário. É a superação e a transcendência
de todos esses elementos que vocês têm vivido, conhecido, experimentado, inscritos no nível consciente ou
inconsciente, que cessam.
A não percepção lhes dá portanto, de algum modo, a viver a Essência do que vocês São. Enquanto isso não é
atingido, vocês não estão Liberados.

É claro, nós sempre lhes dissemos que a Liberação concerne ao conjunto da humanidade e que esse
momento estava inscrito na decisão da Terra, assim como nos ciclos astronômicos.
Muitas Estrelas estão intervindo, nesses últimos dias, para lhes dizer que o momento chegou. É inteiramente



isso. Da mesma maneira que UM AMIGO lhes explicou, isso sempre esteve aí. É simplesmente sua
Consciência que não estava aí. E além disso, sua Consciência não pode estar aí em nenhum momento, pois é
necessário que a aconsciência (não consciência) esteja presente a fim de superar, de transcender, de
transfigurar e de ressuscitar no Absoluto.

E, mais uma vez, não há nisto, eu diria, nenhuma obrigação. Porque se vocês não estão maduros, vocês não
estão maduros. Porque se vocês não querem soltar, não soltem. Isso faz parte de sua Liberdade
imprescritível, inscrita tanto na lei da ação/reação como na Lei da Graça. Mas, novamente, isso não pode ser
um e outro, é necessariamente um ou o outro.

Muitas estrelas lhes têm também falado, é claro, do medo e do Amor, porque o que está subjacente,
evidentemente, é o medo. E o primeiro dos medos, que está justamente, ligado ao efêmero: a morte. Enquanto
esse medo não é, ele também, atravessado, vocês não estão Livres. E a Maturidade, é exatamente conceber o
inelutável da Consciência, como do corpo, é exatamente a morte, o que quer que vocês digam, o que quer que
vocês façam, o que quer que vocês experimentem, quaisquer que sejam suas lembranças, quaisquer que
sejam suas visões do futuro (o seu), vocês não escapam de modo algum, em um dado momento, do fim desse
corpo e do fim dessa Consciência.

O que permanece então?
É nessa reflexão que se desenrola e se desenrolará para vocês, o Choque da Humanidade, que é
também um Choque Individual.
Resolver a equação não é um fazer matemático nem físico, mas sim de Abandono, quer dizer de ir,
honestamente, para a não percepção.
Se vocês realizam isso, se vocês realizam a Refutação e a investigação, vocês superarão todas as
experiências que vocês vivenciaram até o presente, para se estabelecerem na não experiência, o que quer
dizer no estado de Ser.

Esse estado de Ser que eu diferencio formalmente do “Eu Sou” ou do “Eu Sou Um”. Para muitos, o
“Eu Sou” e o “Eu Sou Um” foram etapas de construção indispensáveis, eu diria, de uma escala que
não existe e que, contudo, lhes foi útil, segundo seu ponto de vista.  Mas enquanto vocês permanecem
em seus pontos de vista, vocês permanecem confinados no medo e vocês não são, é claro, Absoluto. Quer
dizer, vocês não vivem a Verdade Absoluta que no entanto, eu os lembro, sempre esteve aí.
A única maneira de passar aí, uma vez que não é uma Passagem, de se estabelecer aí, é então passar da
percepção expandida à não percepção.

Enquanto vocês estão submetidos, mesmo a uma percepção superior, Supra sensível, extrassensorial, seja ela
a mais agradável, vocês não estão Livres.
Então, é claro, aqueles que estão instalados em suas percepções, vão lhes responder que o Absoluto não
existe e eles têm razão, de seus pontos de vista, já que não tendo vivenciado, não tendo passado para a outra
margem, eles são obrigados a estar na negação e na recusa. Não há outra alternativa para eles e vocês devem
respeitar, porque o que quer que vocês oponham a eles, os reforçará inelutavelmente. Aquele que não quer
ver, aquele que não quer não perceber, reforça-se.

A Maturidade é então o desaparecimento do medo. A Maturidade é então o desaparecimento de toda
noção espiritual, de toda noção conhecida e de toda organização, em si como no exterior de si. Porque
enquanto existe uma organização, há sempre um dominante e um dominado. Vocês têm o exemplo absoluto
de tudo isso, tanto nos sistemas sociais como nas religiões, como nos domínios ditos espirituais. Enquanto
essa relação dominante/dominado, sabendo e não sabendo, existe, vocês não podem ser Livres, de nenhuma
maneira e, ainda menos, autônomos.
A dominação, a escravidão, a noção daquele que está acima ou abaixo, resultará sempre, em um como no
outro, do medo, mesmo se o pretexto é o Amor, porque o Amor é Livre.

O Amor não está em um princípio de escravidão ou de relação. O verdadeiro Amor Vibral situa-se em
uma Fusão Total da individualidade. É a Fusão de duas quintessências e absolutamente não uma
relação, seja ela satisfatória, qualquer que seja o desejo existente ou o prazer existente nessa
relação.
Nós temos construído, progressivamente, através de nossas diversas intervenções, esse ponto preciso de
ruptura em que vocês estão. Alguns o têm transposto, outros não. Isso se chama a Ressurreição ou a Porta
Estreita. 
As condições dessa passagem dependem, evidentemente, do que vocês alcançaram até o presente. A última
sessão do Manto Azul da Graça realizou a Fusão Total, elétrica, invisível, do Sol e da Terra. Isso está a viver
em vocês, além de qualquer percepção e de qualquer corpo, antes do movimento coletivo, se posso dizer
assim, não leva ao desaparecimento do teatro.  As circunstâncias da Ressurreição dependem muito
precisamente da não percepção, quer dizer da Transparência.

Mas apreendam bem esse termo em sua Essência, tal como eu a redefini e não em suas legendas
pessoais ou em uma aceitação moral, social ou racional.Enquanto existir uma organização em vocês,



essa organização concerne tanto às suas concepções, como aos seus sentimentos, vocês não estão Livres. É
necessário que vocês atravessem tudo isso. E, novamente, é uma questão de Maturidade. Essa Maturidade
não os situa acima ou abaixo, ela não os torna superiores mas ela é, de algum modo, a rendição.
É o momento em que a própria Consciência se dá conta de que, qualquer que seja a percepção expandida,
isso não em sentido, porque isso não tem  fim, mesmo se o fim é um elemento importante nos ensinamentos
espirituais, lhes dizendo que purificando suficientemente isso ou aquilo, vocês vão liberar um karma qualquer. O
Karma existe apenas para a pessoa, ele não existe para o que vocês São no Ser.

Todo o princípio da Ilusão foi de dar sempre mais corpo à Ilusão e de fazê-los validar essa Ilusão seja através
das leis de ação/reação, físicas ou supra sensíveis, não lhes permitindo acessar a outra coisa, mas, como por
acaso, lhes fazendo sempre espelhar uma solução dita futura, através do que é nomeado evolução, as
transformações.
Mas enquanto vocês permanecem na percepção ou nas concepções, nos afetos ou nas emoções, os Véus
estão sempre aí.

A questão que vocês devem então se colocar, é: “estou Maduro ou não?”
Essa Maturidade não se definindo em relação a um número de experiências, a uma intensidade da experiência,
a uma percepção, qualquer que ela seja e, ainda menos, uma concepção, mas bem no mecanismo,
extremamente fino, que os faz, como eu já disse, depor as armas e superar todos os elementos do conhecido.
É a esse preço que vocês são Liberados. As experiências que vocês têm conduzido ou que conduzirão, os
têm aproximado dessa Ressurreição. Alguns entre vocês já a viveram e somente aqueles que a viveram
podem testemunhá-la. E é claro, aqueles entre vocês,

Entre os Irmãos e as Irmãs encarnados que a viveram, o sabem entre eles, porque isso não deixa nenhuma
dúvida, uma vez que estão além da percepção, além do sentimento e além de sua história pessoal. É claro,
aquele que não a viveu não pode ver isso senão com um olhar extremamente crítico, porque ele está inscrito
necessariamente no medo.
Todos os sistemas de defesa, que concernem ao corpo humano, que concernem aos sistemas, às
organizações, às crenças, são todos construídos no medo.  Os exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito
mas  importa recolocar o debate, não sobre as concepções ( que são o que elas são) mesmo nos ideais mais
elevados, mas no que eu nomeei a percepção e que eu lhes expliquei. 
Porque a percepção, a partir do momento em que ela se torna expandida,
Se lida muito mais facilmente. E é então muito mais fácil entrar na não percepção. Alguns entre vocês a
experimentam como uma aproximação do que foi nomeado a Infinita Presença ou a Última Presença. São os
momentos em que não existem mais parâmetros, que são as primícias da Deslocalização.  Não sabendo mais
quem vocês são, onde vocês estão, vocês se dirigem para a Liberdade e a Maturidade e a Autonomia, não
antes.

Os elementos que eu lhes explicitei são para retomar, é claro, e para reler, porque a leitura, além da simples
compreensão, pode lhes dar o clique que lhes permitirá superar a percepção expandida.
A percepção expandida pode ser definida como tudo o que é extrassensorial: clariaudiência, clarividência, clara
senciência, dando-lhes a ver o mundo astral que é também uma verdade relativa mas que não é nem uma
finalidade, nem um objetivo, mas bem um Véu.  Ali onde estão situados todos aqueles que vão lhes comunicar
as leis da alma, as leis da evolução, a organização espiritual, sobretudo do 20º século mas que, jamais, lhes
vão propor e expor o que é a Liberação, seduzindo a alma e a personalidade e o Espírito, no conhecimento
dos mecanismos e do funcionamento da encarnação e da evolução.
O Ser não tem de evoluir, ele não pode evoluir. A Maturidade está aqui. Somente o medo pode evoluir e
enquanto houver o medo, há evolução, que é uma crença e, às vezes, uma percepção. Mas isso permanece
uma percepção, seja ela a mais expandida.
Somente a não percepção os faz passar para a Outra Margem. Antes isso é impossível.
Irmãos e Irmãs,  faço agora o Silêncio das palavras, a fim de reforçar nossa Comunhão.

... Partilhando o dom da Graça ...

Rendo Graças por sua Atenção. 
IRMÃO K os saúda. 
Até logo.

 ***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1539

20 de julho de 2012
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Tradução para o português: Ligia Borges



 ~ VER e OLHAR ~

Eu sou NO EYES, e eu lhes apresento a Minha Graça, e eu acolho a de vocês.

Eu venho falar-lhes da minha experiência, aquela da minha última presença sobre a Terra, para tentar fazê-los
apreender um mecanismo preciso, referente ao fato de ver e ao fato de olhar.

***

Ver consiste em voltar os seus olhos ou a sua atenção para o que deseja ser percebido e que vai, portanto, ser
recebido.

O ver, na encarnação, depende dos olhos.

O ver, no invisível, na encarnação, depende do terceiro olho.

Existe, como vocês sabem, a Visão Etérea, que se deixa ver o que está por trás do visível (mas que não é o Astral)
[visão astral].

E, depois, existe, isso lhes foi explicado, a Visão do Coração.

A Visão do Coração é uma expressão, mas a Visão do Coração é além de todo olhar e além de todo ver.

Ela corresponde ao que os Arcanjos, frequentemente, têm repetido, os Anciões e nós mesmas, as Estrelas: tudo está
no Interior de vocês.

Então, falar da minha experiência é tentar fazê-los apreender o que acontece, quando se passa de um mecanismo a
outro mecanismo.

O mecanismo da visão com os olhos, como da visão do terceiro olho é sempre voltado para o exterior, e faz
abstração, é claro, do Interior.

Eu definiria esse Interior não tanto como uma oposição em relação ao exterior, mas, efetivamente, o que nasce no
Interior do que vocês são, para diferenciá-lo do que nasce no que é deixado se ver no exterior (quer seja visto com os

olhos ou com o terceiro olho).

***

O que é visto com os olhos e com o terceiro olho não existe: são projeções.

O conjunto do mundo, dos Universos, efetivamente, está presente em cada um de nós.

A Visão do Coração é essa espécie de Reversão, que não é uma, ou de Basculamento, que não é um.

Aliás, nos momentos em que eu passava da visão do lugar onde eu estava (que não era uma visão dos olhos, mas
uma Visão Etérea), no momento em que eu passava para a Visão do Coração, eu percebia, sentia e vivia um

Basculamento.

É como se o conjunto do meu ser basculasse de um lado ou de outro, dando acesso ao que estava escondido à visão
dos olhos, como à visão astral e como à Visão Etérea.

***
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Ver além de todo olhar é ver com o Coração.

Esse ver com o Coração não é, simplesmente, Amar, não é, simplesmente, levar a atenção e a afeição ao mundo,
tanto visível como invisível, é reverter-se para o Interior de si mesmo.

A melhor das analogias que se pode encontrar é o que acontece durante o sonho: ele tem imagens, ele tem
impressões e há lembranças.

Por vezes, é muito colorido.

É claro, os sonhos têm várias origens: eles podem se referir, simplesmente, à vida comum, e se tornarem até
proféticos, ou anunciadores, ou simbólicos.

Vocês não são capazes de definir (ninguém), voltando de um sonho, pela manhã, e lembrando-se dele, onde se
situava esse sonho.

Do mesmo modo, para aqueles que têm a possibilidade de explorar o que eu nomearia, no sentido mais amplo, os
Universos paralelos ou as Dimensões paralelas, vocês não têm qualquer meio de saber onde eles estão.

A Visão do Coração vai um pouco mais longe, porque ela deixa-se viver, nesse Basculamento, um desenrolar que é
Interior, que não é mais uma visão, que não é mais um olhar dos olhos, nem do terceiro olho, nem uma visão etérea.

Mas o que é visto supera o próprio princípio do ver, o próprio princípio da percepção, tal como isso acaba de ser
explicado e os faz entrar na vivência.

Essa vivência não é uma experiência, nem uma projeção, nem uma forma, nem uma cor, porque tudo ali está incluso.

É o espaço, fora de todo espaço, no qual não existe qualquer separação e qualquer forma e que, no entanto, contém
todas as formas.

***

Se vocês aceitarem não mais ver com os olhos, se aceitarem não mais ver com o terceiro olho, se aceitarem superar
a visão etérea (no entanto, útil, sobre esse mundo), vocês vão se aperceber de que há um Basculamento que se faz,

no qual a pessoa que vocês creem ser desaparece, no qual não há mais sujeito, mais objeto, para empregar as
palavras empregadas pelos Anciões, não há mais distância, não há mais forma para a consciência comum e para o

ver comum: nada mais há, é aí que tudo aparece.

Mas o que aparece não é um ver, nem uma forma: isso se junta, totalmente, à não percepção que se deixa ver além
do olhar, qualquer que seja a localização desse olhar.

É o que poderia ser chamado – como foi nomeado, por alguns Anciões – o Verdadeiro Conhecimento, que é
imediato e direto, e que não passa por qualquer suporte.

***

Isso está bem longe da intuição, está bem longe do instinto, está bem longe da empatia, da compaixão, e isso foi
nomeado Absoluto ou o Grande Espírito.

No meu povo, alguns chegavam a ir ao Grande Espírito, a Reverter-se, a Bascular-se, e a ver essa forma de
conhecimento, direto e imediato, que não depende de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer percepção e,

sobretudo, visual, nem mesmo sensorial ou extrassensorial.

Essa não percepção é o Absoluto, ela é, para nós, o Grande Espírito.

Ela é a não diferenciação na qual estão incluídas todas as diferenciações.

Ver além de todo olhar é Conhecer, é o que se situa exatamente após a Fusão, a Dissolução, é o momento em que
não existe mais distância, no qual um e o outro são confundidos, no qual o tempo e o espaço não existem mais,

dando-lhes acesso a todos os tempos, a todos os espaços, a todas as dimensões.

É uma viagem, mas essa viagem não ocorre em uma determinada dimensão, com determinados encontros, mas
acontece, realmente, no Coração, não o coração órgão, não a roda de energia do coração, mas bem mais: é o

Centro do Coração.

***

O que é recebido, na não percepção, não é uma informação que pode ser qualificada ou quantificada e, no entanto,
tudo é visto.

É possível descrever uma rua ou uma floresta no outro extremo do planeta, como não importa qual Dimensão, não
importa qual corpo, pela experiência direta, pela fusão direta.

Como foi dito, precisamente, é o momento em que as percepções param, ou seja, em que a distância desaparece.



Quando a distância desaparece, vocês estão imersos no Centro do Coração e é nesse Centro do Coração que se
revela a totalidade do que pode ser conhecido.

Esse conhecimento não é uma visão: é um ver além de todo olhar, é imediato e instantâneo.

Não é um sentir, não é algo que possa ser definido através, por exemplo, da descrição de uma flor que vocês viram
ou da descrição do que podem ver na visão etérea (como o sol azul, por exemplo).

É, portanto, o Conhecimento direto, total, de tudo.

É ver além de todo olhar, é ver além do que é visto.

É não, unicamente, conhecer as causas, os prós e os contras.

É, realmente, ser o Conhecimento.

É, realmente, estar na Visão do Coração.

***

Isso se acompanha por essa noção de Basculamento, e a palavra que se poderia encontrar, também, é uma
invaginação.

Essa invaginação os faz penetrar no coração do Coração.

Nós dizemos, nós, índios, que cada animal, cada folha de grama é uma parcela do Grande Espírito, assim como nós,
humanos.

Mas nós o dizemos, não tanto como crença, não tanto como adesão a uma cultura, mas, efetivamente, como a
Essência do que pode ser vivido no Conhecimento.

Aceitar que o Conhecimento é sem os olhos, que o Verdadeiro Ver não pode ser assimilável seja ao que for de
percebido no exterior, é uma revolução.

É a revolução que acompanha o Grande Espírito, o Absoluto, o Não Ser, a Não Consciência.

Instalar-se nesse ver faz cessar todo olhar.

Como lhes exprimiu o IRMÃO K: então, os filtros não existem mais, as camadas isolantes não existem mais.

Não há mais sentido de identidade, nem de pessoa: há o que É, há o Conhecimento, sem qualquer distância e sem
qualquer possibilidade de interpretação.

No interior de si mesmos, no coração do Coração, vocês podem ver sem desvio, absolutamente Tudo.

Retenham que esse ver não é uma imagem, nem uma forma, mas é um conhecimento imediato, que pode se
expressar, para vocês, depois, pela descrição de uma forma, de uma cor ou do que quer que seja mais, mas não

antes.

Porque, se vocês virem uma forma antes de terem basculado ou invaginado a sua consciência, nesse Conhecimento,
esse não é o Verdadeiro Ver: continua uma visão exterior, uma visão etérea (que é, portanto, sublimada), uma visão

astral.

***

Esse conhecimento, que é o Verdadeiro Ver no coração do Coração, os faz viver o que vocês veem.

É o próprio princípio do conhecimento.

Quando vocês veem isso, nenhum erro é possível.

O Basculamento prévio vai tornar-se cada vez mais fácil.

É, como diria um dos Anciões, um mecanismo que poderia aparentar-se a um switch, mas esse switch, esse
Basculamento não se refere a coisas que foram descritas, mas se refere, verdadeiramente, ao conhecimento que é,

portanto, independente da Consciência no coração do Coração.

Assim, quando nós dizemos que estamos em vocês, nós nos temos, muito precisamente, naquele lugar.

O Universo, os Mundos, Tudo está aí.

E estar aí é ser o Conhecimento, é Ver além de todo olhar.

Não é ver as causas, não é ver os efeitos, mas é bem mais do que isso.



A Vibração ou o Conhecimento chega por si mesmo, e pode, depois, unicamente depois, ser expresso em palavras,
em forma, em cor, em impressão.

Esse Conhecimento é, portanto, antes de qualquer impressão chegando ao filtro da consciência.

Esse estado é o estado natural, em lugares que não sobre a Terra.
Além do corpo astral, não há mais sistema ocular e, no entanto, tudo é visto, tudo é percebido, tudo é sentido.

Aplicado a esse mundo, esse basculamento, essa reversão, essa invaginação deixa-os experimentar e manifestar,
além de tudo o que é visto.

Foi o que me permitiu viajar.

***

Então, é claro, aquele que vê isso do exterior, chama de viagem astral, uma viagem na consciência ou na mente, no
ambiente físico ou em um ambiente não físico.

Mas, de fato, essa viagem realiza-se no Interior do coração do Coração.

Não é uma visão da mente ou um modo de apresentar-lhes as coisas.

É a estrita verdade do que se produz, quando vocês aceitam ver sem olhar, quando penetram o coração do Coração,
na Visão do Coração.

É bem exatamente o que vai acontecer, também, nesse Sistema Solar.

Alguns povos da Terra, do outro lado de onde eu vivi, falam-lhes desse mundo como o tempo de um Sonho ou do
Sonho.

Nossos Irmãos Anciões falam da Maya.

A Verdade não é visível na Maya, nem pelos olhos, nem por qualquer dos órgãos desse mundo, nem por qualquer
dos órgãos do astral, porque tudo isso continua algo que é recebido, e vocês não podem confiar no que é recebido,

porque são apenas reflexos, na melhor das densidades ou das sombras.

O Conhecimento, o coração do Coração, a Visão do Coração é a única Verdade.

Isso os deixa conhecer, em vocês, após certo aprendizado, absolutamente tudo, tanto sobre esse mundo como não
importa qual mundo.

***

Ver-se além de todo olhar não é um ver comum, uma vez que esse ver, aquele ver é, simplesmente, justamente, a
ausência de olhar, a ausência de discriminação que conduz à discriminação a mais fina, sem julgamento, sem

opinião, na neutralidade.

No coração do Coração, nesse ver preciso, o que vocês vivem é o Conhecimento que é, eu repito, imediato, que
pode ser Vibratório, mas que, em caso algum, é colorido pelo que quer que seja.

A cor vem do próprio Conhecimento, e não do que é visto.

Esses mecanismos fazem parte do que foi anunciado pelas minhas Irmãs Estrelas, durante esta semana, e que vão
concretizar-se, para muitos de vocês, sobre a Terra.

E ver desse modo tira-os, de maneira definitiva, de todos os olhares separados, divididos ou coloridos pela emoção
ou pelo que quer que seja mais.

Desencadear essa Visão no coração do Coração os faz, realmente, conhecer e reconhecer que absolutamente tudo
aí Está.

O que é impossível para a consciência corporal, como para a consciência do Si, que é de crer que tudo se desenrola
fora e que há um deslocamento.

Para ir de um ponto a outro nesse mundo, há um tempo e um espaço.

Para ir de um ponto a outro no coração do Coração, não existe qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer
distância, qualquer forma, qualquer cor.

Dentre as minhas Irmãs Estrelas, muitas viveram isso.

O conjunto de conhecimentos da nossa Irmã HILDEGARDA vem daí.

Não há um Céu em outro lugar onde ela se abandonou, não há uma entidade em outro lugar que lhe tenha aparecido.

Tudo acontece no coração do Coração.



***

O Canal Mariano – percebido, localmente, em qualquer lugar – está, obviamente, no coração do Coração, também.

É por isso que nós temos dito que estamos em Vocês e somos vocês.

A percepção do Canal Mariano favorece o ver do coração do Coração.

O ver do coração do Coração, o ver sem olhar, é imediato.

Isso poderia ser uma Vibração.

É a Verdadeira Visão, que escapa de toda projeção, de toda interpretação e de todo erro.

Ver assim suprime – como foi dito pelo IRMÃO K, com relação à percepção – todos os Véus.

Ver o coração do Coração põe fim à falta e, é claro, aos medos, sejam referentes à vida exterior, levada aqui, ao
destino do Espírito, o passado como o futuro não podem mais afetá-los.

Viver assim – aqui como em outros lugares, o que, aliás, não tem qualquer importância – é a Verdadeira Vida, o
coração do Coração.

***

Todo o resto, mesmo obedecendo às leis físicas da visão, é suspeito, e não é a Verdadeira Visão.

A Verdadeira Visão é, ao mesmo tempo, sem os olhos, como dizia MA ANANDA.

A Verdadeira Visão não é um processo exterior, nem mesmo Interior: é no coração do Coração.

Ela não depende do terceiro olho, nem dos olhos, nem dos humores: é o Conhecimento.

Assim, quando nós lhes repetimos que tudo estava em vocês, é a estrita Verdade, a mais absoluta, a mais íntima, a
mais evidente.

Tudo se desenrola no coração do Coração, porque é o Conhecimento e esse Conhecimento vai do ponto mais denso
ao ponto mais leve, da Dimensão mais física à mais etérea, quer ali haja uma forma ou quer ali não haja forma.

Ela é vivida imediatamente, no Conhecimento, que vai, é claro, depois, em um movimento inverso, expressar isso por
palavras, por identidades, por identificações, mas isso tem pouca importância.

***

Tudo o que vocês vivem ou irão viver, desde alguns meses e nos próximos poucos meses, tem relação com isso.

O que os seus olhos deixam-se ver não é a Verdade.

O que as projeções astrais deixam-se ver não é, tampouco, a Verdade.

São verdades que estão inscritas no efêmero e, de algum modo, em uma ilusão.

Tornar-se-á muito fácil diferenciar, mesmo no Plano sutil, a visão astral da Visão do coração do Coração ou o
Conhecimento.

Os conhecimentos acessíveis aos seus olhos, como ao terceiro olho, envolvem apenas os seus mundos respectivos.

O Conhecimento do qual eu lhes falo nada tem a ver com a pessoa, nada tem a ver com um determinado mundo,
porque transcende, absolutamente, todos os mundos e todas as percepções.

Viver esse ver, aquele ver, é não mais ser dependente de qualquer ilusão, é não mais obstruir-se de qualquer
supérfluo, é viver, permanentemente, o essencial: o coração do Coração.

A vinda e o retorno do Grande Espírito, com os seus Quatro Cavaleiros, como dizia a minha Irmã SNOW (ndr: sua
intervenção de 19 de julho), vem, justamente, revelar-lhes tudo isso, com grande facilidade, grande evidência, a partir
do instante em que vocês não forem mais dependentes ou não estiverem apegados a quem quer que seja, ou ao que

quer que seja.

Eu os convido, portanto, nos seus momentos Interiores (quer vocês os nomeiem Alinhamento, meditação, oração),
antes do adormecimento, a estabelecerem-se no coração do Coração.

O coração do Coração é o meio da roda, é o que não gira.

Não é, portanto, nem o Fogo do Coração, nem o chacra do Coração, mas, efetivamente, o espaço íntimo que se
resume a um ponto no Centro do chacra do Coração.



***

Se vocês penetrarem essa visão, vocês não terão mais qualquer problema de olhar ou de dúvida.

Isso participa, amplamente, e pode ocorrer ao mesmo tempo, antes ou depois da Ressurreição, tanto a sua como
aquela da Terra.

Aí estão as poucas frases que NO EYES tinha que dar para vocês.

Não se coloquem a questão, ainda mais, de definir esse ver, além de todo olhar e da visão do coração do Coração,
mas, bem mais, de inclinarem-se no mecanismo que se produz e que irá se produzir no momento em que vocês

entrarem na Verdadeira Visão.

Eu o expressei o melhor que eu pude: Basculamento, Reversão, invaginação.

Talvez, vocês irão empregar outras palavras, mas, em todo caso, irão observar o que acontece para vocês, naquele
momento, na consciência, no corpo, no ambiente, porque será, sempre, para vocês, a mesma coisa, o mesmo

desenrolar.

Ver além de todo olhar, ver com o Coração é o testemunho da sua Ressurreição a chegar ou chegando.

O ver com o Coração encarrega-os, se pudermos dizê-lo, de uma grande responsabilidade, que é a não ingerência, o
não julgamento.

E, aliás, vendo com o Coração, vocês vão constatar que tudo o que fazia parte do julgamento, do discernimento, irá
desaparecer, inteiramente.

Vocês verão que é a única Verdade.

NO EYES abençoa-os, no Grande Espírito e na Graça, dizendo-lhes até mais tarde.

************
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~ A GRAÇA DO AMOR ~

Irmãs e Irmãos, eu sou HILDEGARDA.
E me permitam estar no seu Coração, permitam-me estar ao seu lado, como eu lhes peço para estar no meu

Coração e ao meu lado.
Pela Graça da nossa Comunhão, nós iremos evocar, bem além das poucas palavras que eu vou pronunciar, a

Graça do Amor.
A Graça do Amor não está em grandes discursos.

A Graça do Amor não é simplesmente fazer o bem, ou ser bom.
A Graça do Amor é não mais ser dependente seja do que for.

É não ser mais nada aqui, ser o menor de todos, a fim de ter acesso ao Todo.
É tornar-se inteiramente a Luz: o que nós Somos.

É ser cada um de vocês, não mais ter apreço senão por aquele que está em frente de vocês, aquele que se
opõe, aquele que lamenta como aquele que ama.

Então, a Graça do Amor se vive aqui e por toda parte.
É não mais estar apegado a este corpo, mas ser todos os corpos.

É não mais ser esta alma, mas todas as almas.
É não mais ser uma mente em um corpo, mas ser todas as mentes em todos os corpos.

É não mais ser uma história, mas todas as histórias.
É não mais ser uma pessoa, mas todas as pessoas.

É então Amar, além de qualquer pessoa.
É ter acesso a tudo, desde à música das esferas, até ao conhecimento mais profundo do que existe sobre este

mundo, como no Espírito, como por toda a parte em outros lugares.
É não mais ser afetado por qualquer limite.

É, seja o que for que acontecer a vocês como a qualquer pessoa, estar e permanecer na mesma Graça do
Amor.

É não se abalar, não pela vontade, mas pelo que eu expressei como tensão para o Abandono, ou seja, viver
realmente que desta tensão para o Abandono e deste Abandono total, resultam todas as benesses, resulta o
fim de toda a separação, onde vocês estiverem, realmente, cada um e cada uma, em um amigo como em um

inimigo aparente, em cada Irmão e cada Irmã, em algum conhecimento, em alguma planta (dando-lhes o
conhecimento íntimo dessas plantas), em algum anjo, em alguma música.

Foi assim que durante a encarnação que eu vivi, eu pude escrever tudo o que eu escrevi.
Esta erudição não era uma erudição que eu aprendi no exterior, mas foi vivenciada na Graça do Amor.

E hoje, aí onde vocês estão, sobre esta Terra, tudo pode ser assim.

HILDEGARDA DE BINGEN - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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A partir do momento em que vocês aceitarem deixar Fazer o que há para ser feito, a fim de Ser, vocês não
estão mais no fazer, mas no Ser.

Então, é claro, há alguns afazeres que são opostos ao Ser.
Vocês não podem deixar-se seduzir pelos artifícios deste mundo e Ser.

É preciso escolher.
Mas a partir do momento em que vocês escolherem Ser, realmente, nenhum afazer pode atingir o Ser.

E é justamente nisso que está o Conhecimento.
Ele não é o resultado de uma lógica, ele não é o resultado de um aprendizado, ele é espontâneo.

Pois, justamente, não há mais barreira, mais limite, e quando eu digo que eu estou no seu Coração, que eu
estou ao lado de vocês, eu realmente estou.

Do mesmo modo, vocês realmente podem estar comigo, e vocês podem ser eu.

***

Agora, sobre este mundo, o Manto Azul da Graça permitiu, e irá lhes permitir cada vez mais, como Ele lhes
disse (ndr: CRISTO): “o que eu fiz, vocês irão fazê-lo, e muito mais ainda”.

Isso é agora.
E é agora que, se vocês aceitarem não ficar mais confinados, que a alegria inextinguível, que o Amor mais

incrível, está aí e, nesse momento, vocês percebem que, de fato, vocês não são mais o que a vida os levou a
passar.

Como diria um dos intervenientes com voz clamorosa, não há teatro (ndr: BIDI).
Pois cada Irmão e Irmã que vocês podem ver, amando ou sofrendo, torna-se, real e inteiramente, o que vocês

São.
Deixando-se viver que não há qualquer separação, que não há qualquer mundo, que apenas existe o Amor e a

Graça deste Amor.
Na Graça do Amor é ser isso, ou seja, não mais uma pessoa, mas todas as pessoas.

É não mais estar sobre este mundo, mesmo estando aí.
É estar por toda parte.

É tornar-se o Todo e o Nada.
Pois o Nada e o Todo apenas são duas vertentes da mesma Verdade.

Não se contentem com o que é módico, não se contentem com pouco: sejam o Todo, com Humildade, pois
vocês o São.

A Graça do Amor está aí, vocês São isso.

***

Pela minha Presença ao seu lado, no seu Coração, assim como a sua Presença em mim, isso É.
Mais uma vez, nenhum Fazer pode obstruir isso.

O Manto Azul da Graça deixa-se viver, sobre este mundo, uma amplitude bem mais ampla do que este corpo.
Vocês são cada um dos Irmãos e das Irmãs, vocês são cada árvore desta Terra.

Ele lhes disse (ndr: CRISTO): “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”, e vocês
vivem isso.

Não há qualquer história humana que possa se manter na Graça do Amor.
Não há qualquer conflito que possa se manter na Graça do Amor.

Não há nada que possa resistir à Graça do Amor.

***

Tudo o que poderia parecer existir é simplesmente a instalação incompleta da Graça do Amor.
Ousem ser a Graça do Amor, pois, a partir do momento em que vocês ali chegarem, vocês são Liberados, na

totalidade.
Além do seu efeito Libertador, vocês são Libertados.

Então, um sorriso sem fim vai nascer no seu Coração, na sua alma, no seu Espírito e no Estado de Ser.
O Absoluto está aí.

Vocês próprios vão vivenciar que, na Graça do Amor, não pode existir qualquer distância, qualquer exceção,
qualquer exclusão.

Mas aqueles dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que decidirem não ser isso,
vocês irão deixá-los seguir o seu caminho, pois essa é a verdade deles, essa é a liberdade deles.

Eles são vocês, lembrem-se disso.



Do mesmo modo que, em um corpo físico, há partes que não se pode ver: as costas não podem ver o seu
joelho.

Eles não têm as mesmas funções e, no entanto, eles constituem o mesmo corpo.
Jamais ocorreria à consciência das costas rejeitar o joelho.

A Graça do Amor é isto.
É a ausência total de julgamento seja do que for.

Isso não é um nada fazer, mas um deixar Ser.
A Graça do Amor está aí.

Ela não os impede de fazer (e a minha vida foi o exemplo disso), muito pelo contrário.
Deixar Ser preenche, ainda mais, de vida, ainda mais de entusiasmo, aqui como em outros lugares, aqui como

por toda parte, como em todo o corpo, porque a vastidão (que vocês se tornaram) ressoa para todos, para
aqueles que os olham, para aqueles que se aproximam, e mesmo para aqueles que se desviam de vocês.

A Graça do Amor é isso.
Nenhuma circunstância exterior pode alterar seja o que for.

Nenhum estado Interior pode alterar seja o que for.
A Fonte de Cristal verte-se sobre vocês e se verte sobre o mundo, como um jato de Luz.

***

Nenhuma forma pode abrigar o que vocês São, mesmo vocês permanecendo em todas as formas.
A Graça do Amor é a Beleza.

A Graça do Amor é a Verdade.
Ela é inalienável e inalterável.

Ela é o que vocês São.
Ela é o que tudo É.

Naquele momento, vocês até mesmo se perguntam como vocês puderam estar ausentes de si mesmo e
vocês se perdoam, assim como vocês perdoam todos, pois a Graça do Amor não pode fazer de outro modo.

Pois viver a Graça do Amor é doar a Graça, não como um ato de vontade, mas porque esta Graça emana
permanentemente sem nada lhes pedir, deixando-se ouvir o Canto do Universo, o Coro dos Anjos, viver esta

Beatitude permanente, seja o que for que chegar, porque nada chega.
Vocês justamente saíram de tudo o que chega, como de tudo o que parte.

A Graça do Amor é isto e é o que todos nós Somos, no Um e no Outro.
É o que nós Somos, cada um, em todos.

Não há mais distância, vocês estão definitivamente Liberados.
A Graça do Amor é a nossa natureza.

Não existe qualquer barreira podendo ser um obstáculo para a Graça do Amor.
Nada pode se perder, nada pode se ganhar, tudo ali já está.

Na Graça do Amor tudo se sabe, tudo se vê, mas não com um olhar de discriminação, não com algo que vai
separar, mas que vai ver, além de qualquer diferença, o que subtende a mesma natureza.

Porque aquele que não vê a Graça é isso, tanto quanto vocês que a vivem.
Fundamentalmente, não há qualquer diferença, exceto para o olhar daquele que está, ele próprio, dividido.

A Graça do Amor lhes dá asas, ela os recobre com o seu Manto, ela faz jorrar permanentemente, de vocês, a
Graça, independentemente de qualquer vontade.

Ela os coloca nesta Eternidade.
Ela engloba tudo o que os seus olhos e o seu Coração podem prestar atenção.

Não existe qualquer canto deste corpo, como de todos os corpos, como do mundo, como da Terra, como de
todos os mundos, que possa escapar à Graça do Amor.

***

A Liberação está aí, nesta Graça, neste Amor, neste Estado, além de qualquer estado, onde tudo é acessível,
onde nada pode ser fechado ou confinado.

Ali onde vocês deixam todos os fardos ilusórios desta vida, deste corpo, das suas afeições.
Viver isso é viver em CRISTO como viver em qualquer um, com o mesmo Amor, a mesma Presença, a mesma

qualidade.
Cabe a vocês decidir.

Cabe a vocês ver a Graça do Amor ou outra coisa.
A Graça do Amor os preenche, ela preenche o Universo, como ela preenche este mundo.

Ela é a ação sem fazer.



A Graça do Amor é Ser e é este Ser, ele mesmo, que faz, e não mais vocês.
E este Ser conhece tudo.

Nada pode ser escondido, nada pode ser ocultado dele.
Se vocês forem capazes de tudo parar, durante uma respiração, a Graça do Amor estará aí.

Nada pode se opor à Graça do Amor, exceto vocês.
Nós estamos aí para isso, como vocês estão aí para isso.

***

Além de qualquer história, e além de tudo o que pôde ser alterado sobre esta Terra, o Amor sempre esteve aí,
pois sem Amor, nenhuma sombra até mesmo poderia existir, pois sem Amor, nenhuma alteração poderia

emergir.
A Graça do Amor é viver isso.

É não mais se perder nos meandros das interrogações, das questões, das dúvidas.
É deixar a Graça trabalhar.

E este mundo e vocês mesmos deixar-se-ão ver, a vocês mesmos e ao mundo, para a mesma realidade
vivenciada, dois aspectos diametralmente opostos: a Graça do Amor ou o ódio e o medo.

Então, é claro, vocês poderão perguntar-se como, no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo objetivo
real (em todo caso para o olho da razão), algumas Irmãs e alguns Irmãos vão viver a Graça do Amor, e algumas

Irmãs e alguns Irmãos vão viver o inverso.
Não há o inverso.

Há apenas o não reconhecimento.
Mas, em última análise, vão além desta questão e deixem Ser, pois o melhor modo de Liberar o mundo é a

Graça do Amor.
Obviamente, a mão estendida, alimentar um ser que tem fome, é importante, mas se não houver a Graça do

Amor, isso apenas responde a uma necessidade do momento.

***

A Graça do Amor os libera e os torna mais leve.
Ela os remove literalmente de tudo o que não é dela.

As nossas Presenças estão aí para isso.
Nós estamos ao seu lado, no seu Coração, como vocês estão ao nosso lado e em nossos Corações.

Não se ocupem de nada mais, deixem Ser.
O fazer será realizado.

Mas o fazer, estando no Ser, não é a mesma coisa do que fazer estando no querer fazer.
É a isso que vocês são chamados, é a isso que vocês manifestam, ou não, o seu Abandono à Graça e à Graça

do Amor.
Como lhes disseram as minhas Irmãs, como lhes disseram os Anciãos, os Arcanjos, nós estamos aí e nós

estamos aí para vocês, até o momento em que vocês perceberem que nós somos vocês.
Não como uma transposição, não como um trocadilho, não como uma permutação, mas, sim, como a Verdade

essencial.
E isso também é a Graça do Amor.

***

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, porque o Caminho, a Verdade e a Vida é exatamente o atributo
singular da Graça do Amor.

A Graça do Amor os leva a superar, a transcender, tudo o que vocês creem ser, tudo o que vocês puderam
ser, tudo o que vocês fazem ou fizeram para se estabelecer em outra oitava no Absoluto, na Beleza.

Qualquer um de nós que vier chamá-los ou procurá-los, é na ressonância comum que se encontra a Graça do
Amor.

Não mais em nós do que em vocês, mas, muito mais, entre nós, pois entre nós não há um e outro, e um outro e
um, há Um, há Alegria, há Paz e há a Graça do Amor.

 Todos vocês são chamados, porque nós nos chamamos, uns e outros.
Lembrem-se de que, durante esses tempos, vocês apenas têm que Ser e absolutamente nada buscar, pois

tudo está aí.

***

A Graça do Amor os alimenta e lhes dá acesso a tudo o que for necessário.



Não para satisfazer os fazeres, independentes do ser, mas, sim, para Ser.
Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz, tender-se para o Abandono, tender-se para a Luz, é realizar tudo isso no

mesmo espaço e em todos os espaços, e isso os preenche de Paz e de Alegria.
Não existe mais apego: tudo se torna Liberdade e Liberação.

Todas as relações são apaziguadas, pois a Graça do Amor trabalha muito mais facilmente do que o que vocês
decidem comunicar ou partilhar.

Pois a Graça do Amor não é somente uma partilha: ela é uma Doação total, uma permutação total, onde
qualquer sentido de distância e de identidade desaparece completamente, em absoluto.  

Viver a Graça do Amor é entrar em si, além de todo o ser, é estabelecer-se no que jamais tem fim e no que
jamais começou.

É sair de toda projeção, de todo sofrimento, de toda ilusão.
É ali onde nada mais pode ser percebido senão esta própria Graça, este próprio Amor, por toda parte e em

tudo.
O Manto Azul da Graça, quando ele é colocado sobre os seus ombros, abre ainda mais a Porta atrás do seu

Templo, no nível de KI-RIS-TI, e os instala, cada vez mais, em um estado de Paz onde reina a Beleza.

***

As poucas palavras que eu emprego são muito tênues para descrever a vivência, mas elas permitem dar o
testemunho, além das palavras.

No silêncio dos seus véus (sejam quais forem esses véus) descobre-se a Graça do Amor que jamais se
mexeu, que jamais partiu, que jamais voltou.

Assim, eu os convido a estar ao meu lado, a estar no meu Coração, e a ser eu, neste espaço de Comunhão.
Eu os convido a colocar o Amor acima de tudo, porque não há nada mais, porque o que eu vou lhes dar, vocês

se dão a vocês mesmos, pois, em última análise, é doam-se que vocês se encontram.
Tudo o que não é dado, é perdido.

Essa é a Graça do Amor e isso é assim, pois é o único mecanismo que se dá conta da Beleza, que permite a
sua expressão.

***

Eu passo, de imediato, durante alguns instantes do seu tempo, na Comunhão à Graça, na Graça do Amor, e
simplesmente na Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a nossa Morada do Amor.

************
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~ O AMOR, A GRAÇA e A VIDA ~
Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes dou as minhas Bênçãos. 
Eu vou falar livremente, de acordo com o que eu vivi, quando encarnada, e tentar fazê-los viver e, além disso,

fazer ressoar, em vocês, o Amor, a Graça e a Vida.
A Vida, onde quer que ela seja, é Amor.

Não poderia existir a mínima vida sem Amor e, no entanto, na superfície desta Terra, o que é deixado se ver é
tudo, exceto o Amor, pelo menos em uma aparência.

Muitos elementos, entre Irmãos e Irmãs, entre nações, entre grupos não parecem, à primeira vista, exprimir o
amor.

E, no entanto, aqui como em outros lugares, nós somos Amor.
Então, como tentar compreender, apreender, como o que é observado não reflete e não exprime a Vida e o

Amor.
A guerra, seja qual for, entre dois seres, duas nações ou dois grupos, visa, em princípio, destruir a vida, negá-

la.
E, no entanto, isso estritamente nada muda no que nós somos: Amor.
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A vida nem começa, nem cessa na morte.
A vida está por toda a parte.

Ela está, ao mesmo tempo, na própria expressão da consciência, da não consciência e no encontro de tudo o
que é possível como interação, como troca, mesmo se a aparência for o oposto disso.

***

O ser humano na encarnação passa a sua vida procurando o Amor e o que diz respeito ao Amor, seja através
de religiões, através de um trabalho.

É muito raro encontrar um ser humano que, em algum dos setores habituais da vida sobre esta Terra, não
experimente o Amor.

E, no entanto, o que pode parecer oposto ao Amor é, na realidade, apenas a falta de Amor e, a partir daí, a
procura desse Amor, do qual todos nós estamos privados, em certa medida, ao mesmo tempo estando vivos.

Então, é claro, existem tantas variedades de Amor quanto de humanos.
Existe, aliás, e nós todos sabemos disso, quando estamos nessa carne, uma paleta infinita de amor.

Nós temos dado, há anos, outra ideia, outra concepção e outra Vibração do Amor.
Esse Amor, que é nomeado frequentemente incondicional, mas que é bem mais do que isso, que é, como eu o

dizia, a própria Vida.
Todos os comportamentos - que são manifestados pelos nossos Irmãos e nossas Irmãs, por grupos, por

nações - que aparentam ser contrários ao Amor, são apenas o reflexo do medo.
Esse medo é, ele próprio, apenas o reflexo de algumas manifestações ligadas ao vazio, à ausência, à

necessidade de proteger-se e à necessidade de não sofrer.

***

Então, como explicar que essa necessidade de não sofrer, geralmente, se expressa justamente pelo
sofrimento?

Porque existe um círculo vicioso.
Porque o amor, seja ele qual for, em todas as suas declinações, na superfície deste mundo, jamais poderá

preencher, de maneira definitiva, o que nós somos: esse Amor, essa essência de Amor e essa Vida.
Quer dizer que essa vida é ruim?

Não, nenhuma vida é ruim.
Existem, simplesmente, circunstâncias que afastam do Amor e que têm por nome:medo, avidez, falta, que
resultam, eles mesmos, de uma incompreensão, de uma forma de ruptura do Amor que nós somos e bem

além dessa passagem entre a vida e a morte sobre esse mundo.
Tudo o que o ser humano manifesta e exprime, desde as esferas aparentemente mais áridas - relativas ao

dinheiro, à organização da vida - é também a expressão dessa falta de Amor e, também, a expressão do que
foi, realmente, seccionado.

O que foi seccionado é a livre circulação do Amor, o que nós chamamos de Comunhão.
A impossibilidade, por razões diversas, de Comungar, vai induzir, por si só, um medo.

Quem não se lembra de ter, diante de si, alguém que é amado e que, no entanto, não nos compreende, não
parece responder à nossa expectativa, não comunga conosco?

Pois, é claro, o Amor jamais estará em qualquer palavra e, eu diria ainda, em um comportamento, por que o
Amor é a nossa natureza.

Ele deveria, logicamente, existir e se manifestar, independentemente de qualquer palavra, de qualquer relação,
de qualquer compreensão ou incompreensão por palavras ou comportamentos.

E, no entanto, todos nós sabemos que esse não é frequentemente o caso, porque o Amor sempre é procurado
através de uma falta, através de um medo, através de uma insuficiência.

Porque o amor, tal como nós o definimos, quando estamos encarnados, é, em geral, a expressão de uma falta,
a expressão de uma projeção, como se a essência que somos não fosse visível e nos fizesse, sem exceção,

buscar, no exterior, esse Amor.
Seja qual for a relação que se estabeleça - quer seja a mais amorosa, a mais romântica, quer seja a mais

autêntica - ela faz, em última análise, apenas refletir a insuficiência e a incompletitude, que está presente em
cada um de nós.

***

O exemplo da minha vida, e de tantas outras, mostrou que a fonte do Amor estava, antes de tudo, no Coração,
ou seja, em si mesmo.

E que apenas se podia amar se já se tivesse encontrado, tal Amor, em si.
E que o amor que projetamos é apenas o reflexo do que, justamente, nós não encontramos.



E nós falamos, então, de complementaridade, nós falamos, então, de satisfação: esse amor é sempre
condicionado e condicional, porque ele deve responder a uma expectativa, ele deve responder a uma

aspiração (encontrada no outro, em uma arte, em um grupo, em uma filiação, não importa).
Essa forma de amor sempre será condicionada, porque ela não pode ser estabelecida na Comunhão.

E a Comunhão apenas pode se estabelecer a partir do momento em que você mesmo encontrou, no seu
Coração, a natureza de quem você É.

Não através de uma história, não através de relações, mas, bem mais, com o reconhecimento do seu próprio
Coração, da nossa própria Essência.

A partir do momento em que você encontrou si mesmo, o Amor se propaga e flui de você mesmo, deixando-se
viver relações bem mais profundas e bem diferentes daquelas que se deixa viver na falta, de qualquer relação

humana ou de qualquer relação com um sujeito de paixão ou com um objeto, que não está de acordo com esse
amor vivido no coração.

A partir do momento em que um ser humano, um Irmão, uma Irmã, encontra si mesmo, ele irradia,
manifestamente, esse Amor, sem ter necessidade de procurar outro amor, e a magia faz com que, naquele

momento, o Amor flua dele, assim como flua daquele que está à sua frente e que, tampouco, não tem qualquer
falta.

O que eu quero dizer com isso é que, se a essência do Amor estivesse presente, em cada um de nós, na
encarnação, não haveria mais qualquer problema de relação, qualquer problema de guerra, de competição, de

predação ou de incompreensão.
É a falta e o medo que criam todas as desarmonias, todas as guerras.

***

Foi dito, em muitos textos: «você amará o seu próximo como a si mesmo».
E, se vocês olharem objetivamente, irão constatar que vocês apenas podem dar o que vocês encontraram em

si.
Seja qual for a roupagem que vocês derem a isso, seja qual for a expressão que vocês lhe derem, vocês

apenas podem dar o que vocês são.
Vocês não podem dar o que vocês não são, isso é impossível.

E é dessa falta, dessa incompletitude - que está presente em vocês - que decorrem todas as abordagens
amorosas, sem exceção.

A partir do momento em que vocês forem preenchidos do Amor de si mesmo, e não nessa pessoa, mas no
sentido mais autêntico, não pode existir a mínima projeção de expectativa, a mínima projeção de falta, a mínima

interrogação, pois, de algum modo, vocês substituíram a relação pela Comunhão.
E essa Comunhão não se importa, em última análise, com as faltas do outro, quer elas sejam aparentes ou
escondidas, porque o que emana de vocês, naquele momento, não pode, em caso algum, ser alterado por

uma relação, seja ela qual for (de dependência, de filiação ou, até mesmo, no amor mais equilibrado).
Enquanto vocês não encontrarem si mesmos na sua natureza do Amor, vocês apenas farão reproduzir

situações de falta que, inexoravelmente, irão se expressar por desequilíbrios, porque eles são pré-existentes
pelo próprio fato da falta.

***

Alguns dos seus provérbios, no Ocidente, dizem: «a caridade começa por si mesmo».
Como vocês podem esperar encontrar, em outro lugar que não em si mesmo, algo que os satisfaça, enquanto
não perceberem o que vocês São, e que o conjunto de todos os outros Irmãos e Irmãs, das outras situações,

já está em vocês?
É impossível encontrar uma satisfação: no máximo, ela irá de um dado momento da sua vida até o fim da sua

vida.
E vocês parecem eternos, mas sabem que esse amor jamais é eterno, porque ele se dissolve após a morte.

E aí ocorre novamente a falta, a insuficiência, o sentimento de perda, o sentimento de abandono e de ter
perdido algo de essencial.

Isso é profundamente diferente se vocês forem, vocês mesmos, a própria natureza do Amor.
Se vocês se encontrarem, jamais poderá existir, através de um desaparecimento, seja ele qual for, um

sentimento de falta.
O amor é, portanto, no sentido mais humano, o reflexo de uma falta, o reflexo de um medo, de uma

insuficiência.
Quando o Amor mais autêntico está aí, ele se basta por si mesmo.

Não é por isso que ele se fecha, bem ao contrário, é, justamente, naquele momento, que ele é liberado e pode,
efetivamente, emanar do Ser para cada Ser.
E esse Amor é chamado de incondicional.

Ele apenas faz expressar a realidade do Amor, que está além de qualquer relação, mas que se estabelece -
como vocês o vivem, talvez, agora - em diversas Comunhões que vivemos com vocês, que vocês vivem entre

si, e que passa das palavras, que passa das faltas, pois há uma completitude possível, e presente, de cada



lado.

***

O Amor é o motor da vida, ele é o agenciamento da vida, ele é, dela, ao mesmo tempo, a justificação, o
pretexto e o fundamento.

Então, o ser humano procura - frequentemente no outro, ou em outros lugares, em outras Dimensões - o Amor
que é ele mesmo.

Como vocês sabem, há uma forma de restrição ao amor: o simples fato de perder a consciência entre a vida e
a morte, e a morte e a vida, não permite encontrar uma continuidade.

Não há, aliás, continuidade de ninguém: no máximo, existe uma continuidade através do que foi denominado
Karma.

E, no entanto, todos os seres que escaparam desse corpo, por uma razão ou por outra, conscientizaram-se,
realmente, da natureza do que eles São.

Mesmo sem ir muito longe, fora desse corpo, mesmo sem ir muito longe, fora dessa Dimensão, o Amor é
onipresente.

É como se a carne, nesse mundo, fosse um amortecedor, um freio que impedisse viver a realidade do Amor,
tal como algumas experiências podem dá-las, propiciá-las.

Mesmo na carne, há sempre o sentido de buscar um complemento, e nós todos sabemos que esse
complemento - que é encontrado - dura apenas alguns instantes.

Pois, se ele durasse eternamente, não teria qualquer necessidade de reproduzir-se na carne, ele estaria
presente em todos os tempos.

***

Então, obviamente, o que é que faz com que essa humanidade, nessa carne, esteja sempre nessa falta, nesse
medo?

É, obviamente, a dificuldade para amar-se si mesmo, mas não amar-se como pessoa, amar-se
como Princípio de Vida.

Ora, esse Princípio de Vida foi justamente em algum lugar alterado, uma vez que, geralmente, nenhum ser
humano, salvo exceção, até agora, não tinha a possibilidade de viver essa natureza de Amor.

Então, obviamente, através dessa falta, dessa insuficiência, todas as relações - sejam elas quais forem - farão
apenas expressar uma idealização ou uma projeção de falta que tem necessidade de ser preenchida.

Mas todos nós temos muita dificuldade para encontrá-la no outro, qualquer que seja a relação.
Enquanto permanecermos no nível de uma relação de falta, jamais essa falta será preenchida.

Então, é claro, existem amores tão fortes que, quando vocês dão todo o seu amor, quando se projetam,
totalmente, no que vocês dão ao outro, pode parecer-lhes estarem preenchidos de algo que vem pôr fim a toda

falta.
Esse amor, seja qual for o seu aspecto, jamais poderá durar além de certo tempo, pois, efetivamente, existe

uma exaustão dessa projeção.
Ninguém pode estar permanentemente nessa projeção, sem se exaurir.

Ninguém pode estar permanentemente nessa doação de amor, sem ele próprio se exaurir.

***

E, depois, há o exemplo de pessoas que foram capazes de dar e de ser esse amor permanentemente, e,
frequentemente, o que elas disseram foi que eram alimentadas por um Amor que vinha de outro lugar, mas de

outro lugar que não o coração delas, mas, simplesmente, que o coração estava repleto de Amor, sem que
houvesse necessidade de justificação, sem que houvesse necessidade de relações, sem que houvesse

necessidade de expressar qualquer sofrimento ou qualquer falta.
Isso foi profundamente verdadeiro, para muitos místicos, em sua forma de adoração à Luz ou a um

personagem que tivesse vivido esse Amor, que o manifestaram.
Naquele momento, para aqueles seres, o Amor não tinha necessidade de ser projetado, porque ele emanava,
espontaneamente, deles mesmos, além de qualquer vontade e além, até mesmo, da noção de fazer o bem,

porque eles eram o Bem, e porque o que irradiava deles não tinha necessidade de ser justificado, de ser
mostrado ou de ser demonstrado.

Então, é claro, no estado desse mundo no qual vocês vivem e, talvez, com o que vocês tenham vivido, as
coisas são profundamente diferentes.

Porque o Amor incondicional, o Amor Vibral, de algum modo, permitiu-lhes reconectar com a natureza profunda
da Vida e, hoje, talvez, vocês vivam estados de Graça, mais ou menos intensos, mais ou menos pronunciados,

mais ou menos evidentes.

***



A partir do instante em que vocês encontram, sem ter procurado, a partir do instante em que vocês
reconhecem o que vocês São, o Amor está aí.

Não há qualquer alteração desse mundo que se mantenha.
Não há qualquer limitação desse mundo que possa impedi-los de encontrar o que vocês São, sejam quais

forem as circunstâncias, mesmo as mais penosas, de uma vida humana.
E, aliás, nós todos sabemos que é nos momentos mais difíceis, nos momentos de grande sofrimento, nos
momentos de grande perda que um ser humano é capaz, geralmente, de manifestar o que ele É, além de

qualquer artifício.
Pois, naqueles momentos, os mecanismos de projeção são aniquilados.

Pois, naquele momento, todos os sonhos - tudo o que havia sido construído por uma razão importante -
parecem devastados e destruídos.

E é, no entanto, nesses momentos, que eclode o verdadeiro Amor, aquele que não depende de qualquer
circunstância, nem exterior nem relacional.

***

Os Irmãos e as Irmãs que viveram experiências nomeadas «às portas da morte» trouxeram a lembrança desse
Amor que existe além do visível, ilustrado por um grande Ser, por um membro da família que morreu ou, ainda,

pelo que existe atrás de tudo isso, ou seja, o Sol, a Luz.
Então, é claro, a lembrança da experiência, em si mesma, mesmo a mais imponente e a mais potente, não é a

causa da mudança dessas pessoas, desses Irmãos, dessas Irmãs que viveram isso.
E, no entanto, fica nelas, além da lembrança, essa emanação de Amor tão específica, que não depende de
qualquer contexto e, sobretudo, de qualquer vazio Interior, de qualquer sofrimento, de qualquer medo, de

qualquer perda.
Isso, nós todos conhecemos ao nosso redor.

E depois há, também, seres que, por uma razão ou por outra, encontram-se a emanar esse Amor e a viver o
que são denominados Graça, Êxtase, Samadhi, que não dependem de qualquer circunstância exterior, e

simplesmente de uma circunstância Interior.
Esses Seres são então capazes, sem decidi-lo, sem querê-lo ou sem desviar-se disso, de emanar,

permanentemente, essa qualidade específica de Vida que é o Amor autêntico, incondicionado e incondicional.

***

Cada vez mais, hoje, Irmãos e Irmãs despertam para essa Verdade e vivem isso.
Isso ocorre através de uma série de marcadores.

Esses marcadores, vocês os conhecem: são os Pilares, são as Vibrações, são o que acontece no nível do que
é chamado de energia, de Vibração, de Consciência.

A própria Consciência é Amor.
E, no entanto, as guerras são sempre muito presentes, no entanto, os conflitos são sempre muito presentes.
As coisas mudam, pois, para aqueles de vocês que vivem os contatos conosco, vocês sabem, efetivamente,

que o que vocês vivem nada tem a ver com um amor condicionado ou condicionante, vivido sobre esse mundo,
mesmo no laço mais forte existente entre uma mãe e seu filho: não há comparação com o que vocês podem

viver na Comunhão.
Isso acontece e é cada vez mais frequente.

Vocês o constatam, tanto em si como ao seu redor, aliás, vocês estão aqui para isso.
É importante aceitar, antes de poder irradiar, que o único Amor possível situa-se no Interior de Si, e que, quanto

mais a pessoa que vocês creem ser se apagar (através de um choque, através de um processo), mais esse
Amor pode irradiar, pode se manifestar.

É como se a ausência de interação com a natureza do que nós somos, limitando-se (por uma razão, desta vez,
exterior), impedisse qualquer alteração do que irradia.

É nessas circunstâncias que acontecem os acessos ao Si, ao Despertar, à Realização.
É nesse nível que se realiza o Samadhi, a Paz.

***

E depois, temos falado da Morada da Paz Suprema, que é esse estado, e que vem transcender tudo o que
pode ser conhecido, em qualquer amor projetado, como em qualquer amor encontrado em si e irradiado.

É, ainda, algo mais que remete além do humano e que, no entanto, permanece, totalmente, humano.
Então, é claro, tudo isso pode parecer experiências, tudo isso pode parecer muito complexo, muito difícil,

sobretudo através das experiências da vida desse lado.
Existe, contudo, a possibilidade, hoje, de não mais ser afetado por nada desse mundo, sem, contudo, dele

desviar-se, sem, contudo, condenar esse mundo, mas, efetivamente, nele estando, seja como for.



Ninguém disse que era fácil, mas, em todo caso, muitos de vocês experimentaram ou continuam a
experimentar, ou mesmo a viver: esse Amor não condicionante, porque ele não é o reflexo de uma falta,

mas é o reflexo do que foi conhecido no Si, redescoberto no Si, e que permite, portanto, uma irradiação, além
de qualquer desejo, além de toda qualquer projetada no seu exterior.

Isso é o Amor, por que é a Vida.
E, quando a Vida é encontrada, a Graça está aí.

Sejam quais forem as palavras que vocês colocarem, é sempre esse mesmo sentimento de ser pleno e de
que nada mais pode esvaziá-los.

Essa plenitude, quer vocês a chamem de Alegria, de Samadhi, de Shantinilaya, resulta realmente disso, ou
seja, dessa plenitude, desse sentimento de ser completo, de nada mais ter que fazer senão amar.

Pois, a partir do momento em que o Amor servir a algo de lógico (uma filiação, uma relação com um filho, com
um pai, uma relação de casal), esse amor sempre será uma projeção.

Ele irá encontrar, apenas muito raramente, o equilíbrio.
Então, existem casais que passam toda a vida neles, mas isso não é o Amor Vibral, é um amor que encontrou

um equilíbrio estável, e vocês sabem, muito bem, que isso está longe de ser o mais frequente e longe de ser o
mais fácil a viver para todo mundo.

***

E depois, hoje, vocês são capazes de estabelecer Comunhões, quer seja com outros Irmãos e Irmãs,
conosco, as Estrelas, os Anciões, os Arcanjos, com o Sol e com a Terra.

Tudo isso possui diferentes nomes, tudo isso lhes foi explicado.
E quando isso ocorre em vocês, mesmo se não for permanentemente, deixa-os viver algo de diferente, no qual
a necessidade de projetar um amor, a necessidade de amar (no seu sentido mais nobre) não existe mais, por

que vocês São Amor.
Sendo Amor, vocês não têm necessidade de amar na projeção: basta simplesmente Ser, deixar a sua natureza

se manifestar.
É, aliás, através desse ato de deixar manifestar a sua natureza que acontece, mais facilmente, aquilo de que
falamos incessantemente há algum tempo, que é oAbandono: Abandono à Luz, Abandono do Si, ou seja, o

momento em que a vontade do Eu não existe mais.
E todos vocês sabem que há pessoas que procuram o Amor, permanentemente, e outros que nada

procuraram.
Mas, enquanto houver uma busca do Amor, vocês não podem Ser o Amor.

De fato, é como se a marcha ocorresse ao contrário.
A falta induz a essa procura, a procura induz a uma projeção, a procura de um ideal (eu repito, seja uma pessoa

ou uma profissão ou o que quer que seja mais) que vai nutri-los.
E o que os nutre e os preenche vêm, efetivamente, do exterior, nesse caso.

Mesmo se vocês sentirem o seu coração, por alguém, por algo, se vocês olharem, de maneira objetiva, vocês
irão ver, efetivamente, que é sempre a mesma coisa: seja qual for a expressão desse amor, seja quem for o

objeto desse amor, há, em última análise, sempre subjacente, uma falta, uma necessidade de completar, uma
necessidade de interagir, também.

***

Isso é profundamente diferente do que se vive quando a sua natureza se revela a vocês, porque, naquele
momento, a fonte do Amor é vocês mesmos.

Não há mais que se colocar a questão do Amor para dar.
Não há mais que se colocar a questão de saber se amamos ou não, pois o Amor é a sua natureza e não é mais

nem uma projeção, nem uma ocupação, nem um ideal.
Apenas esse Amor que é, se eu puder dizer, autêntico, porque ele não depende, justamente, de uma causa

exterior: ele não depende de uma relação, ele não depende de uma pessoa, não depende de ninguém.
Ele é o que vocês São.

Então, naquele momento, não há mais esforço a fazer, não há que prestar atenção em nada: vocês se
tornaram, realmente, o que vocês São, naquele momento, o Amor emana de vocês como ele É, ou seja, a sua

natureza.
E o que se vive, naquele momento, através de seres, através de situações, de ocupações não tem mais, de

modo algum, o mesmo sabor, não tem mais, de modo algum, a mesma coloração de algo a preencher, de algo
que falta.

O que vocês vivem, naquele momento, é profundamente diferente.

***

E, no entanto, apesar disso, frequentemente o ser humano tem necessidade de completar, porque o corpo é



assim feito, aqui, sobre este mundo, ele é incompleto.
Basta falar de complementaridade, de olhar a própria constituição dos corpos, para dar-se conta de que um é
feito para o outro, mesmo no nível da carne, independentemente dos sentimentos, independentemente, até

mesmo, da natureza dos sexos.
Tudo isso representa, em última análise, apenas algo que só exprime uma falta.

E, em contrapartida, no momento em que vocês descobrem ou redescobrem a natureza que vocês São, então,
naquele momento, não existe mais sentimento de incompletitude, mesmo se ainda houver relações, mesmo se

existir uma necessidade de não estar só, mas é profundamente diferente, porque a fonte do Amor é vocês
mesmos e, aí, vocês estão prontos para Comungar, consigo mesmos e com o outro e, também, para irradiar

esse Amor, sem desejá-lo, em tudo o que vocês tocam, em tudo o que vocês olham.
Aí, não pode existir qualquer falta, não pode existir qualquer traição, qualquer incerteza, e vocês apenas podem

dar, lembrem-se, o que vocês encontraram.
Vocês não podem dar o que não adquiriram, mas não «adquirir» no sentido de possuir, não «adquirir» no

sentido de guardar para si, mas, efetivamente, reconhecer a natureza da Vida, a natureza da Graça, a natureza
do Amor que é, de fato, a única natureza possível.

Naquele momento, vocês vão constatar - e o constatam, cada vez mais, nesta época específica na qual vocês
estão encarnados - que, obviamente, as regras do jogo, se pudermos dizê-lo, não se exprimem do mesmo

modo em todos os níveis.
Existem muitas coisas que são chamadas de progresso, que são chamadas de evolução que, sem falar da

realidade delas, refletem, em todo caso, a modificação do jogo amoroso, e eu entendo por jogo amoroso não
unicamente o jogo entre dois seres, mas o jogo amoroso de qualquer vida.

Enquanto o jogo amoroso for baseado no que eu chamei de medo, de sofrimento, de perda, ele não pode ser
saciado.

A partir do instante em que o jogo amoroso se expressar no momento em que vocês reconheceram o que
vocês São, pelo Fogo do Coração, pela Coroa Radiante, por inúmeras coisas que lhes foram longamente

explicadas, então, vocês irão observar que, naquele momento, as coisas mudam, pois não existe mais falta.
Existem, é claro, interrogações sobre o próprio sentido da vida, existe um questionamento que pode envolver
outros medos, quer se refiram ao trabalho, aí também, ao medo da falta, ao medo de não ter o que comer, de

não ter teto.

***

Quando o Amor emana de vocês que encontraram a sua natureza, tudo se torna diferente.
Pois as leis vão expressar o que os faz sair da ação/reação permanente, seja o que vocês denominaram

Fluidez da Unidade, sincronias, leis de Atração e de Ressonância.
Quando vocês são o Amor, o Amor vem a vocês.

E esse Amor exprime-se, não unicamente através de pessoas ou de situações agradáveis, mas tudo o que é
necessário, para vocês, então, é provido, porque é exatamente o que acontece, se vocês forem o Amor: nada
pode faltar, seja o que for que acontecer no exterior ou no Interior, tudo irá lhes aparecer e será vivido do modo

mais correto, sem falta e sem medo.
Isso quer dizer, também, e ilustra o que nós lhes dizemos: que há apenas duas coisas, o medo ou o Amor.

O medo que reflete, unicamente, a falta, a insuficiência e os diversos medos.
E o Amor, é claro, que é, não o oposto do medo, nem mesmo a outra vertente, mas que é, efetivamente, a

expressão de algo que foi encontrado.
Tendo encontrado a Vida, a Vida encontra vocês.

E as circunstâncias da sua vida vão ocorrer diferentemente.
É impossível, para aquele que vive o Amor no seu Coração (no sentido mais Vibral), que acede ao Samadhi,

poder exprimir a mínima falta, a mínima incompletitude e o mínimo medo.
É nesse sentido que nós sempre lhes dizemos: medo ou Amor, porque frequentemente vocês têm a

impressão de que os dois coexistem: um dia, há o Amor, outro dia, há o medo.
Mas, quando o Amor está aí, não pode existir o medo.

Não pode existir o sofrimento, seja ele qual for, no psiquismo ou no corpo, pois, seja o que for que ocorrer na
cabeça, no corpo, nas relações, o Amor está aí.

Em vocês, mesmo se algo terminar em uma relação, em alguma coisa, se vocês se reconheceram no Amor,
nada pode faltar.

Se algo faltar, então, isso os remete às suas próprias faltas, e ao que vocês projetaram dela, através de um
ideal, através de uma necessidade ou de uma falta.

Seja uma necessidade, uma falta, um desejo ou um ideal, estritamente nada muda no que isso é.
Enquanto o Amor permanecer, para vocês, uma investigação, ele fará apenas refletir uma falta.

Enquanto, para vocês, o Amor estiver em outro lugar que não no Aqui e Agora, mesmo através de uma busca
espiritual, vocês se afastam de si mesmos.

***



O Amor, como foi dito de diferentes modos, não tem que ser procurado, uma vez que é o que nós Somos.
De fato, é preciso simplesmente perceber o que nós Somos.

E, quando percebemos o que Somos, mais nenhuma falta pode sobrevir.
Nós estamos bem longe, eu lhes garanto, da abordagem comum, no ocidente como no oriente, da evolução de
relações entre os homens e as mulheres, entre os homens e as mulheres e a sociedade, ou, até mesmo, nas

relações supostas de serem as mais duradouras, como as relações ligadas ao sangue, ao DNA, à família.
Existe, portanto, um mal-estar: é que, enquanto o humano não estiver voltado para si mesmo, não para

procurar-se, mas, efetivamente, para manifestar o que ele É, tudo o que for manifestado no exterior será
insuficiente, deficiente.

Isso é normal.
Outros disseram: «busquem o reino dos céus, e todo o resto ser-lhes-á dado».

O reino dos céus está dentro de vocês, é então efetivamente vocês que precisam procurá-lo, não como uma
busca no exterior, em um conhecimento qualquer, em uma relação qualquer, mas, sim, encontrando a natureza

que nos anima e que nós somos.
Realizando isso, todas as contrariedades desse mundo nada irão representar porque, progressivamente e à
medida que esse reconhecimento ocorrer, o conjunto de circunstâncias da vida vão estar em harmonia com

isso.
E isso se refere, absolutamente, a todos os setores, por que o Amor é Abundância, ele jamais pode ser

privação.

***

Então, é claro, existem situações nas quais um grande sofrimento pode fazer aparecer o Amor.
Mas, justamente, o Amor aparece nesses casos de sofrimento, porque há um vazio tão intolerável que o Irmão,

a Irmã para quem isso acontece pode apenas encontrar, em si, o recurso.
E, ele, não se encontra, ele emerge, a partir do momento em que vocês não procurarem mais.

Geralmente, quando eu falo de eventos traumáticos, pode tratar-se da perda de uma pessoa próxima, de um
trabalho ou de algo que seja julgado como importante, que tem valor para aquele que o vive, e que

desapareceu.
Como diz frequentemente um interveniente, mudem de olhar, aceitem que vocês são o Amor, pois essa

aceitação, não essa crença, vai refletir-se pela plenitude (ndr: BIDI).
E nessa plenitude há espaço para todos, uma vez que essa plenitude jamais pode esgotar-se.

Ela não depende de circunstâncias exteriores, ela não depende do sentimento de gratificação que vocês
possam obter, mas depende apenas de vocês mesmos, não em um confinamento, mas em uma verdadeira

abertura, que não é mais a projeção de uma falta ou de uma insuficiência.

***

Então, naquele momento, vocês descobrem a Liberdade.
Vocês não têm mais necessidade de amar ou de não amar.

Vocês descobrem que o Amor é a sua natureza, tudo se torna profundamente diferente.
É isso, a Liberdade que conduz à Liberação.

Essa independência, essa Autonomia está em ressonância direta com a Liberdade e com o Amor.
É isso que vocês devem realizar, não procurar, não compreender, mas viver, uns e outros.

Nós lhes dizemos que a compreensão de nada serve, ela é apenas justificação para o mental, ela é apenas
cálculo, ela é apenas lógica.

O Amor não tem que ser lógico: ele É, simplesmente.
Enquanto vocês puserem a lógica à frente, isso corresponde a uma falta.

Enquanto vocês puserem uma organização à frente, isso também corresponde a uma falta, porque o Amor, em
sua espontaneidade, não tem que estar em uma lógica ou em uma razão.

Ele é o que se exprime mais naturalmente do mundo, por que, eu repito, é o que nós Somos.
Mesmo a guerra não aniquila o que nós Somos.

Mesmo a morte não pode aniquilar o que nós Somos.
E isso é justamente o que nós somos, que é o Amor.

***

Enquanto vocês projetarem no exterior (através mesmo de uma busca, seja ela qual for), vocês irão manter a
falta, vocês jamais irão preenchê-la.

E a sua vida, e tudo o que é humano, representa isso.
Enquanto o humano não for humano, enquanto ele não reencontrar a sua natureza, toda a sua vida será



submetida ao que é chamado de ação/reação, e a ação/reação mantém a perpetuação.
A ação/reação mantém o que vocês denominam livre arbítrio, que não é a Liberdade.

E, assim, de reação em reação, de busca em busca, o ser humano se afasta, cada vez mais, da sua natureza.
É essa exteriorização da consciência, através dessa busca, que cria a aparência da falta do amor, que cria as

guerras, que cria as insuficiências, as rupturas, as chantagens.
Não há alternativa senão encontrar si mesmo.

Então, é claro, a época que há para se viver, e que vocês vivem, é nessa diferença que o Amor veio a vocês,
ele veio despertá-los.

Muitos despertam, hoje, e descobrem - um pouco como acordar, pela manhã - que eles despertam de um
pesadelo no qual tudo era falso, no qual o sentido de valores é completamente redistribuído.

Mesmo isso não sendo chamado de Amor, é o Amor que está agindo.
Enquanto o Amor estiver ausente, sempre haverá competição, sempre haverá comparação, sempre haverá

falta e insuficiência, e sempre haverá o medo.

***

Quando o Amor está aí, tudo se transforma, tudo se torna diferente.
A Liberdade torna-se real.
A Autonomia torna-se real.

Não pode existir insuficiência.
E, naquele momento, o conjunto de medos que estiver presente, sejam eles quais forem, desaparece,

inteiramente, porque nada há para preservar.
Quando a natureza do Amor é reencontrada, a Vida flui sozinha.

Sejam quais forem as circunstâncias, não podem existir privações no Amor, mesmo se vocês não tiverem o
que comer, mesmo se não tiverem teto.

É a ausência de Amor que os faz buscar, ativamente, preservar-se dessas desventuras.
Mas, quando o Amor é encontrado, como dizia CRISTO: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai

comer amanhã?».
O Amor não se preocupa com nada.

Ele é Vida.
Ele é a Verdade e, quando vocês estão sob essa Verdade, a ação/reação desaparece, ela é substituída pela

Graça, e a Graça é atuante, ela fará tudo para que a sua vida seja a Vida.
A abordagem é profundamente diferente.

Em um caso, há projeção.
No outro caso, há Acolhimento e Doação.

É um ou outro.
Não há alternativa e vocês vão vivê-lo, se já não viverem isso, porque as circunstâncias desse mundo vão fazer

com que esse mundo reencontre-se frente ao que ele construiu, em relação às suas faltas.
Tudo o que é o progresso moderno, tudo o que foi desenvolvido e construído - tanto na matéria como na

cabeça - tinha por função apenas evitar a falta, conferir o que vocês chamam de conforto.
Conforto que vocês obtiveram no ocidente (ou, em todo caso, nos países ricos).

Mas de que vale esse conforto se houver a falta?
De que vale esse conforto se não houver reconhecimento do Amor?

Estritamente, de nada vale, porque ele os apaga, ele os entorpece, ele os anestesia, e os afasta do que vocês
São.

E isso cria uma avidez, e isso faz com que a alma vá buscar experiências que possam satisfazê-la, através do
outro, através de um filho, através de uma profissão, através de uma atividade, seja ela qual for.

***

Quanto mais o Amor crescer e quanto mais o Amor emanar e irradiar de vocês, menos isso pode preocupá-los.
E, quando vocês chegarem ao Final, vocês vão continuar o Amor, e todo o resto desaparece.

Foi o que eu manifestei, em alguns momentos, na minha vida e, no entanto, talvez vocês saibam, eu fui casada,
eu tinha muitas pessoas ao redor de mim.

Todas essas pessoas que vinham se nutrir, não de mim, mas do Amor, pois havia uma ressonância que era
criada.

É claro, nem todos tiveram a ressonância suficiente para reencontrar o que eles eram, porque as faltas e as
projeções criam, de algum modo, uma barreira que se torna cada vez mais rígida, porque ela é construída

sobre o medo e o medo se torna rígido.
Ela impede o Amor que nós Somos de se expressar.

Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.



Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.
Enquanto vocês olharem o objeto do seu desejo, vocês procuram possuí-lo.

Mas, se vocês fizerem cessar tudo isso, então, o Amor está aí.
Não aquele que vocês querem, não aquele que vocês esperam, mas aquele que sempre esteve aí, no meio do

seu peito.
Hoje, ele se descobre, cada vez mais facilmente, porque as circunstâncias querem isso, vocês sabem.

***

Então, eu apenas posso convidá-los a viver, não conforme os seus desejos, não conforme as suas faltas, mas
conforme o Amor e conforme a Graça, pois, na Graça, há a Vida, e a Vida jamais irá lhes faltar, o que quer que

vocês tiverem que viver.
É sempre o mental, a falta, que vai induzir ações de preservação da ilusão, através da segurança, através de

laços que vocês criam, através de invenções, através de criações.
Tudo isso, de fato, é destinado apenas a projetar o seu próprio amor e a mascarar a falta da natureza que nós

todos Somos.
Assim há, portanto, também nesse nível, uma espécie de Reversão e de inversão.

O apelo da Luz, hoje, é para fazê-los viver isso.
Então, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, não se queixem, não as rejeitem, porque a sua visão

inscreve-se, geralmente, apenas na emoção do momento ou na compreensão intelectual e lógica do que vocês
tinham e do que não têm mais.

Quando o tempo transcorrer, vocês irão constatar, por si mesmo, e todos vocês fizeram essa experiência, que
o que lhes faltou, um dia, através de uma perda e de um luto, termina sempre, sempre, por desaparecer.

E qual é o agente que o faz desaparecer?
O tempo.

Porque a falta sempre está inscrita no tempo.
O Amor não está inscrito em tempo algum.

Ele os faz escapar das consequências do tempo.
O Amor Vibral: o Amor que se doa.

Reflitam nisso, porque esses mecanismos estão trabalhando, absolutamente, para tudo.
Ora, hoje, o que acontece e o que irá acontecer, cada vez mais, é que vocês são regados na Fonte e na

Natureza do que vocês São, quer vocês nomeiem isso Supramental, Onda da Vida,
Êxtase, Samadhi, Shantinilaya e as suas múltiplas declinações, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Tudo isso é apenas um convite para darem-se, vocês mesmos, ao que vocês São, para nada esperarem, pois,

quando nada se espera, tudo está aí, não há falta.

***

Nós somos, todos nós, o Amor, a Vida e a Graça, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sem qualquer exceção.

Somente os filtros e os véus, as experiências do passado, os traumas, a falta, o medo, afastam-nos disso.
Então, há apenas o Amor para preencher.

Há apenas o Amor para ser o que nós Somos, de maneira infinita, além desse tempo, como de todo tempo.
Esse Amor, quando é encontrado, não pode ser limitado, não pode ser seccionado e não desaparece com a

morte.
Por que vocês encontraram o que vocês São: vocês são a Eternidade.

Antes, em momento algum vocês puderam viver isso, vocês puderam apenas supor ou imaginar.
Mas, a partir do momento em que o Amor estiver realmente aí, vocês são a Totalidade, vocês são o Todo.

***

Aí estão os elementos que eu desejava trazer-lhes e que decorrem, talvez, não do que acontece agora, mas do
que eu realmente vivi na minha encarnação passada.

Aí está o essencial porque, se vocês aceitarem olhar, objetivamente, vocês irão se aperceber de que,
realmente, essa é a única Verdade.

Ela não é relativa, ela expressa o Absoluto de todas as relações, e de tudo o que pode existir sobre este
mundo e em outros lugares.

O que difere nos outros mundos, nos mundos que nós denominamos Unificados ou Multidimensionais, é que a
expressão do Amor não é contaminada por nada, freada por nada: não há nem opacidade, nem cálculo, nem

lógica, nem razão, nem apego.
Há Liberdade total de movimento, de ressonância, de Comunhão.



Não há qualquer confinamento possível, ao passo que tudo o que foi construído sobre este mundo, há muito
tempo, obriga a separar, a confinar.

Isso é visível, até mesmo, nos modos de vida.
Isso é visível em tudo o que se deixa ver, em tudo o que se deixa experimentar neste mundo.

Olhem, claramente, e vocês irão compreender, naquele momento, vocês irão apreender que o Amor não é algo
que se tome, nem que se troque.

O Amor é Doação, por que a Vida é Doação e por que a Vida é a Graça.
Reencontrar a Graça, viver a Graça e o Êxtase é a essência da sua Natureza, ou seja, que vocês se

encontraram.
Encontrando-se, vocês encontraram o resto do mundo, vocês encontraram o Amor.

***

Eu terminei a minha intervenção.
Estabeleçamo-nos, se vocês quiserem, todos juntos, nessa Doação, nesse acolhimento, no Amor que nós
Somos, além de qualquer consideração, além de qualquer expectativa, de qualquer projeção, de qualquer

esperança, até mesmo, simplesmente nos instalando nesse tempo presente, que não depende de qualquer
tempo e que, portanto, escapa do tempo.

Assim é o Amor, assim é a Verdade.
MA ANANDA MOYI ama vocês, por que é a Natureza dela.

Vocês me amam, por que é a sua Natureza, sem cálculo e sem condição, sem suposição.
Eu os amo.
Até breve.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article53c5.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-21_juillet_2012-art...
21 de julho de 2012

***

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

***

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

************
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- Ensinamentos de RAM -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_RAM.mp3

~ O Silêncio da Ausência ~

Eu sou RAM.
Eu tenho a Alegria e o privilégio de estar com vocês, neste instante.

Eu lhes transmito esta Alegria: esta ressonância particular que, eu espero, nós iremos iniciar juntos, aqui e por
toda parte.

Desde alguns anos, eu vinha a vocês, exprimindo-me pelas palavras, pela Vibração e pelo silêncio.
O silêncio que, àquela época, não tinha a mesma textura que o que é possível, ou será possível, para vocês,

dentro de pouco tempo.
Eu vou, hoje, prosseguir, da mesma maneira.

O silêncio em questão, hoje, é, muito mais, não simplesmente um silêncio das palavras ou de qualquer outra
coisa que seja conhecida de vocês, mas, sim, o silêncio relativo à Ausência.

Este estado, além de todo estado, onde não existe mais o sentido, onde não existe mais a Presença e onde se
instala, de algum modo, uma ressonância, de vocês para mim e de mim para vocês.

Ressonâncias que, quando elas são sincrônicas, culminam nesta Ausência.
Eu vou tentar fazê-los apreender e viver, através das palavras, das Vibrações e, naturalmente, do silêncio da

Ausência, alguns elementos a viver, falando mais precisamente sobre o Ser e o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Há quase quarenta e oito horas do seu tempo, SNOW, enquanto Estrela, falou-lhes dos Quatro Elementos,
como esses Quatro Elementos tinham, eles também, sido Liberados.

Eu irei falar, quanto a mim, dos Quatro Viventes, dos Quatro Pilares que ficam ao redor d’A FONTE, porque são
exatamente eles que os levam a viver isso (ndr: intervenção de SNOW de 19 de julho de 2012) (1).

RAM - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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... Silêncio da Ausência ...

Enquanto Melquizedeque do Sopro, responsável especialmente pela observação dos Quatro Elementos, além
de toda Vibração e de toda consciência, nós iremos, através das minhas palavras, da Vibração que nós somos,

e da Ausência do Silêncio, viver o que vocês terão a capacidade para viver, da maneira mais flagrante, nisso
que está aí.

Vocês são certamente muito numerosos tendo seguido o que lhes foi dito, tendo vivenciado, sobretudo,
modificações importantes.

Entre vocês, vocês são cada vez mais numerosos em constatar que no momento em que vocês desejam ler ou
escutar o que nós lhes transmitimos, a sua consciência, ela própria, não está mais aí.

Esta espécie de sono não é um, mas vocês, de alguma forma, são levados a se apresentar diante da Porta
Estreita, no limiar do Absoluto, fazendo-os passar, e seguir, do Ser ao não Ser, do Eu Sou a esta Ausência

onde até mesmo a Presença não significa mais nada, porque nas últimas experiências, todos vocês podem ser
Presenças, não estando mais limitados, pela Graça do Amor do que nós somos.

Vocês constatam então, com espanto, às vezes, que vocês têm a possibilidade de estar tanto deslocalizado,
como nada mais ser, como de Ser absolutamente tudo (qualquer consciência, qualquer Dimensão).

Realizar isso, viver isso, é viver a Ascensão.

***

Tudo é reunido, como lhes disse SNOW.
Os Quatro Cavalheiros, os Quatro Cavaleiros, são Liberados.

As Estrelas e outros Anciãos reiteraram para vocês, durante esses últimos tempos, que havia apenas duas
verdades (uma é relativa, é o medo, a outra é Absoluta, é o Amor) e que, segundo a sua consciência, o seu

ponto de vista, o seu estado ou não-estado, o que se deixa viver é exatamente uma ou outra.
Aquele que se Abandona e que vive o Abandono, que vive a Ausência de todo sentido, além de todo estado,

torna-se o não Ser, vive o Amor, não como vocês o desejariam, mas tal como ele é.
Aquele que se opõe e que resiste, vive o medo.

O que será para viver e que se vive (agora, sobre este mundo, uma vez que isso está ativado), conforme o
olhar, propicia-lhes ver o medo ou o Amor.

Isso se refere tanto ao Interior, como ao exterior.
O que vocês São irá se refletir no que vocês vão ver ou não vão ver.

Não há outra possibilidade, nem alternativa.
Retomando algumas frases, mais próximas do ocidente, vocês irão colher exatamente o que vocês semearam,

em consciência e em Vibração.
Se o seu olhar se voltar para o medo, então vocês irão viver o que este mundo vai propiciar-lhes viver.

Se vocês se voltarem para a Eternidade, mudando de olhar, Abandonando-se, a Graça tornar-se-á a sua
Morada da Eternidade.

É um ou outro.
Ouçam isso, agora, pela Vibração.

... Vibração ...

Pela Graça dos Quatro Viventes, pela Graça da sua Presença e da minha Presença, na Comunhão, vivamos
isso no Silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

Gradualmente e à medida que vocês tiverem a possibilidade de viver os mecanismos que lhes foram
explicados durante alguns meses, a partir do momento em que vocês constatarem, por vocês mesmos, que

vocês podem ser Tudo, absolutamente Tudo, como absolutamente Nada, nenhum limite pode existir no Amor,
de maneira que isso irá engrenar, em vocês, sem a intervenção de qualquer vontade, de qualquer decisão

pessoal, a sua Liberação, nomeada Ascensão.
 Um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados vão, então, ver-se passando do Ser ao não Ser,

rompendo definitivamente o confinamento em meio a uma forma, o confinamento em meio a um mundo, o
confinamento seja no que for.

As percepções que vocês têm, por enquanto, de adormecimento ou de aniquilação da consciência, têm sido
as primícias.

Alguns de vocês, durante este período extremamente específico que começou há quarenta e oito horas (pela
ação completa do Manto Azul da Graça), leva-os a viver, neste corpo, percepções particulares, em ressonância

direta com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.
 Deixando-se viver uma série de modificações.



Instalando-os neste não Ser, nesta Alegria indizível, nomeada Morada da Paz Suprema que, cada vez mais,
estritamente nada terá a ver com o que vocês conhecem, do que vocês denominam, a sua vida (a sua história,

os seus apegos, as suas funções e os seus papéis).
Isso irá colocá-los na Paz, na Alegria, na Morada da Paz Suprema, ou isso irá fazê-los resistir, causando medo

em vocês.
Isso é normal, isso é até benéfico, porque vendo o medo abre-se ao Amor, porque vendo as dúvidas apagam-
se as dúvidas, não porque vocês chegarão ali pela ação da sua pessoa, mas, muito mais, pela ação conjunta

dos Quatro Viventes.
Isso, pela Vibração.

... Vibração ...

Isso pelo silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

A ressonância é criada entre vocês, sobre este Plano, e nós, chegando para vocês.
Desta ressonância que, quando ela está em concordância, leva a viver o desdobramento

da Lemniscata Sagrada, a sua interação de um com o outro, criando uma forma de aniquilação onde vocês não
são mais vocês, vocês não são mais o outro, vocês se abrem ao Absoluto, que está aí, que sempre esteve, a
partir do momento em que o que cria resistência for esquecido, na vivência da indizível Graça, na vivência da

Morada da Paz Suprema.

***

Vocês irão constatar então que os momentos de Vibrações da Ausência irão se refletir, além da percepção do
Manto que é colocado sobre os seus ombros, pelo fato de viver, aqui mesmo, sobre este Plano onde vocês

estão, uma expansão do campo a nada comparável, fazendo-os guarnecer a Terra, fazendo de vocês o que foi
nomeado os Libertadores.

Naquele momento, vocês irão viver, sem interrogação, o Amor que vocês São.
Eu lembrarei que nada há a buscar, nada a desejar, nada a encontrar: apenas, Ser.

O Ser torna-se total, resultando no não-Ser, no deleite da natureza essencial do que nós Somos.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Ascensão.

Então, é claro, os condicionamentos, os medos, vão fazê-los ver, talvez (se não houver suficiente Abandono),
ao mesmo tempo os seus medos, mas também a necessidade de se prender, pelo mental, por meio de

ditados fabricados, impedindo-os, assim, de viver os Quatro Viventes.
Isso significa dizer que vocês estão aqui, encarnados e que é preciso viver, quer seja pelos medos ou pela

necessidade de colocar um limite (seja qual for), pela necessidade de manter seja o que for da sua vida, deste
mundo, dos seres que os rodeiam ou mesmo de quem lhes são caros.

Então, o trabalho dos Quatro Viventes não poderá ser oficiado.

***

As zonas de resistência irão resultar, inevitavelmente, no medo e no sofrimento.
Aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que, aliás, não vivem isso, podem abrir-se no último minuto, mas podem
também ser engajados em um processo de resistência consistindo em querer estabelecer a Luz, aqui mesmo

neste corpo, para atrelá-la a eles mesmos.
Eles irão viver então o que foi criado pelas resistências deste mundo, servindo-se, obviamente, do conjunto das

egrégoras de medo, de confinamento.
O mais poderoso desses confinamentos, ainda existente, no nível coletivo, porque residindo, não no corpo

Astral, mas no corpo Mental, ou seja, no ‘sistema de controle do mental humano’, é, evidentemente, a adesão a
este próprio mundo, a adesão a uma subserviência, seja ela qual for, e no primeiro lugar deles se encontram as

crenças errôneas, em uma necessidade de fixar, vocês mesmos, limites, sejam quais forem.
Isso será um mal para um bem, permitindo-lhes transcender o bem e o mal, porque isso irá levá-los a ver

justamente, pelo seu sofrimento e pela sua resistência, o que transgride, o que não está de acordo.
Os processos nomeados Vibratórios, quer vocês estejam em um caso ou em outro, multiplicam-se, agora,

dando-lhes cada vez mais acesso aos mecanismos, do Ser e do não Ser, da Presença e da Ausência, cada
vez mais pronunciados, para viver.

São nessas últimas experiências que irão se encontrar, talvez para vocês, as chaves.



***

Quando vocês fizerem a experiência, de fato, real e concretamente, a sua consciência deste corpo podendo
estar em não importa qual consciência da Criação, vai ser extremamente difícil manter a coerência do Eu ou do
Si, levando-os a ver, assim, as zonas das suas falhas, disso ao que vocês se opõem vocês mesmos, e, aliás,

disso ao que se opõe o mundo que decidiu permanecer nas crenças obsoletas, nas experiências arcaicas que,
afinal, é apenas a sua escravização pessoal ou coletiva.

***

A Liberação é a Liberdade.
A Liberação é a Ascensão.

Isso acontece agora.
Escutemos a Vibração.

... Vibração ...

Escutemos aí onde nada há para ouvir, a Ausência, o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

***

O que vocês vão ver, o que vocês vão viver, o que vocês vão escrever, o que vocês vão pensar, o que vocês
vão partilhar, será apenas em função do que vocês são.

Ser ou não Ser.
Medo ou Amor.

Nesses tempos que se abriram, há quarenta e oito horas, ninguém terá local para se esconder de si mesmo
(como dos outros), porque vocês irão descobrir que, na Graça e na Morada da Paz Suprema, vocês nada

podem esconder de quem vocês São, além de sê-lo.
E se o medo se manifestar, então isso irá lhes mostrar que em algum lugar, em vocês, vocês o encarnam e

que vocês dão, portanto, o seu olhar, a sua consciência, para isso.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Todas as primícias, que parecem apreender-se de vocês desde o aparecimento da Onda da Vida e, de
maneira ainda mais presente, desde o Manto Azul da Graça, principalmente nestas três últimas Presenças (ndr:

nas quintas-feiras dias 05, 12 e 19 de julho últimos), confrontam o Ser com o não-Ser, deixando-se ver e
perceber que, seja o que for que se manifestar, em última análise, as duas possibilidades permanecem cada

vez mais marcantes e evidentes.
A falta, o sofrimento, o medo.

A Paz Suprema, a Alegria.
O que pode parecer-lhes, em um primeiro momento, aos olhos do que vocês são, quando vocês o viverem, irá

lhes parecer como um adormecimento, mas, muito mais, como um desprendimento, e o Ser e o Eu apenas
podem viver isso assim.

Mas, se vocês ousarem, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o engano sobre o que vocês professaram e
proferiram, referente à necessidade de manter alguma coisa.

***

Essas experiências são para viver, vocês não podem dali se subtrair: é o ‘choque da humanidade’.
As circunstâncias celestes, cósmicas e terrestres, as circunstâncias de cada Irmão e de cada Irmã, são

exatamente o que há para ver, para colher, para viver, não como uma recompensa ou um castigo, mas, sim,



como a última possibilidade de realizar o que se vive: o Abandono ou o não Abandono.
Aceitar não mais se olhar.

Ou continuar a se olhar agindo (nas regras morais, sociais e afetivas, ou outras).
Ou se Abandonar à Graça, à Morada da Paz Suprema, que irá oficiar, que irá interagir sozinha, independente de

vocês.
Vocês são capazes ou não?

Se, em vocês, ocorrer esta espécie de obscurecimento da consciência de Basculamento, mais particularmente
ao nos escutar ou ao nos ler, vocês serão impregnados da Luz Vibral, da consciência Vibral e Unitária.

Os Quatro Cavaleiros estarão então aí, para vocês, acelerando o seu próprio Basculamento, do Efêmero à
Eternidade.

Resposta da Vibração e do Silêncio.

... Vibração ...

Impulso.

... Silêncio da Ausência ...

***

Aí está Shantinilaya, o espaço sem espaço onde não existe qualquer questão e qualquer medo, não como
algo que foi conquistado ou adquirido, mas, sim, no Abandono do Si.

O que acontece, e irá acontecer, ocorre independentemente de vocês.
Quanto mais vocês entrarem nessa vivência, independente de vocês, mais vocês irão se tornar Absoluto, por

que os Quatro Viventes não irão encontrar qualquer oposição.

... Silêncio da Ausência ...

No desenrolar desses Tempos reduzidos, viver isso uma vez será suficiente para mudar radicalmente todos os
seus pontos de vista, sem exceção, filtrados pelo ego ou pelo Si.

... Silêncio da Ausência ...

É nesta Ausência que transparece e aparece a Essência, onde a consciência não tem mais necessidade nem
desejo de estar localizada em algum lugar, já que nenhum lugar, de fato, corresponde a quaisquer lugares, sem

limite de estado ou de Dimensão, de Vibração.

... Silêncio da Ausência ...

Nesta vacuidade, nesta Última Presença, os Quatro Viventes se abrem.

... Silêncio da Ausência ...

***

O conjunto dos acontecimentos, qualificados de Interiores e de exteriores, vai se tornar cada vez mais
sincrônico, sobreposto, sem poder fazer a menor distinção.

O que se deixa viver é, precisamente, o que vocês têm que viver.
Como foi dito por outros Anciãos e outras Estrelas, não há qualquer punição.

Não há nada mais a apreender, a compreender e a interpretar senão viver o que lhes diz a consciência Vibral.

... Silêncio da Ausência ...

***

Então, descobrindo Shantinilaya, irá se colocar, de maneira cada vez mais clara, o medo ou o Amor.
Quanto mais vocês deixarem o Amor ser, mais as Presenças ao lado de vocês, o Manto Azul colocado sobre

os seus ombros, e o conjunto das outras manifestações que lhes são conhecidas e que irão aparecer, irão



ajudá-los (pela ação dos Quatro Viventes no Éter do Planeta e em vocês) a não mais viverem como confinados
seja no que for, neste corpo, como em qualquer outra coisa que vocês construíram, por defesa ou por

necessidade de segurança, por hábito ou por crença.
Isso será a Liberdade, a Liberação e a Ascensão.

E, naturalmente, o motor é o Amor, mas não aquele que vocês acreditam ter vivido, que, como isso foi dito, é
apenas a expressão das suas próprias faltas, mas, sim, um Amor de completitude.

E, aliás, quando o Amor estiver aí, de vocês para vocês, de vocês em relação a não importa qual Irmão ou Irmã
presente sobre a Terra ou no Céu, isso irá se refletir pela amplificação da sua própria irradiação, da sua própria

consciência, ou, mesmo estando ainda neste corpo, vocês irão transbordar amplamente deste corpo.
O Manto Azul far-se-á insistente, o Antakarana tornar-se-á cada vez mais marcante e o Som será modulado.

Algumas dessas regras foram dadas a vocês.
Vejamos o que se dá na Vibração e, depois, no Absoluto.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Lembrem-se, nos momentos por vezes mais difíceis, de que toda resistência ou sofrimento é apenas um
encadeamento, de que não pode existir perda de nada, em Shantinilaya.

O jogo da perda, o jogo da guerra, o jogo do sofrimento, irão deixar-se ver pelo que vocês são, estados
ilusórios secretados pelas circunstâncias do seu próprio mental que, pelos reflexos de sobrevivência, afastam-

nos da Ausência, do Absoluto.
Tudo o que está para acontecer (em vocês, como no exterior de vocês, sobre o mundo) é a Inteligência da Luz
e os Quatros Cavaleiros, mesmo se o primeiro olhar, que pode ser aquele de espanto, de medo, presente na
pessoa, disser o contrário para vocês, mesmo através das suas emoções e do que possa lhes parecer difícil.

Mas se vocês abandonarem, até isso, vocês irão constatar que não há nada.
Vocês poderão então sorrir, o que não é o caso se vocês resistirem ou se opuserem. 

... Silêncio da Ausência ...

***

Nós podemos dizer que, pelos Quatro Viventes, o momento de viver a Promessa e o Juramento, a lembrança
além deste mundo, está aí, exaltando a Liberdade, culminando na Liberação e na Ascensão.

O que se é deixado viver, pela ação dos Quatro Viventes é, como isso foi dito, para atravessar, sem qualquer
compreensão, sem qualquer justificativa, sem qualquer sequência lógica racional, sem pontos de referência,

por que não haverá mais.

... Silêncio da Ausência ...

Neste espaço sem espaço, onde todas as Presenças se resolvem no Absoluto, todos vocês são convidados a
Ser e a não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Entremos juntos nesta ressonância particular, sem interação, na instalação dos Quatro Viventes.

... Silêncio da Ausência ...

O sentido do Acolhimento, o sentido da Paz, o sentido da Vibração, da respiração, deve estar mais cheio e
mais vazio, ao mesmo tempo.

... Silêncio da Ausência ...

Aí está a chave.
Aí está a Porta.

Deixando-se viver, realmente, que jamais houve chave, nem Porta.



... Silêncio da Ausência ...

Aí onde não há qualquer distância, qualquer sofrimento.
O que está aí, sempre esteve aí.

... Silêncio da Ausência ...

Eu sou RAM, eu sou vocês.
A minha saudação, para vocês, é esta: eu rendo Graças ao que nós estabelecemos ou aproximamos, em

concordância com vocês.

... Silêncio da Ausência ...

No Amor do Amor.
Irmãos da Liberdade, no Amor, em saúdo vocês.

... Silêncio da Ausência ...

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

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article4c4b.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-21_juillet_2012-article4c4b.pdf
21 de julho de 2012

(Publicado em 22 de julho de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article4c4b.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-21_juillet_2012-article4c4b.pdf


Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em encontrá-los. Então eu lhes deixo a palavra.

***

Pergunta: qual é a evolução das intervenções das quintas-feiras às 22 horas, do Manto Azul da Graça (nota:
ver “Acompanhamentos/ Acolhimento do Manto Azul da Graça")?

No que concerne ao Manto Azul da Graça, MARIA lhes disse que era a última sessão (em 19 de julho).
Mas nada os impede, vocês, enquanto humanos, de decidir realizá-lo.

Vocês se beneficiaram, é claro, do Manto Azul da Graça, mas eu os lembro de que vocês podem beneficiar-se
dele a qualquer momento.

Da mesma maneira que, quando o Canal Mariano está constituído, vocês chamam MARIA, MIGUEL, vocês não
têm necessidade de estarem reunidos, de estarem em grupo. 

A única coisa que se perpetua, eu diria, durante estes tempos, é o que é nomeado as Radiâncias dos Arcanjos,
que eu os lembro, não estão mais em Conclave, mas trabalham em Alinhamento sobre o Canal do Éter e sobre
a possibilidade então, de ligar, de algum modo, de fazer Comungar, em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda

da Vida, o Supramental e o Chakra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração ( ver “Acompanhamentos/
Radiância Arcangélica) (11).

Então, o Manto Azul da Graça, tem trabalhado e é para vocês se beneficiarem dos efeitos. 
Agora, os efeitos do Manto Azul da Graça, é claro, é a Graça acoplada, ou possivelmente ligada, com a Onda

da Vida e o Canal Mariano.
Mas, além disso, em aproximadamente 3 semanas, nós lhes daremos elementos (que vocês terão, para

muitos, já vivido). 
Nós não os damos agora, para não influenciá-los.

Mas, no momento, nós nada lhes dizemos, de modo geral, nem para difundir, porque nós deixamos trabalhar,
em vocês, como nós o temos feito em outras vezes, o que vai se passar em vocês e é claro, bem além de

vocês, com o Manto Azul da Graça.
Então, para agora, vocês façam o Manto Azul da Graça, vocês liguem-se à MARIA, liguem-se à GEMMA
GALGANI, liguem-se à MA ANANDA MOYI ou liguem-se a KI-RIS-TI, MIGUEL e MARIA, que estão em

trabalho, se vocês querem, no nível Vibratório, no Triângulo da Nova Aliança, não é. 
Mas para isso, vocês precisam de alguém, aqui.

O efeito da ressonância, que vocês têm obtido, é agora amplamente suficiente para que vocês possam aí fazer
o apelo sozinhos. 

Mas se vocês querem fazê-lo com muitos, nada os impede de fazê-lo.
Mas, no que concerne ao conjunto do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, o que deveria ser concluído, está

totalmente concluído. 

O.M. AIVANHOV - 22 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Independente da percepção do Manto Azul da Graça, e também de algumas Vibrações que são percebidas na
parte traseira do corpo, no nível do peito, do ponto KI-RIS-TI, mas também em ressonância com o famoso
Triângulo da Nova Tri-Unidade, tudo isso tem permitido criar, de algum modo, uma ressonância que permite,

por sua vez, ao Manto Azul da Graça, instalar-se sobre seus ombros.
Alguns o vivem, outros começam a viver os efeitos do Manto Azul da Graça.

Mas é como a Onda da Vida que desencadeou certo número de processos: nós os deixamos vivê-los e eu
lhes prometo que, em 3 semanas, alguns Anciãos terão o prazer de lhes detalhar tudo isso.

Mas nós não queremos influenciar o que quer que seja.
Vivam o que vocês têm a viver.

Agora, o encontro formal em que oficiavam 3 Estrelas e o conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas,
isso terminou ( As “Radiâncias Arcangélicas” apresentadas em “Acompanhamentos” continuam – “ O

Acolhimento do Manto Azul da Graça” pode-se agora vivê-lo em qualquer momento) (11).

***

Pergunta: o que significa a ressonância do ponto OD do peito com o ponto OD da cabeça?

Está em ressonância direta com a ativação e a colocação em movimento da Lemniscata Sagrada. 
Nós lhes apresentamos a Lemniscata Sagrada, entre o ponto OD do peito (a Porta Estreita) e o ponto ER da

cabeça, na frente do corpo.
Mas é evidente que o mesmo circuito existe, eu diria, atrás, entre OD e KI-RIS-TI (da cabeça) e KI-RIS-TI das

costas (ver os diagramas no final da mensagem).
Mas se vocês tiverem boa memória, eu os lembro de que SRI AUROBINDO tinha falado, há 2 ou 3 anos, de

algo que era essa espécie de trajeto no peito (ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010) (22).
Se vocês encontrarem isso, vocês irão compreender porque. 

Mas agora, o peito corresponde, é claro, com a cabeça.
Quando nós lhes dissemos que a Fusão dos Éteres estava realizada e quando nós lhes dizemos agora, que o
Manto Azul da Graça concluiu seu trabalho, isso quer dizer o quê: que houve uma reunificação total da Coroa

Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração.
Foi isso que permeabilizou o Canal Mariano, o Antakarana, que o forrou de Partículas Adamantinas, lhes dando

a possibilidade de viver os contatos e também de ter ativado em definitivo, de modo funcional e total, sua
Merkabah individual.

Isso está em ressonância com o Manto Azul da Graça, mas não digo mais nada.
Agora, eu vou lhes dar, ainda, um elemento.

Se vocês relerem o que lhes disse, há 2 ou 3 dias (19 de julho), SNOW (33), se vocês verem qual é essa
Estrela, SNOW (CLAREZA), e se vocês verem o que ela lhes disse em relação ao que ela nomeou os

Cavaleiros (que eu chamo de Hayot Ha Kodech, pouco importam os nomes) (ndr: ver em “Acompanhamentos/
Decodificação corpo/Espírito), são as 4 energias elementares que, quando se reúnem, dão o Éter e a Graça.

Vocês têm aqui uma pista para os mais curiosos.

***

Pergunta: eu sinto 2 partes da Lemniscata Sagrada como separadas, não juntas: o Coração (espaço da
Paz) e a ponta do nariz (ao contato de um Ser de Luz). Isso é normal?

Não se esqueçam, não mais, que na Lemniscata Sagrada (que é uma estrutura, ela mesma), vocês têm outras
estruturas, como você o descreveu. 

Há a ativação do que é nomeado o Corpo de Radiação do Divino (o 9º Corpo) que está ligado ao ponto ER do
peito.

Há a ativação do 12º Corpo sobre a ponta do nariz, que está ligado ao Andrógino Primordial e que se ativa,
efetivamente, nos contatos interdimensionais (ver os diagramas abaixo).

Há uma sobreposição, não há mais nada para fazer.
Simplesmente a especificação do que você vive, em alguns momentos, corresponde, não à colocação em

movimento da Lemniscata Sagrada, mas a uma especificação de uma função precisa, que está ligada ao que
se passa naquele momento, é tudo.

Podemos dizer, de modo geral, que a Lemniscata Sagrada, no nível de seu movimento em espiral, surge no
momento em que, justamente, não há o Fogo do Coração, nos momentos em que não há a ponta do nariz do

12º Corpo ativo.
E isso se produz, sobretudo, quando há um desenvolvimento transversal da Onda da Vida.

***



Pergunta: quando alguém está no Absoluto com forma, pode ter reações quando ele estiver em sua
personalidade ou em seu ego?

Como é isto possível? 
Nunca é uma reação da personalidade. 

Tudo o que vai se exprimir, no nível desse Ser, que é então Absoluto, como você diz, com uma forma, quer
dizer ainda encarnado, pode, evidentemente, agir pela personalidade.

Além disso, ele vai conduzir melhor um veículo com a personalidade do que com o Absoluto, não é? 
Isso quer dizer o quê?

Que ele não está submetido à personalidade: ele se serve dela.
Ele não é mais essa personalidade, mesmo se ela existe.

Aquele que rege isso, é o Absoluto.
Então você não pode, em nenhum momento, provar, em meio à personalidade, tudo o que é secretado pela

personalidade, quer dizer o medo, quer dizer as raivas, quer dizer algo que vai ser muito violento.
Ou então, você é consciente e você sabe porque você o faz.

Não é a mesma coisa que manifestar uma emoção que o submerge, que ter uma emoção que você sabe para
que ela serve e porque você a manifesta.
São duas coisas totalmente diferentes. 

Quando o Absoluto está estabelecido, em nenhum momento, a personalidade pode tomar a frente, é
impossível.

Isso não quer dizer que você não vai se servir da personalidade para gritar, por exemplo, sobre algo que não é
justo. 

Mas você sabe pertinentemente, nesse momento, que o referencial que é o seu, não é mais a sua
personalidade, isso quer dizer algo que o ofende, você, ou que o contraria, você, mas o que contraria a Onda

da Vida e a Graça.
Eu lhes expliquei perfeitamente que, diante de alguns Irmãos e Irmãs, vocês iam sentir (sem passar pela

percepção, pelo sentimento, mas simplesmente pelo Som dos ouvidos) com quem vocês estão em relação.
Esse Irmão e essa Irmã vivem a Onda da Vida?

De qualquer maneira, isso não pode enganar porque a Onda da Vida, quando ela é comum a duas pessoas
que se encontram, há um fortalecimento do Som e, sobretudo, um estado de Fusão, de Comunhão e de

Dissolução que passa além das palavras e de qualquer personalidade.
Mas se, efetivamente, em seu caminho, vocês foram levados a encontrar alguém que não vive esse Absoluto

último, o que é que vai se passar? 
Se é alguém que está próximo de vocês (se é alguém que passa na rua, isso não lhes fará nada), mas se é
alguém que vocês conhecem, o que quer dizer que vocês vão estabelecer uma comunicação (qualquer que

seja, familiar, profissional ou outra) afetiva, se essa pessoa com quem vocês estão em relação, em
comunicação, não vive esse Absoluto, o que vai se passar quando vocês entrarem em comunicação: o Som do

ouvido esquerdo vai parar e o Som do ouvido direito vai assumir.
Isso não é um julgamento, é uma exata constatação.

E vocês vão constatar que isso é constante.
Agora, em nenhum momento, você pode, ao retornar à personalidade, ser assaltado pela personalidade, é

impossível. 
É precisamente o que permite diferenciar a Última Presença do Absoluto.

Isso não faz de vocês, como vocês dizem, ursinhos carinhosos.
Atenção hein, eu não disse isso.

Isso faz de você alguém que é consciente e lúcido.
 Que se houver uma raiva, ela sai não porque sua personalidade a expressa: ela sai porque a Onda da Vida

ficou descontente com isso.
Não é a mesma coisa.

E isso é constante. 
Eu os remeto a algumas passagens, arranjadas, digamos, mas do CRISTO que expulsou os mercadores do

templo.

***

Pergunta: quando alguém é claramente chamado pelo seu primeiro nome, é necessariamente por MARIA?

Não é necessariamente, mas é uma regra, vamos dizer. 
Ela lhes disse ela mesma, parece-me. 



Também pode ser o nome de quem você É, fora dessa pessoa.

***

Pergunta: é o nome de alma?

O nome de alma, certamente não. 
É o nome Vibral original, que é sempre constituído de duas sílabas. 

Raramente por três. 
Por três, corresponde, na maioria das vezes (como dizer) aos gêmeos monádicos que são divididos, para estar

na Terra. 
Quando o um dá dois, vocês têm o mesmo nome. 

Então, para diferenciar as duas sílabas, há um que vai levar um outro nome. 
Mas, na maioria das vezes, e de maneira geral, quando vocês são chamados, é seu primeiro nome, ou quando

é Vibral, será o seu nome, que corresponde ao que você É, além de qualquer forma .

***

Pergunta: por que duas sílabas?

Porque no nível Vibral (no nível do que foi explicado, há anos, sobre o silabário original), é sempre uma
associação de duas sílabas.

Porque, para vocês, são as sílabas, mas para nós, isso não tem nada a ver.
É Vibral, quer dizer que é um qualificativo Vibratório.

Novamente, nas Mônadas separadas, pela encarnação, aqui (que elas mesmas se separaram), não se é
obrigado a dar duas vezes o mesmo nome: há um que leva uma polaridade, que guarda o nome, e o outro que

leva um nome, derivado, na maioria das vezes, e que tem três sílabas.

***

Pergunta: muito antes do processo que vivemos agora, ouvi me chamarem pelo meu nome três vezes, no
ouvido esquerdo. A que poderia corresponder?

Alguns foram chamados mais cedo. 
Mas lembro-me de que o Canal Mariano não estava constituído naquele momento. 

O que é ouvido é no nível da ampola da clariaudiência, ou então quando um próximo de vocês chegar a
perfurar, precisamente, as camadas isolantes, para chamá-los pelo seu primeiro nome. 

No ouvido esquerdo é um Ser de Luz. 
Não é um desencarnado. 

Mas Maria pôde também lhes falar muito antes do Canal Mariano. 
Maria pode lhes falar sempre. 

Alguns seres, no entanto, ouvem Maria muito antes do Canal Mariano.

***

Pergunta: Por que, percebendo os sons no ouvido esquerdo, o direito ainda está ativo?

Por que não. 
Nós sempre dissemos que havia sons de ambos os lados. 

Eu tenho insistido sobre a diferenciação do som, em uma relação.
Quando vocês estão em Comunhão com alguém que vive a Onda da Vida, é o som do ouvido esquerdo.

Agora, quando vocês estão em contato com alguém que não tem a Onda da Vida, é o ouvido direito.
É necessário diferenciar bem essa reação, do estado normal, em que os sons podem estar dos dois lados.

Isso não tem significado.
Mas se é um desencarnado que se aproxima, o som do ouvido direito vai se amplificar.

 Não é um desequilíbrio.
Devemos diferenciar o que eu disse referente a uma relação, do que se produz espontaneamente, em você,



em Alinhamento, em meditação, quando você dorme, etc..
Isso não tem nada a ver.

***

Pergunta: se não tivermos participado do acolhimento do Manto Azul da Graça nas 3 últimas quintas-feiras,
podemos continuar a acolher o Manto Azul da Graça no futuro?

É como eu disse anteriormente: ele está presente à vontade. 
Mas não depende mais de um retransmissor que fomos nós. 

Depende apenas de vocês, e sempre da mesma coisa: o Abandono.

***

Pergunta: eu sinto como um ponto à meia distância entre o centro do coração e o ponto ER.

O 9º Corpo, o ponto ER do peito, é o timo, no plano orgânico (ver os diagramas abaixo). 
Isso é uma tradução da ativação do Corpo de Irradiação do Divino. 

O sistema imunológico se modifica.

***

Pergunta: se "o que chega sempre esteve presente" (nota do editor: intervenção de UM AMIGO de 18 de
julho) (44), por que devemos fazer esse esforço (essa escolha, mesmo, uma vez que nos foi dito: "cabe a

vocês escolherem") para passar pela Porta Estreita?

Mas, para perceber que o que chega sempre esteve aí, é necessário sair da personalidade.
Isso sempre esteve aí, sim, mas para aqueles que, justamente, o alcançam.

Mas isso só é conscientizado quando vocês tiverem passado a Porta Estreita.
Não antes.

E é quando vocês estão do outro lado, que vocês se dão conta de que isso sempre esteve aí.
Portanto, o que chega sempre esteve aí, é claro.

Mas para aquele que não o vive, isso jamais chegou.
Novamente, como disse BIDI, vocês estão localizados no ego, o que é o caso, ou no Coração. 

Quando vocês estão no Coração, no Absoluto ou na Última Presença ou no Si (sobretudo na Última Presença e
no Absoluto), vocês se dão conta de que isso sempre esteve presente. 

Mas quando vocês não o vivem (porque vocês estão distanciados, pelo medo, porque vocês querem), para
vocês, isso não chegou. 

É o mesmo princípio da verdade relativa e da Verdade absoluta. 
É o mesmo quando vocês dizem que não há karma a alguém, que passou sua vida a purificar seu karma, ele vai

olhá-los com vontade de estrangulá-los, não é.
É lógico, ele não o viveu.

Exatamente, dizer e afirmar, como isso é feito, que o que chega sempre esteve aí, é a conscientização de que
isso sempre esteve aí.

Da mesma maneira, há alguns anos, quando lhes dissemos que iria ocorrer o apelo de Maria, vocês se
perguntavam como isso iria poder se produzir. 

Vocês têm a resposta.
Além disso, não é um esforço.

Considerar que é um esforço, isso prova bem que é o Eu que se exprime.
É tudo, exceto um esforço.

Eu não sei quantas vezes isso foi repetido.
Enquanto vocês consideram que é um esforço, vocês se distanciam.

É um Abandono.

***



Pergunta: quando a Kundalini é despertada e sobe até o ponto ER, depois, ela desce ou ela continua seu
caminho?

Mas isso não é uma mangueira de jardim.
A Kundalini, quando ela sobe, agora, é o Canal do Éter: isso perfura as bainhas dos chakras. 

Há uma comunicação que se estabelece. 
Isto não é algo que está sujeito à gravidade. 

Não é porque ela subiu, que deve descer.
Isso perfura as bainhas dos chakras, isso ativa, em totalidade, os novos Corpos (se eles não estão ativados, no
sentido da descida), isso coloca em ressonância e em relação as 3 Lareiras e vai permitir viver depois, em um

segundo momento, a Onda da Vida.
Mas como disse BIDI, vocês sabem, tudo isso, são manifestações: mesmo se elas parecem maravilhosas, e
procuradas por aqueles que não as vivem, uma vez que isso está aí, fiquem tranquilos, como lhes têm dito os

Anciãos.
Isso é algo natural.

***

Pergunta: Santa Teresa de Ávila recebeu a visita de um Arcanjo, que lhe perfurou o peito e abriu o
Coração. Isto é o que vivemos agora?

Sim, a menos que vocês tenham se perfurado, ou que serão perfurados, duas vezes.
Aí houve primeiro o impulso Metatrônico, no nível do ponto KI-RIS-TI.

Mas em épocas anteriores, foi o Arcanjo MIGUEL, rodeado pelos Querubins que veio perfurar, com uma
Espada de Fogo, o chakra do Coração.
Homens e mulheres (ambos os sexos).

A diferença é que hoje vocês têm a ativação das novas estruturas que tornam, podemos dizer, mais fácil.
Muitos entre vocês vivem a Transfixação do Coração, pela Vibração KI-RIS-TI e o impulso Metatrônico, no nível

das costas.
Por outro, naquela época, era necessário ir ali com ferro quente, e então dava uma experiência de sofrimento-

prazer indizível.
Não é mais o caso hoje.

Mas todos os místicos têm descrito isso.
Então, se vocês preferirem, na Índia, por exemplo, vocês não têm MIGUEL, vocês têm (é a mesma

consciência, mas a representação é diferente), como se chama, aquele que carrega um tridente, é esse que
vem perfurar o peito de vocês: é Shiva.

Shiva o destruidor, o Fogo.
Destruidor para a personalidade, mas pura Luz e Joia para os Domínios que estão na Verdade.

***

Pergunta: eu me senti, por vezes, como no vazio, com a respiração que parou, depois foi repetido. O que se
passou?

Acontece que a respiração para. 
É a simultaneidade do processo de respiração consciente que passa para o nível do coração e depois, para o

nível celular.
São os mecanismos aéreos que acompanham não somente o Switch da Consciência, mas a passagem do Si

à Última Presença.

***

Pergunta: você pode falar sobre o que disse NO EYES: é necessário aceitar não mais ver?

Enquanto vocês veem algo, vocês não estão na Verdade. 
É no coração do Coração que está a Visão do Coração. 

Mas a Visão do Coração é independente dos olhos. 
Enquanto vocês estão encarnados, limitados, confinados, vocês acreditam que tudo o que vocês veem é

verdadeiro.



Ora, tudo o que vocês veem é apenas uma projeção.
O verdadeiro olhar é uma Vibração que é independente de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer

percepção.
Isso também foi explicado pelo IRMÃO K.

Tudo o que vocês veem não é senão uma projeção. 
A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos, porque vocês mesmos não são a projeção.

Vocês veem uma imagem quando vocês se olham em um espelho.
Ver, como ela disse, é ir além de tudo o que é visto, que isso seja com os olhos, com o terceiro olho, com a

Visão Etérea.
É a partir do instante em que vocês cessam de querer ver, que a Visão do Coração, do coração do Coração,

aparece.
É o momento em que vocês vivem, conscientemente, o que nós lhes dizemos sem parar: que tudo está em

vocês.
Isso faz parte da Revelação do Manto Azul da Graça, em sua ação sobre sua Consciência, sobre sua

deslocalização final, quero dizer a Ascensão.
Lembrem-se de que, quando vocês estão encarnados, vocês têm os olhos.

Portanto vocês, para perceberem, necessitam ver, independentemente do sentir.
E isso foi explicado, de diferentes maneiras, que o que vocês veem vocês condicionam.

Em totalidade.
Vocês não vão ficar apaixonados sem olhar uma pessoa, não é, mesmo se aí há ondas que aparecem, há algo

do outro que passa, mesmo se vocês dizem, que é sutil.
Essa visão (que é a visão dos olhos ou o sentir Vibratório quando vocês dizem:” isso me faz bem, isso não me

faz bem”) é que os impede de ver o que vocês São.
Mas isso foi explicado de diferentes maneiras.

É necessário aceitar não mais ver.
Pelos olhos acontece o julgamento, o sentimento: é olfativo e visual, em um primeiro momento.

Depois, é claro, faz-se apelo aos outros sentidos.
Mas enquanto vocês veem, vocês são tributários do que vocês veem e, mais, sem o conhecimento de sua

vontade plena.
Vocês estão condicionados pelo olhar. 

Eu os remeto, para isso, a tudo o que foi dito por NO EYES (29 de abril de 2011 e 13 de julho de 2011) (55),
pelo IRMÃO K (06 de julho de 2011, 07 de julho de 2011, 26 de outubro de 2011 e 05 de novembro de 2011)

(66), sobre o eixo ATRAÇÃO-VISÃO e sobre a imagem.
Enquanto vocês são seduzidos pelo que vocês olham, vocês não podem encontrar o que vocês São.

É o mesmo princípio em alguns ensinamentos, quando se fala do silêncio: enquanto há ruído, vocês não estão
no silêncio.

É o mesmo princípio. Enquanto algo é visto, vocês não podem Ver.
Porque a verdadeira Visão está fora dos olhos.

Ela está no Coração.
As Consciências mais elevadas, no nível Vibratório, isso não quer dizer que elas são mais evoluídas.

Por exemplo, a Civilização dos Triângulos, são triângulos: não há olhos, não há boca, há nada.
E são Consciências muito elevadas: elas determinam e condicionam mundos inteiros.

Será que elas veem algo, no sentido em que vocês o entendem?
Mas isso, vocês não podem compreender.

Enquanto vocês não o tiverem vivido, vocês irão girar isso em suas cabeças sem parar porque vocês não têm
nenhum meio intelectual, vocês não têm nenhuma referência, em seus cérebros (o que quer que vocês tenham

estudado), que possa explicar-lhes isso.
É toda a diferença entre a vida Interior e a vida exterior.

Sobre este mundo exterior, vocês podem conhecer as leis da física.
Mas, mais uma vez, as leis da física não são as leis do Universo. 

Elas se aplicam a este mundo, a estas circunstâncias.
Portanto, vocês têm os sentidos e vocês têm um cérebro, portanto vocês buscam compreender o que escapa

aos sentidos.
Isso não pode ser melhor explicado de tudo o que lhes foi dito.

Enquanto vocês não o vivenciam, vocês podem procurar, todo o tempo, na cabeça, vocês não encontrarão
nenhuma validação.

É impossível.
Porque seus cérebros estão condicionados para lhes dizer que ver, é feito com os olhos abertos.

Ou se vocês estão em busca espiritual vocês vão se dizer que ver é o 3º olho.
Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade



Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade
(ndr: intervenção de 03 de julho) (77).
A verdadeira Visão é sem os olhos.

Porque os olhos (mesmo o 3º olho) determinam uma forma, um reconhecimento pela forma, pela cor.
Portanto é uma identificação.

A Visão do Coração não é uma identificação, é uma interpenetração.
Isso não tem nada a ver: vocês não têm nenhuma ferramenta conceitual, nenhuma ferramenta em seus

sentimentos, em seus sentidos, que lhes permitem viver isso.

***

Pergunta: por que, quando se para a respiração, o acesso a esses estados não ocorre?

Mas isso não pode funcionar. 
O que eu disse anteriormente, não é um efeito da vontade, é um efeito da Consciência. 

Se sua Consciência estiver voltada para a vontade de parar a respiração, isso nunca funcionará. 
Pior, você vai desmaiar.

Nenhuma expressão da vontade vai conduzi-los a algum lugar. 
Exceto ao astral e aos medos.

***

Pergunta: e se esse mecanismo for espontâneo, quanto tempo isso pode durar?

Qual a importância? 
Isso pode durar muito mais tempo do que os limites fisiológicos que vocês conhecem.

***

Pergunta: RAM disse, "lhes é suficiente apenas um Sopro." O que isso significa então?

Mas o Sopro, é o quê? 
É o Espírito. 

Um Sopro, não é a respiração.
Um Sopro não é um inspirar e expirar: é um Sopro, é o Éter veiculado pelo ar, isso não tem nada a ver.

Vocês vejam as interpretações que isso causou: vocês tomam uma palavra e vocês colam em cima de outra
coisa.

Ele disse “um Sopro”, não uma respiração.

***

Pergunta: a magia negra sobre uma pessoa pode ser um obstáculo ao seu acesso às Vibrações?

É claro. 
Se a pessoa não acessou à sua Unidade, ela está sujeita à Dualidade.

Enquanto vocês aderirem ao karma, vocês estão sujeitos ao karma.
Enquanto vocês aderirem à Dualidade, vocês estarão sujeitos às leis da Dualidade.

Por que nós temos insistido, e ainda hoje, sobre a vontade?
Porque a vontade, ela se exprime na dualidade.

Nenhuma vontade de Luz os conduzirá à Luz: ela os conduzirá à luz astral, a nenhuma outra.
Quando eu falava da vontade, em minha vida, é a força do Espírito, é a determinação de manter um objetivo.

Não é o exercício da vontade comum: é manter o rumo da Luz, do objetivo que é a Luz.
É isso, que é importante, é olhar, todo o tempo, o objetivo.

Não é exercer uma vontade esquecendo o objetivo.
Não é um dia, estar na espiritualidade e, no outro dia, estar nas tagarelices e falando mal de alguém, porque aí,

vocês estão fora da base, assim vocês não chegarão lá.



Isso não muda uma vírgula em relação ao que eu disse, em minha vida.
É necessário uma vontade de ferro, mas não a vontade: é a famosa tensão para a Luz, da qual lhes falou, há

dois anos, HILDEGARDE DE BINGEN (intervenção de 25 de outubro de 2010) (88).
É o problema das palavras: vocês podem colocar o que vocês quiserem atrás das palavras.

Nós vimos, agora mesmo, com o Sopro.
É suficiente apenas um Sopro, não uma respiração, uma vez que, exatamente, o Sopro, é o momento em que a

respiração para: ”deu seu último sopro, ou seu último suspiro”.
Ali, é o mesmo princípio.

Eu disse em minha vida, eu me lembro muito bem: “é necessário uma vontade de ferro” (o ferro, F.E.R.R.O.,
hein, como vocês dizem). 

A vontade de fazer, é ainda pior (F.A.Z.E.R.).
É uma vontade de ferro para manter consciente, a cada respiração, o objetivo.

Se vocês se deixarem distrair, pelos olhos, pela cabeça, pelo que alguém vai lhes dizer, o que é que
acontece?

Seu objetivo sai da sua cabeça.
Mas isso, vocês todos têm vivido.

Quem é que pode dizer que chegou ao Absoluto, à Onda da Vida que se desenvolveu em totalidade, sem ter
antes, durante um tempo suficientemente longo, sem parar, ter sido obsedado (realmente, no sentido primeiro

do termo) pela Luz e a Verdade, pelo Amor?
É impossível.

Vocês não podem reivindicar o Amor e depois se voltarem para as séries da televisão, é impossível.
Ou pior, são as séries entre humanos: vocês sabem, são os; “eles dizem, eles me disseram que”.

Eu não vou retomar a expressão vulgar que eu empreguei em algumas intervenções (“ocupem-se das suas
nádegas”).

Mas, vocês não podem ter essa tensão para a Luz, essa vontade do Espírito, e depois, de repente, se porem a
falar do mercado de ações, por exemplo, e de aplicar na bolsa.

  Exceto, se vocês são capazes de aplicar na bolsa e ter ainda essa tensão para a Luz.
 Mas, aí nesse momento, vocês já chegaram, porque vocês são Absoluto, ou vocês estão indo.

Vocês vivem a Última Presença.

***

Pergunta: durante a sua vida você evocou o Fogo Sagrado: "ter o Fogo Sagrado".

Quando vocês têm o Fogo Sagrado, vocês experimentaram algo, vocês nasceram assim, pouco importa. 
Mas o que quer que aconteça em sua vida (e mesmo quando eu fui para a prisão), há um único objetivo: A Luz.

Se vocês são distraídos por não importa o quê, como vocês querem ter o Fogo Sagrado?
Quando basta um acontecimento, qualquer que seja, na vida, que vocês desestabilizam, esse acontecimento é

para reforçá-los.
Mas se vocês se lastimam: “Oh tenho medo, ah minha angústia, ah, eu vivo isso, ah, eu vivo aquilo”, onde está

o Fogo Sagrado?
Isso quer dizer simplesmente que vocês estão identificados à sua pessoa.

Como foi dito pelas Estrelas, como nós lhes temos dito, o conjunto do que poderia ser trazido (em Luz, em
Vibrações, em explicações), foi dado.

Não vamos remetê-los a BIDI, ele vai ficar nervoso, bastante, quando ele lhes diz: “mudem o ponto de vista”.
Portanto a frase, ela mesma, é extremamente clara.

Se vocês não a veem, isso quer dizer o quê?
Que vocês estão confinados na personalidade, a tal ponto que isso lhes põe um problema, para alguns, de

mudar de olhar.
Então vocês buscam o que isso quer dizer.

Isso quer dizer o que isso quer dizer: que seus pontos de vista são diferentes.
Não é mudar de ideia, não é emitir uma opinião diferente, isso quer dizer ver com algo além do intelecto, ver

com algo além do interesse pessoal.

***

Pergunta: de onde poderia vir uma opressão do plexo solar, quando em meditação?

Isso pode chegar como um tapa do plexo solar, como dando choques, ou dá uma Vibração rápida. 



Isso é a Porta que não quer se abrir, é o ego que resiste: o medo de perder o seu pequeno ego. 
Falta de Abandono, se você preferir.

***

Pergunta: seria interessante desenvolver o Silêncio, o jejum das palavras?

O silêncio sempre fará vocês entrarem, um pouco mais, na interioridade, fará voltarem a sua Consciência para
o que é percebido e sentido.
Então, é uma primeira etapa.

É melhor do que a tagarelice, isso é certo.
Eu os lembro de que o CRISTO disse: “O que é mais importante, não é o que entra em sua boca, é o que sai

dela”.
A palavra é uma arma de destruição massiva.

Vocês podem matar muito mais facilmente com uma palavra, do que com um soco.
 Portanto, efetivamente, se vocês têm tendência à tagarelice, a falar dos outros, então, façam Silêncio.

***

Pergunta: qual é a atitude a ter quando uma Presença chega à esquerda?

Dizer olá [bom dia], isso já é educado.
Acolher são as palavras que têm sido empregadas: Acolher o Canal Mariano, acolher a Graça, acolher a

Presença, render Graças.
Quaisquer que sejam as palavras, o importante é estar (e isso já foi dito) em interação.

Não, de imediato, perguntar: “Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?”
Exceto, se vocês chamaram alguém específico.

Mas entrar nesse espaço particular, pois como foi dito, é a ressonância de seu espaço, com o espaço de quem
está ali, que lhes permite se deslocalizarem e de prepararem o Absoluto ou de o viverem.

***

Pergunta: o Canal Mariano desce sobre todo o lado esquerdo, sob o ombro?

Sim, em totalidade, depois de um tempo. 
De início, ele vai ficar localizado na parte superior, nesse espaço entre o ouvido e o ombro. 

Depois, ele vai começar a descer no braço. 
E quando a Presença estiver instalada, de maneira mais íntima, ele vai realmente descer até a perna.

***

Pergunta: os triângulos, em uma pintura, remetem à Multidimensionalidade?

O Universo é geométrico, além do seu Universo. 
É um mundo fractal, onde as formas geométricas perfeitas são as mais puras, no nível da Consciência.

Os Triângulos pertencem à Civilização dos Triângulos, que sustentam os Mundos, assim como as formas
geométricas.

***

Pergunta: se o Canal Mariano desce até embaixo do lado esquerdo ...
É a Presença que desce até embaixo, não é Canal Mariano.

***



Pergunta: ... pode ser que uma Presença chegue diretamente pela esquerda?
Não, uma Presença que chega por baixo, especialmente na parte inferior esquerda é uma entidade, uma larva

astral de Vibração muito baixa. 
Além disso, tudo o que chega por baixo e à esquerda, vai se fixar na coxa, à esquerda.

 Isso é verdadeiramente nefasto.
É verdadeiramente das coisas mais pesadas.

Mas nenhum ser de Luz vai se agarrar à sua coxa.
Pelo contrário, ele chega no Canal Mariano, ele desce e a Presença, o Tremor, é sentido efetivamente até a

perna. 
Mas uma Presença que chega por baixo e que se fixa na coxa, isso, é uma entidade astral consciente e dirigida

pelo mal.

***

Pergunta: e se não quisermos cair na Dualidade, mas isso acontecer, o que fazer?

"Eu não quero cair na Dualidade e, no entanto, isso acontece": isso quer dizer que você está na dualidade. 
Isto é evidente. 

Aquele que está na Unidade não pode estar de nenhuma forma sujeito ao que quer que seja que venha do
astral: isso não existe.

As forças astrais, e em particular autoconscientes, como o que falei das larvas, estão necessariamente em
ressonância com uma falha que está no ser: um medo, um trauma, uma cicatriz.

***

Pergunta: como, então, não agravar essa Dualidade?

Quando você é afetado pela Dualidade, em um primeiro momento, por mais que você chamar a Luz, isso não
resolverá o seu problema Interior.

Então, você é obrigado a apelar, é o que eu disse, aos princípios que estão ativos em meio à Dualidade:
exorcismo, depuração, desapego, você empregue as palavras que você quiser.

Mas deve estar bem consciente de que esses tipos de larvas, que se fixam nos membros inferiores, e em
particular na coxa esquerda, estão sistematicamente ligados aos medos que estão presentes no ser que os

vive e, ainda mais, essa pessoa aderiu aos seus próprios medos.
Ela está identificada aos seus medos.

***

Pergunta: como as larvas astrais podem aparecer se há já Presenças que chegam pelo Canal Mariano?

Isso significa que a Onda da Vida não subiu. 
Isso significa que os dois primeiros chakras estão bloqueados. 

O que se passa na parte superior, e o que se passa na parte inferior, não são necessariamente sincrônicos,
jamais lhes dissemos isso.

Não se deve confundir o Si, o estabelecimento da Consciência no Si, o Manto Azul da Graça, e a Onda da Vida.
Sempre lhes foi dito que, quando a Onda da Vida subisse, ela encontraria as resistências dos dois primeiros

chakras.
Se essas resistências ainda estão ali (porque há medos), a Onda da Vida não sobe mais.

Isso não impede, que o Manto Azul da Graça (que se apresenta no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, e
depois, sobre os ombros) possa estar aí.

Vocês têm inúmeros exemplos, tanto no ocidente como no oriente, dos Santos que passaram suas vidas
sendo atacados, parece-me.

Não há contradição, muito pelo contrário.

***

Pergunta: se a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, isso significa que ela subiu?



Sim. 
Mas lembrem-se de que, depois de ter sentido a Onda da Vida subir e se desenvolver, vocês devem se tornar
o que vocês São: A Onda da Vida, que é a melhor, não representação, mas o testemunho, aqui, na encarnação,

do que vocês São, quer dizer Absoluto.

***

Pergunta: sentir uma vez a Onda da Vida, isso significa que ela está estabelecida?

Não, isso simplesmente significa que a ressonância que é criada na Comunhão ou na Presença de uma
Estrela, e porque não da minha, pode fazê-los viver as primícias.

  Mas a Onda da Vida, quando ela nasceu, há flutuações espontâneas que não dependem de vocês, mas da
Terra, já que isso vem da Terra.

Mas, uma vez que a Onda da Vida nasceu, ela não para nunca mais, sobretudo agora.
 Se a Onda da Vida nasce, em um dado momento, lembrem-se de que há sempre os dois primeiros chakras

que são: os apegos.
Somente quando a Onda da Vida tiver êxito, quando vocês conseguirem, se apagar (nos medos, nos seus
sofrimentos, nas suas feridas, em tudo o que vocês acreditam ser), é que a Onda da Vida pode subir, não

antes.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos e também a Graça, que
agora, está aí.

Eu lhes digo até muito em breve, comportem-se bem e Abandonem-se.
E não se esqueçam da Luz, a cada respiração, a cada pensamento.

Vivamos agora a Graça, e eu lhes digo até breve.
Tchau.

... Partilhando o Dom da Graça ...

************
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http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

22 – SRI AUROBINDO (10.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/sri-aurobindo-10-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-10-de-agosto-de

*

33 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012-autres-dimensions

*

44 – UM AMIGO (18.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html 
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autresdimensions

*

55 – NO EYES (29.04.2011 e 13.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/no-eyes-29-de-abril-de-2011-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-1a
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-2a

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/no-eyes-13-de-julho-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-13-de

*

66 – IRMÃO K (06.07.2011, 07.07.2011, 26.10.2011 e 05.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

http://www.portaldosanjos.net/2011/10/irmao-k-26-de-outubro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-26-de-outubro-de-2011-autresdimensions

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-5-de-novembro-de-2011-autresdimensions

*

77 – OMRAAM (Aïvanhov) (03.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/om-aivanhov-3-de-julho-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-03-de-julho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-03-de-julho-de-2012-autresdimensions

*

88 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1545

22 de julho de 2012
(Publicado em 23 de julho de 2012)

***
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Enquanto você crê que compreender vai levá-lo aoEnquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto,Absoluto,
você nada compreendeuvocê nada compreendeu

Bem, BIDI está com vocês.
E eu os saúdo.

Eu havia dito, não haverá mais respostas muito longas às suas questões preparadas porque, agora, vamos
desconstruir o que pode restar em sua cabeça, que traduz sua impressão de controlar, de compreender o que
quer que seja.

Assim, nossas trocas têm por objeto facilitar, além da desconstrução, a superação de seu conhecido e,
também, de suas interrogações, que lhes permite, se o desejam, pôr fim, em si, ao que é efêmero, ilusório e
que pode, ainda, entravar o que vocês São, o que nós somos.

Então, eu os convido a colocar-me todas as questões que se apresentam em sua cabeça, que superam,
amplamente, o âmbito de sua pessoa, mas que se instalam em um âmbito muito mais amplo do que é a Vida, a
Consciência, o Absoluto, tudo o que pode parecer-lhes ser um problema, atualmente, aí, onde vocês estão.

>>>

Questão: as cidades Intraterrestres estão na multidimensionalidade ou na ilusão?

Você deve apreender que, assim que há atribuição de uma forma, há experiência da consciência, quer ela seja
limitada ou multidimensional.

Ainda, é preciso saber se essas formas de vida estão em uma forma mutável ou fixa.

Como você talvez saiba (após ter-me lido ou ouvido), o Absoluto pode ser com forma ou sem forma.

Existem, sobre esse mundo, chamado a Terra, múltiplos estados interpenetrados da Consciência.

Nós, humanos, estamos em um saco de comida, em um saco mental, com grandes dificuldades de soltar essa
percepção, essa consciência e essa experiência.

Bidi - 15 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Em contrapartida, existem formas de consciência que habitam formas menos rígidas do que o humano e que
podem, à vontade, extrair-se da referida forma para penetrar outra forma.

A palavra forma é, já, uma indicação de um limite, uma vez que existe o que está nessa forma e o que não está
nessa forma, tudo estando em saber se a consciência vai além do observador, além do testemunho e, portanto,
de algum modo, tem acesso ao Absoluto ou não.

Toda a diferença está nesse nível.
O que quer dizer que um humano, um Irmão ou uma Irmã, é perfeitamente capaz, como eu demonstrei, de
penetrar o Absoluto, a fim de ser, ele mesmo, penetrado em sua ilusão.

Apreendam, efetivamente, que a Ilusão está contida no Absoluto.
Aí também, é uma questão de ponto de vista, de olhar, de consciência, mas, antes de tudo, é ligado à
possibilidade de não depender de uma forma, mas ser, de algum modo, capaz de experimentar qualquer
forma, como a ausência de forma.

A pessoa humana, como a pessoa intraterrestre, pode ser Absoluta como não Absoluta.

Existem, também, formas de vida que nada têm a ver com o humano, que interpenetram a Ilusão e a realidade
na qual vocês ainda estão.

O tudo é viver o fato de que é uma Ilusão, não como crença, mas, diretamente, como uma verificação do
estado além de todo estado, nomeado Absoluto ou Final.

O confinamento Dimensional sobre esta Terra é próprio do humano, porque o programa – se posso exprimir-
me assim – de vida foi amputado.

Existem outras formas cujo programa de vida não foi amputado, nas quais a própria consciência – se posso
exprimir-me assim – da Fonte, como do Brahman, como do Para Brahman é inscrita nessa forma, mas não é
limitada a essa forma.

Eu tomei o exemplo – há algum tempo – da cebola, com suas diferentes camadas.

Uma camada está em um lugar, ela pode ter consciência de outros lugares, ou seja, das outras camadas, mas
ela pode, também, extrair-se de todas as camadas e constatar que a cebola não existe.

A única diferença faz-se pela possibilidade ou não de transportar-se de uma forma a outra, até o sem forma.

A única diferença é, portanto, aí também, o ponto de vista.
Assim, no que você nomeia os povos Intraterrestres, existem, neles, diversas variedades, que não estão,
todas, conscientes umas das outras.
Aí também, o único modo de apreender isso é o ponto de vista ou a localização do olhar.

Olhar, é claro, que nada tem a ver com os olhos, nada tem a ver com uma percepção, mas que é o mecanismo
o mais íntimo da consciência, projetada em tal ou tal camada da cebola.

>>>

Questão: quando uma questão emerge, tenho uma espécie de soltar, sobre a inquietação ou a
curiosidade, como se, no fundo, isso não tivesse mais qualquer importância, apesar das
resistências.

O que é que você chama resistências?

Resposta: resistências da personalidade.

Como você pode ter resistências se você mesmo determina que as resistências vêm da personalidade?

Elas lhe pertencem?

Resposta: Não.

Então, efetivamente, isso não tem qualquer importância.
Nós estamos bem além do soltar, porque o soltar é, ainda, uma ação, no fazer e no parecer.

Enquanto você crê que pode soltar, isso corresponde apenas à pessoa e ao jogo da pessoa.

A partir do instante em que, como você diz, em face de uma questão, aparece o «por que se preocupar», você
deu, já, um grande passo.

Mesmo se jogamos o jogo de questões e de respostas, sabemos, pertinentemente, que essas questões e
essas respostas podem ser sem fim.
Elas são apenas um apoio, que visa desconstruir as ilusões, as crenças e, como você disse, as resistências.

Uma vez que esse jogo começa a ser visto, deslocando o olhar, então, efetivamente, você se apercebe e diz
que isso para nada serve, porque nenhuma questão, como nenhuma resposta pode livrá-lo – em definitivo – da
ilusão, inteiramente.



É apenas nessa forma de tomada de consciência, nomeada «por que se preocupar», que se situa a Verdade.

Como eu disse, deixe esse saco de comida viver a vida dele, deixe esse saco mental viver a vida dele.

Contente-se, em um primeiro tempo, em ser o observador, o testemunho e, nesse processo de
desidentificação, você constatará, por si mesmo, que o «por que se preocupar» vai desaparecer, deixando
lugar para o que você É, para além do Eu Sou.

Como eu disse: isso não é um jogo, é o movimento da vida.
Aí está o essencial.

>>>

Questão: o estado que cada um de nós vai atingir está, já, determinado, agora?

Há um estado a atingir?
Absolutamente, não.

Há, certamente, o que vocês nomeiam destinos, mas que são apenas o reflexo do estado de sua consciência.

Sua consciência está na experiência?
Sua consciência está no testemunho?
Sua consciência está na observação?
Sua consciência está na mudança de olhar?

Tudo isso corresponde a processos de exteriorização, limitados ou não.
A verdadeira questão é, antes: «eu mantenho uma forma ou não tenho mais necessidade dessa
aparência?», porque toda forma é um limite e uma delimitação na qual a consciência está contida,
contida em todos os sentidos.

Quando a consciência solta-se, há o processo de desconstrução, no qual nada mais pode ser mantido.

É esse nosso estado natural, de todos.
Eu posso empregar essa imagem, sem retomar, contudo, a noção do teatro: um dia, você saiu de seu estado
natural, que é Absoluto ou Para Brahman. De algum modo, você criou a consciência, por um processo de
identificação.

Isso foi cada vez mais longe, mas, também, cada vez mais limitado.
A consciência assumiu o jogo dessa limitação, mas você não é nem a limitação, nem a consciência, nem o
observador, nem a testemunha.

Enquanto você considera que há, efetivamente, um destino para você, ou um estado a obter ou a manifestar,
considera que isso é apenas uma extensão do que você É, chamado consciência.

Essa consciência pode retornar ao Absoluto ou decidir prosseguir o limite, mas com a consciência de ter vindo
de algum lugar, que não é a consciência, mas a Essência.

Isso é profundamente diferente.
Assim, a determinação depende, aí também, apenas de seu próprio ponto de vista. Não há qualquer
determinismo, não há qualquer livre arbítrio no Absoluto.

Cabe a você saber onde se situa sua Liberdade, onde se situa sua sede de experiência, em suma, onde você
considera estar em seu caminho e sobre seu caminho.

Até o momento em que seu ponto de vista o fizer dizer que não há caminho e que sua Essência sempre esteve
aí.

Simplesmente, você não a reconheceu.
Enquanto há sede de consciência, qualquer que seja essa consciência, é a liberdade a mais Absoluta.

Mas essa liberdade não é ser Livre ou Liberado ou Absoluto, uma vez que, assim que há consciência, assim
que há forma, há limite.

Mas é diferente ser limitado e em ressonância ou em confiança com Absoluto do que ser limitado sem
ressonância e sem confiança com Absoluto.

Daí nasce o conjunto de ilusões, de experiências e de Dimensões.
O Absoluto contém tudo isso, mas ele não pode ser limitado a uma dessas partes.

Sem jogo de palavras, eu posso dizer-lhe que apenas o Absoluto é Absoluto, mesmo se ele contenha todas as
partes e todas as ilusões.

Se você prefere, o Absoluto é o que sustenta toda manifestação, toda forma, toda Dimensão, todo estado e
todo não estado.

Então, chame-o Amor, como agente de apoio e vetor de todas as experiências, como da não experiência.



>>>

Questão: onde eu estou, quando vivo momentos como de inconsciência?

Você está, justamente, sem mais qualquer forma, sem mais qualquer localização.

Como para o sono, isso é Absoluto.
Justamente, é nesses momentos que a personalidade desaparece.
Você não tem mais o sentido de uma identidade, você não tem mais o sentido de uma ação ou de um fazer.

Toda consciência, como você diz, desaparece.
Quem quer saber onde está, se não é a pessoa que tem necessidade de localizar-se no tempo, no espaço, na
experiência ou na forma?

A partir do instante em que a consciência da forma, a consciência de uma identidade, qualquer que seja,
desaparece, o que você chama ausência, eu chamo a Última Presença, porque meu olhar não é seu olhar.

Lembre-se do que dizia o Comandante (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV): «lagarta ou borboleta»?

A borboleta conhece a lagarta?
A lagarta conhece a borboleta?

O que é nomeado a estase, o que você vive como ausência, é essa Última Presença, que é a passagem de um
estado para um não estado.

Esses momentos são chamados a amplificar-se, na duração e na intensidade porque, a partir do instante em
que você não pode mais localizar-se, em uma pessoa, nesse tempo linear desse mundo ou dessa forma ou
desses pensamentos, você toca o indizível.

Só a personalidade tem necessidade de um testemunho.
A alma tem necessidade de um observador.

Mas, quando não há mais testemunha, nem observador, nem identidade, nem identificação possível, então,
você ali está.

Mas, a partir do instante em que você tenta redefinir-se, através de uma explicação, de uma localização, de uma
experiência, você sai do que era e do que É, uma vez que a consciência volta a manifestar-se.

Você pode, contudo, julgar – se se pode dizê-lo – do ponto de vista da pessoa, do que foi aproximado, tocado
ou transcendido, através dos efeitos diretos em sua vida.

Porque, a partir do instante em que aparece o «por que se preocupar», a partir do instante em que aparece, em
você, o sentimento da futilidade, da inutilidade de definir o que é vivido, ou o que não é conscientizado, então,
você se aproxima de seu estado natural.

A redução da consciência é um jogo.
Esse jogo é, por vezes, patético e terrível, porque há identidade a uma forma e uma forma – por definição,
limitada – desemboca, inevitavelmente, no sofrimento de seu próprio fim como forma ou saco de comida.

Em suma, o que é experiência e experimentação, com outro olhar, torna-se absurdo.

Quando você desemboca nessa absurdidade, nesse «por que se preocupar» (sem renegar, mas refutando
isso como ilusório, então), essa estase leva-o a ser o que você É, ou seja, Absoluto.

Apreenda, efetivamente, que é, sempre, a consciência e a experiência que querem definir uma localização, um
sujeito, um objeto, uma cena de teatro, mas, para além da consciência, não há nem cena de teatro, nem
espectador, nem ator, nem mesmo teatro.

Se você aceita isso, no momento em que lhe é apresentado, pouco a pouco, você vai dar-se conta do que eu
lhe disse.

>>>

Questão: seu canal disse que, quando se fosse Absoluto, tinha-se uma forma de consciência aguda
desse estado. Ora, você evoca o Absoluto como uma forma de a-consciência.

A a-consciência – que não é a não consciência – permite-lhes apreender o que vocês São. Mas, já, definindo
ou apreendendo o que vocês São, o que exprime isso será, sempre, a consciência.

É uma acuidade, é além de uma percepção.
É, obviamente, além de uma concepção ou de um pensamento, uma vez que é o estado natural Absoluto.

Simplesmente, quando isso é encontrado, ou reencontrado, há, efetivamente, uma conscientização, ou seja, o
Absoluto desvenda-se à consciência, porque o Absoluto sempre esteve aí, portanto, pode-se falar de
consciência, mas, de fato, não é mais a consciência.

Mas, como eu já disse, absolutamente nada pode ser dito disso pelas palavras. Quando o Absoluto com forma



está aí, não pode existir a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima questão.

É uma evidência.
Reencontrar ou encontrar essa evidência é a Liberação total, mesmo se o saco de comida, o saco mental
estejam, sempre, aí.

Mas a consciência, ou a-consciência não é mais limitada nem confinada nem estruturada em uma forma,
mesmo se ela permaneça.

Há uma diferença essencial entre proclamar e declamar que esse mundo é uma ilusão e vivê-lo.

Enquanto há identidade, há sofrimento.
Enquanto há identidade, há distância.

O Absoluto não conhece nem sofrimento nem distância, o que quer que aconteça a esse saco mental ou de
comida.

Isso é bem além da consciência, mas, a partir do instante em que uma palavra é formulada, a forma aparece,
mesmo se a consciência desapareça.

>>>

Questão: deve haver compreensão para chegar à evidência?

A evidência é tudo, exceto uma compreensão.
Enquanto há vontade de compreensão ou compreensão, você se afasta.

A evidência é evidência: ela não é compreensão.
Tudo o que é compreensão – quer passe pela razão, quer passe pela experiência – é apenas um afastamento
do que você É.

Nenhuma compreensão pode conduzi-lo ao que você É, porque essa busca é um embuste: você pode
prossegui-la, indefinidamente, você ali não chegará, jamais.

A evidência sempre esteve aí, esperando apenas uma coisa: que você cesse a experiência, que você pare a
compreensão e que deixe Ser o que você É.

Mas você não é aquele que experimenta, você não é aquele que compreende, você não é a pessoa, não é os
papéis que você desempenha.

Você nada é de tudo isso.
Enquanto você é absorvido pelo que você desempenha ou o que olha ou o que compreende, você permanece
no teatro e, portanto, é prisioneiro de uma cena, de um cenário, de experiências.

O que você É não pode ser compreendido porque, justamente, é uma evidência.
Enquanto isso não lhe aparece assim é que, de algum modo, há, ainda, prosseguimento de uma experiência: a
experiência que consiste em fazê-lo dizer e fazê-lo crer que você vai ali chegar.

Ora, você não pode ali chegar, uma vez que jamais partiu.
Você jamais existiu: você faz apenas projetar um tempo, um espaço, uma forma, em uma linearidade que não
existe.

O que você É escapa de toda descrição, de toda compreensão, de todo olhar, enquanto você permanece em
seu teatro.

A exteriorização em uma forma (tanto a sua como de qualquer outro), confinada ou não confinada, prende-o,
por si mesma, pela existência dessa forma, uma vez que há identidade, identificação ao que você criou.

Mas essa criação não existe.
Enquanto seu olhar é oriundo dessa forma e, portanto, desse confinamento, você está limitado pela própria
forma. Mas não creia que é renegando essa forma que você vai dela sair.

O princípio da refutação não é isso.
Assim, portanto, a partir do instante em que você aceitar que não pode compreender, que não pode
experimentar o Absoluto, você aceitará que você O É, de toda a eternidade, de toda forma, de toda Dimensão,
de todo tempo e de todo espaço.

Isso lhe aparecerá, naquele momento, tão evidente, que você poderá rir de si e de todas essas formas e de
todas essas ilusões, mas não antes.

>>>

Questão: a refutação, a renúncia parecem ser tanto trabalho que, por vezes, gostaria mais de voltar
como antes, sem nada saber, e viver a ilusão. Mas como não se pode dar marcha-ré, como fazer?

Quem lhe disse que você avançou?
Quem lhe disse que você se deslocou, se não é o mental e o ego?



O que você chama a inocência disso, não é uma.
Você quer dizer, simplesmente, que, a um dado momento, esse saco de comida não se colocaria questões e
que, hoje, ele se colocou demasiadas questões e gostaria de não mais colocar-se questões. E, portanto, você
fala de marcha-ré ou de voltar-se para um estado anterior.

Mas você não é um estado, nem anterior, nem aquele de hoje.
Enquanto você considera que está em um caminho e que percorre esse caminho, quer você tenha vontade de
dar meia-volta ou de ali chegar, nada muda, uma vez que o que você É jamais se moveu, jamais se deslocou.

Você é, simplesmente, a locatária de uma forma, que veio da terra e que voltará à terra, servindo, por sua vez,
de alimento para outra coisa.

Como eu disse, a refutação não é um exercício mental, ainda menos, um trabalho.

Enquanto você considera que é um trabalho, você se cansará e, aliás, você se cansou, uma vez que fala de dar
meia volta ou marcha-ré.

Aceite, portanto, que nada, jamais, mudou, e veja-o, claramente.
Você não é aquela que anda em um caminho, você não é aquela que quer dar meia-volta.

Isso, são apenas as gesticulações do efêmero, do ilusório.
Você É o que jamais se moveu, você É o meio da roda, o centro do centro, em todos os pontos.

Aceite o que você É e não terá necessidade nem de avançar, nem de recuar, nem de dar meia-volta,
porque você jamais se moveu.

O que se move é o que gesticula.
O que é que gesticula?

O saco de comida ou o saco mental, nada mais.
Você É o que jamais se moveu, nem jamais se deslocou, jamais experimentou, jamais sofreu.

Você está além de tudo isso e, no entanto, você contém tudo isso.
É preciso, efetivamente, superar a noção de jogo ou a noção de trabalho.

Não é nem um, nem o outro.
Coloque-se a questão do que você É.
E, quando eu digo «o que você É», não é «quem é você», porque, aí, você pode responder-me: «eu sou tal
pessoa», «eu tenho tal idade».

Mas você nada é de tudo isso, porque você É o que jamais se moveu, que jamais se deslocou, que jamais
nada percorreu, que não tem necessidade de avançar, nem de dar meia-volta.

>>>

Questão: pode-se dizer que os minerais, os vegetais, os animais vivem o Absoluto?

Eles são o Absoluto.
Você não pode viver o Absoluto, você o É.
Eles não podem viver o Absoluto, eles o são.

O átomo, um sol, um planeta, um ser humano, uma forma demoníaca, uma forma de luz, isso não faz qualquer
diferença.

Só o olhar dividido, fragmentado vê uma diferença e vive essa diferença. Se você para tudo o que é vivido, se
para de ver formas diferentes, estruturas diferentes, programas diferentes, então, você se aproxima do que
você É.

Apreenda, efetivamente, que todas as experimentações, todas as experiências são apenas o reflexo
do que você É.

O dia em que esse saco de comida, esse saco mental desaparece, definitivamente, o que é que resta?

O que você É.
E, no que você É, há a consciência de uma formiga, de um ser demoníaco ou de um ser de luz?

Não, nada mais há, o que quer dizer que há tudo.
Compreenda que toda experiência é apenas uma projeção em torno do centro que você É.

Só a consciência separa e limita e reunifica, também.
Mas reunificar não é ser Absoluto.

Lembre-se do que eu disse, há duas questões: quando o Absoluto É, nenhuma dúvida pode existir, porque
você vive além dessa forma, além de qualquer saco, além desse mundo, além de qualquer mundo, além de
qualquer Dimensão, no que algumas Estrelas chamaram «Shantinylaya» (a Morada da Paz Suprema).



Quando você é isso, apreende que o resto são apenas projeções a partir do centro que você É: a formiga,
como o Sol, como o planeta, como um ser dito demoníaco ou como um ser dito de luz.

Aí também, e eu apenas posso repetir-me, tudo é questão de olhar e de ponto de vista.

Onde você se coloca?
Onde você se situa?

Você é esse saco?
Você é essa consciência?
Você é essa experiência?

Coloque-se a boa questão.

>>>

Questão: o universo é, também, apenas uma projeção do centro de nós mesmos?

Exatamente.

>>>

Questão: por que é que o canal deve gritar tão alto para servi-lo?

Eu o remeto, para isso, ao que disse há duas conversas.
Não é gritar que é importante, é o impacto ao nível do que vocês nomeiam seus ouvidos.

A vibração obtida satura seus sentidos, porque os sentidos, quaisquer que sejam, pertencem à experiência.

Trata-se de uma empreitada de desconstrução.
Empreender isso permite, justamente, para você, aproximar-se do que você É.

O impacto em sua consciência, como em seu estado nomeado Vibratório é profundamente diferente, conforme
você me ouve, mesmo sem nada entender, sem nada compreender do que pode ser lido em seguida.

Faça a experiência disso, e você apreenderá, por si mesmo.
A vibração do que você nomeia grito inscreve-se na lógica que você nomeia Vibratório, do estado
multidimensional.

Como eu disse, quanto menos você compreende ou mais se sente atingido, melhor é.

Lembre-se de que o objetivo de nossas diversas conversas tem por objeto ou por função, de algum modo,
aproximá-lo do que você É.

A saturação desse sentido, entre os cinco sentidos, é um elemento importante que permite apreender isso.

O limite de sua forma, de cada forma humana é inscrito no que é nomeado um corpo ilusório, que se chama o
corpo causal.

Esse corpo causal, ou último corpo de ilusão, é sensível ao som.
Aí está porquê.

Questão: pode haver sons, na vida quotidiana, que fazem o efeito inverso, ou seja, que volta a unir-nos, de
algum modo, à nossa personalidade?

Assim que você fala, exprime-se a personalidade, quer você a exprima sob forma de palavras eruditas ou
quaisquer que sejam as palavras empregadas.
Há algum tempo, um dos Anciãos falou de imagens.

É o mesmo para todos os sentidos, porque os sentidos permitem apropriar-se da experiência, através da
consciência.

É por isso que muitos seres no caminho, ou que creem estar nele, falaram-lhes de meditação, para
que os sentidos estivessem em repouso, para encontrar o «eu sou».

Meu objetivo não é esse: é o de superar o «eu sou» e, portanto, o de não fazer calar os sentidos, mas,
efetivamente, saturar os sentidos.

O corpo causal é ligado aos sons.
A tomada de forma, o saco de comida é ligado a um programa.
Esse programa, antes de estar na célula, está na organização de uma forma.
Essa organização de forma depende do som.

O silêncio dos sentidos – e, portanto, o silêncio dos sons – coloca-os na posição da testemunha ou do
observador.

É uma etapa.
O Absoluto não é uma etapa: é o próprio desaparecimento do observador e da testemunha, tanto do sujeito



como do objeto.

É o fim da ilusão.

>>>

Questão: alguém poderia emitir sons que tenham o mesmo efeito de saturação?

Você pode fazê-lo, tanto quanto eu, porque (a partir do instante em que você se satura, a si mesmo), tente: se
você se ouve falar, como eu o faço, o que é que acontece?

Você constatará, por si mesmo, que os pensamentos não podem mais nascer. O som – não todos os sons,
mas esse som – é desestruturador, e permite a desconstrução do mental, e o faz, de algum modo, sair da
cena, o faz tomar consciência de que você não é aquele que atua na cena, mas que você é o espectador ou a
testemunha ou, ainda, o observador.

Quando sua atenção assiste ou atua em uma cena de teatro, o que acontece?
Naquele momento, você se esquece de quê?

De suas preocupações, de sua pessoa.
Você está, como se diz, imerso em um espetáculo.

A um dado momento, o espetáculo perturba-o.
O que é que você faz, naquele momento?
Você deixa o teatro.

É o mesmo para a testemunha, para o observador, para o sujeito, para o objeto, para o teatro, inteiramente.

O que pode parecer detestável, que pode aborrecer, basta colocar-se a questão: o que é detestável, o
que é que é aborrecido, se não é a própria pessoa?

Mas vá além da pessoa.
A Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Mas a Consciência é, também, um som.
Há sons que tornam a consciência pesada, há sons que fazem desaparecer a consciência, para além do
agradável ou para além do desagradável.

>>>

Questão: qual é a diferença entre Luz e Absoluto?

A Luz é uma emanação.A Luz é uma emanação.
A Luz é Fonte.A Luz é Fonte.

O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.
O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.
O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,
propagação da Luz, como do som.propagação da Luz, como do som.

Mas essa propagação apenas pode fazer-se pelo Absoluto.
O Absoluto contém a Luz.

Pode-se dizer que ele a apoia, que ele a transmite e que, mesmo a Inteligência da Luz apenas pode estar
presente porque ela é apoiada, portada, transportada pelo Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer definição, além de qualquer Luz, como de qualquer Sombra, de qualquer
limite como do Ilimitado, do finito como do infinito.

Tudo o que se pode dizer é que o Absoluto é indefinido.
A Luz é um qualificativo, seja a luz visível aos olhos desse saco, como a Luz que lhes é invisível: Luz Vibral
que, aos seus olhos, aparece-lhes como não luz, como buraco negro, devido, mesmo, à inversão, devido,
mesmo, à experiência.

Porque toda projeção em uma forma necessita de uma iluminação.
Se não houvesse iluminação, você não veria qualquer forma.

Eu tomei o exemplo, há algum tempo, de alguém que entrava em uma sala escura, não iluminada, e que tomava
uma corda por uma serpente.

Quando a Luz chega, a confusão cessa.Quando a Luz chega, a confusão cessa.
Essa é a ação da Luz Vibral.Essa é a ação da Luz Vibral.

A iluminação da corda mostra que não era uma serpente.
Portanto, sem Luz, não há experiência.

O Amor porta a Luz.



Não pode existir consciência, experiência, sem o jogo da Sombra e da Luz.

O Absoluto contém a Luz, como a Sombra, como o escuro, qualquer que seja o qualificativo dessa Luz.

>>>

Questão: em relação a essa imagem da serpente e da corda, pode-se dizer que a compreensão seria
a serpente que se ilumina com a Luz?

Nem um, nem o outro.
De fato, não há nem corda nem serpente, nem Luz nem observador.
Isso é, ainda, um jogo de projeção da consciência, mas a etapa de colocação na luz pode, efetivamente, ser
uma preliminar para esse Final. Mas eu repito que compreender que a corda não era uma serpente suprime a
emoção, mas não suprime a ilusão.

Parece-me que, a vocês, no Ocidente, o CRISTO havia dito que você podia ter todas as explicações, o
conhecimento de todos os mistérios, manifestar todos os carismas, produzir todos os milagres, se lhe faltasse
o Amor, isso para nada servia. Mas não o amor no sentido em que o humano entenderia e quereria, mas o
Amor no sentido Absoluto, o que porta, suporta e transporta a Luz, tanto Vibral como física.

Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.

>>>

Questão: o som de um gongo ou de uma taça de cristal pode levar à saturação de que você falava?

Você já observou muitos seres humanos que ouviram aquilo de que você fala e são Absolutos?

Não.
O Som é Vibração, o Som pode ser abertura, mas a saturação do Som, tal como eu o faço, é,
necessariamente, portada pela voz (nem pelo canto nem por um instrumento).

Não existe qualquer máquina, qualquer instrumento, qualquer técnica para Ser o que você É.

Lembre-se de que é, sempre, a pessoa que elabora estratégias, estratagemas, simulacros para crer-se ter
chegado a algo.

Mas vocês não podem chegar a lugar algum.
Quando tudo o que é conhecido desaparece, então, vocês são o que vocês São.

O problema é que vocês creem, ainda, que devem fazer a experiência, que devem caminhar, que devem
percorrer, que devem compreender, que devem trabalhar para ser o que vocês São.

É, justamente, a parada de tudo isso que os faz, realmente, ser o que vocês São, não como um conceito, não
como uma ideia, não como uma compreensão, mas, efetivamente, como a única verdade possível.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então eu tenho questões.
Se temos seu tempo e o tempo para isso.
Então, aquele que quer responder às minhas questões, faça-o.

>>>

Questão de BIDI: o que é o Absoluto?
Resposta de um participante: o que contém tudo.

Questão de BIDI: e o que é esse «que» que contém tudo?
Resposta de um participante: sou eu.

Questão de BIDI: quem é você?
Resposta de um participante: Absoluto.

Resposta de BIDI: lembre-se, o Absoluto não pode ser definido, ele está além de todo estado, de toda
experiência, o que está ao centro do centro.

Portanto, você não pode definir, de maneira alguma, o Absoluto.
Você pode, efetivamente, apenas sê-lo e, sendo-o, você tem dele não uma certeza, não uma demonstração,
não uma compreensão, mas você se instala, realmente, no que nós somos, todos. E isso não pode estar
sujeito à mínima interrogação, à mínima dúvida, ao mínimo questionamento.

Não é, portanto, uma experiência, não é, portanto, um estado, não é, portanto, uma definição, é algo que está
além da consciência, além da experiência, além do prazer, além do sofrimento.

É, realmente, Ser, ao mesmo tempo estando em uma forma, Ser no sem forma.



Questão de BIDI: qual é o melhor modo de viver Absoluto? A melhor aproximação, se preferem?
Quem quer responder?

Resposta de um participante: pela refutação de tudo o que é conhecido.

Resposta de um participante: dormir.

Resposta de BIDI: pode-se dizê-lo. Assim que o mundo desaparece, assim que o sentido de uma identidade
– em uma pessoa, em um papel, em ideias – não existe mais, então, você é Absoluto.

Não há diferença sensível, perceptível, entre ser Absoluto e dormir.
A diferença sobrevém depois, e você pode, aliás, imaginar que, a partir dos primeiros instantes em que você
sai do sono, você se pergunta onde está, quem é você.

Aí, você é Absoluto.
Mas, a partir do instante em que você está acordado, você endossa a vestimenta, a forma, a ideia e a
identidade.

E, aí, não há mais Absoluto.
O instante preciso da passagem do sono ao acordar, antes que apareça o sentido do que você É nesse mundo
é, muito exatamente, o estado além de todo estado, no qual está aquele que é Absoluto em uma forma, e isso,
permanentemente.

Ele não está mais preso pelos sentidos, pela identidade ou pelo que quer que seja desse mundo sem, no
entanto, é claro, rejeitar esse mundo.
Não é a indiferença, é bem mais do que o desapego, é o Absoluto.

Questão de BIDI: quem pode dizer-me o que é o «Eu Sou»?

Eu esclareço, contudo, antes de suas respostas, que o «Eu Sou» é válido, unicamente, se vocês não
acrescentam atrás: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo».
Porque, assim que vocês dizem: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo», vocês estão no Eu, na pessoa, vocês não
estão mais no «Eu Sou».

O que é o «Eu Sou»?
Resposta de um participante: é o Si.
Resposta de um participante: é o que observa.
Resposta de BIDI: é o observador.

Quando vocês fazem calar os pensamentos, quando o saco de comida não tem mais necessidade de vocês,
sem, contudo, desaparecer, quando não existe mais percepção desse saco de comida, do mental, de
pensamentos, de ideias, então, o Si está aí. Mas o Si não é o Absoluto, do mesmo modo que o «Eu Sou» não
é o Absoluto.

Eles são aproximações dele.
Se vocês dizem: «Eu sou nem isso nem aquilo», então, vocês são Absoluto.
É um princípio, como a refutação, que se aparenta a uma desidentificação de tudo o que é efêmero.

Questão de BIDI: como pode ser qualificado o que se aproxima o mais possível da consciência do
Absoluto?

Resposta de um participante: a Infinita Presença.

Resposta de BIDI: esse é o estágio Final antes, mas o Absoluto pode ser qualificado de a-consciência, que é
diferente da inconsciência.

Questão de BIDI: o que é o conhecimento?
Resposta de um participante: a ignorância.

Questão de BIDI: o que é a ignorância?
Resposta de um participante: procurar.
Resposta de BIDI: a ignorância É Absoluto. «Felizes os simples de espírito», Ele havia dito (ndr: Cristo).

Questão de BIDI: vocês têm outras questões?

>>>

Questão: o «Eu Sou Um» é o Si ou o Absoluto?

O «Eu Sou Um» pode aparentar-se à Última Presença, que precede o Absoluto, de algum modo.

>>>

Questão: como viver o «Eu Sou Um» sem pronunciá-lo?

Esquecendo-se de si mesmo.



>>>

Questão: o que é que pode fazer bascular os momentos em que se vive esse apagamento, com os
momentos em que se vive essa identificação?

O desaparecimento do Si.
Algumas Estrelas testemunharam o que elas chamaram a Humildade e a Simplicidade.

Vocês têm todos os elementos no que elas disseram.
Enquanto existe uma vontade pessoal, isso traduz a existência do Eu e, portanto, do ego.

O ego quer brincar de procurar a Luz, o ego quer brincar de percorrer um caminho.

Lembrem-se de que o Absoluto jamais se moveu.

>>>

Questão: se o Absoluto jamais se moveu, isso significa que ele jamais criou lei?

O Absoluto não pode criar qualquer lei.
A Fonte criou uma única lei: a Lei de Graça ou de Ação de Graça, que não depende de qualquer reação.

Mas o Absoluto não pode ser uma lei, nem mesmo criar a mínima lei.

>>>

Questão: o que é que faz passar da a-consciência à consciência?

Não é uma passagem.
Não há solução de continuidade.
A-consciência e consciência: pode-se, simplesmente, dizer que a-consciência revela-se por si, assim que a
consciência não existe mais.

É, portanto, a desconstrução, a refutação de tudo o que é efêmero.
A consciência, se prefere, nasceu da a-consciência. Mas consciência não pode conduzir à a-consciência: não
há passagem.

Para isso, a consciência deve desaparecer.
É o Abandono à Luz, o Abandono da personalidade, a renúncia, a refutação, a mudança de olhar que permite
isso, se se pode dizer.

Em contrapartida, é claro, existiu uma passagem de a-consciência para a consciência, uma vez que foi assim
que nasceu o observador, a testemunha, o sujeito e o objeto.

O desaparecimento do objeto, do sujeito, da testemunha, do observador põe fim à consciência e, naquele
momento, a a-consciência aparece, não antes.

É o exemplo do meio da roda e da roda que gira ao redor de um ponto fixo.

>>>

Questão: se a refutação não é um ato mental, quem refuta ou o que refuta?

A personalidade.
Não é uma ação mental.

Não é um jogo.
É um processo de liberação que visa fazer desaparecer a lógica da personalidade.

Vocês não podem opor-se ao efêmero, ele está aí.
Vocês não podem resolver, de algum modo, a equação do Absoluto pela própria pessoa que vocês creem ser.

A refutação serve-se da personalidade.
Não é um jogo mental porque, justamente, faz desaparecer o mental.

Porque o mental pode apenas apoiar-se em suposições falsas.
Se vocês põem fim a essas suposições falsas, o mental não pode mais apoiar-se em nada.

Aí está o princípio da refutação.
Então, é claro, enquanto seu olhar não mudou, vocês vão chamar a isso tralhas mentais, um pouco como vocês
diriam tralhas religiosas.

Mas é apenas um ponto de vista.
Virá um momento – que, talvez, já veio – no qual o Absoluto resplandece, porque a personalidade não pode
mais controlar, de qualquer modo, esse Absoluto.

A refutação é o meio para isso.
É claro que, no início, isso pode parecer-lhes um trabalho, pode parecer-lhes cansativo, mas é, efetivamente, a



personalidade que diz isso.

Porque, efetivamente, para ela, é cansativo, mas é o objetivo.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI lhes agradece, também.
Eu esclareço que teria Alegria e prazer de estar em vocês, para o que vocês nomeiam Alinhamento e, portanto,
vocês estarão em mim.

Eu lhes digo, portanto, até alguns instantes de seu tempo.
BIDI saúda-os.

Até breve.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e a Graça da sua Presença e da minha Presença se instalem, em vocês e em

mim.
Eu venho, hoje, pedir a vocês para colocar esta questão: “vocês estão prontos para renascer” e quais são, em

vocês, os elementos que vão lhes permitir responder a esta questão.
Primeiramente, e antes de me exprimir, eu lhes peço para acolher-me ao lado de vocês a fim de que

possamos estabelecer, entre nós, nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como de costume, eu rendo Graças, onde vocês estiverem sobre esta Terra, ao seu trabalho.
Eu rendo Graças à sua Presença, sobre esta Terra, nesses momentos tão particulares que se abrem diante de
vocês e que vão permitir-lhes viver, por vocês mesmos, uma série de elementos que, desde vários anos, foram

dados a vocês.
O trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz (e, hoje, enquanto Libertadores

da Terra), encontra um eco favorável, em meio mesmo a esta Terra como no mais profundo dos Céus.
Em vocês, prepara-se o que é para se viver.

Então, vocês estão prontos a renascer e quais são, de qualquer forma, os estigmas?
Vocês estão, plenamente, presentes a vocês mesmos?

Vocês estão serenos?
Será que, de vocês, de algum modo, foram removidos todos os rancores, tudo o que pode permanecer, em

vocês, que os torna mais pesados?
Vocês estão desapegados?

Vocês estão liberados?
Será que em vocês está instalada a Paz?

Aquela que irá lhes permitir encontrar, realmente, o que vocês São.
Para viver, realmente, esse momento para o qual a maioria de vocês (que trabalhou) chegou sobre esta Terra a

fim de cumprir esse destino que nos é comum e que irá permitir à Terra ser liberada de todo dominação, de
toda predação e de todo confinamento.

Os sinais que se desenrolam, assim como algumas das minhas Estrelas lhes falaram, tornam-se, a cada dia,
evidentes.

Os Cavaleiros do Apocalipse, que foram liberados, os elementos que atuam sobre esta Terra, são exatamente
os mesmos que aqueles que atuam em vocês, permitindo-lhes (por vezes, sendo um pouco apressados)

reencontrar a sua Liberdade, reencontrar o que vocês São.

MARIA - 15 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-EqT5LvBC6Iw/UC02zcZxo1I/AAAAAAAAD2U/vzDkHKV2MEU/s1600/000Maria15.08.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Vocês estão prontos?
Estar pronto significa: não esperar, não buscar, mas estar plenamente instalados neste corpo tão efêmero e

que, no entanto, é este Templo onde se desenrola a sua Ascensão.
A Paz deve ser a sua Morada cotidiana.

O que se desenrolar em sua vida, a título pessoal, o que se desenrolar em sua vida, de maneira mais coletiva,
o seu Ser deve permanecer o mesmo: paciente, aberto e amoroso.

Porque é neste estado que vocês estarão mais capazes de prosseguir esta Liberação.
Eu nada mais vou lhes pedir senão se colocar esta questão e ver, claramente, em vocês, o que se desenrola.
O momento chegou de resolver, de maneira definitiva e irremediável, o que pode, ainda, em vocês, frear a sua

própria Liberação.
O momento chegou de fazer a Paz, antes de tudo, com vocês mesmos, de fazer a Paz no seu Coração, de se
estabelecer nesse Coração, recobertos pelo Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida, dando-lhes
a viver (de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais sensível) esta Morada da Paz Suprema.
Porque é pela sua estabilidade, porque é pela sua Luz (mantida firmemente no Ser e na Paz), que irá permitir

ao conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra, um mínimo mesmo
desta Paz.

***

Eu não vou esconder de vocês que os elementos, tais como foram revelados, desde agora algumas semanas,
vão viver uma aceleração importante nas suas manifestações.

Isso vai se desenrolar, também, em vocês, da mesma maneira e deve levá-los a ficar vigilantes.
Não com preocupação, mas, simplesmente, na Lucidez e na Clareza.

Instalando-os, cada vez mais, nesta Morada da Paz Suprema (concedida a vocês pelo seu trabalho,
primeiramente, e pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida), tornando possível a vocês manter isso,

quaisquer que sejam as circunstâncias, Interiores como exteriores.
Lembrem-se: vocês não podem combater o que está aí.

Vocês não podem se opor ao que está aí.
Mas vocês podem aumentar a Paz.

Vocês podem manifestar, cada vez mais, no recolhimento Interior, o que vocês São.
E esta manifestação é essencial, nos tempos que chegam e nos tempos que se desenrolam, hoje, nos seus

dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações.
O que quer que vocês façam nos seus dias, mantenham presente, na mente, o que vocês São.

Mantenham a Paz.
Mantenham a Alegria.

Não se deixem alterar, nem se perturbar, pelo que quer que seja.
Porque é no momento da tempestade que vocês devem estar mais encerrados no que vocês são, mais

estabelecidos na Verdade e na Paz.

***

Os sinais do Céu, como da Terra, vão viver uma aceleração ainda mais importante do que o que lhes deu
(desde agora um mês) a Estrela SNOW (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012) (1).

Vocês irão fortalecer a Luz que emana de vocês, sem querê-lo, sem desejá-lo, mas, simplesmente,
estabelecendo esta Paz, de maneira ainda mais intensa, ainda mais evidente, ainda mais palpável.

Tudo irá resultar daí: da sua capacidade para se manter neste estado de Paz, quaisquer que sejam as suas
atividades, vocês irão colher (e vocês e o conjunto da Humanidade) os benefícios.

Isso será um bálsamo que irá impedi-los de ser atingidos pelas circunstâncias e pelos acontecimentos que,
agora, se referem à quase totalidade da Humanidade, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Não se deixem levar, de qualquer forma, pelos elementos de natureza contrária à Luz.
O que quer que os seus olhos vejam, o que quer que os seus ouvidos ouçam, quaisquer que sejam os

humores que vocês passarem, lembrem-se de que vocês São a Paz, de que vocês São, vocês mesmos, a
Morada da Paz Suprema e que vocês podem, ainda uma vez, como disse o Arcanjo MIGUEL, no início do seu

mês de julho (ndr: sua intervenção de 04 de julho de 2012) (2), contar conosco.

***



Não se esqueçam de chamar por nós.
Não se esqueçam de nos pedir, simplesmente, a nossa Presença, ao lado de vocês.

Da nossa Comunhão, a Paz irá aumentar.
Da nossa Comunhão, vocês irão ajudar e vocês irão viver o que vocês têm a viver, sem serem afetados.

Porque se lembrem de que o que chega não é, de forma alguma, nem uma punição, nem um julgamento, mas
a sua Ressurreição, o seu re-Nascimento, na Verdade e na Eternidade.

 Lembrem-se, o que quer que vocês tenham que viver, que o mais importante não é o que vocês vivem, sobre
esta Terra, mas o que vocês vivem no que vocês São: no seu Templo, na Comunhão comigo mesma ou com

uma das Estrelas que lhes é querida.

***

O conjunto das estruturas que devem permitir-lhes passar este curso está, agora, plenamente ativado, em
vocês.

Há apenas que ter consciência.
Há apenas que torná-lo cada vez mais evidente.

E isso apenas depende de vocês.
Isso não irá depender, jamais, de uma circunstância exterior, qualquer que seja.

Isso não irá depender jamais de outra pessoa, mas de vocês mesmos.

***

Então, vocês estão prontos?
Vocês estão na Paz?

Vocês são capazes, qualquer que for o evento que chegar, hoje, de manter esta Paz?
Nas pequenas coisas da vida que todos vocês têm que viver, se vocês chegarem a manter esta Paz, a não se
deixar se levar pelas suas próprias emoções, pelas emoções dos seus próximos, e a manter esta Morada da

Paz Suprema, então vocês estão prontos.
Se, em vocês, os medos podendo se manifestar forem olhados como algo que não lhes pertence mais, então

eles irão se afastar e a Paz irá aumentar.
Qualquer que seja o alarido do mundo, quaisquer que sejam as manifestações possíveis deste corpo, se a Paz

estiver aí, vocês não serão, de maneira alguma, afetados pelo que quer que seja.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida (para aqueles de vocês que a vivem), as Coroas Radiantes, a sua
própria Consciência e o seu estado, são elementos que eu diria essenciais para atravessar este período

porque irão atravessá-lo.

***

O meu Apelo já soou em muitos de vocês.
Vocês são cada vez mais numerosos em terem sido chamados, à noite, pelo seu primeiro nome.

Isso deveria colocá-los ainda mais na Alegria e instalá-los, de maneira ainda mais duradoura, na Morada da Paz
Suprema.

E para aqueles de vocês que ainda não foram chamados, lembrem-se de que a um dado momento eu
chamarei o conjunto da Humanidade para viver a sua Ressurreição.

Ninguém poderá ignorar o meu Apelo.
Ninguém poderá dali fugir.

Este Apelo será acompanhado pelos Sons do Céu e da Terra, pela Presença, nos seus Céus, cada vez mais
importante, dos nossos Irmãos e Irmãs das Estrelas, vindo e acorrendo de todos os lados para assistir ao que

vocês têm que viver.

***

O conjunto dos elementos que se desenrola, em vocês, e o que lhes foi dado a ver, a perceber, é bem real.
Desde alguns anos, dois grandes Seres se expressaram, através deste Canal, com relação ao término de um

ciclo (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI e de ORIONIS na coluna de “mensagens a ler”) (3).
E lembrem-se de que o término de um ciclo pode ser visto, ou como um fim, ou como um nascimento e de



que, aí também, se a Paz estiver instalada em vocês, vocês irão viver o que vocês poderão nomear um fim
como uma verdadeira libertação e que é, de fato, apenas o seu verdadeiro re-Nascimento.

Cultivem a Paz e o seu Nascimento irá acontecer de maneira a mais leve, da maneira a mais doce que seja,
contrastando, por vezes, com as convulsões da Terra e as convulsões do Céu.

Da sua capacidade para se estabelecer nesta Paz, vocês irão aplainar, de algum modo, essas convulsões.
Vocês irão trabalhar, cada vez mais, de maneira consciente.

Esta Obra consiste, simplesmente, em deixar o seu Ser, a sua Consciência e este corpo denso serem
atravessados pela Luz, que isso seja pelos pés, pela cabeça, pelo Coração ou inteiramente por todo este

corpo.

***

O que é para viver é a Alegria porque é a Liberação.
Vocês entraram nesses tempos particulares.

Desde vários meses, as minhas Estrelas e eu mesma, nós os levamos a viver uma série de coisas: a viver a
sua própria capacidade para gerar a sua própria Paz e para se estabelecer nesta Paz.

Vocês estão, agora, à porta dessa mudança.
E lembrem-se de que vocês jamais estão sozinhos.

Para muitos de vocês, nós lhes demos a prova e a certeza porque, quando vocês chamam por nós, nós
estamos aí, do seu lado, acariciando a sua bochecha, manifestando a nossa Presença do seu lado esquerdo e

os chamando, por vezes, pelo seu primeiro nome.
Tudo isso são sinais os mais importantes (muito mais do que o que os seus olhos irão ver e do que os seus

ouvidos irão ouvir sobre este mundo) chamando-os a se voltar, sempre mais, para a Paz.
Para fazer a Paz com vocês, mas, também, para fazer a Paz com todos os seus Irmãos e Irmãs que, por

enquanto não podem aceitar, nem podem acreditar e nem podem viver o que vocês vivem.
Todos, eles terão necessidade de todos vocês.

Eles terão necessidade da sua Paz.
Eles terão necessidade do seu Amor.

O que vocês têm a fazer é simplesmente aumentar esta Paz, chamar por nós, cada vez mais frequentemente,
ao lado de vocês, Comungar, cada vez mais, conosco a fim de não serem afetados pelo que pode,

habitualmente, afetar um ser humano que não está na Confiança conosco, que não está na Comunhão
conosco.

***

Tudo o que devia ser realizado o foi.
Tudo o que devia ser Liberado, sobre a Terra como no Céu, o foi.

Resta a vocês, agora, coletivamente, atravessar esta Porta: aquela que corresponde ao que o Bem Amado
João (ndr: SRI AUROBINDO) denominou, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: sua

intervenção de 17 de outubro de 2010) (4).

***

Esta segunda parte deste ano que vocês irão viver é a parte mais difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais
importante e a mais bela que vocês têm a viver sobre esta Terra.

Muitos elementos, muitos contatos, serão estabelecidos entre vocês e nós, entre vocês e os seus Irmãos das
estrelas, de maneira cada vez mais sensível.
Eu diria, cada vez mais evidente e flagrante.

Através disso, vocês irão ali atrair, aí também, ainda mais Paz, ainda mais Luz, ainda mais força e ainda mais
certeza.

Não se preocupem com nada mais.
Não é mais tempo de elaborar hipóteses porque os tempos têm sido tão e tão reduzidos que o tempo da

Passagem desta Porta reduziu-se à sua mais simples expressão até o momento do meu Apelo.
E quanto mais o meu Apelo ocorrer de maneira defasada no seu tempo deste ano, mais vocês podem estar

certos de que a Passagem irá se efetuar de maneira rápida e sem qualquer problema.

***



Então, sim, mais do que nunca, eu quero perguntar a vocês: “vocês estão prontos?”.
E, sobretudo: cultivem a sua Paz, cultivem os seus momentos na natureza, cultivem os seus momentos em que

vocês estão na Comunhão com os elementos e também, cultivem a Paz entre vocês, cada vez mais.
Porque tudo irá resultar daí.

Existem muitas maneiras de passar uma porta: com estrondo ou sem estrondo.
E isso depende apenas de vocês.

A Luz e os sinais do Céu e da Terra não estão aí, nem para causar-lhes medo, nem para assustá-los, mas,
realmente, contribuindo para a Liberação e para essa Passagem da Porta.

Vocês apenas têm, como dizia um dos Anciãos, que permanecer tranquilos, que estar conscientes e lúcidos do
que se desenrola, em vocês como ao redor de vocês, e acolher isso com Graça e leveza.

Nada há a buscar, nada a esperar, nada a projetar, mas, tão simplesmente, estar aí e realmente aí.
Independentemente do que vocês tiverem que conduzir em sua vida, estejam aí, presentes a vocês mesmos.

Estejam aí, plena e inteiramente.
Se vocês aceitarem este simples conselho, então vocês irão constatar, bem depressa, que, o que quer que

chegue e advenha (neste corpo, aos seus próximos, a vocês mesmos, à Terra), vocês irão sair, não somente
ilesos, mas regenerados.

***

Prestem atenção (para aqueles de vocês que já foram chamados) ao que vai se desenrolar em suas noites,
nas Presenças que vão se aproximar de vocês: Presenças de Luz traduzindo-se (como o sabem porque isso
foi perfeitamente explicado pelo Bem Amado João) pela amplificação do seu Som no ouvido esquerdo, no

Canal Mariano (ndr: ver a intervenção de SRI AUROBINDO  de 21 de maio de 2012) (5).
Prestem atenção ao que nós temos que dizer a vocês.

Prestem atenção ao que, nos seus momentos de Paz, vocês se dizem, a vocês mesmos, quando vocês estão
perfeitamente alinhados, além de toda imagem, além mesmo de ouvir o seu primeiro nome.

Quando eu digo: “prestem atenção”, é para seguir as linhas mais fáceis.
Porque a Luz, vocês o sabem, é Inteligência.

Porque a Luz é evidência.
E se vocês se calcarem nisso, tudo o que vocês terão que conduzir como ação (qualquer que seja esta ação),

irá de desenrolar com a maior das facilidades, com a maior, aí também, das evidências.

***

Ao cultivar a Paz, vocês estarão, cada vez mais, na Paz, e vocês estarão, de alguma forma, cada vez mais
informados sobre o que acontece.

Busquem o nosso contato: peçam-no.
Busquem a natureza: vão ali.

Qualquer que seja os elementos desta natureza que atrai vocês, vão ali: que isso seja a água, que isso seja os
vegetais, os animais, as montanhas, não importa.

Não resistam ao apelo da natureza.
Não resistam ao que flui da sua Paz e que os chama, talvez, aos seus últimos reajustes, às suas últimas

transformações.
Porque da aceitação disso irá resultar a facilidade.

Vocês irão se aperceber disso muito facilmente, muito rapidamente, porque a Luz é Inteligência, mas, também,
ela é simples e, se vocês se adequarem à Luz, então a sua vida irá se tornar cada vez mais simples,

independentemente dessas circunstâncias que vocês nomeiam exteriores.
Estejam vigilantes, não no sentido de uma preocupação, não no sentido de uma espera, mas sim na Clareza do

que lhes oferece a viver a Luz e a sua vida, nesses momentos particulares.

***

Como vocês talvez saibam disso, muitos elementos estão prestes a se transformar.
Eles se transformam sob a ação da Luz, sob a ação da Onda da Vida que nasceu no Núcleo Cristalino da Terra.

Tudo isso, nós dissemos a vocês, nós repetimos a vocês.
Muitos de vocês estão aqui, sobre esta Terra, unicamente por esta razão: essa Passagem.

Muitos nomes poderiam ser dados a vocês, mas eles não têm qualquer importância porque o importante não é
ser nomeado no que vocês são, mas vivê-lo, realmente, no seu Coração, além de toda definição, além de todo

dogma e de toda referência.



dogma e de toda referência.
Vocês podem contar conosco, como nós sabemos que nós podemos contar com vocês, no seu Alinhamento,

na sua Paz.
Nós nada lhes pedimos senão para irradiar o que vocês São, para estar, vocês mesmos, nesta Paz e nesta

Alegria.
Nenhuma sombra pode interferir com a Luz.

Nenhuma sombra pode desviar o que se revela sobre a Terra.

***

A Fusão dos Éteres, o Manto Azul da Graça (que recobriu a Terra e os seus ombros), trabalham, agora, de
maneira contínua.

Contentem-se, vocês também, de ser esta Paz, contínua e permanente.
O tempo dos conflitos, no Interior de vocês, foi resolvido.

E tudo o que será dado a ver e a ouvir, sobre esta Terra (mesmo se isso puder parecer-lhes ser um conflito ou
ser violento), é, de fato, apenas a progressão da Luz e o retorno da Terra nos Mundos Unificados.

Lembrem-se, ainda uma vez, de que tudo resulta e irá resultar da sua qualidade de Paz Interior, da sua
qualidade de contato e de Comunhão conosco.

Todo o resto será oferecido em abundância e à vontade.
Então, não se preocupem com nada.

Quanto mais o tempo passar (o tempo desta Terra), mais vocês se aproximam dessa Passagem.
E quanto mais o tempo durar, mais essa Passagem se fará, coletivamente, com doçura.

Eu já disse a vocês que tudo o que foi notado e escrito, pelos profetas, está grandemente, hoje, transcendido.
E tudo isso está muito mais leve.

Nós iremos chamá-los cada vez mais frequentemente.
Nós iremos contatá-los cada vez mais frequentemente até o momento em que nós julgarmos (como vocês irão
julgar) que vocês são suficientemente numerosos para viver este Apelo e esta Paz para manifestarmo-nos, a

vocês, de maneira coletiva.
Mas, para isso, vocês serão prevenidos, vocês o sabem, alguns dias antes.

***

Sigam o seu caminho.
Sigam a sua vida.

Realizem o que é para realizar sem se preocupar com isso.
Pensem, simplesmente, na sua Paz.

Pensem, simplesmente, nas nossas Comunhões, nas nossas Fusões e vocês verão, por vocês mesmos, que
tudo isso irá culminar na maior das Alegrias.

Nós sabemos que podemos contar com um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs, de Filhos, para
manifestar isso.

Isso não é um esforço, mas isso é, como eu o disse, uma vigilância.
Os tempos que se desenrolam veem a expansão dos Cavaleiros.

Eles veem, também, o fim das resistências à Luz.
Quaisquer que sejam as causas (dessas resistências), quaisquer que elas sejam em vocês, nos seus próximos

ou em algumas organizações desta Terra, não se preocupem.
A Inteligência da Luz estará cada vez mais trabalhando e isso, de maneira cada vez mais flagrante.

Estejam nesta Alegria porque o tempo chegou e quanto mais esse tempo durar, mais a Alegria será grande.

***

Muitos elementos que foram dados (desde alguns anos, antes do seu retorno na sua esfera de origem) por
ORIONIS, antes que ele cedesse o lugar ao Comandante atual (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV), foram dados
a vocês bem antes das Núpcias Celestes e se atualizam agora (ndr: ver as intervenções de ORIONIS, de 2005

a 2009) (3).
Então, sim, como dizia o Comandante, desde mais de um ano: “tudo está consumado” (ndr: intervenção de

O.M. AÏVANHOV de 02 de abril de 2011) (6).
As últimas sessões do Manto Azul da Graça realizaram todos os nossos objetivos e todos os objetivos de

vocês (ndr: as últimas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho).



O que devia ser Liberado (em vocês, como em suas relações, como sobre a Terra) foi Liberado.
A Terra respondeu “sim”, vocês o sabem, desde o instante em que a Onda da Vida saiu do seu Núcleo.

***

Esses tempos que se desenrolam vão fazê-los, de certa maneira, descobrir novas maneiras de se comunicar
entre vocês e entre nós.

Maneiras muito mais diretas que não passam pelo filtro dos pensamentos, que não passam pelo filtro do
cálculo, do medo ou da dúvida.

Porque essas novas relações estabelecem-se de Coração a Coração e não têm mais necessidade do filtro
mental e das palavras, passando de toda suposição e de toda interpretação.

Esta nova maneira de se comunicar, entre nós e entre vocês, irá se tornar cada vez mais acessível e, aí
também, cada vez mais evidente a partir do momento em que vocês mantiverem a Morada da Paz Suprema.

Gradualmente e à medida, vocês irão constatar que mesmo o que havia sido nomeado “Interior” e “exterior” (o
que acontece em vocês e o que acontece neste mundo e sobre este mundo) são, de fato, a única e mesma

Verdade.
Que as distâncias entre vocês, entre nós, entre vocês e a Terra, entre vocês e o que se desenrola sobre a

Terra, esta separação entre o Interior e o exterior, é arbitrária e existirá cada vez menos.
Tudo isso vai lhes aparecer, de maneira cada vez mais clara, tão evidente que no final de pouco tempo, tudo
isso que podia restar, em vocês, de medos e de dúvidas, irão se esvaecer, sem qualquer intervenção da sua

parte e sem qualquer decisão da sua parte.
Porque a Majestade da Luz, a Majestade das nossas Comunhões e das nossas comunicações, irão lhes

mostrar e lhes demonstrar que alguma coisa é nova e que essa coisa nova preenche vocês, ainda mais, de Paz
e de plenitude.

***

Então, sim, vocês estão prontos.
Vocês estão prontos desde que a Paz esteja aí.

Vocês estão prontos desde que não haja mais interrogação sobre o amanhã, qualquer que seja a sua situação,
qualquer que seja a sua localização sobre esta Terra.

Que vocês sejam, ou não, afetados pelos elementos, vocês irão encontrar, em vocês, todos os recursos
porque vocês não farão mais diferença entre o dentro e o fora.

Vocês irão se tornar, de algum modo, permeáveis e Transparentes.
E é nesta Transparência que se encontram a Humildade e a Simplicidade.

Não a Transparência das palavras, não a Transparência das relações normais e habituais (tais como vocês as
conheceram), mas, sim, esta tonalidade particular, por enquanto, ainda sutil, mas que se torna cada vez mais

perceptível.

***

Então, sim, vocês estão prontos a partir do instante em que vocês se tenham prontos.
E se ter pronto não é nada mais senão manifestar a Paz.

Não é nada mais senão estabelecer nossas Comunhões, nossas comunicações, nossas Fusões, entre nós e
vocês e, mais uma vez, entre vocês, aqui, sobre esta Terra.

Não se esqueçam de respirar.
Não se esqueçam de se sentir viver, através tanto das suas Vibrações como da sua Consciência ou, ainda

(para aqueles que vivenciaram isso), deste estado de Dissolução no Absoluto.
Cada vez mais numerosos, vocês começam a perceber momentos em que tudo lhes parece desaparecer, em

que o seu corpo não responde mais, em que o seu mental não responde mais.
Naqueles momentos, saibam também que vocês são chamados, pela Terra e pelo Céu, para a sua Eternidade.

Então, não resistam.
Estejam alinhados, estejam presentes, estejam vigilantes e se deixem levar por esta Onda.
Assim, vocês estarão na justa ação e na justa retribuição do que vocês realizaram até agora.

***

Então, sim, vocês estão prontos se, em vocês, tudo o que podia ser confronto ou resistência, parecer se



afastar de vocês, cada dia um pouco mais, dos seus pensamentos, das suas ações.
Então, sim, vocês estão prontos se a sua serenidade estiver aí, e ela não podendo ser maculada por qualquer

questionamento, por qualquer interrogação.
Então, sim, vocês estão prontos se vocês estiverem no seu corpo, na sua vida, no seu presente.

É a única maneira de não dar chance a alguma coisa oposta à Luz.
É a única maneira de manifestar a sua Unidade e, para alguns de vocês, este Absoluto.

Assim, vocês irão realizar, inteiramente, isso para o que vocês estão, hoje, sobre esta Terra.
Durante os seus momentos de Alinhamento (para aquele que seguem às 19 horas, hora da França) [14h00 –
hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], nós estaremos, aí também, cada vez mais presentes ao lado de

vocês (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda
da Vida”) (7).

Vocês nada terão que nos pedir: nós estaremos aí a partir do momento em que vocês estiverem neste
Alinhamento coletivo.

Vocês são, aliás, cada vez mais numerosos a sentir as nossas Presenças, durante esses momentos,
independentemente do nosso Apelo noturno.

***

A cada dia, dali onde nós estamos, nós vemos cada vez mais Irmãos e Irmãs, os meus Filhos, que se rendem
e se abrem à Luz e que vivem esta Luz, ilustrando, por aí, o que nós dissemos, com o Arcanjo MIGUEL,

referente às três últimas sessões do Manto Azul da Graça: cada vez mais Irmãos e Irmãs se abrem à
possibilidade da Liberdade e da Liberação.

O Céu e a Terra vão lhes dar o motivo.
Ninguém poderá contestar, dentro de muito poucos dias, a realidade e a Verdade do que foi escrito pelo Bem
Amado João e do que lhes disse ORIONIS no ano anterior às Núpcias Celestes, nesse mesmo dia de 15 de

agosto, que eu os convido a reler atentamente (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008) (3).

***

Eis as simples palavras que eu tinha para pronunciar.
O mais importante sendo a nossa Comunhão que nós estabelecemos agora.

Eu voltarei a visitá-los dentro de alguns dias a fim de, eventualmente, responder às suas interrogações
referentes ao tempo que vocês têm a viver.

Porque eu estou certa de que, durante esses alguns dias, vocês irão colocar em prática o que eu pedi a vocês
e que vocês irão constatar, então, bem depressa, os efeitos, muito mais do que os efeitos que vocês puderam

sentir até hoje.
Eu abençoo a sua Presença.
Eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até dentro de alguns dias.
Vivamos, juntos, um momento mais intenso, além da Comunhão, na Fusão e na Dissolução da nossa Unidade

conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até dentro de alguns dias.

Até breve.
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E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e eu venho, como de costume, para tentar

dialogar com vocês, ver se vocês têm questões palpitantes para me fazer.
Então, eu os escuto, como de hábito.

Nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: de onde vêm os sonhos? Será que é uma projeção? Ou outra coisa?

Então, aí, cara amiga, os sonhos podem ser de diferentes naturezas: eles podem ser, como dizer, secretados,
criados pelo mental.

Eles podem ser intuitivos.
Eles podem estar ligados a atividades que foram vivenciadas na véspera.

Há múltiplas origens para os sonhos.
Mas eles estão ligados a um estado de consciência específico (que chamamos de estado de sonho) que não é

mais real do que o que vocês vivem aqui, sobre este mundo.
E, no entanto, através dos sonhos (como através da sua vida, do conjunto das coisas que ocorrem em sua vida

como nos seus sonhos), há, sempre, elementos que podem trazer informações, esclarecimentos.
Mas eu não posso lhe dizer de onde vêm os sonhos.

Agora, pode ser que um neurologista lhe dissesse que isso vem do cérebro.
Naturalmente, é uma atividade elétrica (como eles dizem) que ocorre no seu cérebro, mas cuja origem é de
numerosas possibilidades: há sonhos premonitórios, sonhos intuitivos, sonhos ligados às preocupações do

momento, há sonhos simbólicos (é claro), sonhos em cores, sonhos em branco e preto, sonhos que têm nem
pé nem cabeça (nem corpo, aliás).

Há diferentes tipos de sonhos.
Naturalmente, não é sempre fácil saber de onde eles vêm.

***

Pergunta: ao que pode corresponder, por exemplo, o fato de sonhar que alguém morre?

Aí também, não há uma única explicação.
Ver alguém morrer pode ser profético ou anunciar a morte da pessoa.

Mas, mais frequentemente, isso não é assim, exceto para alguns Irmãos e Irmãs que têm o hábito de ter esse
tipo de sonho.

Ou, há pessoas que estão acostumadas a se prevenir sobre a morte de parentes, ou então, de pessoas
conhecidas.
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Mas, muitas vezes, isso assinala ou uma transformação para esta pessoa, ou esta pessoa tem ligações com
vocês (ou coisas a resolver com vocês).

Mas, para um mesmo sonho, eu diria (para o mesmo conteúdo do sonho), não há um único significado, porque
isso depende profundamente das circunstâncias nas quais o sonho ocorre.

E isso depende também, eu diria, da forma de abertura da pessoa que vive esse sonho.
Portanto, não há 1 + 1 = 2.

Isso não existe com os sonhos, mesmo se, é claro, grandes psicólogos tentaram escrever sobre a simbologia
dos sonhos.

Mas mesmo esta simbologia dos sonhos, ela não tem um único apoio, um único fim.
Pode haver inúmeras explicações.

Há também seres que sonham muito e outros, em todo caso, que não se lembram dos seus sonhos.
Eu os lembro de que os povos (que nós denominamos, nós Ocidentais, primitivos) chamam a vida de um

sonho.

***

Pergunta: onde nós estamos durante o espaço dos sonhos?

Tudo está na cabeça.

***

Pergunta: e, portanto, no Absoluto?

Não.
O sono, como lhes diria BIDI, é o Absoluto.

Mas o sonho, certamente não.
É uma atividade que, qualquer que seja o sonho (mesmo se vocês sonharem paisagens fantasmagóricas que
não existem nesta realidade), aproxima-se sempre de uma atividade do mental, qualquer que seja esse nível

(que isso seja um mental intuitivo, que isso seja as emoções ou as contrariedades do dia anterior).
Mas o sono não é o sonho.

Eu o remeto para isso ao que foi explicado, desde algum tempo (faz mais de um ano agora), sobre os quatro
estados da consciência: o estado de vigília, o estado de sono, o estado de sonho e o estado Turiya.

***

Pergunta: assim como podemos chamar MARIA, MIGUEL, os Anciãos, podemos chamar a FONTE?

Você e a FONTE são UM.
Portanto, chamá-La, é colocar em ressonância, em você, alguma estrutura.

Nós especificamos, efetivamente, que vocês podiam chamar as Entidades, com ainda uma forma.
A FONTE não tem forma.

O que significa por aí que, no Canal Mariano, apenas pode se apresentar o que eu denominei uma Entidade de
Luz, ou seja, as Estrelas, ou seja, Nós, Anciãos (você pode me chamar também, eu virei, não se preocupe), ou

então, os Arcanjos.
Porque há ainda certo antropomorfismo, certa qualidade Vibratória específica, ligada à forma (o que não é mais

o caso com a FONTE).

***

Pergunta: enquanto sonhamos, não estamos no Absoluto?

Perfeitamente.
Você sai do Absoluto.

Nenhum sonho pode pretender ser o Absoluto.
É extremamente raro manifestar sonhos, para um ser humano (como diria BIDI) que é Absoluto em uma forma.



Ou então, isso não é mais um sonho, mas é um estado de descorporação, de viagem no Estado de Ser,
eventualmente.

Mas a lembrança nada tem a ver: é mais um sonho.
Aquele que é Absoluto não tem mais necessidade de secretar sonhos, de maneira alguma.

E, aliás, se os seus cientistas tivessem conseguido pegar BIDI e fazer um eletro nele (como vocês chamam
isso: medida das ondas cerebrais?), vocês iriam se aperceber de que havia anomalias muito específicas,

funcionamentos do cérebro profundamente diferentes.
Eu os lembro (e isso foi dito, eu creio, por ANAEL), de que existem zonas específicas ligadas às Estrelas, que

correspondem ao cérebro.
Para viver o estado Absoluto, há modificações consideráveis ao nível da organização do cérebro e isso é

visível, é claro.
Isso acontece em um mundo quimérico: isso acontece neste corpo, e isso transforma, evidentemente, o

cérebro.
Isso transforma, também, o coração e muitas outras coisas (já que os ciclos do sono não são mais de qualquer

maneira os mesmos, a alimentação não é mais de qualquer maneira a mesma e a necessidade do sono não
existe mais).

***

Pergunta: por que este afluxo do mental, de pensamentos, de lembranças, pela manhã, ao despertar?

A Luz tem efeitos, por vezes (como vocês sabem disso, nesse momento), que elimina as últimas sombras, as
últimas resistências.

Para alguns, isso pode ser um afluxo do mental ou de lembranças (desagradáveis, às vezes) do seu próprio
passado desta encarnação.
Mais frequentemente, é isso.

***

Pergunta: quando estamos absorvidos na meditação, que esquecemos o espaço-tempo, o que é que nos
faz retomar a consciência?

Como diria BIDI: o seu saco de comida que chama você.

***

Pergunta: o som que se ouve no ouvido esquerdo é sempre na mesma frequência?

Absolutamente não.
Ele modula extremamente.

É, aliás, o que foi dado pelo meu Amigo JOÃO, SRI AUROBINDO, quando ele falou das flutuações dos sons
nos ouvidos.

Eles flutuam também em função das radiações cósmicas, das radiações solares, das pessoas que se
aproximam de vocês, do seu estado Interior.

Há muitos sons no seu ouvido esquerdo.

***

Pergunta: trata-se de sons que estão ligados à abertura do Canal Mariano?

Eu falava também disso.
Eles estão em sobreposição com o que foi denominado o Som da alma: os Nadas.

O Canal Mariano é simplesmente o desenvolvimento, de algum modo, desta ampola de clariaudiência, que não
está mais dirigida no horizontal, mas se torna vertical.

***



Pergunta: é quando esses sons são ouvidos não nos ouvidos, mas mais no alto da cabeça?

É exatamente a mesma coisa.
A um dado momento, vocês poderão até ouvir o som do seu corpo.

E eu sei também que os Anciãos (eu creio que foi UM AMIGO) lhes falaram da difusão da Vibração, que
acoplava a Onda da Vida com o Manto Azul da Graça e que dava esta espécie de respiração celular.

As células também têm sons.
Portanto, que isso seja a cabeça, o ventre, não importa onde, isso faz parte dos processos normais, mesmo se

for mais lógico, efetivamente, ouvi-lo na área circundante do Canal Mariano.

***

Pergunta: o que é esta espécie de ronronar, ouvido no ouvido esquerdo, quando eu vivenciei uma subida
da Onda da Vida?

Isso está ligado à Onda da Vida.
Do mesmo modo que antes de fazer uma saída no corpo astral, há uma modificação dos sons nos ouvidos, um

tipo de zumbido.
Quando há uma saída no corpo de Estado de Ser, também, há uma espécie de ronronar que ocorre.

É comparável à Onda da Vida.
Tudo emite som.

O problema é que o ouvido humano está limitado (como para os olhos) em uma gama de frequências.
 Naturalmente, as transformações que vocês vivenciaram vão modificar essa gama de frequências às quais

vocês são sensíveis.
Isso pode se referir também à visão: vocês tiveram o que foi explicado através da visão Etérea.

Vocês têm a mesma coisa ao nível dos sons.
Os chakras emitem sons, também.

Aliás, se (como lhes disse ainda MARIA, ontem) alguns de vocês ouvem o seu primeiro nome, à noite (foram
chamados), e outros não o ouviram: isso quer dizer o quê?

Que o seu Canal Mariano está permeável a esta frequência, que é a voz de MARIA.
O que não é ainda o caso para toda a Terra.

***

Pergunta: ao lado de uma pessoa em extremo sofrimento, pode-se chamar MARIA ou um outro Ser de Luz
para ela?

Isso é muito diferente conforme o caso.
Mas é preciso ficar atento para não recair na dualidade, na ‘vontade de bem’.

É preferível chamar para si e, naquele momento, estar alinhado, em meditação, em oração (chame a isso como
você quiser), ao lado desta pessoa.

E ela irá se beneficiar da irradiação correta que é necessário para ela, ou não, em função do que você emite,
você, nesse contato.

Sem isso, você recai nas preces, nos exorcismos, nos apelos dos seres para agir sobre alguém.
Tudo isso é da dualidade.

Isso não significa que é preciso deixar o outro sofrer.
É a maneira de proceder que, ou o remete à dualidade, ou não.

***

Pergunta: se estivermos afastados desta pessoa, o que você acabou de descrever será sentido?

Será que a distância pode atuar sobre a Luz Vibral?
É o que, esta história?

Do mesmo modo que vocês podem fazer, por exemplo, os diferentes Yogas, a Nova Aliança, estando
distantes.

O que é que a distância tem a ver com isso?



Isso não é a energia vital.
É a Luz Vibral.

Nós não estamos nas energias do magnetismo, portanto, é perfeitamente possível estar do outro lado da Terra.
O espaço não existe, no sentido em que vocês o entendem, estando encarnado.

***

Pergunta: há ainda muitas pessoas que fazem orações ao lado de pessoas em sofrimento. Pode ser
também importante proceder diferentemente?

É mais importante proceder diferentemente.
Mas vocês não podem impedir as pessoas de fazer orações, para a Terra, para a cura da Terra, para a cura de

uma pessoa.
Se vocês fossem realmente Absoluto, vocês não teriam qualquer vontade de trocar o que quer que seja, já que

vocês são Absoluto.
Deixem cada um viver o seu caminho para o que ele é.

Obviamente, o sofrimento chama à compaixão, chama à empatia e chama, sobretudo à ação (que isso seja
para si ou para outra pessoa).

Mas tudo depende, como diria BIDI, do seu ponto de vista, ou seja, da sua consciência.
A partir do momento em que vocês desejarem fazer o bem, que vocês agirem unicamente na ‘vontade de

bem’, vocês se afastam da Unidade e vocês se afastam do Absoluto.
O Absoluto, digamos, é o Bem Final.

Porque há uma tal Transparência que a Luz não encontra qualquer obstáculo, qualquer resistência e qualquer
personalidade.

Então, naquele momento, a Luz age pela sua Inteligência, mas não pela inteligência humana que, no seu
orgulho desmedido, vai acreditar que colocando a Luz sobre uma pessoa, pela sua vontade egotista, ela vai

curar alguém: isso não existe.
É preciso ter chegado ao nível da mestria (como o CRISTO e como tantos outros) para caçar os demônios em

nome da Luz, sem estar na dualidade.
Essa é toda a problemática, se vocês quiserem, do que vocês chamam de New Age [Nova Era], onde todo

mundo tem a impressão de que vai poder enviar a Luz por toda parte.
Mas será que vocês enviam realmente, senão a sua própria projeção da Luz?

Tudo depende de qual é o seu objetivo.
Mas se apreendam bem de que, por aqui ou por ali, ou vocês mantêm a dualidade bem / mal (ação / reação),

ou vocês estão na Ação da Graça.
O CRISTO, por exemplo, disse: “quem me tocou?”.

E a mulher foi curada porque ela tinha tocado o CRISTO.
Será que o CRISTO tinha emitido qualquer intenção?

Isso é profundamente diferente, quanto às consequências e quanto ao estado daquele que opera (ou daquele
que é o objeto disso).

Agora, façam como vocês quiserem.
Se vocês sentirem que, por vocês, é preciso enviar a Luz para a Terra: façam-no.
Se vocês sentirem que é preciso pedir a MARIA para curar tal pessoa: façam-no.
Mas tudo isso que vocês fizerem apenas pode ser ditado pela sua consciência.

A questão que é para colocar, é: por que vocês estão na compaixão quando um ser humano sofre?
Por que vocês querem enviar a Luz para a Terra?

O que é que, em vocês, deseja isso?
Então, eu sei, é claro, todo mundo vai responder: o Amor, fazer o bem, etc..

Mas atrás disso, o que há?
Em qual jogo vocês estão jogando?

Cabe a vocês definir (e jogo, eu especifico, não como o eu sou de BIDI, j-e-u, hein) [jogo de palavras de BIDI
com “je” (eu) e “jeu” (jogo)].

***

Pergunta: o que é a íntase e como ela se manifesta no nosso corpo?

O que é a íntase?
Primeiramente, etimologicamente, é o contrário do êxtase.



A íntase é um estado profundo de absorção no Absoluto.
Isso lhes foi contado, por exemplo, por MA ANANDA MOYI (ou ainda por HILDEGARDA DE BINGEN), tem

agora muito tempo.
A íntase é um estado tal de absorção, da consciência, que não pode existir mais qualquer manifestação da

consciência exteriorizada.
Não há sequer mais irradiação da Luz.

A pessoa, como dizer, desertou este corpo.
O que explica, por exemplo, que nesses casos, o corpo pode estar completamente parafusado no chão.

Não se pode sair do chão porque a consciência se extraiu, na totalidade, da ilusão.
Isso é a íntase.

Ao nível do corpo, não há mais qualquer percepção.

***

Pergunta: o que significa: Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida?

É mais metafísica, isso.
Foi o CRISTO que supostamente disse isso e ele o disse: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Ou seja, ele expressou, através disso (ou como quando ele dizia: “eu sou o Alfa e o Ômega”, é a mesma
coisa), que imitando o CRISTO, vocês se tornam como Ele.

Agindo, no Amor, como o CRISTO, dizendo a Verdade, dizendo o que é a Vida, mostrando o Caminho, ele
pôde dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não como seguir um Mestre, mas, simplesmente, imitando-o, ou seja, tornando-se como Ele.
E se tornar Ele, aliás, para alguns.

Lembrem-se: KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.
É o Logos Solar.

É CRISTO / MIGUEL, além do personagem histórico.
É, como dizer, uma espécie de molde energético e um plano energético, no qual vocês irão se identificar, além,

é claro, da pessoa.
E, naquele momento, vocês são o Caminho, a Verdade e Vida.

Não porque vocês façam bonito com as palavras, não porque vocês afastem tal pessoa ou que vocês cacem
os demônios: porque vocês se tornam totalmente Transparentes.

Nada há, em vocês, que pare a Luz porque vocês não existem mais, enquanto pessoa.
Ou Absoluto, se vocês preferirem.

***

Pergunta: BIDI especificou que não somos os sofrimentos, esta personalidade. Mas, no cotidiano, eu sou
confrontada com medos, com aspectos da minha personalidade.

Isso significa simplesmente que você não é o Absoluto.
Porque, se você for o Absoluto, você pode morrer, você pode sofrer, você pode viver não importa o quê: você

não é afetada.
Quem é afetado, sempre e de novo, é a personalidade.

Se você estiver na personalidade, você sempre irá sofrer, você terá emoções o tempo todo.
Se você for o Absoluto, as emoções apenas passam.

Você não está mais instalado neste corpo, você está totalmente presente, eu diria, no Universo (isso é uma
representação).

Mas, independentemente do que chegar a sua vida, independentemente do que chegar a este corpo, isso não
pode mais perturbar você.

Se você ficar perturbada, significa que você está na sua personalidade: é tão simples assim.
A vida de vários místicos, de vários santos (no Oriente e no Ocidente), mostrou isso a vocês, de maneira

evidente.
E o próprio BIDI, quando ele estava encarnado, teve um câncer que foi extremamente ruim, mas jamais ele

sofreu.
Novamente, qualquer coisa que afete vocês, o que é afetado é a personalidade, sempre.

Quando a consciência está na Última Presença ou quando há (como ele disse, já) não-consciência.
Não, não a não-consciência, mas quando vocês forem o Absoluto ou o Último, o que chegar a este corpo, o



que chegar ao que vocês nomeiam esse concreto, não pode perturbar o que você É.
E, aliás, não há qualquer razão para que o cotidiano seja afetado do que quer que seja, quando você é

Absoluto, já que, naquele momento, há uma tal Transparência que não pode ali haver qualquer sofrimento.
Pode ali haver cansaço, pode ali haver ainda humores.

Mas, em caso algum, o concreto pode se desenrolar e provocar alterações do que você É.
Se houver uma alteração do que você É, isso significa que você está na personalidade.

***

Pergunta: portanto, concretamente, nesta vida cotidiana, como superar os medos?

Nada se pode fazer.
É bem o que eu disse.

Ou você se coloca na personalidade, ou você não é mais a personalidade.
Mas reflitam bem: se, na sua vida, você expressa um medo ou algo que o aborreça, quem expressa este

medo?
Quem expressa esta contrariedade ou o que o aborrece?

É, evidentemente, a personalidade.
Aquele que está no Samadhi (e que está na Morada da Paz Suprema), não pode sequer ser afetado por uma

dor (a mais violenta que seja).
Pode ali haver a surpresa.

E ainda uma vez, eu digo a você: não há qualquer razão para que isso se manifeste.
Isso foi dito: o medo é o obstáculo principal para o Absoluto.

Se vocês manifestarem medo, vocês não podem ser o Absoluto.
É impossível.

Portanto, o concreto (como você diz), o cotidiano (como você diz), se esse cotidiano o afetar, o perturbar,
quem é perturbado a não se a personalidade?

O Absoluto não pode ser perturbado pelo que quer que seja, mesmo em uma forma.
Vocês têm vários exemplos.

E os místicos, podiam se queimar.
Podiam fazer não importa o quê, eles permaneciam neste estado particular.

Portanto, concretamente, nada há a fazer: ou você se muda da personalidade, ou você ali permanece.
Portanto, o objetivo não é o de não ver o que está aí, mas de ser Transparente.

Porque, quando você é Transparente, nada pode afetar esta Transparência, o que quer que se desenrole na
sua vida.

Portanto, se houver medo, se houver resistências, isso quer dizer o quê?
Que a personalidade está aí.

Lembrem-se: vocês não podem permanecer na personalidade (qualquer que seja, mesmo a mais equilibrada)
e viver o Absoluto: isso não é possível.

Enquanto não houver esta revolução da consciência (que os conduz à Presença, ao Eu Sou, à Última
Presença), vocês serão afetados.

Por que MARIA lhes falou sem parar sobre a palavra Paz?
Quantas vezes foi pronunciada essa palavra Paz, ontem?

A Paz é algo que vai tentar cultivar, não vendo os problemas, negando-os, ou o que quer que seja.
É algo que se estabelece em si, que faz com que haja esta famosa Transparência.

Mas enquanto você mantiver a sua própria vida, enquanto você mantiver a sua própria pessoa (isso foi dito de
múltiplas maneiras desde vários meses), enquanto você acreditar que você tem uma história, uma profissão,

um ofício, uma função: você não é o Absoluto.
É preciso largar tudo isso.

Isso não significa dizer, ainda uma vez, abandonar o trabalho, abandonar a família.
Como disse BIDI, é mudar o ponto de vista.

Naquele momento, a Transparência se instala, mas não antes.
Portanto (principalmente hoje), se permanecer em vocês os medos, as apreensões, as interrogações, se

vocês quiserem ali levar uma solução (o que é lógico): vocês ficarão contidos na dualidade (qualquer que seja a
expressão do que aborrecer vocês, que isso se refira a você mesmo ou a alguém que esteja no seu ambiente).

Vocês não podem se Abandonar (Abandonar-se à Luz, Abandonar a personalidade) e, ao mesmo tempo,
querer agir em meio a esta personalidade.

Isso é lógico, não?
Aí está o dilema onde vocês são confrontados.



E há apenas uma solução (isso foi dito e repetido): Humildade, Simplicidade, Desidentificação, Refutação, etc.,
etc..

O Samadhi, a Última Presença, o Absoluto, não são fugas da realidade (ou do concreto), é uma
Transcendência total do concreto, não pela vontade pessoal, não por uma reação, mas por um estado de Ser

(ou um estado de Não Ser) para o Absoluto.
Enquanto vocês procurarem uma solução na personalidade, vocês não irão resolver a equação da

personalidade.
É tão simples assim.

Então, CRISTO disse: “Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.
É estritamente a Verdade.

***

Pergunta: se alcançarmos este estado de Paz, será que isso impede os estados de doença?

Por qual razão?
Este corpo é mortal.

Por outro lado, qualquer que seja o problema, a doença, as contrariedades ou outros, a consciência (e a
Entidade) que está aí, não é mais afetada de maneira alguma.

É uma questão de sensibilidade.
Há seres que são hipersensíveis no nível do coração, do corpo: eles vão ter uma pequena dor, eles não se pôr

a gritar.
Há pessoas que são mais resistentes: elas vão sentir a dor, mas elas nada vão manifestar.

E depois, há aqueles que estão no Absoluto ou na Última Presença: “sim, bem, a dor está aí, e então?”.
É a identificação ao corpo que é responsável pela dor e pelo sofrimento, nada mais.

E, mais uma vez, isso não quer dizer que é preciso renunciar ao corpo.
A Paz é isso.

E, quando foi explicada a Morada da Paz Suprema (Shantinilaya), quando MARIA falou, ontem, sobre a Paz, e,
tudo o que foi dito por UM AMIGO sobre “estar tranquilo”.

Isso vocês poderão verificá-lo por vocês mesmos, com o que vai se agitar.
É fácil de falar de espiritualidade, de falar de Vibração, quando tudo vai bem.

Mas quando tudo vai mal, o que é que acontece?
Será que vocês são capazes de permanecer na mesma Paz, ou não?

Se sim, então vocês estão na Última Presença ou no Absoluto.
Se vocês estiverem contrariados, ou afetados, ou no medo, ou no sofrimento, ou na emoção, isso significa

que, simplesmente, a personalidade ainda está na frente do palco.

***

Pergunta: depois de um regime quase monástico, de repente eu senti vontade de comer o que eu não
comia habitualmente. O que eu faço, não querendo parecer o que eu não sou. Será da ordem da resistência

ou será outra coisa?

Isso é unicamente da ordem da personalidade.
Como disse esta pessoa, ela fez um regime monástico, ou seja, ela se confinou, ela mesma, nas regras,

esperando que esse confinamento nessas regras, isso iria, como por acaso, desaparecer.
O natural voltou a galope.

Como vocês dizem: “eliminem o natural, ele voltará logo”.
Tudo ao que vocês se oporem, com a personalidade (é a mesma questão anterior em relação aos

constrangimentos e às contrariedades da vida comum), tudo o que vocês desejarem preparar, antecipar,
controlar, vai explodir na cara de vocês, cada vez mais.

Então, está muito bem para a vida de 3D, até agora, controlar as coisas, prevenir as coisas, preparar, antecipar.
Mas isso era bom para manter um semblante de segurança.

Mas a verdadeira segurança, ela não está aí nisso.
Isso apenas faz traduzir os medos.

E aquele que se contraria por um regime monástico, assim, ele se encontra confrontado com o quê?
Com o retorno da manivela.

Mas isso é normal.



Tenham em mente que todo excesso (qualquer que seja) tem por base a personalidade.
Toda privação também.

A espontaneidade do comportamento, a espontaneidade da consciência, exprime-se diferentemente,
justamente, conforme agimos através da personalidade ou, conforme estamos na Última Presença, na Paz, ou,

no Absoluto.
A diferença é flagrante.

Quando vocês são Transparentes, Absoluto, Última Presença, quando vocês estão na Presença, o que foi
dito?

Que é a Ação da Graça, da Divina Providência (vocês o chamem como desejarem), a Inteligência da Luz, que
vai reger a sua vida.

Portanto, em nome do que vocês agiriam pela personalidade?
Cabe a vocês ver.

E isso, isso vai ser cada vez mais evidente e violento.
À época, eu falava de colocar sob o tapete, vocês se lembram.

Depois, eu disse: “retiramos o tapete”.
Agora, é cada vez mais evidente.

Se algo se manifestar na sua vida, o que quer que se manifeste na sua vida, primeiramente, apreendam-se
(mesmo se vocês não o compreenderem) de que é sempre para ir para a Luz, mesmo se o elemento que se

desencadear parecer horrível a vocês (eu já disse, há pouco tempo, isso, tem apenas um mês).
Mas, hoje, mais do que nunca, a Luz, ela está cada vez mais intensa.

Portanto, ou vocês deixam fazer a Luz, que não significa renunciar à sua vida, mas se tornar Transparente à sua
própria Vida.

Então, é claro, a Luz, ela não vai fazer um cheque no seu lugar.
Mas se vocês forem para o que nós lhes temos dito há anos: a Fluidez da Unidade, a Sincronia, se vocês

estiverem na confiança, no Abandono da personalidade, além do Abandono à Luz, é claro que a sua vida vai se
desenrolar sem qualquer contrariedade.

Mas se vocês resistirem, o que vai acontecer?
Isso vai se tornar cada vez mais complicado.

Portanto, em resumo: ou vocês ainda são uma pessoa submissa à personalidade, ou vocês não são mais uma
pessoa.

E o que disse esta pessoa está perfeitamente correto: ela controlou, dirigiu, a sua vida, para um regime
monástico (eu creio, ela disse), para aperceber-se de que tudo explodiu em sua cara.

E ela encontra boa consciência dizendo: “Oh, bem, é preciso deixar como está, é a Luz”.
Não, isso não é a Luz, isso: é a personalidade.

***

Pergunta: a personalidade é um elemento, apesar de tudo, útil? Por exemplo, as pessoas no fim da vida,
podem desenvolver mais Paz para a sua passagem se elas realizarem atos ligados à personalidade, como

gerir sua herança?

Mas, útil para quem e para o quê?
Pela herança, sim.

É um problema de personalidade, estamos de acordo.
É uma paz ilusória.

O que vocês não compreendem realmente é que: quem controla?
É a personalidade ou o que vocês São, em Verdade?
Quem dirige esse saco de comida (como diria BIDI)?

O seu mental, a sua pessoa ou o que vocês São, em Verdade?
As implicações, as consequências, não são de qualquer maneira as mesmas.

A paz que você fala é a organização dos seus negócios.
Qual a relação com o Absoluto, já que, de toda maneira, esse saco (como você diz) está prestes a morrer para

esta pessoa?
Ela parte com a consciência tranquila, como se diz.

Mas de qual paz se trata?
Se vocês buscarem a paz da personalidade, vocês nada têm a fazer aqui.

A Paz de que fala MARIA nada tem a ver com esse tipo de paz.
Eu espero pelo menos que vocês tenham compreendido isso.

Que você resolva os seus negócios ou não, isso nada irá mudar o desaparecimento da consciência da



personalidade, estamos bem de acordo.
Isso irá mudar sempre alguma coisa para aqueles que permanecem, principalmente se eles estiverem na

personalidade, eles também.
Não falamos das mesmas coisas, aí.

A Paz espiritual nada tem a ver com a paz da pessoa.
Aquele que é Absoluto (e que está na Morada da Paz Suprema) não é em caso algum referido pela morte

deste corpo, nem pelo sofrimento, eu disse isso.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: as famílias espirituais existem somente ao nível da alma ou podem existir também ao nível da
Essência?

Absolutamente não.
As famílias espirituais podem ser, por exemplo, ressonâncias de linhagens ou referências, ressonâncias, de

origem estelar.
Mas isso é tudo.

O conceito da palavra família é extremamente limitante.
Então, efetivamente, há alianças, digamos (familiares, se o pudermos dizer), entre diversas origens estelares,

com composições cósmicas, digamos.
Mas, tudo isso, é extremamente limitado em relação ao Absoluto, já que o Absoluto não reconhece separação.

Ao nível do Absoluto, há até mesmo mais linhagem, há até mesmo mais origem estelar.
Agora, cabe a vocês se estabelecerem onde vocês desejarem.

Novamente, não há um que seja verdadeiro e outro que seja falso.
É uma Verdade que está em diferentes níveis.

E o que está em um nível é verdadeiro para aquele que ali está, mas não é verdadeiro para aquele que ali não
está.

E isso não é absolutamente contraditório.
Tenham cuidado com este conceito de família espiritual.

Havia também uma história de família de almas.
É muito engraçado encontrar almas irmãs, pessoas com quem acreditamos ter tido coisas lá em cima, etc.,

etc..
Mas, muitas vezes, isso são desculpas.

Não se esqueçam de que as leis que regem o Universo, ao nível dos Mundos Unificados, não têm qualquer
correlação possível com as leis deste mundo.

Portanto, enquanto vocês estiverem fundamentados na experiência e na vivência do que vocês conhecem,
sobre este mundo, vocês apenas fazem se deslocar para outros mundos.

Não é assim que isso funciona.
Aliás, o problema do ser humano, quando ele morre, é crer que ele vai continuar a fazer as mesmas coisas.

Então, ele não leva o seu dinheiro, ele não leva o seu marido ou a sua mulher, ele não leva os seus filhos, nem
a sua casa: o que ele faz?

Ele vai reproduzir a mesma coisa do outro lado.
Ele não sai da ilusão, nem do albergue (entre aspas).

Mas tudo isso vai mudar porque vocês sabem: todos vocês estão Liberados.
Mas não confundam as coisas: a palavra Paz, a Paz espiritual, Shantinilaya, nada tem a ver com a consciência

tranquila (como o exemplo anterior, de colocar seus negócios em ordem, para partir tranquilo).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

De qualquer forma, eu lhes agradeço muito por todas as suas perguntas que são sempre muito gratificantes
para aqueles que ouvem e que irão ler essas conversas.

Portanto, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.



Fiquem bem.
Até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1552

16 de agosto de 2012
(Publicado em 17 de agosto de 2012)

***

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

************
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~ A AUSÊNCIA DE LIMITE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, no Amor e na Graça, pediram para que eu viesse falar sobre uma série de
elementos, visando fazê-los aproximarem-se do que pode representar a vivência do Absoluto, quanto ao

interior e ao exterior.

Falar, de fato, do interior e do exterior é, evidentemente, possível, pela própria constituição da vida sobre esta
Terra.

Há o que está dentro, há o que está fora, há o que é observável e perceptível, no exterior, e há o que é
vivenciado, de algum modo, no interior.

A vivência do Absoluto, assim como da Infinita Presença, vai transformar isso.
Na realidade, falar do interior e do exterior, leva em consideração, é claro, um conceito de limite, de delimitação

e de separação entre o que está no interior e o que, por definição, está no exterior.
Os estados da Presença e do Eu Sou (realizados, por exemplo, pelas Coroas Radiantes do Coração e da

cabeça, ou pelo Despertar da Kundalini) levam a experimentar estados de não separatividade, estados onde a
compartimentagem tende a esvaecer.

Permitindo viver, de alguma forma, o que é nomeado o Si (ou o Eu Sou).
Mas mesmo em meio ao Si (ou ao Eu Sou), sempre existe um limite, uma separação, entre o que está dentro e

o que está fora.
Cada consciência, cada Irmão e cada Irmã, presente na superfície deste planeta, tem, portanto, um interior e

um exterior.
A comunicação passa pelo exterior, de um como do outro, para poder ressoar e implicar em uma série de

percepções, ao nível do interior de cada um.

O que acontece no momento da vivência do Absoluto é bastante diferente.
Gradualmente e à medida que este Absoluto é vivenciado, pelos nossos Irmãos e Irmãs que vivem isso, ele se
traduz pelo desaparecimento puro e simples desta noção de interior e de exterior: o limite, a delimitação parece

desaparecer, e ela desaparece realmente.
O que eu vou falar dá sequência ao que foi expresso, desde pouco tempo, pela Estrela NO EYES (ndr: sua
intervenção de 20 de julho de 2012) (1), com relação ao que é Visto com o Coração, e o que pode ser visto

com os olhos, com a visão Etérea.
De fato, o Absoluto é caracterizado por esta noção de Transparência, Interior, onde nada mais faz obstáculo
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para a Luz.
Quem diz Transparência, como pelo efeito de um vidro, dá a Ver do mesmo modo, sem qualquer alteração, o

que está dentro como o que está fora.
Aquele que é Absoluto, em meio a uma forma, vai desenvolver, de maneira rápida, sem buscá-lo, uma

percepção nova, que não é mais nem uma comunicação, nem uma Comunhão, nem uma Fusão, nem uma
Dissolução, nem mesmo uma Deslocalização da Consciência ou uma Multilocalização da Consciência, mas sim

algo de novo, difícil de exprimir em conceitos e palavras, mas que é a estrita realidade da vivência.
O que é percebido no exterior é percebido, da mesma forma, no interior.

O que é visto no céu, é visto no Si.
O que é ouvido no exterior, é ouvido no interior.

A delimitação entre o interior e o exterior não existe mais.
Há, portanto, uma Transmutação que ocorre, naquele momento, que cria, para o Ser que o vive, uma ausência
de limite, uma ausência de barreira, e o acesso a este Absoluto, do qual nada pode ser dito, mas que pode ser

tornado testemunho.

O estado Absoluto é acompanhado, portanto, do desaparecimento, pela Transparência, pela Humildade e pela
Simplicidade, de qualquer noção de interior e de exterior.

Não existe mais delimitação, barreira, entre o que está dentro e o que está fora.
Aliás, até a expressão “dentro” e “fora” nada mais significa: na medida em que o Absoluto com forma é

alcançado (se eu puder empregar essa palavra), é realizado, esta noção de delimitação desaparece sozinha.
É o próprio princípio, aliás, da Transparência, que está trabalhando, naquele momento, e que permite, aos seus
Irmãos e às suas Irmãs que vivem isso, manifestar o conjunto, não de poderes, mesmo espirituais, mas muito

mais, capacidades, tão simplesmente, para instalar-se na não-localização, e no que foi nomeado o não-ser.
Não há mais fato de pertencer, não há mais apropriação, de um corpo, de uma ideia, de uma função, em um

interior ou em um exterior.
Não há mais, de qualquer forma, fronteiras.

 Este estado, que é além do Samadhi, corresponde ao que foi nomeado este Absoluto Último (ndr: ver
especialmente sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), ou, se preferirem, o que

se aproxima desta Morada da Paz Suprema.

A consciência é um mecanismo de exteriorização e de projeção, qualquer que seja esta consciência, que ela
esteja limitada pela pessoa, que ela esteja limitada pelos sentidos, ou que esta esteja expandida ao máximo
possível (através do Corpo de Estado de Ser, da Presença e do Eu Sou, até o Infinito ou a Última Presença).
As experiências, que podemos qualificar de místicas, vivenciadas naquele momento, evocam um sentimento

de Dissolução, de Plenitude, um sentimento onde mais barreira alguma parece existir, na consciência como na
percepção.

Os Arcanjos e nós mesmos, nós frequentemente lhes afirmamos que nós estávamos no Interior de vocês,
assim como o Sol, os Planetas, os Universos, e o conjunto dos Mundos, Criados e Incriados, está no Interior

de vocês.
No Absoluto, não tendo mais localização em meio a uma individualidade, a uma personalidade, a uma

consciência limitada ou ilimitada, a instalação nesta Consciência além de toda consciência, vai fazer, de algum
modo, desaparecer qualquer distinção possível entre o interior e o exterior.

Assim como o Absoluto não é este corpo, assim como aquele que vive no Absoluto não é este mental, nem
esta pessoa, nem este indivíduo, do mesmo modo, a Deslocalização Última da Consciência se traduz, para
aquele que o vive, como um sentimento indizível (muito além de qualquer sentimento humano) de não mais
estar separado do que quer que seja, de não mais estar confinado no que quer que seja, não estando mais

localizado em meio a uma forma, em meio a algo que é chamado de efêmero.

A instalação e a vivência do Absoluto vão fazer desaparecer toda barreira e toda distância.
Dando, de alguma maneira, acesso à possibilidade de passar de um estado a outro, sem qualquer dificuldade,

de maneira evidente, como se, enfim, o Ser que vive isso reencontrasse o que ele sempre Foi, antes da
separação, antes da encarnação, e antes mesmo do Estado de Ser, antes mesmo do que foi nomeado a

Origem Estelar.
Isso é dificilmente compreensível pelas palavras e, ainda mais, assimilável através de conceitos.

A experiência do Samadhi e de seus diferentes estágios, em meio à consciênciaTuriya, pode representar, de
alguma forma, uma aproximação desta Dissolução do interior e do exterior.

Chega um momento, durante o estabelecimento, além de qualquer estado temporário, do Absoluto, em que se
manifesta algo de novo, onde não pode mais existir a menor distância entre um ponto e outro.

Expresso tal como lhes falou BIDI, isso dá: o Centro, presente em qualquer ponto (ndr: ver a intervenção de
BIDI-2 de 13 de julho de 2012) (3).

Não há mais apego real a uma forma, a um conceito, a uma ideia, a um Mundo ou a uma Dimensão.
Isso apenas pode ser realizado através, como eu o disse, da Transparência, cujas ferramentas as mais

importantes são a Humildade, a Simplicidade, e a Integridade.
Desta Integridade, que eu falo, nada tem a ver com as regras morais ou sociais, manifestadas por qualquer

personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada



personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada
instante.

Este desaparecimento de limite ou de fronteira, entre o interior e o exterior, faz parte, justamente, desta
Dissolução Última.

Levando a consciência a não mais ser devedora, justamente, de qualquer atributo, de qualquer função, ou de
qualquer circunstância, interior como exterior.

Não há, propriamente falando, desaparecimento do interior, do mesmo modo que não há, propriamente
falando, desaparecimento do mundo (em todo caso, enquanto a consciência ali estiver presente).

Há, simplesmente, a possibilidade de ser, às vezes, o conjunto do Criado como do Incriado.
Esta ausência de barreira ou de limite cria, então, a verdadeira Liberdade, assim como lhes expressou IRMÃO

K, como sendo a Autonomia e a Liberdade.
Não pode existir Autonomia real enquanto persistir a menor distância, a menor separação, entre o que é

percebido e vivenciado como interior, e entre o que é percebido e vivenciado como exterior.
Não pode existir nem oposição, nem assimilação, ou comparação, entre o interior e o exterior, já que eles

fazem parte, naquele momento, da mesma realidade, da mesma vivência.
NO EYES expressou isso, em relação à Visão do Coração, ou Visão Real, que ocorre sem os olhos.
Do mesmo modo, o desaparecimento de uma consciência identificada e localizada, vai levar a fazer

desaparecer toda noção de interior e de exterior.
Naturalmente, o funcionamento fisiológico deste corpo é no interior deste corpo.

Mas a Consciência, ela, não pode ser atribuída a este corpo, ou não importa a qual outro corpo, já que esta
Consciência tem a particularidade de não mais ser devedora de uma forma qualquer, de um limite qualquer, de

um confinamento qualquer, ou de uma barreira qualquer.

É justamente neste estado que a realidade e a vivência do que dissemos a vocês, isto é, que nós estávamos
no Interior de vocês, emerge realmente.

Naquele momento, vocês vivenciam que o conjunto das manifestações da Vida e das Dimensões se situa por
toda parte, e, tanto no Interior de vocês como no interior de qualquer coisa, já que, justamente, esta noção de

interior não existe mais.
Dessa maneira, portanto, a vivência do Absoluto vai, no que se refere às noções de limite e de delimitação,

fazer desaparecer toda separação.
Deste modo, aquele que está estabelecido no Absoluto não é mais, nem este corpo, nem qualquer outro

corpo.
Ele não pode mais ser afetado em um tempo e em um espaço determinado.

Não existe mais, portanto, localização real para a Consciência, como na vivência, dando então a possibilidade,
àquele que é Absoluto, sobre este mundo, de viver além de todo limite e de toda contingência, ligada ao corpo,

ligada ao ambiente.
Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de comunicação.

Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de persuasão, a necessidade de demonstrar, de
convencer, de seduzir, de atrair ou de repelir.

Isso está diretamente ligado ao que foi expresso sobre as noções de Transparência, desde algum tempo (ndr:
ver particularmente sobre esse tema a intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de 2012) (4).

Desde pouco mais de dois meses, eu expliquei a vocês o que podia resultar dos contatos com as outras
Dimensões (ndr: sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5).

Vários de vocês puderam experimentar a aproximação, no Canal Mariano, de uma Estrela, de um Ancião ou de
um Arcanjo, ou mesmo de outros.

Isso levou muitos de vocês a serem chamados, através do Canal Mariano, por MARIA ou por outra Estrela,
pelo seu primeiro nome.

Essas experiências não visam viver algo, simplesmente, experimental, mas visam, realmente, estabelecer, em
vocês, a Transparência.

Ou seja, o próprio desaparecimento de toda comunicação, a vivência direta da Vibração, da não separatividade
entre vocês e MARIA, entre vocês e um Arcanjo, entre vocês e um Ancião.

Os marcadores de que lhes falei e, em particular, as tonalidades específicas se modificando nos ouvidos,
foram, de algum modo, para vocês, um suporte das suas experiências.

Através dessas experiências (para aqueles que as vivenciaram), vocês puderam constatar, a um dado
momento, o desaparecimento total de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, ao que

quer que seja.
Para muitos de vocês, isso se traduz por uma sensação de desaparecimento total da Consciência, que isso

seja na meditação, que isso seja no Alinhamento.
Isso, efetivamente, faz parte de um processo devendo levá-los à Liberação total, ou seja, à ausência de posse

de um corpo, de um mental, ou do que quer que seja pertencente a qualquer Dimensão que seja.

A preparação que está em curso visa, portanto, fazê-los viver esses estados específicos, onde não existe mais
nem consciência, nem mental, nem corpo.



Que essas experiências, que vocês vivem, durem um minuto como várias horas, não tem importância alguma.
O importante, como vocês o constatam, é a repetição dessas experiências.

Porque a repetição dessas experiências irá levá-los, em um determinado momento, a se estabelecerem além
das experiências, neste estado de Transparência Total, onde nada existe no interior, sem existir, do mesmo

modo, no exterior, e reciprocamente.
Aqui, se situa a Morada da Paz Suprema.

Aqui, se situa a ausência de distinção entre o sujeito e o objeto.
Aqui, se situa a percepção, a um dado momento, Clara e Consciente, de que existe algo além da existência, a

presença de algo, que está aí, além do sentido de uma identidade, além do sentido de uma localização no
tempo e no espaço.

O que pode parecer, em um primeiro momento, desconcertante, porque a Consciência não pode conhecer
isso nela mesma, e que pode, portanto, fazê-los interrogar sobre o sentido dessas ausências, que são,

realmente, a verdadeira Presença, são os meios que vão permitir-lhes (através da Fusão dos Éteres, realizado,
em vocês, pelo Manto Azul da Graça) se aproximar sempre mais.

E colocá-los, de algum modo, em sintonia com o que se presume desenrolar-se nos seus céus, sobre a Terra,
e em vocês.

A um dado momento, uma vez passado o primeiro Choque da Humanidade, que será, para aqueles de vocês
que vivem isso, extremamente limitado no tempo, vocês poderão então se instalar no que vocês nomeiam, no

momento, ausência ou estase.
Que é, na realidade, apenas o despertar da sua Consciência dita Ilimitada, ou ainda do Absoluto, além de toda

forma, que é (eu lembro a vocês) a nossa Essência comum.
Uma vez vivenciadas as primeiras experiências (através das Comunhões, das Fusões e das Dissoluções,

vivenciadas com as outras Dimensões), vocês irão se aperceber de que essas Presenças não são apenas no
Canal Mariano, mas são também, muito exatamente, as mesmas no interior de vocês.

Este interior não podendo ser definido como o coração, ou outro local, mas corresponde, realmente, ao que
vocês poderiam chamar de sua intimidade.

Além da sua intimidade, ou seja, do que pode ser visto pelo exterior, e que lhes pertence propriamente, irá
acontecer um processo chamado de não pertencimento, que irá levá-los a viver, por intermédio da não

localização, este Absoluto (o que vocês podem nomear, por enquanto, estase ou ausência), como o seu
estado natural, como o que vocês perderam, ou aparentemente perderam, até agora.

Mesmo se vocês não tiverem identificado, nem experimentado, o conjunto de todas as buscas, de todos os
Irmãos e Irmãs encarnados (qualquer que seja a manifestação e a expressão), é apenas o reflexo desta busca

final.
Esta busca final, nos momentos de Comunhão, nos momento de Fusão/Dissolução, nos momentos de

ausência ou de estase, vai levá-los a perceber (além das percepções habituais) o desaparecimento deste
corpo, o desaparecimento deste mental, o desaparecimento da sua identidade.
E, naquele momento, vocês irão constatar que há algo que sempre esteve aí.

Há, portanto, um Observador, invisível, além da testemunha.
Ao atingir este estado, vocês serão Liberados, Livres e Autônomos, na totalidade.

Nenhuma ilusão, nenhum corpo, nenhum sofrimento, nenhum limite imposto por este mundo poderá tocá-los ou
afetá-los.

Aqui se situa a Liberação Final.

Dessa maneira, então, durante este período que se desenrola, como isso lhes foi especificado, em sua
aceleração, pela própria MARIA (ndr: sua intervenção de 15 de agosto de 2012) (6), o que vocês são levados a
viver não deve, nem fazê-los procurar um sentido, nem fazê-los procurar uma interpretação, mas simplesmente,

estar imersos no que lhes propõe esta ausência ou esta estase.
O importante não é o significado, o importante não é o sentido ou a explicação do que é vivenciado, mas, sim,
chegar e resultar no que vocês São, em Verdade, no Absoluto, além de toda forma, além de toda localização,

em qualquer tempo, em qualquer Dimensão e em qualquer espaço.
Os mecanismos vivenciados atualmente, para muitos de vocês, levam muito exatamente a isso.

A aproximação da Presença, a aproximação do Eu Sou, realizada através de mecanismos Vibratórios (já que a
Consciência é Vibração), tinha apenas um único objetivo: fazê-los aceitar a eventualidade do Absoluto.

Hoje, cada vez mais, entre vocês, estão se aproximando disso.
Através da Última Presença (ou Infinita Presença) são realizados, em vocês, momentos experienciais que vão,

a um dado momento, estabelecê-los além do Choque da Humanidade, além de toda interrogação, de todo
questionamento, de todo sentido, de todo significado, estabelecê-los no que vocês São, antes que esta ilusão,

em meio a este mundo, aparecesse.
Esta é a ação, ao mesmo tempo, do Supramental, da Onda da Vida, da Fusão dos Éteres, do Manto Azul da
Graça, tendo trabalhado em meio às Portas KI-RIS-TI e OD, permitindo-lhes, hoje, não mais se interrogar, se

isso for possível, sobre o que é vivenciado.



Evidentemente, durante as primeiras experiências, o mental vai buscar compreender, ou no mesmo momento
da experiência, ou, mais frequentemente, depois, para dar um sentido, para dar uma explicação.

Mas muito rapidamente, se vocês aceitarem não parar neste sentido ou nesta explicação, vocês irão se
aperceber de que esses momentos de ausência, esses momentos de estase, esses momentos de

desaparecimento da consciência, vão se traduzir, por sua vez, por uma maior percepção de vocês mesmos,
uma maior Transparência e, sobretudo, uma modificação total dos seus ritmos fisiológicos, quaisquer que

sejam.
Será, naquele momento, extremamente fácil dar-se conta dos efeitos obtidos por este estado de estase, ou de

Absoluto (que vocês poderiam, ainda hoje, chamar de ausência).
Em todos os setores do seu corpo, em todos os setores da sua vida, vocês irão constatar que as coisas nunca

mais são como antes.
Haverá uma espécie de tomada de distância, que não é um desapego, ou um abandono do que quer que seja,

mas, naquele momento, vocês estarão plenamente Presentes, se eu puder dizer, dentro como fora.
A procura de sentido e de significado não terá mais, para vocês, qualquer nexo.

Vocês estarão estabelecidos, e vocês estarão, naquele momento, de maneira definitiva e formal, no Absoluto.

Deste modo, então, as experiências propostas, sejam aquelas que eu lhes falei, desde quase dois meses (ndr:
sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5), sejam estas que eu anunciei hoje, têm apenas um único objetivo: a

sua Liberdade, a sua Autonomia, a sua Transparência, e estabelecê-los no Absoluto que vocês São, de toda
Eternidade.

Ao realizar isso, vocês irão se apreender, naquele momento, além de toda noção mental e intelectual, do que É
o Absoluto, porque vocês terão se tornado ele.

Vocês não poderão, de qualquer maneira, ser objeto de um questionamento em relação a isso, porque eu os
lembro de que essa é a sua natureza, a nossa natureza de todos, sem qualquer exceção.  

O conjunto do que deve se desenrolar, naquele momento, no interior deste corpo, como no exterior, no sentido
o mais amplo (ou seja, no seu ambiente, tanto pessoal como no seu ambiente geofísico), não poderá mais, de

qualquer maneira, afetar, no que quer que seja, a estabilidade: esse Centro, que está presente em todos os
centros, e que jamais se mexeu, irá se tornar então, para vocês, a sua Realidade.

Naquele momento, ser-lhes-á extremamente fácil apreender-se dos sentidos, das explicações, dos prós e dos
contras do que vocês vivem, naquele momento.

O desaparecimento do limite entre o interior e o exterior irá se tornar, para vocês, a sua verdadeira natureza.
A perda, até mesmo, de todo sentido de identificação a uma pessoa, irá lhes parecer como uma evidência, que

eu qualificaria de suprema.
Naquele momento, a Morada da Paz Suprema será estabelecida, de maneira definitiva, no que vocês São.

Assim, portanto, o conjunto do que foi conduzido, por vocês, pelos Arcanjos, pelos Anciãos e pelas Estrelas
(reunidos em Conclave, doravante, e desde já vários meses), teve apenas por objetivo facilitar seus

Reencontros com vocês mesmos, além de todo efêmero.
Deste modo, então, os momentos de ausência ou de estase, onde vocês parecem não mais participar da sua
própria vida, não devem ser nem temidos, nem rejeitados, porque eles são (do mesmo modo que os contatos

com as Estrelas, ou com os Anciãos, ou com os Arcanjos) um meio de se aproximarem do seu Absoluto
Essência.

É nesta Transparência, aceitando a Humildade e a Simplicidade de não ter que explicar, de não ter que
compreender, de não ter que intelectualizar, que irá se estabelecer, para vocês, da melhor maneira, o que eu

nomeei, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: em sua intervenção de 17 de outubro de
2010) (7).

Vocês não serão de forma alguma concernidos pelo Choque da Humanidade, a partir do momento em que
vocês se apreenderem de que não há nem exterior, nem interior.

E isso é apenas a partir do momento em que as projeções da Consciência, como do mental (através de uma
busca de sentido, através de uma busca de explicação, através de uma busca de correlação) tiverem

desaparecido, que vocês serão capazes de penetrar a sua Morada de Eternidade.

Isso é um mecanismo natural.
As únicas resistências, e as únicas forças visando se opor a vocês, vêm unicamente do que vocês não São,

em meio ao Absoluto, e do que vocês são, em meio ao efêmero.
Uma série de elementos foi dada a vocês, referente aos medos e aos apegos, quaisquer que sejam.

Referindo à sua descrição, mas também à possibilidade de trabalhar com eles, não a partir da personalidade,
mas sim a partir da Vibração, além de todo mental, além de todo intelecto e de toda conceituação (ndr: ver

particularmente, na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site, os protocolos “Apego arquetípico da
personalidade a ela mesma” e “Liberação dos Apegos Coletivos”) (8).

Para muitos de vocês, isso vai se tornar cada vez mais fácil, não para compreender, mas sim para viver.
A partir do momento em que vocês aceitam, da mesma maneira que vocês aceitaram as Presenças em meio

ao Canal Mariano, em que vocês aceitarem, do mesmo modo, as suas ausências (o que vocês nomeiam
assim, essas Dissoluções, onde não há mais sensação do corpo, onde não há mais sentido de uma identidade,

onde não há mais mental), essas experiências irão ganhar em intensidade, em duração, para os meses que



lhes restam aqui.
Da sua capacidade para viver esses estados, da capacidade de vocês para permanecer na Humildade e na

Simplicidade, irá resultar, muito naturalmente, a sua Independência, a sua Liberação, e o Absoluto.
Nada há a buscar, como disse BIDI.

Há apenas que mudar o olhar, e a melhor forma de mudar o olhar é aceitar esses processos.
Situando-se nem dentro, nem fora, mas agindo diretamente na Fonte da Consciência, ou seja, no que vocês

São.

Os resultados e as transformações que irão resultar, na sua vida, serão tais que nenhuma dúvida poderá atingir
a sua Consciência ou atingir a sua mente.

A Transparência irá se tornar, então, para vocês, a sua natureza.
É naquele momento que vocês serão instalados, na denominação, que lhes foi dada, de Libertador.

O Libertador não é aquele que vem com as armas na mão.
O Libertador é aquele que depõe as armas, cujo único objetivo é abandonar o que ele acredita Ser, ser

atravessado pela Luz, na totalidade, sem resistência, sem oposição, sem medo, sem apego.
Isso irá resultar e implicar para vocês, em uma maior facilidade para instalar-se na sua natureza verdadeira.

A influência de alguns tipos de Irradiações, muito além do que havia sido chamado de Supramental, muito além
da Liberação do Núcleo Cristalino da Terra (denominada Onda do Éter, ou Onda da Vida), além mesmo de toda

localização em meio a uma das Coroas Radiantes ou de qualquer ponto deste corpo, irá lhes permitir, de
maneira extremamente simples, viver isso, e se estabelecer nisso.

Há uma série de elementos, através do que vocês podem utilizar, e eu falo particularmente deste corpo, que é
um ressonador: eu deixarei UM AMIGO se exprimir, amanhã, sobre a utilidade dos diferentes yogas que ele

comunicou a vocês, para ajudá-los, durante este período, a realizar este Absoluto, esta Infinita Presença, esta
Última Presença.

 Para encontrar o que jamais foi perdido, o que jamais desapareceu e que sempre esteve aí.
O Abandono da personalidade, o Abandono à Luz, o Abandono a qualquer identidade, não é uma fuga, mas

sim a instalação, no Infinito Presente, da Consciência como da não-consciência.
É isso que se desenrola através dos diferentes tipos de Irradiações, que lhes foram já enunciadas pelo nosso

Comandante Ancião, que foi embora para as suas áreas de eleição, nomeado ORIONIS.
Assim como lhes enunciou MARIA, ontem, foi dada a vocês, desde alguns anos, uma série de elementos que,

naquela época, podiam não lhes parecer claros ou evidentes.
Mas se vocês relerem isso hoje, vocês irão constatar que é muito exatamente o que vocês estão prestes a

viver (ndr: ver as intervenções de ORIONIS de setembro de 2005 a agosto de 2009) (9).
A Liberação do Céu, do Sol e da Terra, permite, efetivamente, às qualidades Vibratórias particulares das
Irradiações (vindo do Sol Central da Galáxia, Alcyone, e vindo também do que é nomeado Hercólubus)

chegarem até vocês para finalizar o que eu lhes falei hoje.

O que irá aparecer, em vocês, aparecerá nos seus céus.
O que irá acontecer, em vocês, acontecerá nos seus céus.

Porque é a mesma coisa: não está no céu, no exterior, não está dentro de vocês, nas suas Vibrações, mas é
exatamente o mesmo processo.

Não há diferença, não há distância, não há tempo.
Essas afirmações irão se tornar, para vocês, a Verdade da sua vivência, superando e transcendendo esse

Choque da Humanidade.

Eu não irei me estender mais.
Alguns Anciãos irão expressar uma série de elementos, visando sempre, de qualquer modo, favorecer isso.

A ausência de limite, o desaparecimento de toda delimitação, é o Absoluto.
Ela os faz passar de uma visão exterior, ou Etérea, à verdadeira Visão do Coração que não depende de

qualquer órgão e, sobretudo, de qualquer sentido, nem de qualquer exteriorização ou projeção da Consciência.
É passar dos diferentes Samadhi ao Absoluto.
É passar do último limite à ausência de limite.

É tudo isso que se desenrola, em vocês, e que vai se desenrolar, em vocês, nos Tempos que estão doravante
presentes.

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu lhes proponho viver alguns instantes curtos de Comunhão, em meio à minha Luz Azul, em meio à sua

Presença.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...
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Eu sou ANAEL Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Graça e o Amor estejam em

vocês.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho a fim de responder às suas perguntas.

Desde alguns meses do seu tempo, foi possível descobrir a Onda da Vida e viver, para alguns de vocês,
alguns estados além dos estados conhecidos do “Eu Sou”, a fim de estabelecer o que vocês São, no

Absoluto, aí onde não existe qualquer identificação, qualquer localização, onde vocês São o conjunto do criado
e do incriado.

Alguns de vocês fizeram a escolha, ou a não escolha, de permanecer em meio à sua Presença, em meio ao
“Eu Sou”.

O Absoluto não é uma busca.
O Absoluto, quanto a ele, é um estado além de todo estado, expressando-se, para vocês, pela Dissolução

completa de todo conceito de individualidade, mesmo mantendo uma personalidade, um corpo e uma
Consciência presente, aqui, sobre este mundo.

A diferença se situa em diferentes níveis.
Vários intervenientes falaram a vocês de muitas coisas referentes ao que não pode ser conhecido.

Hoje, é tempo de retomar as suas interrogações e os seus questionamentos, possibilitando talvez permitir-lhes
soltar o que deve sê-lo entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

Dessa maneira, então, eu proponho, através das palavras, através da minha Presença e através da nossa
interação e da nossa Comunhão, avançar para esta última Presença e lhes permitir, talvez, soltar as últimas

resistências com relação ao Absoluto, que vocês São, de toda Eternidade.
Assim, portanto, nós iremos partilhar e Comungar.

Eu lhes entrego então imediatamente a palavra referente a essas interrogações.

***

Pergunta: uma conexão com um povo intraterrestre é sempre “apropriado”?

Bem amada, os mundos Intraterrestres (assim como você já sabe, devido aos seus contatos) evoluem, quer
eles sejam humanoides ou não humanoides, em diferentes setores chamados de 3ª Dimensão Unificada e,

para alguns deles, tendo mantido uma aparência de forma de carbono, eles já estão estabelecidos em meio à
5ª Dimensão.

Em resumo, podemos dizer que existe tanto, ou, em todo caso, que existia tanto povos Intraterrestres como
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raças na superfície desta Terra.
A Consciência presente tanto entre aos Delfinoides da Intraterra como entre os povos em ressonância com

Telos, tem os mesmos atributos e as mesmas funções que vocês que estão aqui presentes.
A tomada de forma, a presença de uma Consciência em meio a uma forma (humanoide ou não), é uma

imagem.
Esta imagem pertencente a determinado modo de funcionamento, quer isso seja em carbono ou precisamente

entre o carbono e o silício, ela é a mesma para cada Consciência.
Agora, o conceito de compatibilidade não pode ser definido por mim, mas, unicamente, não pelo seu sentir,

mas pelas consequências sobre a sua vivência.
Cabe a você ver se no que você é, há Paz.

Cabe a você ver se há, em você, sentimento de plenitude ou não.
Um ser presente, um dia, em um corpo humano, sobre esta Terra, disse e pronunciou uma série de elementos:

"reconhecemos a árvore pelos seus frutos”, “que te seja feito segundo a tua fé”.
Dessa maneira, então, através das diferentes possibilidades de Comunhão e de Comunicação que são
possíveis de estabelecer, existe uma série de sinais e de elementos deixando-se viver (não durante o

momento do contato, mas, evidentemente, depois), ver (na sua vida em meio a este corpo, na sua vida em
meio a esta Consciência que é a sua hoje), avaliar (se pudermos dizer) os efeitos obtidos por tal ou tal contato.
Eu a remeto para isso ao que foi enunciado, desde mais de dois meses, pelo Bem Amado JOÃO, referente à
qualidade e à origem dos contatos que vocês estabelecem (ndr: ver a canalização de SRI AUROBINDO de 21

de maio de 2012) (1).
Na realidade, os resultados não são os mesmos quando você estabelece uma relação com um ser

pertencente, por exemplo, aos Arcanjos ou com um ser pertencente às civilizações dos Triângulos, ou ainda
pertencente a Dimensões muito além dos Arcanjos.

Entrar em contato se faz por diferentes circuitos e redes, presentes em você como na outra Consciência que a
contata ou que você contata.

É pelos seus frutos que julgamos a realidade, a oportunidade e a verdade do contato que é estabelecido.
Não há, portanto, problema de compatibilidade ou de incompatibilidade, mas cabe a você ver, em você, quais

são os efeitos obtidos.
Os contatos estabelecidos pelo intermediário e pela ressonância, em meio ao Canal Mariano, pelos Arcanjos,

pelos Anciãos, pelas Estrelas, proporciona o que nós temos chamado de Morada da Paz Suprema.
Será que os seus contatos com aquele que você nomeia um dos Governadores de Telos traz para você a Paz,

a Morada da Paz Suprema, a plenitude e a completitude?
Cabe a você, portanto, definir o que você deve fazer.

Jamais um ser das Dimensões Unificadas irá impor a você uma escolha.
Essa escolha apenas depende de você, ainda é preciso saber se há escolha ou não.

Os contatos com as realidades multidimensionais se estabelecem através do Canal Mariano, através de uma
localização específica do contato.

Não é, na realidade, o conteúdo do que é entregue, nem mesmo a veracidade do que é entregue, que permite
a você formar uma opinião, um parecer ou uma decisão, mas, sim, os frutos que são consequentes desta

ressonância, desta Comunhão, desta comunicação e desta interação.
Deste modo, se através de um contato, se através de uma colocação em comunicação ou em Comunhão com

uma entidade não pertencente ao plano no qual você vive, resultar dúvida, medo, interrogação ou mal-estar,
cabe a você tirar as suas próprias conclusões.

O objetivo de toda Comunhão, assim como de toda Fusão, ou mesmo da Dissolução, é trazer o estado de Paz
Suprema nomeado Shantinilaya.

Se esse não for o caso, cabe a você ver o que você deseja.
Lembre-se, em todo caso, de que não é jamais através da simples veracidade ou falsidade das palavras

empregadas, das palavras entendidas, mas, muito mais, dos resultados obtidos desse contato, que se pode
ver a verdade, enquanto estando bem consciente de que existe uma série, como eu disse a mais de dois anos

(ndr: ver a canalização de ANAEL de 02 de outubro de 2010) (2), de verdades ditas relativas.
Existe apenas uma única Verdade absoluta.

Há uma diversidade de verdades relativas que são apenas em função, em última análise, do seu próprio estado
de Consciência, do seu próprio estado Vibratório.

Quanto mais a sua Consciência se expandir e se estender, mais o “Eu Sou” está presente.
As testemunhas e os marcadores que podem permitir-lhe se comunicar ou Comungar com tal ou tal entidade

foram falados e dados a vocês desde vários anos.
Só o Absoluto permite Comungar com qualquer Presença já que no Absoluto não existe nem limite, nem
separação, nem apropriação, nem risco de bem ou de mal, no sentido em que você parece entendê-lo.

Eis o que eu posso dizer a você.

***



Pergunta: o que você pode nos dizer sobre a onda de calor que vivemos nesse momento?

Bem amada, se você estiver atenta, além do local em que você se situa, existe, de fato, uma série de
perturbações denominadas climáticas, fazendo parte do que foi nomeado ativação dos Cavaleiros do

Apocalipse ou Hayoth Ha Kodesh ou reinos elementares, refletindo a dissolução dos Elementos tais como
apresentados, desde cinco anos, pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 09 de

agosto de 2007) (3), em relação direta com o que vocês vivem.
De fato, o ancião Comandante dos Anciãos (ndr: ORIONIS) assinalou para vocês que este período veria a

dissolução dos Elementos, em vocês como sobre o que lhes é dado a observar sobre esta Terra.
Vocês entraram, diretamente, neste período.

Alguns seres humanos, sobre esta Terra, vivem a onda de calor, outros vivem o fogo, outros vivem os tremores
de Terra, outros vivem os vulcões, etc..

Dessa maneira, então, há, pelo local em que vocês se situam, a um dado momento e a um dado instante, a
capacidade, para vocês, para encontrar em meio ao que é dado a vocês, no nível elementar, isso a que vocês

devem se ajustar.
É essencial manter presente, na sua Consciência e, assim como enunciou SNOW desde pouco tempo (ndr: ver
a canalização de 19 de julho de 2012) (4), que, se vocês estiverem Alinhados, se vocês estiverem no “Eu Sou”

ou no Absoluto, nenhuma ação dos Elementos pode ir ao inverso da sua Consciência.
Isso também foi dito pelo grande Ser que apoiou esta Terra: “a um dado momento, dois irão caminhar lado a

lado, um será levado e o outro irá permanecer”.
Da capacidade, em vocês, para viver os Elementos tais como eles foram propostos a vocês no espaço de vida

onde vocês estão situados, a um dado momento, resulta e segue a capacidade para viver a sua Liberação.
Deste modo, portanto, os Elementos são distribuídos, na superfície desta Terra, em função de leis que podem

ser resumidas assim: primeiramente, em meio à Ilusão, há o que é nomeado retribuição kármica.
Em seguida, algumas regiões, sujeitas à água, correspondem às almas presentes tendo necessidade de viver

este Elemento Água.
Mas, lembre-se também de que alguns seres presentes no espaço geográfico onde se situa o Elemento Água,

não têm absolutamente necessidade de viver a Água.
Naquele momento, esses seres serão poupados pelos Elementos, nada tendo a purificar por isso.

Não existe, no nível da Consciência, qualquer diferença sensível e importante entre o fato de viver a Água, de
viver o Fogo, de viver o Ar ou de viver a Terra.

Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: eu vivenciei um estado de Dissolução que não mais se reproduziu mais depois de idas e
vindas entre este estado e outros estados. O que aconteceu?

Como foi dito por BIDI, o Absoluto, uma vez vivenciado, permite a passagem da personalidade ao “Eu Sou”, e
ao Absoluto, sem qualquer dificuldade.

Lembrem-se também de que vários de vocês sendo Libertadores da Terra e Sementes de Estrelas, devem
manter a sua presença neste mundo, nesta forma, nesta vida até o tempo final desta Dimensão.

Dessa maneira, então, alguns de vocês tendo vivenciado o que você chama de estados e passagens do
Absoluto à personalidade, podem apresentar certa forma de dificuldade para se estabelecer em meio ao

Absoluto.
Entretanto, no que você se refere, o que você denomina Dissolução, não é o Absoluto, mas a Última Presença.

Deste modo, portanto, enquanto o estado Absoluto, além de todo estado, não for encontrado, irão persistir
oscilações do humor, do mental, das emoções, refletindo a passagem entre a personalidade e o “Eu Sou”, o

que não pode ser o caso quando o Absoluto é vivenciado.
Assim, portanto, pelo que você expressa como uma dificuldade para encontrar este estado, você traduz bem,

por aí mesmo, o não acesso ao Absoluto, mas à Última Presença.
Dessa maneira, então, a Última Presença pode representar analogias ou semelhanças com o Absoluto, mas

não é o Absoluto.
Em meio ao Absoluto, não pode existir a menor dificuldade entre o fato de estar presente em meio à

personalidade e, no momento seguinte ou na respiração seguinte, ser instantaneamente Absoluto, o que não é
o caso entre a personalidade e o “Eu Sou”.

***

Pergunta: os planetas têm igualmente uma personalidade?

Bem amado, o termo é um pouco exagerado.



Existe uma forma específica de individualidade no que se refere, por exemplo, ao Sol: é o Logos Solar,
denominado também CRISTO/MIGUEL.

Isso quer dizer que existe, em meio ao Sol, independentemente dos seus corpos de Estado de Ser que
estavam presentes, a possibilidade de identificar, em meio a esse Sol, um Princípio ou Logos ligado a

CRISTO/MIGUEL.
A personalidade é, por definição, no nível da sua etimologia, o fato de carregar uma máscara.
Não podemos, portanto, dizer que um planeta carrega uma máscara e, ainda menos, um Sol.

O Sol ou um planeta traz e manifesta um Princípio.
Esse Princípio está conectado, por ressonância Vibratória, por ressonância de atração, a um outro sistema
solar, a um outro planeta, existente por vezes, para vocês, a distâncias consideráveis, medidas em anos luz,

que existem, é claro, apenas na aparência do seu mundo.
Na realidade, por exemplo, para a Terra, é dito que o seu núcleo cristalino está ligado a Sirius.

Para vocês, Sirius é uma estrela distante.
De fato, não existe qualquer distância entre o núcleo cristalino da Terra e de Sirius.

Somente a sua visão, ligada à alteração e à falsificação, os faz medir, com os seus meios modernos, uma
distância entre Sirius e o núcleo cristalino da Terra, enquanto que isso não existe nas Dimensões Unificadas.

A personalidade refere-se exclusivamente ao que vocês nomeiam o princípio de confinamento em uma
projeção da Consciência denominada esse corpo de carbono.

O Absoluto em meio a uma forma transcende, na totalidade, qualquer elemento da personalidade.
O “Eu Sou” permite passar, com maior ou menor dificuldade, como nós acabamos de vê-lo, entre o “Eu Sou” e

a personalidade.
O que não é mais o caso quando o Absoluto é vivenciado.

Vocês estão, entretanto, enquanto Consciência dita encarnada, submetidos aos princípios fisiológicos (mesmo
sendo modificados) da existência deste corpo, como projeção, como aparição, em meio à Ilusão.

Enquanto você não sair da verdade relativa de ser uma pessoa, uma história e uma memória, enquanto você
acreditar que existe em você uma sequência lógica entre as suas encarnações, enquanto existir em você a

crença em uma evolução, você fica submisso à sua própria personalidade.
O que não é caso para um corpo estelar ou um corpo planetário.

***

Pergunta: receber um beijo na bochecha esquerda é uma etapa do Canal Mariano?

Sim.
O beijo na bochecha esquerda, assim como MARIA irá dizê-lo talvez, vários de vocês vivenciaram isso.

Ouvir o seu primeiro nome, ou receber o beijo na bochecha esquerda, é o sinal da sua filiação à sua
multidimensionalidade e o despertar da sua multidimensionalidade.

Qualquer que seja a expressão, quer vocês tenham acessado ou não o seu corpo de Estado de Ser, quer
vocês sejam Absoluto ou não, a ativação do Canal Mariano, o fato de ter (independentemente do Canal

Mariano), talvez, recebido o beijo de MARIA, corresponde ao restabelecimento da sua Dimensão de Filho das
Estrelas.

***

Pergunta: esta noite eu vi a silhueta de uma mulher com véu. O que poderia ser isso?

Assim como foi dito, o importante não é saber o que é, mesmo se esta presença portava um véu.
Trata-se, portanto, de uma Estrela.

Mas no que isso pode nutrir outra coisa senão o seu próprio mental?
A identificação não é nada.
O significado não é nada.

A colocação em ressonância da interação, da Comunhão ou da Dissolução é, de longe, o mais essencial para
viver.

Isso foi dito, parece-me, desde muito pouco tempo, ou seja, ontem.
Enquanto persistir, em vocês, a necessidade de identificar, a necessidade do sentido ou a necessidade do

significado, coloquem-se a questão de quem pergunta isso, a não ser o ego.
Aquele que vive uma Comunhão, que isso seja com KI-RIS-TI, que isso seja com um outro ser humano, que

isso seja com MARIA, que isso seja com um Arcanjo, não tem necessidade de identificar.
O importante sendo viver esta interação, esta Comunhão ou esta Dissolução.



O resto serve apenas para nutrir o mental.

***

Pergunta: o que você denomina “agrupamentos”?

Existe, sobre a Terra, uma série de espaços de agrupamentos que são, de algum modo, agenciados e
coordenados, tanto por seres humanos tendo deixado recentemente a encarnação, como pelos Anjos do

Senhor e como por nós mesmos, Arcanjos.
Esses locais são preparados.

Eles irão acolher aqueles que deverão ali se encontrar.
E, para aqueles que deverão ali se encontrar, isso não resulta absolutamente da sua escolha pessoal, mas,

sim, do seu próprio estado Vibratório, como eu acabei de defini-lo.
Não há, portanto, nem que antecipar, nem que procurar ir para esses lugares.

Isso de nada iria servir.
Não são vocês que decidem, não são as suas afinidades pessoais, mas, sim, o estado Vibratório do que vocês

são, a um dado momento, que cria esse agrupamento.
 Especialmente o que eu chamaria de agrupamentos finais, que irão ocorrer no momento oportuno, como isso
foi descrito desde vários anos pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 08 de agosto
de 2008) (5), com relação a certa forma de proveito que não é absolutamente o que a personalidade poderia

chamar de sobrevivência do que quer que seja, mas, muito simplesmente, uma afinidade de Consciência,
independentemente do que for perceptível hoje a vocês.

Na realidade, quem pode hoje, tanto no “Eu Sou”, como no Absoluto, conhecer perfeitamente as suas origens
estelares e as suas linhagens?

Não existe, através dos olhos de carne, não existe, através da Vibração, possibilidade real de se identificarem
em meio às suas linhagens estelares ou, ainda, em meio à sua origem estelar. 

E, no entanto, existe sim, sobre a Terra, uma série de lugares preparados, visando não qualquer sobrevivência
do que quer que seja, mas mais uma implementação de repositório de elementos memoriais referentes ao que

vocês acumularam como elementos importantes no nível da encarnação.
E isso não depende, de nenhum modo, do que vocês acreditam ou pensam hoje.

Dessa maneira, então, conhecer esses locais estritamente de nada iria servir, mesmo se eu lhes desse as suas
localizações.

Isso de nada iria servir porque esses locais não estão, mesmo sendo localizados geograficamente, instalados
na sua Dimensão, mas em uma Dimensão intermediária, entre a 3ª e 5ª Dimensão.

Eles escapam, portanto, do seu olhar, do mesmo modo que eles escapariam de qualquer busca ou de
qualquer curiosidade.

Vocês não têm que se preocupar em ir ali ou não, porque, de qualquer maneira, se vocês tiverem que ir ali, não
são vocês que irão, mas isso serão os Anjos do Senhor que virão buscá-los.

***

Pergunta: é preconizado para não esperar o Absoluto. Mas como a personalidade poderia não
esperar o Absoluto quando ela está interessada nisso?

Enquanto existir uma personalidade aguardando o que quer que seja, o Absoluto não pode ser encontrado.
É, justamente, o Abandono total da personalidade (passando pela transcendência do conjunto dos medos no

nível dos seus primeiros chakras) que permite ser Absoluto.
Deste modo, então, enquanto a personalidade desejar se aprender de alguma coisa, o Absoluto não pode ser

revelado.
Há apenas no sacrifício do Si, no sentido mais nobre (e eu falo bem de sacrifício do Si e não mais da

personalidade) que o Absoluto está aí.
Como, então, alguma personalidade poderia pretender ser Absoluto?

Isso é impossível.
É toda a diferença entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

O “Eu Sou” é a consequência de uma busca, de uma procura.
O Absoluto é a consequência do Abandono de toda busca e de toda procura em meio ao “Eu Sou”.

Em nenhum caso a personalidade pode ser parte integrante desta ação.
Eu tenho que repetir que somente a Comunhão (a colocação em interação, se vocês preferirem, além das
palavras, entre vocês e nós) permite liberar o Si, não no sentido, não no significado, mas, sim, na vivência

disso.



Enquanto vocês persistirem em buscar um sentido ou um significado, conscientizem-se de que é bem da
personalidade que se trata e em caso algum do que eu chamaria de Liberação do Si, do Abandono do Si e do

“Eu Sou”.
Enquanto existir a expressão de uma consciência orientando sobre um sentido, sobre um significado, vocês se

afastam do que vocês buscam, porque o Absoluto não pode ser buscado, nem conhecido.
Se vocês fizerem do Absoluto ou do Último uma procura, vocês não podem encontrar o que quer que seja.

Dito de outra forma e expresso por UM AMIGO (ndr: intervenções de 17 de março, 12 de abril e 02 de julho de
2012) (6): permaneçam tranquilos, instalem-se no que é vivenciado e não no que requer um sentido ou

significado.
Tudo resulta da vivência e não do sentido ou da explicação.

Enquanto vocês persistirem em querer buscar sentido ou significado, vocês apenas fazem fortalecer a
personalidade.

Vocês se afastam ao mesmo tempo do “Eu Sou” e do Absoluto.
Foi dito que no momento em que ocorressem essas Comunhões ou essas Dissoluções ou esses contatos,
independentemente da maneira que eles ocorressem, é naqueles momentos que vocês devem permanecer

mais tranquilos e deixar trabalhar o que se desenrola.
Não há outros modos de pôr fim ao efêmero.

***

Pergunta: quando nada sentimos depois de ter solicitado uma Comunhão, se acontecer mesmo
assim alguma coisa ou então se nada acontecer, é melhor nada pedir?

Bem amada, convém primeiramente definir se o Canal Mariano é percebido, se os sons são audíveis nos
ouvidos, e se a Onda da Vida foi lançada.

Se essas três condições estiverem presentes e se a Comunhão não se desenrolar em relação a um pedido
específico, isso significa que isso não lhe diz respeito.

Agora, se os três elementos pré-requisitos não estiverem presentes, como você quer que se estabeleça uma
Comunhão?

Como você quer que um ser multidimensional chegue até você, enquanto não houver certa permeabilidade?
A permeabilidade está ligada à presença dos três fatores que eu dei, ou ao menos a dois desses três.

Se a personalidade (e então a Vibração da consciência) estiver demasiadamente presente, mesmo se a
Presença estiver aí, você não irá percebê-la e você não irá se beneficiar dos efeitos.

Agora, aí também, em função do conceito de afinidade (ligada, em parte, aí também, às suas origens estelares,
às suas afiliações espirituais), algumas entidades (Arcanjos, Estrelas, Anciãos ou Outros) são mais capazes de

estabelecer esta Comunhão com vocês, do que outros.
Mas os canais devem estar permeáveis.

A instalação da sua consciência, ou na personalidade, ou no “Eu Sou”, ou no Absoluto, vai, de algum modo,
condicionar a possibilidade de Comunhão ou não.

Os marcadores são conhecidos de vocês.

***

Pergunta: se formos Absoluto, isso significa que sempre estamos Transparente?

O Absoluto em meio a uma forma se acompanha de uma possibilidade de passagem entre a personalidade, o
“Eu Sou”, e o Absoluto.

A personalidade, já que existe um corpo, pode ainda se expressar e como eu disse, é mais fácil, para aquele
que é Absoluto, instalar-se, à vontade, no Absoluto.

Mas ele precisa, naquele momento, permanecer no Absoluto.
Mas o Absoluto jamais irá lhe permitir comer ou ainda guiar um veículo.
É preciso então utilizar o que resta deste corpo e desta personalidade.

A Transparência permanece como uma capacidade da consciência.
Deste modo, então, aquele que é Absoluto pode, por exemplo, ter a sua consciência engajada num discurso

com um Irmão ou uma Irmã humano e, ao mesmo tempo e no mesmo momento, Comungar com outras
Dimensões e viver uma Comunhão com um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

A Transparência permanece então, de algum modo, total.
Na condição de não mais fazer desta Transparência uma apropriação da personalidade em relação a regras

morais ou a regras da 3ª Dimensão.
Lembrem-se de que a capacidade da consciência, da própria expressão da não-consciência ou a-consciência,



se faz, para aquele que é Absoluto, sem qualquer localização.
Existe, de qualquer forma, uma porção ou uma parte da consciência que permite mobilizar e manifestar a

personalidade, e uma outra parte da consciência que, ela, permaneceu em meio ao Absoluto ou ao “Eu Sou”.
O que não é o caso para aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou”.

Aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou” está num, ou noutro.
Aquele que é Absoluto pode manifestar as três partes do mesmo modo, no mesmo tempo e no mesmo

espaço.

***

Pergunta: foi dito ontem que sendo Absoluto, não podemos ser afetados pelo sofrimento ou pela
doença. Então, por que ali teria, apesar de tudo, sofrimento e doença que são reflexos de

desequilíbrios?

Isso é uma concepção, mas essa não é a verdade.
Este corpo está sujeito a uma série de fatores, independentes da sua consciência, independentes da sua

história, que pertencem à história coletiva da Terra.
Por exemplo, por mais que vocês sejam Absoluto, este corpo estará submetido aos mesmos venenos e aos

mesmos poluentes que toda pessoa.
Este corpo é falível e mortal, assim, portanto, conceber e pensar que ser Absoluto permite evitar qualquer

doença ou qualquer processo patológico deste corpo, é uma ilusão.
Não ser afetado significa que a consciência, não sendo prisioneira do corpo ou de uma história, não pode, em

caso algum, ser alterada por uma doença.
Querer que este corpo esteja em perfeita saúde, como o reflexo e o testemunho de um estado Absoluto, não

existe.
As ligações entre o corpo e outra coisa são, sobretudo, ligações entre o corpo e a história da alma, quer esta

história se refira a esta vida ou a outras vidas.
Para o Espírito ou a Infinita Presença, esse não é mais o caso.

E para o Absoluto, menos ainda.
Já que existe uma não-localização da consciência ou uma possibilidade, para a consciência, de funcionar tanto
neste corpo com em outros lugares, não há qualquer motivo, para o Absoluto, para que este corpo possa afetar

o Absoluto.
Ele evolui, como lhes disse BIDI, por sua própria conta.

A diferença é essencial: aquele que é Absoluto não tem necessidade de gerir este corpo, ele obedece às suas
necessidades e às suas solicitações, mas não existem mais ligações entre a alma e o corpo.

Eu os remeto, para isso, ao que foi falado, desde mais de um ano, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua
intervenção de 21 de agosto de 2011) (7) com relação à reversão da alma, assim que o Eixo ATRAÇÃO-

VISÃO for transcendido.
Enquanto a alma dirigir o corpo, vocês estão submissos à materialidade sob todas as suas formas de

expressão e, nesse caso, efetivamente, existe uma simbologia do corpo correspondendo à simbologia da
alma.

Cada enfermidade pode estar ligada a uma alteração sobre este mundo, o que não é o caso quando vocês são
Absoluto, e quando a alma está, então, voltada para o Espírito e não mais para o corpo.

***

Pergunta: isso significa que sendo Absoluto, não há capacidade para regenerar as células?

O Absoluto não se ocupa do corpo.
Qual seria o interesse, para o Absoluto, de se ocupar com este corpo, já que a partir do momento em que a

personalidade e a alma se desligarem em relação a este corpo, ele não fica mais sujeito às influências da alma,
aos desequilíbrios da personalidade.

Este corpo evolui, portanto, no seu próprio ritmo e para a sua própria finalidade, que é o seu desaparecimento.
Se, assim, você entende que a Luz ou o Absoluto vão curar este corpo, você apenas faz expressar a atração

da alma para o corpo.
E absolutamente não o retorno da alma para o Espírito.

O conjunto dos místicos, em todas as tradições, em todas as civilizações, e em todos os tempos, mostrou uma
série de elementos sobre este corpo denominados: siddhis (ou poderes da alma).

Com fenômenos místicos que são produzidos, como, por exemplo, a incorruptibilidade da carne.
Mas, no entanto, será que a alma é ainda prisioneira desse corpo incorruptível?



Absolutamente não.
A Ressurreição ou o Renascimento absolutamente não é uma Ressurreição na carne.

Como o que é efêmero poderia se tornar Absoluto, ou Eterno?

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a ligação entre o corpo causal e o som?

Cada corpo emite um som.
Tudo é vibração e tudo é som e existe uma ligação entre cada parte deste corpo e um som.

Existe uma ligação entre cada energia, cada corpo, cada parte do corpo, e um som, mas não há particularidade.
Existe, portanto, como eu repito, uma capacidade do som para liberar certos entraves.

É isso que foi expresso por BIDI.
De onde a utilização de certa frequência visando, como eu disse, superar o corpo causal.

Mas aí cessa esta particularidade.
Cada elemento do que se deixa notar, cada forma do que se deixa notar, pode ser expresso por uma

colocação em frequência sonora.
Que isso se refira a uma forma geométrica (simples ou complexa), que isso se refira a um corpo humano, a um

corpo animal ou a um corpo vegetal.
Existe, na realidade, o que poderíamos nomear uma assinatura.

Esta assinatura de forma, esta assinatura de consciência, corresponde a um som.
Este som não pertence necessariamente à gama que é audível para vocês.

***

Pergunta: não é paradoxal que os intervenientes nos digam regularmente para não trabalhar
demasiadamente o mental enquanto eles nos levam a fazer perguntas?

Bem amada, no momento em que você me escuta, você está na personalidade, no “Eu Sou”, ou no Absoluto?
Existem diferentes maneiras de nutrir o mental.

Através das minhas palavras e das Vibrações, se você persistir em permanecer em meio à ação de
alimentação do mental, evidentemente, você ali permanece.

Se você for capaz de ir além das palavras que eu pronuncio, a sua Presença e o seu Presente se instalam.
Você não tem qualquer lembrança das palavras que eu disse e você vive a nossa Comunhão.

É tão simples assim.
Tudo depende do que você escuta, através de quem você é, aqui, neste instante.

Se você permanecer no nível das palavras, quem será que escuta?
Efetivamente, o mental.

Se você estiver imersa na Vibração da nossa Comunhão, nenhuma palavra pode alterar esta Comunhão e
então você se estabelece no “Eu Sou”.

E se você cair no sono, então você se aproxima da Infinita Presença ou da Última Presença.
Dessa maneira, então, se, por exemplo, eu ficar silencioso, quantos de vocês iriam viver a personalidade,

quantos de vocês iriam viver o “Eu Sou”, e quantos de vocês iriam adormecer em meio ao Absoluto?
Tudo depende, nesta Comunhão, do que você toma e acolhe do que eu emito.

Você pode, efetivamente, pelas minhas palavras ou pelo mesmo silêncio, instalar-se na Presença do “Eu Sou”,
na personalidade ou ser Absoluto.

E isso é diferente para cada um de vocês, neste instante preciso.

***

Pergunta: a vivência elimina o conhecimento?

O termo eliminar foi mal escolhido.
O conhecimento, assim como isso foi desenvolvido, muito longamente, pelo Arcanjo JOFIEL (ndr: ver as

diversas intervenções de 2008) (8), antes das Núpcias Celestes, é a armadilha desta matriz.
Enquanto existir vontade de se apreender de um sentido ou de uma explicação (que você pode chamar de

conhecimento), você se afasta da Verdade.



Nenhum conhecimento é Verdade.
Porque o conhecimento é em função do que é conhecido ou conhecível em meio a este mundo.

O “Eu Sou” e o Absoluto estritamente nada tem a ver com qualquer conhecimento.
É justamente o desaparecimento de todo conhecimento, qualquer que seja, que permite ao “Eu Sou”, e ainda

mais ao Absoluto, existir.
Enquanto houver conhecimento, há ilusão.

E, aliás, isso foi dito: “ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu falasse a
língua dos Anjos, se eu não tiver o Amor, eu nada ganho”.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, você pode conhecer todos os sistemas de organização
ditos ocultos ou esotéricos, isso jamais vai abrir o seu coração.

Só o ego crê nisso.
Deste modo, portanto, isso não é propriamente falar de uma eliminação, mas de uma transcendência.

Renunciar a toda forma de conhecimento é encontrar o caminho da inocência, da Infância, da Simplicidade.
Naquele momento, o “Eu Sou”, a Infinita Presença e o Absoluto, estão mais próximos.

Mas enquanto existir, em meio à pessoa, a necessidade de se apropriar do que quer que seja, ou de conhecer
o que quer que seja, você não é livre e você não é Autônomo.

O que quer dizer que toda forma de conhecimento é uma alienação fazendo o jogo da matriz, da ilusão e da
falsificação.

Acreditar que o conhecimento vai lhe permitir estar no “Eu Sou”, ou no Absoluto, é uma grande armadilha.
O “Eu Sou” (e com mais razão, o Absoluto) não depende de qualquer história, de qualquer conhecimento, de

qualquer pessoa.
Porque, todo conhecimento é apenas ignorância, como diria BIDI.
Porque, todo conhecimento é apenas uma privação da Autonomia.

Você não pode Ser e conhecer.
É um ou outro.

Isso não é, portanto, uma eliminação, mas, sim, uma transcendência ou uma escolha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Liberdade, estabeleçamo-nos na nossa Graça comum.
Estabeleçamo-nos no que é para viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

ANAEL lhes diz até qualquer hora.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*
2 – ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html
*

3 – ORIONIS (09.08.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html

*
4 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
*

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html


5 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*
6 – UM AMIGO (17.03.2012, 12.04.2012 e 02.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*
7 – MA ANANDA MOYI (21.08.2011)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
* 

8 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a18.html

17 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article6a18.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html


Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ

"Lembrem-se de que vocês se tornam a Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo
na Luz e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz."

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/The...

Eu sou TERESA DE LISIEUX.
Irmãs e Irmãos encarnados, eu lhes apresento as minhas homenagens e os meus respeitos.

Eu venho me exprimir, hoje, a pedido das Estrelas, e de algum modo prosseguir o que eu já tive oportunidade
de expressar, com relação ao Pequeno Caminho ou o Caminho da Infância.

Eu venho falar-lhes sobre excluir-se do efêmero a fim de viver na Luz.
Isso conecta, é claro, com o Caminho da Infância, com a Humildade e com a Simplicidade, o que eu nomeei,

durante a minha encarnação: “O Pequeno Caminho.”.

***

Esse é, de fato, o Caminho, talvez, ao mesmo tempo mais fácil, mas também o mais difícil, conforme o local,
de qualquer forma, onde vocês se situarem.

Excluir-se do efêmero não quer dizer fazer desaparecer este corpo ou fazer desaparecer a sua vida.
Isso não é, tampouco, abandonar a sua vida, mas é, sim, desaparecer da sua vontade, desaparecer também

do efêmero desta história.
É considerar-se como nada menos do que um grão de pó, em uma Humildade Verdadeira, na capacidade para

fazer-se muito pequeno a fim de deixar todo o lugar para a Luz e Viver na Luz.
Naturalmente, conforme o local onde vocês se situarem, isso pode representar algo que é uma abnegação

difícil.
Para isso, é preciso aceitar que vocês nada podem conhecer da Verdade, da Luz.

Vocês apenas podem exprimir uma sede, uma sede de Luz, uma sede de Absoluto, uma sede de Verdade,
mas vocês não podem, por si mesmo, verificar a realidade de um fato, nem de uma observação.

Só o Coração pode fazer isso.

***

Então, excluir-se do efêmero é reconhecer que vocês nada são, é reconhecer que o que vocês creem, o que
vocês vivem, o que vocês aspiram, é, na realidade, apenas algo muito limitado, em relação à imensidão da Luz.
Foi dito que a Luz não é deste mundo, porque a Luz que subtende os Mundos, que subtende a vida, não pode

ser expressa ou vista aqui mesmo.
Então, é claro, existem vários Caminhos: quer seja a devoção, quer seja a oração.

Mas, hoje, mais do que nunca, com a aproximação dos prazos que talvez vocês percebam e sintam, ligados à
Liberação da Terra, talvez isso seja mais fácil porque a Luz está efetivamente muito mais perto, muito mais
presente, se eu puder dizer, em seus efeitos, em suas manifestações através deste corpo e através da sua

Consciência.

TERESA DE LISIEUX - 17 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Therese_de_Lisieux-2012-08-17.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-0Os8lclUD-M/UWy2cEPsODI/AAAAAAAAAiU/n48_6iDTkOY/s1600/000Therese17.08.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Excluir-se do efêmero é já aceitar que nada do que vocês conhecem, do que vocês vivem, pode durar e pode
existir assim que que vocês atravessarem as portas que chamamos de morte, mas que vocês podem chamar

de seu Re-nascimento.
Como foi dito, de vários modos, vocês não podem manter uma lagarta e se tornar uma borboleta.

Aí também, excluir-se do efêmero é se excluir da lagarta.
Não é pôr fim à lagarta, porque isso seria contrário à Luz, mas é simplesmente deixar a sua vida ser vivida,

deixar a Luz agir.

***

Viver na Luz é não mais interferir, justamente, por si mesmo, na Luz.
É dar para a Luz todo o lugar, a fim de que a sua Inteligência possa agir na sua vida.

É não mais desejar por si mesmo, mas deixar a vontade da Luz trabalhar através de vocês.  
Este desprendimento é o que vai estabelecer (através da Humildade, da Simplicidade) esta famosa

Transparência, que vai fazer com que nada do que é efêmero (e, em particular, a sua própria história, seja qual
for a sua idade), nada do que pertence ao que é do seu habitual, do seu conhecido, possa frear ou retardar a

ação da Luz.
Viver na Luz é efetivamente (e principalmente hoje, neste mundo dito moderno) não mais experimentar uma

vontade pessoal, mas, sim, deixar expressar a vontade da Luz.
Mas, quem pode dizer que conhece a vontade da Luz, enquanto isso não for vivenciado, na totalidade?

***

Tornar-se de novo uma Criança é se tornar novamente esta espontaneidade, é reconhecer que o que vocês
vivem, na sua vida comum, não pode, de forma alguma, dar-lhes acesso à Luz.

Mas, no entanto, não é para renunciar a tudo o que vocês têm que fazer.
É para fazê-lo, de algum modo, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, e não ser implicado na Ilusão.

Mas é também, a cada minuto da sua vida, ser preenchido deste pensamento da Luz.
Ser preenchido desta Luz e Viver na Luz é não ter mais do que isso, em si.

É bem mais além do que um simples objetivo.
Isso se aproxima bastante desta famosa tensão para o Abandono à Luz.

É não mais deixar se expressar em si o mínimo rancor, o mínimo julgamento.
É deixar realmente agir esta Inteligência total da Luz, porque a Inteligência da Luz sempre irá agir para vocês,

muito melhor do que vocês mesmos.
Isso é muito além da confiança e da Fé, porque vocês podem verificar e vocês podem ter a prova desta ação

da Luz nos tempos que vocês vivem.
E para isso, é preciso se excluir, excluir toda vontade pessoal, excluir todo desejo, não para desaparecer, de
qualquer forma, dos seus próprios desejos, mas, simplesmente, para deixá-los trabalhar não pela sua própria

vontade, mas a própria Luz irá agir no seu lugar.
Quando isso ocorre, quer seja por intervalos ou de maneira mais duradoura, vocês o sabem instantaneamente.
E vocês sabem disso por uma razão que é muito simples: por que, naquele momento, a Luz vai preencher tudo

o que vocês acreditaram ser anteriormente.

***

E aí vai se manifestar este estado de Beatitude, este estado que é chamado de Morada da Paz Suprema, que
está além do Êxtase, que é simplesmente uma satisfação total, não uma satisfação do ego que realizou um

trabalho, mas sim, realmente, a Beatitude adquirida pela Luz.
E esta beatitude é ela mesma (e nela mesma) o motor mais eficaz para excluir-se do efêmero, enquanto

deixando o efêmero existir, sem querer pôr fim seja ao que for, voltando a dizer, de alguma forma, e cabe a
vocês perguntar: quem dirige o que vocês São?

Será que são vocês?
O que vocês vivenciaram?
O que vocês querem viver?

Ou então será que é a Vida da Luz, em vocês, que vive em vocês e por vocês?
Naquele momento, vocês estão Transparentes à Luz e cada minuto da sua vida é preenchido por esta Luz,

cada minuto da sua vida faz com que o que seja mais importante, para vocês, é a Luz, até tornar-se não
somente uma obsessão, mas algo que se torna cada vez mais amplo e que vai assumir, de algum modo, o
cargo, em relação às suas dúvidas, às suas apreensões, ao que vocês foram capazes de fazer por vocês



mesmos.
Dessa maneira, por exemplo, cozinhar pode ser feito pelo conhecimento de uma receita ou de outra, mas

vocês podem também deixar a Luz agir, através de vocês, na sua Transparência, e ali colocar todo o Amor do
mundo, sem nada conhecer de uma receita e, naquele momento, vocês irão perceber o que Luz realiza em

vocês, ou seja, uma forma de perfeição que não depende de vocês.
Isso está muito além da intuição ou da espontaneidade.

Isso funciona tanto para uma receita como para todos os eventos da sua vida.
Aceitar isso é muito além de ter Fé na Luz.

É viver realmente na Luz.
É Viver realmente a ação da Inteligência da Luz, muito além das simples coisas agradáveis, muito além da

simples sincronia ou facilidade que pode ser conferida pela Luz.
É ver, a cada minuto da sua vida, a ação da Luz e isso os preenche de Alegria, isso os preenche de Beatitude

e, sobretudo, como dizia MARIA, isso os preenche de Paz.
Seja o que for que se manifeste a vocês, a Paz permanece.

Nenhum elemento pode contrariá-los, porque vocês realmente se excluíram do efêmero.
Vocês, de algum modo, Transcenderam a Ilusão, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, mas, acima de

tudo, vocês vivem realmente a Luz.

***

Então, viver a Luz, isso não é fazer trabalhos extraordinários.
Viver a Luz não é falar da Luz.

Viver a Luz não é ter uma vida diferente e comum dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem isso, mas é
simplesmente viver as mesmas coisas, em uma outra qualidade, em uma outra quantidade.

É o momento em que mais nenhuma dúvida pode se manifestar em vocês.
É o momento em que vocês não procuram mais nada senão o que é vivenciado na Luz.

Na realidade, quando vocês deixam a Luz agir através da sua Transparência, da sua Simplicidade, quanto mais
a Luz os fecundar, quanto mais a Luz estiver aí, mais vocês têm consciência e mais as dúvidas não podem

mais se manifestar.
Os pensamentos não podem mais ser outra coisa senão pensamentos da Luz.

Além, é claro, dos preceitos de não julgar, de não condenar, o que vocês vivem é a Graça, o que vocês vivem
é, de fato, estar preenchidos, não pela satisfação de um desejo, mas preenchidos, realmente, pela Luz.

Estando preenchidos pela Luz, então, naquele momento, tudo o que é proposto na sua vida não pode alterar o
fato de estarem preenchidos, mesmo se vocês vierem a ser privados de alguma coisa ou lhes faltar seja o que

for.
Na realidade, vocês permanecem e ficam preenchidos pela Luz.

Nenhuma circunstância, mesmo desagradável, pode fazê-los desviar desta Luz que está em vocês e que vive
em vocês.

Seja qual for a tarefa, seja qual for a ocupação, seja qual for o prazer ou o desprazer do que a vida oferecer a
vocês, vocês sabem que não são vocês que agem, que não são vocês que reagem, porque o elemento mais
importante não é o acontecimento agradável ou desagradável que chega à sua vida, mas, sim, a Luz que está

aí, durante o que está chegando.
Então, chamar isso de “mudar o olhar” é uma coisa importante, mas isso não é um objetivo nem um ideal, por

que isso não pode ser colocado em um tempo futuro.
Isso depende unicamente da sua capacidade e da sua vontade de não mais fazer uso da vontade.

***

O Caminho da Infância.
O Pequeno Caminho.

Excluir-se do efêmero é aceitar que tudo o que se deixa viver, perceber, sentir e experimentar, mesmo em sua
vida, é apenas uma passagem, de alegria como de tristeza.

E todos nós sabemos que uma alegria ou uma tristeza jamais são eternas.
Nós estamos felizes quando nós temos alguma coisa, nós estamos infelizes quando alguma coisa nos deixa,

quer seja um objeto, uma pessoa, uma relação.
Mas todos nós sabemos que, tanto os nossos pais, como os nossos filhos, como nós mesmos, somos mortais

e efêmeros.
Então, nada do que é mortal e efêmero pode satisfazer realmente.

Isso permanece apenas limitado em um tempo, ele também, efêmero.



Isso permanece apenas como algo que passa rente e que jamais pode durar.
Somente a Luz é duradoura.

Só o desprendimento deste efêmero, sem negá-lo e sem rejeitá-lo, permite essa vivência da Luz que é a única
fonte de contentamento que jamais se extingue.

Se vocês aceitarem isso (e principalmente nesse momento) vocês irão constatar, muito rapidamente, esta ação
da Luz, pela Paz, pelo contentamento e pela Beatitude, quer vocês estejam prestes a fazer algo que lhes dê
prazer ou quer vocês sejam obrigados a fazer algo que não lhes dê prazer, isso estritamente nada irá mudar

para a Paz da Luz.
Enquanto vocês forem dependentes de uma circunstância, nomeada exterior, para estar em Paz, isso não pode

ser a Paz, isso apenas pode ser temporário.
Quer seja uma segurança material, uma segurança afetiva, ou qualquer outra forma de segurança, isso fica

submetido, evidentemente, à presença desta segurança exterior.
O que não é o caso na Vida na Luz.

***

Na Vida da Luz, é a Luz que satisfaz vocês, não são as circunstâncias da sua vida, as facilidades ou as
inconveniências do que vocês têm que viver.

Essas facilidades ou essas inconveniências nada mudam, estritamente nada, tanto no seu humor, na sua
Consciência, como na Alegria que está em vocês.
Vocês não dependem mais de nada do efêmero.

Vocês sabem que vocês são efêmeros e, no entanto, vocês transcenderam este efêmero.
E, entretanto, mesmo se um evento nefasto ou funesto chegar, vocês não podem ser, de forma alguma,

alterados por este evento.
Aí está a potência e a força da Luz.

Aí está a Verdade da Vontade da Luz.
Mas não podem coexistir, em vocês, uma vontade pessoal e a Vontade da Luz.

Isso será sempre um ou outro que estará na frente.
Isso será sempre um ou outro se manifestando.

Pela potência da Luz, atualmente, tornar-se-á para vocês (e esse já é o caso) cada vez mais fácil constatar o
que se exprime de vocês porque, obviamente, se vocês flutuarem de um estado de humor a outro, estejam

certos de que isso não é a Luz.

***

Se a Luz estiver aí, se vocês viverem na Luz, e se vocês tiverem se excluído do efêmero, vocês serão
preenchidos a cada minuto, seja o que for que chegar a vocês, seja o que for que chegar à sua vida, seja o que

for que chegar às pessoas próximas de vocês.
A única força verdadeira está aqui por que, justamente, esta força não depende de qualquer circunstância

exterior, de qualquer afeição, de qualquer relação.
Ela se autorregenera sozinha e é a Luz que faz isso.

Vocês, vocês não podem fazê-lo, vocês não podem realizá-lo, ou, se vocês realizarem isso, isso permanece
efêmero e submetido, justamente, às condições exteriores.

Ao passo que quando vocês vivem na Luz, nenhuma circunstância exterior pode afetar o Interior.
E como foi dito ontem, naquele momento, mesmo os limites entre o Interior e o exterior desaparecem.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que, seja qual for o olhar que vocês levarem, seja o que for que lhes for deixado viver, a mesma

Graça está presente.
Mesmo se isso puder a princípio chocar, vocês sabem que é a Luz que está trabalhando.

Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre o que vocês vivem.
Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre a Luz, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida.

E, aliás, essas irão se adaptar bem depressa à vontade da Luz e a sua Consciência jamais poderá mais
manifestar qualquer alteração.

Isso é realmente a estrita Verdade do Caminho da Infância na condição, é claro, de excluir-se do efêmero.
A Luz está além do poder, mesmo ela sendo onipotente.

Ela é o vetor e o motor do Amor, do Absoluto.
Ela é o que preenche tudo.

E o seu olhar jamais poderá mais ser o mesmo, jamais poderá mais julgar nem condenar, mesmo se tiverem
por vezes que viver elementos que podem parecer-lhes, em um primeiro momento, totalmente oposto à Luz.



Vocês sabem, bem no seu interior, na sua Beatitude e na sua Paz, que isso não é verdadeiro.
E isso não é verdadeiro.

***

É o que lhes propõe a Luz, hoje, e ela vai propor-lhes de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez
mais importante.

É aí que será preciso dar provas da sua capacidade para não resistir, para não querer dirigir, não querer
controlar, mas, sim, para deixar fazer, em vocês, a Luz.

Então, nos primeiros momentos, para aqueles que não estiverem instalados neste Caminho de Luz, isso pode
parecer por vezes incompreensível ou difícil, mas desde os primeiros passos a serem dados, vocês ali

ganham, porque, vocês ali ganham em que nível?
Bem, naturalmente, na Paz.

Vocês ali ganham na Verdade.
Vocês ali ganham na Tranquilidade.

Vocês ali ganham no próprio desenrolar da sua vida, porque tudo o que podia ser chamado, anteriormente, de
obstáculo, vai desaparecer, realmente, como por encantamento.

Vocês não estão mais preocupados com outra coisa senão com a Luz.
Viver a Luz é isso.

É, a cada minuto, Estar na Luz.
É, a cada minuto, colocar a Luz na frente e não atrás.

Sem encontrar pretexto para justificar a ação da sua personalidade, ou a reação, seja ela qual for.
É manifestar esta confiança total na Luz, por que a Luz é realmente a única coisa digna de confiança, na

totalidade, e, sejam quais forem as aparências, jamais poderão fazer mal a vocês.
Mesmo se houver resistências, mesmo se houver o que, à primeira vista, pode parecer-lhes como detestável.
Se vocês forem além, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz sabe muito melhor do que vocês o que

ela tem que fazer, através de vocês, muito mais facilmente do que todas as suas reflexões, muito mais
facilmente do que todas as ações que vocês poderiam realizar.

***

Viver na Luz é aceitá-la totalmente.
Viver na Luz é não colocar condição ou suposição à sua Presença.

E aí, empregado com outras palavras (quer vocês nomeiem isso Absoluto, ou quer vocês não o nomeiem),
isso não tem mais qualquer importância por que vocês se excluíram do efêmero.

O efêmero, naturalmente, continua a viver, mas vocês não são mais isso.
Vocês se tornaram a Luz.

Não como uma procura seja do que for, mas porque, desaparecendo de vocês mesmos, apagando-se de
vocês mesmos, vocês se tornam esta Eternidade e esta Felicidade.

É somente a Luz que traz um contentamento permanente.
É somente a Luz que traz esta Felicidade permanente.

Nenhuma relação, nenhuma satisfação, nenhum prazer, pode rivalizar com a Luz, porque tudo o que é
satisfação é efêmero.

A única coisa que jamais é efêmero é a Luz que independe, até mesmo, da sua presença sobre este mundo.

***

Mas Acolher e Viver a Luz, neste corpo, tendo a oportunidade de estar encarnado, durante este período, é um
privilégio enorme, porque esse privilégio dá a vocês a oportunidade (como isso foi dito) de transmutar este

corpo, de transmutar esta matéria, de fazer Ascensionar o que era sombra, pela transcendência da Luz.
O contentamento da Luz jamais cessa, porque ele é permanente.

É o que nós propomos a vocês, durante as nossas Comunhões, durante os nossos contatos.
É isso que é capaz de superar os sofrimentos, as resistências, as hesitações, o uso de subterfúgios.

Deixar trabalhar a Luz em vocês, desprender-se de si mesmos, é Viver na Luz.
E Viver na Luz permite a vocês, sem renunciar a esta situação ou a esta condição humana, transcendê-la,

amplamente.
Isso dá um sopro novo.

Isso dá uma Alegria, muito além de qualquer alegria usual.



Isso dá, efetivamente, uma permanência e o sentimento de que, nesta permanência, existe algo indestrutível,
que não depende nem da sua idade, nem de nada do exterior, nem mesmo do interior, no nível do seu estado.

É ao que, cada vez mais, a Luz vai chamá-los.
É ao que, cada vez mais, vocês estarão submetidos ou resistentes a isso.

Esta submissão não é a perda seja do que for, mas, muito pelo contrário, a redescoberta do que vocês São,
além deste efêmero.

Então, é claro, se vocês preferirem permanecer no efêmero, é a sua Liberdade.
Porque a Luz não pode convencer vocês.

Ela está simplesmente aí e cabe a vocês reconhecê-la.
Cabe a vocês aceitar que o efêmero é efêmero e que a Luz é Eterna.

***

Eu já falei sobre este Caminho da Infância, através da Humildade e da Simplicidade.
Mais do que nunca, hoje, isso é cada vez mais verdadeiro.

Não somente cada vez mais verdadeiro, mas cada vez mais evidente.
Se vocês aceitarem não mais ver, simplesmente, o seu interesse pessoal, mesmo se este interesse pessoal

for aquele que vocês chamam de espiritual, mas, sim, remetendo-se completamente à Graça.
Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar que os medos, podendo estar ainda presentes, se afastam de

vocês bem depressa.
Vocês irão constatar também que vocês não têm que compreendê-los, nem que combater, mas que eles se

afastam de vocês, assim como todas as sombras se afastam de vocês pela própria ação da Luz.
A Vida na Luz põe fim às sombras.

A Vida na Luz põe fim às faltas, às interrogações.
A Vida na Luz põe fim ao efêmero, enquanto permanecendo neste efêmero, por enquanto.

Cabe a vocês decidir.

***

Como nós repetimos (umas e outras, assim como os Anciãos), ninguém pode atravessar esta Porta no lugar de
vocês.

Lembrem-se, também, de que nesse momento, trata-se de uma Porta coletiva, para o conjunto da Humanidade
que está encarnada, que se aproxima de vocês a grandes passos.

Então, é claro, para o conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que não estão,
eu diria, nas mesmas condições, ver isso é por vezes (e será para muitos) uma renúncia impossível, por que
eles estão tão confiantes de ter a condução das rédeas, de conduzir a sua vida, de dirigir a sua vida, de pagar

os frutos de suas ações passadas ou futuras, ao passo que nada disso é real.
Tudo isso apenas representam crenças e ilusões.

Cabe a vocês se extraírem e cabe a vocês também (através do que vocês São, estando Transparente à Luz e
vivendo na Luz e em Luz) mostrarem que essa é a Verdade, o Caminho e a Vida e que, de forma alguma e

jamais, a vontade da pessoa poderá se igualar, nem mesmo se aproximar da Verdade da Luz.
Ser Humilde, reconhecer isso, é pôr fim ao pesadelo, é pôr fim ao sofrimento, é pôr fim a todas as ilusões.

Não por qualquer vontade pessoal, mas, sim, pela ação direta da Graça na Luz.

***

Então, é claro, como vocês sabem, existem resistências.
Essas resistências que nem sempre são pelo fato da sua vivência, das suas experiências, mas que estão

inscritas até mesmo pelo próprio fato da sua presença no efêmero desta vida.
Mas vocês sabem que este efêmero não persiste, já que ele é efêmero.

Então, por que vocês não se voltam imediatamente para a Luz, deixando-a trabalhar em vocês?
Lembrem-se de que vocês não podem se apropriar da Luz.

Lembrem-se de que vocês se tornam Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo na Luz
e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz.

Porque, enquanto vocês fizerem isso, vocês se afastam da Liberdade, vocês se afastam da autonomia e vocês
se afastam, sobretudo, da Humildade.

A Humildade é Transparência.
Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.



Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.
Mas, obviamente, os medos são os elementos que podem por vezes impedir de ver isso.

Mas isso será cada vez menos verdadeiro, pois é muito simples, em última análise: ou vocês se tornam Luz e
vocês vivem na Luz, ou vocês resistem à Luz.

E os marcadores são muito evidentes: por que, se vocês resistirem à Luz, vocês não estão na Paz.
Se vocês viverem na Luz, vocês estão na Paz.

Não há alternativa.
E é muito simples saber se estamos na Paz ou não.
Não há que se colocar questão, que se interrogar.

Não há necessidade de tomar a sua temperatura ou de se olhar em um espelho.
A Paz está aí ou ela não está aí.

E se a Paz estiver aí, vocês estão vivendo na Luz.
E se a Paz não estiver aí, então, vocês estão resistindo.

Isso vai se tornar muito fácil de ver, cada vez mais evidente, para vocês como para todos os Irmãos e Irmãs
que vocês cruzarem sobre este mundo.

***

As circunstâncias exteriores (da Dissolução final deste mundo) jamais poderão afetá-los.
Os Elementos, quando eles trabalham através dos Cavaleiros, como isso foi nomeado, não poderão tocar

nenhum fio do cabelo de vocês.
Vocês podem estar ao lado de um raio, vocês podem estar ao lado de um vulcão e vocês não serão afetados

de forma alguma.
Aí está a Paz e o Poder da Luz, que necessitam do desaparecimento de todo o poder da pessoa.
E de fato, em última análise, excluir-se do efêmero e viver na Luz, significa renunciar ao seu poder.

A Verdadeira Mestria está aí.
Ela não está na expressão de um poder sobre vocês ou sobre outra pessoa.

Vocês estão, efetivamente, no que foi chamado de Abandono do Si.
Então, o que podia, talvez, parecer-lhes difícil para apreender ou para viver, durante esses poucos meses que
acabam de transcorrer, vai se apresentar a vocês com tal evidência e com tal clareza que, em breve, mais do

que nunca vocês não poderão dizer que vocês não sabiam e isso, muito antes do Anúncio de MARIA.
Isso acontece nesse momento.

A ação dos Cavaleiros é isso: ela permite justamente se ver, ver-se claramente e, de algum modo, avaliar-se
sem se julgar.

E esta medida, ela está ligada à qualidade e à quantidade de Paz que vocês têm, que vocês são (ou que vocês
não têm ou que vocês não são).

Na realidade, isso é extremamente simples, mas extremamente complicado para aquele que permanece
confinado em suas crenças, confinado na sua personalidade, confinado nos seus medos.

Os Anciãos (e, em particular, na sua filosofia oriental) lhes disseram que vocês não eram esses medos, que
nada do que pode se manifestar à sua Consciência, com relação ao medo, a um sofrimento, ou a uma doença,

diz respeito a vocês.
Isso se refere apenas ao efêmero, o efêmero deste corpo, o efêmero da sua história.

Mas nem a sua história, nem o seu corpo, são Eternos.
Somente a Luz é Eterna.

***

Então, viver na Luz é não mais ser afetado, de maneira alguma, pela vontade pessoal, pelos sofrimentos
pessoais, pelos sofrimentos do ambiente.

Viver isso é estar Liberado.
Viver isso tem por testemunha a Paz.

Cabe a vocês fazer a Paz, em vocês, mas também cabe a vocês deixar a Paz se instalar e se manifestar.
Vocês não podem controlar a Paz.

Vocês não podem controlar, do mesmo modo, algumas das suas funções deste corpo.
Se vocês aceitarem e compreenderem isso, então tudo irá se tornar cada vez mais fácil.

Assim é o Caminho da Humildade, o Caminho da Simplicidade.
Então, vocês irão ousar Ser o que vocês São?

Então, vocês irão ousar renunciar a todo o poder, renunciar a toda a vontade?



Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que isso é impossível.
Naturalmente, o que é ordinário e efêmero vai dizer-lhes que vocês têm que fazer isso ou aquilo, que vocês
têm obrigações, que vocês têm necessidade de controlar tal coisa ou tal pessoa, e vocês irão se guiar por

esses palpites.
Mas a Verdadeira Vida não está aí.

Isso não irá impedi-los depois, efetivamente, de exercer o que a Luz diz a vocês.
É simplesmente, como lhes disse BIDI, uma questão de olhar e de ponto de vista, mas o ponto de vista

superficial: ou o ponto de vista da pessoa, ou o ponto de vista da Luz.
E a Luz será sempre muito mais Inteligente do que o mais inteligente dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

***

Excluir-se para viver na Luz é renunciar ao efêmero.
Essa renúncia, ainda uma vez, não é morrer para a sua vida ou seja para o que for.

É simplesmente ter a Lucidez de aceitar a ação da Luz.
Então, como vocês sabem, esta Luz, ela chegou de cima, do Céu, ela chegou da Terra, ela chegou da ação da
Graça, ela chegou também do que vocês são, justamente, além deste efêmero e do que, durante muito tempo,

nós tínhamos perdido a consciência.
Restava apenas a esperança de um futuro melhor ou de um caminho que tivesse nos devolvido à nossa

Verdade.
E isso está aí, agora, isso está totalmente aí.

Basta desviarem-se de vocês mesmos, desviarem-se das suas dúvidas, do que foi denominado seus medos,
suas crenças, suas adesões seja ao que for ou a quem for.

Aí está a Autonomia e a Liberdade, como dizia o Ancião, o IRMÃO K.
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês se colocarem na Luz ou no efêmero.

A consequência não é a mesma.
Vocês estão na Paz?

Se vocês estiverem na Luz, vocês apenas podem estar na Paz.
Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem as dores,

sejam quais forem os sofrimentos, isso não se refere mais a vocês.
Há na Luz e na vida na Luz, muito mais do que uma esperança: há uma plenitude.

Esta plenitude não pode ser comparada a nada do ser humano e, no entanto, ela é bem real.
Então, cabe a vocês ver.

***

Mas o Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, vai se tornar cada vez mais premente e, também, cada vez mais
evidente.

E, aí também, são vocês que atravessam a Porta, são vocês que permanecem na resistência, no medo e no
sofrimento, ou são vocês que se colocam diretamente, na vida, na Luz.

Para isso, é preciso renunciar a vocês mesmos, à sua história, a qualquer posse.
Vocês são capazes disso?

Sim, todos vocês são.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente.

Então, quando isso for cada vez mais evidente, isso deverá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil, em
todos os níveis.

Se isso se tornar cada vez mais difícil, então olhem, olhem o que está operando em vocês, sem julgamento,
mas sem complacência, sem condenar.

Simplesmente, estar lúcido do que atua, em vocês, neste efêmero: a manutenção do efêmero, a resistência, o
medo e o sofrimento ou então a Paz, a Plenitude e a Alegria da Luz.

Vocês estão apegados a vocês mesmos?
Vocês estão apegados seja ao que for?

Ou então, vocês aceitam desprender-se, pela vontade da Luz, completamente?
Não haverá mais meias-medidas.

Isso será cada vez mais um ou outro.
Como isso foi dito pelos Anciãos, por outras Estrelas: vocês não podem permanecer lagarta e borboleta, e isso



vai se tornar cada vez mais evidente, cada vez mais percuciente, porque o Amor os quer por inteiro.
O Amor os quer inteiramente por que é o que todos nós somos.

Mas este Amor não é o amor tal como vocês vivenciaram.
Este Amor não é o que vocês pensam do amor.

Este Amor não é semitom.
Ele não é um apego.

Ele não é sequer uma relação.
Ele é uma Doação total, do Si.

Vocês estão prontos a renunciar a tudo?
Vocês estão prontos a responder ao CRISTO, como ele dizia: “Deixe os mortos enterrar os mortos. Venha e

siga-me.”.
Não há alternativa.

***

Vocês não poderão (e cada vez mais), vocês não poderão mais usar de subterfúgios, temporizar, vocês não
poderão mais negociar, vocês não podem mais e vocês não poderão mais adiar, pois a Luz está cada vez mais

premente.
Ela os quer na totalidade, ela os quer não no sentido de uma posse, mas para restituí-los ao que vocês São.  

E para isso é preciso ser Humilde, para isso é preciso excluir-se do efêmero.
É preciso aceitar desaparecer.

Aí está a grandeza.
Aí está a mestria.

Ela não está mais seja no que for, e isso vocês vão ver realmente, face a face.
Vocês não poderão mais ignorar.

Vocês serão obrigados a ali encarar, mesmo se vocês tiverem rejeitado isso.
Aí está o que poderíamos chamar, nos tempos antigos e do meu tempo, de ‘julgamento final’.

Mas não há qualquer julgamento.
Ou vocês vivem na Luz, ou vocês resistem.

Ou a Paz está aí.
Ou o medo está aí.

E isso será decidido cada vez mais de maneira categórica: é um ou outro, mas isso será cada vez menos os
dois ou a alternância dos dois.

Cabe a vocês, portanto, posicionar-se.
Cabe a vocês decidir.

Ninguém, como nós dissemos a vocês, pode fazê-lo no seu lugar.

***

Estar na Luz é aceitar perder tudo o que pertence ao efêmero, não no sentido de um luto, mas é, sobretudo, a
perda de todas as ilusões.

Pela vivência direta de que tudo o que vocês vivem (quer sejam as suas atividades, os seus pais, os seus
filhos, os seus próximos, o mundo) é apenas efêmero, enquanto que no que todos nós somos, nada há de

efêmero.
Certo dia, um dos Anciãos lhes disse: “não é para vocês desaparecerem, mas o mundo.”.

Vocês devem desaparecer de vocês mesmos, nesta parte limitada que se refere ao mundo e às suas
interações.

Vocês irão ver, tudo isso, cada vez mais claramente, e lembrem-se de que além dos Sons nos seus ouvidos,
nas diferentes comunicações, de que além do que foi denominado suas Vibrações, nas diferentes partes do

seu corpo, a principal testemunha não é nada mais senão a Paz ou a ausência de Paz.
 Isso será o seu guia para ver se vocês estão instalados na Luz, ou se vocês ali ainda não estão.

Deste ponto de vista, não julguem, não condenem.
Aceitem simplesmente que as coisas sejam assim, no momento preciso em que vocês tomam consciência e,

simplesmente, adaptem-se ao que deve sê-lo.
Excluir-se do efêmero.

Manter o efêmero.
Viver na Luz ou viver sem Luz.

Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.



Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.

***

Lembrem-se do que lhes disse MARIA: “quanto mais esse tempo durar, mais vocês devem agradecer.”.
Não tenham pressa, porque quanto mais esse tempo durar, mais vocês têm a oportunidade, vocês como o

conjunto dos Irmãos e Irmãs que estão encarnados, de realizar a Luz.
Então, rendam Graças por esse tempo que se instala.

Rendam Graças pelo local em que vocês estão, aí onde vocês estão neste mundo.
Rendam Graças pelo que acontece em sua vida, mesmo se isso lhes parecer terrível.

Isso é apenas o olhar do momento, mas não da Eternidade.
Por que, o que pode parecer terrível, no momento, contribui, de maneira total, para a sua Liberdade.

Mesmo se isso não lhes parecer assim em um primeiro momento.
Lembrem-se de que vocês não podem ver tudo no efêmero.

Quer vocês sejam afetados pelo efêmero, pelos medos, pelas perdas, pelos apegos e pelos desapegos.
Mas, como nós lhes dissemos, o que chega é realmente a Luz.

O que chega não é um julgamento, ainda menos um castigo, mas, sim, o retorno total da Vida, na Luz.
Se vocês aceitarem esse princípio (não como uma crença, mas começando a Vivê-lo), tudo irá se tornar cada
vez mais fácil e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que somente o medo cria a resistência, que somente

o medo pode arrastá-los, de novo, no efêmero.
Lembrem-se: o medo ou a Paz.

Todo o resto é inútil, todo o resto não é importante.
Será que a sua vida, será que o seu pensamento, será que o desenrolar da sua vida, está na Luz?

Não conforme o que vocês pensariam que deve ser a Luz.
Mas será que a sua Consciência está preenchida de Luz?

Será que os seus pensamentos estão preenchidos de Luz?
Se sim, então a Paz está aí.

Se a Paz não estiver aí, significa que o medo está aí, mesmo se vocês não quiserem admiti-lo ou reconhecê-
lo.

É preciso admitir, é preciso reconhecer, sem julgar, porque assim que vocês aceitam ver, já é uma colocação
na Luz.

Assim que vocês aceitam reconhecer, a Luz está aí.

***

Eis alguns elementos que eu tinha para transmitir a vocês.
Permitam oferecer-lhes a minha Presença, ao lado de vocês, neste ato de Comunhão e de Abandono à Luz.

Façamos isso agora, se vocês quiserem, e eu lhes digo até um outro dia.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA e eu abraço vocês.

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

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article207b.html

17 de agosto de 2012
(Publicado em 18 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e Irmãs em humanidade, recebam e acolham a Paz e o Amor.
Eu venho me exprimir como Estrela AL e também como organizadora do Manto Azul da Graça.

Venho falar-lhes do Presente do Amor e, através de minhas frases, espero que isso chamará, em
vocês, uma melhor clareza em relação ao que vocês desejam  viver, em relação ao que vocês
desejam estabelecer.

Nós todos sabemos que todos os nossos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, buscam o Amor e que
qualquer caminhada dita espiritual tem por objeto o Amor. E mesmo toda caminhada, em meio à vida,
mesmo visando a satisfação das coisas as mais materiais, definitivamente, não é justificada senão
pelo Amor, mesmo se muitos aí se arranjam mal.

O Amor se vive, não se define. Mas, no entanto, é possível dar-lhes os elementos do que ele não
é. O verdadeiro Amor, o Amor Vibral não pode em nenhum caso vir de um passado, ou se projetar
em um futuro, porque então não é mais o Amor.

O Amor está apenas no instante presente, despojado de todo passado e de todo futuro, de
todo desejo. Então, é claro, todos, quando estamos encarnados, buscamos o Amor de diferentes
maneiras, o mais frequentemente projetando nossas próprias falhas, que seja em uma relação
amorosa, que seja para nossos antepassados, descendentes, nosso trabalho.

Em definitivo, nós não fazemos senão buscar o Amor. Mas, o mais frequente, nós não o buscamos
ali onde ele está porque o Amor não pode jamais estar na razão. O Amor não pode jamais ser
razoável ou então não é o Amor.

O Amor não se pode vivê-lo de outra forma senão no presente, na magia do instante presente. E
esse Amor Vibral não depende de nada além do que todos nós somos, além de nossas projeções,
de nossas falhas.

E posso dizer também que o Amor é um Presente porque é a mais bela das coisas que vocês podem
viver. Então eu os chamo a se definirem e a se situarem porque o Fogo Celeste, assim como
chamou MIGUEL, é Amor.
Ele vem restituí-los a vocês mesmos. Ele vem restituí-los à sua Eternidade, à sua Alteridade e a
essa Indizível Alegria que eu já tive ocasião de exprimir, numerosas vezes, entre vocês.

O Amor se autossustenta dele mesmo. Ele não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma
satisfação de qualquer desejo que seja.
Ele nasce em vocês e ele nasce de vocês, em seu Templo, em seu Coração.O Amor é Graça. Ele
é florescência e plenitude.
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E a fonte do Amor, é claro, não pode ser senão você mesmo. Todo Amor que não nasce de você
mesmo, por você mesmo e em você mesmo, não é o Amor, mas sua falta.

Então é claro, tendo esquecido nossa própria natureza quando encarnamos,nós temos tendência
a criar um amor que se projeta através das ligações, quaisquer que sejam, através de algo que
nos agrada. Mas esse amor não é o Presente do Amor porque ele se situa na satisfação de alguma
coisa. Ele se situa em um projeto. Ele se situa no estabelecimento de um objetivo. Esse objetivo
sendo, por natureza, deslocado no tempo ou, em todo caso, na perpetuação do que é vivenciado no
instante presente, é, portanto dependente do tempo, que isso seja para um filho, uma profissão, uma
relação amorosa.

As diferentes experiências que vocês talvez puderam viver tem-lhes feito se aproximarem da
natureza do amor que não depende de nada mais do que todos nós somos. É desse Amor que eu
falo.

E esse Presente de Amor é o mais belo dos presentes que vocês possam se conceder na
condição, é claro, de não vê-lo em outra parte senão no instante presente, em outra parte
senão na Alegria e no Samadhi.

O que quer dizer, por dedução, que todo amor humano, que todo amor que vocês projetam sobre um
objeto, sobre uma ocupação, em definitivo, não é verdadeiramente o Amor.
Nós lhes exprimimos durante todos esses anos que o Amor era o Fogo do Coração, que era uma
Vibração e que era um estado não ordinário embora não extraordinário. Não ordinário porque a
maior parte de nós perde a realidade.
Portanto, o que eu quero fazê-los interrogar, é se perguntarem realmente qual é sua meta, qual é
seu objetivo, além das lembranças, além das memórias. Qual é seu motivo? O que vocês
buscam?
O que vocês esperam?

Geralmente o Amor é um ideal. Mas então esse ideal jamais atingido vai tentar ser aproximado pelos
conhecimentos, pelas práticas. O que quer que vocês façam, o que quer que vocês empreendam, se
isso não está instalado no instante presente, não pode haver Amor. Não pode haver senão desejo,
projeção e fuga. Fuga de que? Justamente desse Amor.
Porque esse Amor, que é o verdadeiro Amor, não dependerá jamais das satisfações desta vida que
nós temos experimentado. Ele não dependerá jamais de um filho, de um familiar, de uma ocupação
ou de qualquer satisfação.
O Amor não é simplesmente um prazer: ele é, lembrem-se, o que nós somos. E viver isso, uma
vez, em totalidade, não pode jamais fazer de vocês alguém que era como antes ou como na
véspera, mas um novo homem ou uma nova mulher. E o que vem é, realmente, Amor.

Muitos de vocês têm vivido experiências, que seja no Fogo do Coração, com o Manto Azul da Graça
ou com a Onda da Vida, que os tem conduzido a viver os Samadhis ou os Êxtases, ou mesmo
Santinilaya, assim como eu exprimi.
Então, o que vocês querem? Ser esse Amor ou vocês querem possuir esse Amor? Isso não
é verdadeiramente a mesma coisa. Qual é seu objetivo? Quem são vocês?

Mais do que nunca os elementos que se mobilizam, em vocês, como sobre a Terra, vão levá-los a
se colocarem e a colocar a vocês essa questão e não para aí colocar um resposta toda feita
(resultado de suas cogitações), mas sim para situá-los através de sua Vibração ou de sua
consciência.

Retenham que o Amor não poderá jamais ser amanhã e muito menos ontem. Ele só pode ser quando
vocês estão liberados, justamente, do ontem e do amanhã.
Em definitivo, nós lhes temos dito: há somente o medo ou o Amor.
Como vocês querem ser Amor se vocês estão no medo? Como vocês querem reivindicar essa
procura de Amor (que é o que todos nós somos) e deixar um medo qualquer aparecer?

O Amor não conhece o medo. O medo não conhece o Amor. Eles estão muito exatamente em
oposição porque o medo é resultado do passado. Ele é resultado de um receio do futuro. Enquanto
que o Amor não conhece nem passado, nem futuro.
Isso está bem longe, é claro, do amor tal como todos nós podemos defini-lo em nossas relações, em
nossas interações, em nossas ocupações.

O Amor não é uma satisfação. O Amor não é um objetivo. O Amor é o que nós somos,



realmente.
Então, como nós lhes dissemos, é ou o medo, ou o Amor. E, cada vez mais, isso vai lhes aparecer
como a única verdade possível.
Todo o resto, todos os conhecimentos, toda a história, todas as buscas são vãs porque nenhuma
busca poderá fazê-los descobrir o Amor.

Então, é claro, o humano, em um corpo, é muito forte em imaginar e crer que o amor vai vir do
exterior, que se vai conquistar o Amor, que ele é resultado de um conhecimento, qualquer que ele
seja. É falso.
Mais do que nunca vocês vão verificá-lo por vocês mesmos.  O Amor não pode nascer de outra
coisa senão do que vocês São e esse Amor se traduz pelo que eu chamei Shantinilaya.

É claro, as experiências do Samadhi e dos diferentes Samadhis os fazem se aproximarem disso, de
maneira mais ou menos intensa e com mais ou menos acuidade. Mas vocês não podem pretender
ser Amor e ser medo. É um ou o Outro. Vocês vão constatá-lo por vocês mesmos.
O Amor não tem necessidade de qualquer justificativa, de suas vidas, de seus objetivos ou de suas
histórias.  O Amor é independente de qualquer história, de qualquer projeção: ele nasce de vocês
mesmos e por vocês mesmos.

Dito de outra forma, há somente vocês que podem atravessar essa porta e para isso,
efetivamente, é necessário se Abandonarem, Abandonar o Si.Quais quer que sejam os
critérios morais ou sociais que vocês possam adotar em suas relações, se vocês não se
Abandonam, vocês não podem viver o Amor. Vocês projetam o Amor, mas vocês não o
vivem. Assim, os testemunhos são incontáveis. Que seja, como eu disse, pela Onda da Vida ou
Pelo Canal Mariano ou pelo Fogo do Coração, tudo isso são convites para ser Amor.

O Amor não é ser gentil com as pessoas que os rodeiam. O Amor não é estabelecer relações
que vocês possam qualificar de justas, pois elas podem ser muito injustas, exatamente, para
aqueles que estão diante de vocês.

E o Amor, ele será sempre justo e ele não depende de nenhuma de suas concepções, de
suas ideias, de seus pensamentos. É um estado: essa Infinita Presença, essa Última Presença,
esse Samadhi e essa Paz extraordinária que eu demonstrei em minha vida porque eu era Amor.
Então é claro, aqueles que não o vivem podem qualificar isso de heresia, de estupidez e, de seu
ponto de vista, eles terão razão porque de fato vocês não podem julgar pela medida do que vocês
vivem e somente disso. Portanto, se vocês não vivem o Amor, se vocês estão instalados no
medo, vocês vão chamar isso de uma ilusão, algo que é inacessível, algo que não lhes
concerne.

As circunstâncias deste mundo, como vocês o sabem e o vivem, são particulares. Vocês chegam
ao fim de um ciclo. No Oriente, nós chamamos isso a Kali Yuga que vai ser substituída pela Satia
Yuga, uma outra dimensão que não tem nada a ver com o medo, que não tem nada a ver com algo a
buscar.  Porque a Satia Yuga é a Idade do Ouro. Ela é multidimensional. É o retorno à Unidade, à
Plenitude, que não depende, exatamente, de nenhuma circunstância, de nenhuma privação e,
sobretudo de nenhum medo.

Então, não julguem, quaisquer que sejam os elementos que tenha a viver esta Terra, a
mesma coisa pode ou gerar o medo, ou estabelecê-los no Amor. Porque, como isso foi dito, o
que se passa fora se passa dentro e não há fora, não há dentro, para o Amor. Ele está aí, ou ele
não está aí. E isso não é uma punição. Não há distância senão aquela que vocês podem colocar
entre vocês e a Verdade.

As circunstâncias deste mundo, pelo fato da liberação da Terra e do Sol, os Liberam também. Mas
ser Liberado, é antes de tudo, ser liberado dos medos e do medo, das ilusões, do conjunto dos
apegos, porque o Amor é Livre e Liberdade. Vocês não podem estar apegados ao que quer que seja
e ser Amor.
Para vocês saberem. Para vocês verem. Não com o olho do intelecto, mas profundamente:
com o olho do Coração.

Qual é seu objetivo? Não amanhã, mas aí, agora, imediatamente.
Vocês se consideram ser a consequência de seu passado, de seus traumatismos, de suas feridas?
Vocês estão submetidos a isso?
Aí, no instante presente, há somente o Amor.
Reflitam sobre isso. Não simplesmente com sua cabeça, mas aí, em seu Coração.



O que é que se opõe, agora, a ser esse Amor senão suas próprias viagens no passado ou no
futuro?
Se vocês se abstraem do que vocês creem, se vocês se abstraem de sua pessoa, então o Amor
está aí, mais do que nunca. Através de nossos contatos, nós lhes oferecemos isso. E vocês
oferecem isso.

Porque nossas Comunhões não são simplesmente experiências sensacionais ou extraordinárias,
mas bem mais, a possibilidade de abandonar toda ilusão, todo sofrimento e todo medo. Então é
claro, a pessoa que vocês são vai lhes dizer: “mas, há obrigações, há experiências que têm sido
vivenciadas ou que são para viver, há medos”. Vocês são isso? Cabe a vocês verem. Mas vocês
não podem ser o medo e o Amor.

O tempo das experiências está concluído. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de provar as
Vibrações, a Luz Vibral, o Fogo do Coração, o despertar das Coroas, a Onda da Vida, o Manto Azul
da Graça. Mas lhes é necessário agora se posicionarem e isso, de maneira irremediável, definitiva
e total. Esse é o Apelo da Luz. Ele não vem obrigá-los ao que quer que seja.

Esse Apelo, que precede o Apelo de Maria, vem apenas lhes pedir para vocês iluminarem
vocês mesmos. Além de qualquer comunicação com seus Irmãos e suas Irmãs, além de qualquer
de suas relações.

Lembrem-se: nós repetimos muito frequentemente que vocês São Amor.
Então o que é que pode se opor para viver o que eu vivenciei em minha última encarnação?  O
medo.  Não há outro elemento. O medo da perda. O medo do desconhecido. O medo de viver
sofrimentos. Não há nada mais do que isso. Mas esses medos não estão inscritos no instante
presente. Eles apenas traduzem o que vocês nomeiam memórias ou projeções que não podem vir
senão da personalidade e não do que vocês São.

Então é claro, enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso parece inapreensível, totalmente longe
de suas vidas em encarnação. E o mental encontrará sempre desculpas para dizer que vocês não
são dignos, que há muitas feridas, muitos pesos, muitos medos, muitas interferências. Mas são
falsas desculpas.

O Apelo da Luz, o Apelo de nossas Presenças, vai se tornar tão intenso e tão denso que
vocês não poderão mais fingir nos ignorar ou fingir nos buscar enquanto nós já estamos em
vocês.
Mais do que nunca a vida, aqui mesmo, sobre a Terra, vai lhes pedir para se declararem; medo ou
Amor. Paz ou apreensão. Shantinilaya ou a raiva.
Shantinilaya ou a dúvida. Shantinilaya ou fugir não sei para onde.
Todas as circunstâncias de suas vidas, quaisquer que elas sejam, são destinadas somente
a colocá-los face a isso.

Eu os lembro que o conjunto da humanidade, de nossos Irmãos e de nossas Irmãs quer eles o
queiram ou não, serão Liberados, mas as circunstâncias dessa liberação serão profundamente
diferentes e nós contamos com vocês enquanto Libertadores da Terra.

Não procurem compreender porque há medo. Não procurem saber de onde vêm esses medos.  Eles
fazem parte da encarnação, para cada Irmão, cada Irmã. Nós todos temos sido os mesmos, desde
séculos, desde milênios, atados, justamente, pela privação do Amor.

Hoje, o Amor está aí. Portanto, cumpre somente a vocês não mais manterem, justamente a vocês
mesmos, não mais acreditarem no que quer que seja, não mais buscarem o que quer que seja, mas
de Serem esse Amor.  Não pela vontade, não por uma compreensão, mas simplesmente saindo de
todo passado e de todo futuro.
É claro, as circunstâncias deste mundo, nós não lhes escondemos, vão tornar-se muito particulares
e nós sabemos todos também que é nos momentos às vezes os mais difíceis, que as resistências
caem, que tudo o que nós mantínhamos, e que nos tinham, e que desaparecem, nos tornam Livres.

O Amor é Liberdade e não confinamento em um contexto. A Liberdade do Amor é o presente
do Amor. Ele está aí. As Portas foram abertas. A Terra foi Liberada. O Sol foi Liberado.
Nós estamos cada vez mais próximos de vocês e nós estamos aí, justamente, para
testemunhar o Amor, como vocês São o testemunho do Amor.



Tudo está em vocês, porque o mundo está em vocês, porque o criado está em vocês, porque eu
estou em vocês. Mas para isso é necessário cessar de acreditar ser simplesmente essa vida, é
necessário cessar de acreditar que vocês vão poder se alimentar de Amor mantendo simplesmente
essa vida, mesmo no contexto de uma vida que vocês poderiam chamar bem preenchida em
qualquer área que seja. O Amor não tem o que fazer de tudo isso.

O Amor preenche Tudo, na condição de esvaziar todo o resto, tudo o que é medo, tudo o que é o
programa de vida de encarnação. Vocês todos sabem que vocês não são o que nasceu e o que
morrerá um dia. Enquanto vocês acreditam que vocês devem capturar o Amor, vocês não são o
Amor.

O Amor não se captura, ele é Livre e sejam vocês mesmos Livres.
É claro, não há nem responsabilidade, nem culpabilidade, mesmo do que lhes foi exposto por alguns
Anciãos, referente a essa Kali Yuga e esse confinamento.  Mas, hoje, é necessário ousar, como
disse o Comandante (ndr: O.M. Aivanhov), sair da prisão e não se sai da prisão de outra forma a
não ser vendo a prisão.

O Apelo da Luz, o Fogo Celeste, O Apelo de MARIA, a Liberação da Terra e a Ascensão da Terra,
não são nada além da tomada de Consciência da Liberdade, da Natureza Essencial do que É A
Vida, quer dizer Amor e Luz.

Mas não o Amor e a Luz que vocês desejariam (através de um conhecimento ou uma prática), mas o
Amor e a Luz que fluem naturalmente, sem nada buscar.

Shantinilaya está aí e em nenhuma outra parte. Shantinilaya não pode resultar de nenhuma busca e
de nenhuma tomada de posse do que quer que seja. Isso, a Luz vem lembrá-los. O Fogo vem
lembrá-los. Os Cavaleiros estão no trabalho em vocês, antes de qualquer coisa, uma vez que o
próprio mundo está em vocês.

Do medo, resulta o julgamento. Do medo, resulta a condenação de vocês mesmos. Se vocês
querem ser Livres, se vocês querem ser Amor, então deixem o resto Livre. Não há
compromisso ou obrigação que manter em relação a esses mecanismos da Consciência.
São somente falsos pretextos e crenças.

Enquanto vocês acreditam que são tributários de qualquer circunstância que seja, vocês não estão
Livres e vocês estão no medo, mesmo se vocês não querem admiti-lo. Então, torna-se cada vez
mais manifesto, e muitas vezes durante seus dias, há momentos em que o medo está aí e
momentos em que não há mais medo.

Nesses momentos de Paz, em que o corpo não existe mais, em que o mental não está mais
presente, a Verdadeira Liberdade está aí. É necessário abandonar o Si, abandonar-se à Luz,
abandonar todos os medos. Enquanto vocês consideram que existe um medo, é que vocês o
mantêm, mesmo se vocês fazem de tudo para se livrarem. Mas não se livra dos medos, encontra-se
simplesmente o que se É, quer dizer o Amor.

E o Amor deve resultar da Transparência a vocês mesmos  na Humildade, na Simplicidade a
mais total. Enquanto vocês têm a vontade de manter alguma coisa ou alguém, essa alguma
coisa ou esse alguém os segurará, um dia ou outro.

Ser Amor, é viver essa Paz SupremaSer Amor, é viver essa Paz Suprema, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês
digam. Não esqueçam que este mundo é um sonho, uma projeção da Consciência no exterior dela
mesma e que nós todos temos (mesmo se nós somos Um), sobre este mundo, um sonho diferente,
uma maneira de ver diferente e vocês não encontrarão jamais um acordo  durável entre dois seres
em uma família, porque os sonhos são diferentes.

Mas o que sustenta o sonho é o Amor e o Amor não é um sonho.
Portanto olhem seus medos, admitam-nos, mas vocês não São isso. É isso que vem lhes dizer, com
insistência, o Fogo do Céu, nossos contatos e nossas Comunhões. Nós estamos aí porque nós
somos a prova viva do Amor, que vocês também São.
Portanto, mais do que nunca, o que quer que vocês façam nessa vida habitual e ordinária, façam
com Amor, não no sentido de algo para fazer o bem ou para respeitar, mas bem mais porque o Amor
é sua Natureza e nossa Natureza de todos, sem nenhuma exceção.
E lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva aE lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva a
circunstâncias opostas ao Amor.circunstâncias opostas ao Amor. É justamente a ignorância de sua própria Natureza que
conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta



conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta
de conhecimento do presente do Amor. Isso vai bem além do perdão, e ainda mais além de qualquer
julgamento: é ver além da aparência, ver além da forma, ver além da história. É colocar a si mesmo
na Transparência, porque sendo Transparente, não interferindo com o passado, com o futuro, com a
pessoa que vocês desempenham sobre esta Terra, o Amor está aí.

É tudo isso que se desenrola agora e que vai se desenrolar de maneira cada vez mais palpável para
vocês. Vocês não podem manter um apego e ser Amor.
Vocês não podem manter uma ilusão e estar em Shantinilaya. Vocês não podem mentir a vocês
mesmos nem mentir a ninguém. Aí está a Ressurreição, aí está essa Transubstanciação, ela
não está em outro lugar.
O Amor não se pode apropriar nem prender, uma vez que é justamente o inverso: uma dádiva e uma
restituição. Dádiva de si a si mesmo, além da pessoa e do Si, Transparência total. Nada a guardar
para si e em si, nada prender e nada projetar.

A Inteligência da Luz, da qual nós temos falado, tornar-se-á sua evidência a partir do instante em
que sua inteligência humana não interferir mais. Não há nenhuma obrigação, não há nenhuma
justificativa que faça face ao presente do Amor, mas ainda uma vez, é vocês que decidem. Ninguém
pode fazê-lo em seu lugar.

O que vem é o justo retorno da natureza das coisas, da natureza dos mundos, da natureza da Vida,
da criação e do incriado. Nada além. Nenhuma ilusão poderá prender, nenhum efêmero poderá se
manter, no presente do Amor. É a única questão que fica para se colocar. Não é mais uma escolha,
mas um posicionamento: vocês São Amor, vocês realizam o que vocês São, ou vocês persistem no
medo e nos apegos. Vocês persistem na satisfação dos desejos, de seus objetivos, ou então vocês
São Amor.
E se vocês são o que vocês São, realmente, vocês constatarão, muito facilmente, que a
Inteligência da Luz e do Amor não os impede de forma alguma de continuar a viver, até o momento
em que a Luz e o Fogo Celeste farão sua obra, que os reconduzirá à Verdadeira Vida, aquela
que não é efêmera, aquela que não depende de nenhuma causa, de nenhuma interrogação, de
nenhuma história.
De maneira cada vez mais acentuada, seus dias e suas noites vão se preencher, preencher-se de
contatos, preencher-se de Alegria, tão mais facilmente quanto vocês olham os medos que se
distanciam, os apegos que desaparecem.

Vocês estão em um sonho coletivo e cada um tem seu sonho.
Mas o sonho coletivo, como vocês o sabem, está ligado a um confinamento em que tudo foi
pensado, regido em seu lugar e onde a palavra mestre é ausência de Liberdade.
Porque definitivamente, vocês são Livres, sem Amor?
A única Liberdade é o Amor. A única Liberdade é Shantinilaya. Não há outra.

O que quer que vocês realizem,  com felicidade,  vocês não estão Livres. O que quer que vocês
tornem perfeito,  vocês não estão Livres.  Só o Amor dá a Liberdade, porque a Liberdade é Dádiva
do Amor.
Então, bem além de minhas palavras, bem além de suas interrogações, de seus questionamentos,
eu lhes direi: ocupem-se do essencial, quer dizer do que vocês São. Todo o resto decorrerá.

Não haverá mais espaço e lugar para o medo. Não haverá mais espaço e lugar para a menor
interrogação.
A satisfação será permanente em meio à Infinita Presença e o Absoluto. Vocês viverão que vocês
não São nem esse corpo, nem essa carne, nem essa pessoa, não os rejeitando, mas sim os
aceitando totalmente.

Aí está a Ascensão, aí está o Fogo do Coração e o que ele vem realizar, com sua
concordância. E isso é Alegria.
Ao contrário, a resistência à sua própria Natureza, a negação do Amor, através da manutenção de
um poder, os remete ao medo.
A Autonomia, a Liberdade são o Amor, não é pelas circunstâncias de vida agradáveis ou
desagradáveis. Não é ter a certeza de prever o que vai se passar amanhã, de ter o que comer, de
ter um teto, porque tudo isso não dura. Mais do que nunca as circunstâncias inabituais desta Terra
vão conduzi-los a vivê-lo.

Enquanto vocês quiserem prever o medo está presente. Enquanto vocês quiserem antecipar, o
medo está presente.
O Amor é Dádiva e Abandono. Vocês não podem viver o Amor enquanto existe uma outra coisa
além do Amor. Mas o Amor lhes permite viver tudo.



É esse o Apelo da Luz, o Apelo de Maria, o Apelo do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida,
que os conduz, talvez, para alguns, a viver  estados de êxtase indizíveis. É a única escolha
que é, eu os lembro, um posicionamento. Todo o resto é somente acessório e fútil, mesmo que esse
acessório e essa futilidade devem também chegar seu fim. Mas cabe a vocês definirem a prioridade
e o que é importante e essencial para vocês.

O Fogo Celeste, logo que aparecer em seus Céus, será muito tarde para se colocar esse gênero de
questão, esse gênero de interrogação. É agora que isso deve se realizar porque, como vocês o
sabem, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz ou então enquanto Libertadores, pela Onda da
Vida que vocês vivem, tudo isso se desenrolará agora para vocês.

O medo é resistência, é ilusão, porque está inscrito em meio ao efêmero, desse corpo e dessa vida.
O Amor é a Verdadeira Vida, além desta vida. O Amor não é uma sequência lógica de encarnações,
ele é o que vocês São quando vocês são Livres.

O Amor é a Liberdade.
Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?
Enquanto vocês não veem em cada outro (que seja seu filho ou o pior dos assassinos), a mesma
coisa, não há Amor, há separação e há medo.
É um desafio porque, é claro, para muitos Irmãos e Irmãs encarnados, ter vivenciado algumas
experiências pôde conduzir a um confinamento espiritual, como se vocês quisessem esconder sua
Luz no interior de vocês.
Hoje, é tempo de abrir tudo isso, é tempo de não mais se apropriar, é tempo de tudo dar.

Quando o Fogo Celeste estiver aí, vocês não poderão mais realizar isso, será muito tarde, mesmo
que vocês estejam todos Liberados.
Eu lhes falei, há algum tempo, da alma, da atração da alma para a matéria ou para o Espírito. Eu
lhes falei de Shantinilaya. Eu lhes falei de meu caminho que não é um caminho.

Lembrem-se de que não há caminho para o Amor, não há distância, cabe a vocês saber se vocês
querem estar em coincidência, em adequação com o que vocês São, na Eternidade e não mais ser
o que vocês creem ser no efêmero.
Então, seja alguns Anciãos ou aquele que intervém mais recentemente, sejam outras Estrelas, nós
todos lhes temos trazido, cada um de nós, segundo nossa vivência, aproximações talvez diferentes,
mas que levam sempre ao mesmo ponto, quer dizer ao Amor.
Vocês tiveram, como foi dito, o conjunto dos elementos, para viver, para Vibrar ou talvez para
compreender, mas lhes é necessário ir, hoje, além de tudo isso, além da compreensão, além da
experiência. É necessário se instalarem no que vocês São. É claro, para muitos isso pode
representar uma espécie de  luto.

A Ressurreição, eu os lembro, passa pela Crucificação, a perda e o Abandono de todas as ilusões,
de todos os sofrimentos, de todos os medos, das histórias.
O Amor é Livre, ele não pode estar acorrentado ao que quer que seja ou a quem quer que seja. E,
para isso, é necessário Amar o conjunto, não fazer diferença ou colocar distância entre seu próprio
filho e o pior dos assassinos. O que não é uma concepção, nem uma maneira de ver, porque o amor
é o mesmo, realmente.
Somente a moral, o medo, sua história pessoal, pode conduzi-los a crer no inverso ou a
experimentar o inverso.

Então, como CRISTO disse: “Amem-se Uns aos Outros, como eu os Amei”, quer dizer na
Liberdade, na Autonomia, no Respeito, além de qualquer noção social, moral ou religiosa. É
necessário se liberarem de todos os pesos e de todos os grilhões, não os abandonando, mas os
Transcendendo. E para isso, é necessário estar plenamente no instante presente. É necessário não
depender de nenhuma circunstância, de nenhuma ligação, de nenhuma condição e isso vai se tornar
cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês o aceitem.

Assim é o presente do Amor, porque o Fogo Celeste, como disse o Arcanjo MIGUEL É  Amor
e nada mais.
Somente o olhar efêmero pode aí ver, justamente, a destruição do efêmero.
Mas segundo aí onde vocês estão localizados, segundo seu olhar, segundo (como diria BIDI) seu
ponto de vista, o mesmo acontecimento não será vivenciado da mesma maneira, mesmo se a
conclusão é a mesma.

Ser Transparente, é Ser Amor, é não mais querer nada além do que ser isso, mesmo se todo o resto



pode se conduzir ao seu fim. Não é o mesmo ponto de vista, ainda uma vez.

Lembrem-se que, nos tempo que vêm, o que quer que seus olhos lhes deem a ver, mesmo o mais
terrível, o que quer que seu mental lhes dê a pensar, mesmo o mais terrível, tudo isso não são
senão ilusões. Mas se vocês permanecem em uma ilusão, é claro que vocês a sofrerão e o medo
estará ali. Mas se seu olhar é outro, se vocês tornam-se Transparentes, então vocês viverão a Paz
e o Amor.

Eis o que eu tinha a lhes dar enquanto estrela AL. Eu deixarei lugar, para seu Alinhamento, com
o arcanjo MIGUEL que estará de volta com vocês em acompanhamento.
Não se esqueçam que o Amor é Liberdade, não a liberdade que vocês planejam em relação às suas
obrigações, mas e Liberdade que confere a Paz Suprema.
Permitam-me Comungar ao seu lado. Será a minha maneira de manifestar o Amor e a Graça em
vocês.
Vivamos isso, se vocês o quiserem.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu os amo.
Até breve

Mensagem de Ma Ananda Moyi no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1558

18 de agosto de 2012

Tradução para o português:
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-08-18.mp3 

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Luz, instalemo-nos na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu me apresento a vocês, neste dia, enquanto Cristo MIGUEL, Regente do Logos Solar, para exprimir-lhes,
além das simples palavras que eu vou pronunciar, o que é o Fogo Celeste e a sua ação sobre o ser humano.
 Depois de terem passado três anos vivendo a Desconstrução, depois de terem escalado as nove Etapas,
depois de terem descoberto o sentido e a Essência do que vocês São, pela Vibração e pelo Absoluto, pela

Graça do Manto Azul, pela Transmutação deste corpo, hoje, o encontro com a sua Eternidade vai se
desenrolar.

O que chega é o Fogo Celeste.
O Fogo, assim como vocês puderam vivê-lo, como o Fogo do Coração, ou como talvez o vivam em diferentes

locais deste corpo humano, nada tem do fogo tal como vocês o veem sobre esta Terra.
O Fogo Celeste é Amor, o Fogo Celeste é Luz.

Ele vem permitir-lhes concluir o conjunto das suas Núpcias e restituí-los ao que vocês São antes desta
encarnação e dessas encarnações, antes mesmo da existência deste mundo e das suas diferentes formas de

vida.
O Fogo é um dos elementos primordiais portando e levando o Amor e a Luz, no seu sentido Vibral, no seu

sentido Absoluto.
Os Elementos, soltados e lançados, na superfície deste mundo, refletiram a possibilidade de fusionar de novo

o que vocês São, na Eternidade, com a sua consciência humana.

***

Esse Fogo Celeste é proveniente do que vocês nomeiam o Sol Central da galáxia, e onde este Sistema Solar
será alinhado dentro de pouco tempo.

Vários elementos (dados por nós mesmos, pelos Anciãos e pelas Estrelas) prepararam vocês, de diversos
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modos, para viver o que está chegando.
O Fogo Celeste vem queimar não a vida, mas a ilusão deste mundo, o Efêmero deste mundo.

A Luz (não aquela que vocês percebem com os seus olhos, mas a Luz do Coração e da Eternidade) é um
Fogo devorador, consumindo todas as sombras e deixando persistir apenas a Eternidade e o Absoluto.

Trata-se da fase final da Liberação deste Sistema Solar, na sua totalidade, conectando-o de novo com a Fonte,
com o seu Sol Central de origem, assim como com vocês.

***

O conjunto do que devia ser preparado e realizado o foi.
E o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres rende Graças, ainda uma vez, pela sua ação,

pela sua obra, pelo seu trabalho.
O que está chegando, visível aos olhos de todos, sensível a cada corpo humano, corresponde à Liberação

total da Consciência Unitária, assim como do Absoluto.
Somente aquele que persiste, no nível dos seus Irmãos e Irmãs, ignorando a Luz, poderá ali ver outra coisa

que a Luz.
Esse Fogo é Amor e exclusivamente Amor.

Ele vem suprir a privação do Éter à qual a consciência humana foi submetida desde várias dezenas de milhares
de anos.

As datas lhes foram dadas por vários povos primitivos (ao seu ver), por várias povos antigos, por vários
monumentos, assim como pelos profetas entre os mais esclarecidos (muito pouco numerosos), tendo

apreendido o sentido do Fogo Celeste no ser humano.
Trata-se de uma regeneração total da Humanidade, do Sistema Solar de Urântia no qual vocês estão.

A ação desse Fogo não necessita, da sua parte, de qualquer intervenção, de qualquer trabalho, porque isso é
completamente natural e não necessita mais de qualquer ação da parte de vocês.

Somente a Paz, a Tranquilidade, a Alegria são os elementos importantes para acolher “aquele que vem como
um ladrão na noite”, acompanhado de uma série de elementos, Celestes e Terrestres.

O Fogo vem Despertar e Liberar, pela Graça do Amor, o que já foi liberado, sobre a Terra como no Sol.

***

Resta, portanto, a vocês, Liberar vocês mesmos, não pelo seu feito, mas sim pela aquiescência à sua
Eternidade.

Muitos de vocês, desde algum tempo (quer seja desde as Núpcias Celestes ou, mais recentemente, desde a
Liberação da Terra e da Onda da Vida), vivem e sentem as primícias desta chegada.

O alinhamento galáctico, que vai ocorrer no final do seu ano, irá permitir esta Liberação efetiva, total,
irremediável, definitiva e irrefutável.

Não pode existir qualquer medo, qualquer apreensão, para aquele que cultivou, nele, a sua Consciência
Ilimitada e que apreendeu o sentido da Luz Vibral que lhes foi retransmitida desde o Sol Central desta galáxia,

desde 18 de agosto de 1984.
Hoje, este ciclo termina.

A preparação foi difícil, o trabalho foi eficaz, agora tudo está terminado.
O melhor da sua preparação consiste então em viver, desde já, a instalação, rápida e fugaz, em meio ao seu

próprio Choque da Humanidade, a título individual.

***

O apelo da Luz, pelas nossas Presenças ao lado de vocês, vai se amplificar.
Os sinais, Celestes e Terrestres, antecipam e anunciam o Fogo: os Sons do Céu e da Terra, a Presença da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em seus Céus.
Isso não pede, ainda uma vez, da sua parte, nada mais senão a Paz, a Alegria e a Serenidade.

 As primícias, vivenciadas por muitos de vocês neste corpo humano (que isso seja o que poderíamos nomear
a obliteração da consciência ordinária, as manifestações Vibrais da Luz, os momentos de ausência à sua
consciência ordinária), mesmo se, por enquanto, não os levaram a viver o estado final nomeado Absoluto,

estejam certos, irão levá-los a vivê-lo, quando chegar a hora.
Esta preparação, além de qualquer Alinhamento, além de qualquer meditação, visa fazer transcender e

desaparecer os últimos elementos de apego ao que é nomeado Efêmero da sua condição mortal.

***



O que chega é uma regeneração.
O que chega é o seu Renascimento, a sua Ressurreição, nas Dimensões Unificadas.

Os sintomas vivenciados pelos seus corpos, quaisquer que sejam, não são nada mais senão elementos
participando da sua Liberação final.

Nada há a preparar, na medida em que o trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores
da Luz, encurtou o tempo da Tribulação à sua mais simples expressão.

Onde vocês estiverem sobre a superfície desta Terra, as últimas barreiras, de medo, de descrença ou de
crença, caem umas após as outras.

Se vocês ficarem atentos ao que acontece, em vocês, neste corpo humano efêmero no qual vocês estão, quer
seja através das suas experiências, múltiplas e variadas, apenas faz uma única coisa: é levá-los à Morada da

Paz Suprema.
Somente os elementos de resistência ao Desconhecido (para aqueles que não são Absoluto) podem provocar,

neste corpo perecível, interrogações e dúvidas.
Não deem qualquer chance a essas interrogações e a essas dúvidas.

Quaisquer que sejam as gesticulações daqueles dos seus Irmãos e Irmãs, em pânico pela ação da Luz,
mantendo o seu efêmero, isso não deve, em caso algum, alterar ou atrair a sua atenção.

Da sua qualidade de Paz, da sua qualidade de Alegria e de aceitação, irá resultar a facilidade da sua Ascensão,
sejam quais forem as modalidades.

O que quer que se torne este corpo, ele será espiritualizado e irá lhes permitir, qualquer que seja o mecanismo,
serem Livres.

***

O que acontece em vocês acontece sobre este mundo.
Os Elementos nomeados Cavaleiros do Apocalipse, liberados sobre esta Terra, hoje, liberam-se em vocês,

aumentando as suas próprias percepções, as suas próprias experiências e os seus próprios estados.
A observação dos Elementos, na superfície desta Terra, quaisquer que sejam os nomes que vocês

empregarem à sua manifestação (que isso seja o calor, que isso seja a água, que isso seja os tremores da
Terra, que isso seja os vulcões), é apenas a antecipação do Fogo Celeste.

Onde vocês estiverem, onde vocês se situarem, nenhuma ação nefasta desses Cavaleiros poderá atingi-los a
partir do momento em que vocês soltarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à Luz, aos

Elementos e ao Fogo.
O Fogo nada destrói.

Ao contrário e ao inverso do que vocês observam durante as manifestações do fogo, com os seus olhos de
carne, sobre o que vive sobre a Terra, como os vegetais, no momento atual, não terão absolutamente os

mesmos efeitos sobre vocês.
Gradualmente e à medida da antecipação desse Fogo Celeste, pela ativação do fogo elementar da Terra, em

vocês, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a leveza, a facilidade e um sentimento de Paz crescente.
Se esta Paz não aumentar, isso os convida a olhar as resistências presentes em vocês e olhá-las, do mesmo

modo, de maneira natural.
O Fogo é transmutação e transubstanciação.

***

A abertura, pelo Arcanjo METATRON, há um ano, do impulso KI-RIS-TI, no nível da Porta KI-RIS-TI, a abertura
da Porta OD realizada pela ação do Manto Azul da Graça, tornam possível esta transubstanciação, sem

qualquer dificuldade.
Somente as resistências, inscritas em meio à personalidade, da sua história individual ou coletiva, podem

representar um obstáculo, menor, a esta Ascensão.
Não existe qualquer elemento, qualquer possibilidade, de fugir do Fogo Celeste.

Ninguém pode ali escapar porque o conjunto da Terra está Liberado.
Somente a vivência deste período, começando neste dia e acompanhando vocês até o alinhamento galáctico,

pode ver, em vocês, manifestar-se os elementos de resistência, de medo ou de apreensão.
Não existe outro modo senão observar o que acontece, sem ali tomar parte, de nenhuma maneira.

Aqueles de vocês tendo realizado o Abandono do Si, manifestado pelo impulso da Onda da Vida saindo de
novo pela cabeça, não poderão ser afetados de maneira alguma.

Se vocês aceitarem, por sua vez, para aqueles que não são ainda Absolutos, realizar isso, agora, nada irá
sobrar das suas preocupações, das suas memórias, das suas interrogações ou das suas dúvidas.



***

A Inteligência da Luz, e mais especificamente do Fogo Celeste, é tal que nada existe, em meio a este corpo
humano, como em sua consciência limitada, ou da presença do Si, que possa apreender o escopo do que se

desenrola.
Somente a ausência da procura por explicações, somente o contato com a natureza, o contato com a sua

Natureza profunda (em meditação ou outro), é capaz de dar-lhes a plena satisfação, a plena explicação, além
de todo mental, do que é para viver.

Nenhuma data deve ser buscada, porque isso pode representar, para vocês, a título individual, cada momento
dos dias, das semanas e dos meses até o final deste ano.

Existe, é claro, uma série de elementos de preservação até o momento desejável, ou desejado para vocês,
que não depende de nenhum modo de vocês.
Esses elementos são da lógica pura e simples.

A ação dos Cavaleiros sobre esta Terra desencadeia, neste momento, como talvez vocês o observem,
modificações importantes da consciência humana, que vão da perturbação mais total, à Paz mais total.

Os mares, os vulcões, as terras e os ares se revelam e irão se revelar cada vez mais, evidentemente, qualquer
que seja o olhar que vocês levarem, qualquer que seja a consciência que vocês tiverem, qualquer que seja a

sua concordância ou não.

***

O Fogo Celeste é Amor.
Ele estritamente nada mais é do que isso.

Este Amor não apresenta qualquer medida, qualquer analogia com o que vocês poderiam nomear o amor, no
sentido humano.

O que chega representa, para vocês que talvez não sejam ainda Absoluto, o Desconhecido mais total.
A humanidade será batizada pelo Fogo Celeste, Fogo da Liberdade e da Liberação.

Eu irei acompanhar isso, visíveis aos seus olhos, pela chegada de elementos nomeados meteoritos e
cometas.

Eu irei anunciar assim (além da minha Presença ao seu lado esquerdo), no céu, aos olhos de todos, os
elementos chegando sobre esta Terra.

Lembrem-se, naqueles momentos, e mesmo desde agora, de que o que chega é o Amor e a Liberdade mais
total, mais inconcebível para o mental humano, para a razão e para o intelecto.

Existe uma parte de vocês que já sabe disso, além deste corpo humano, mas inscrito neste corpo humano.
Esta parte corresponde ao que vocês nomeiam (e o que foi nomeado, em alguns ensinamentos) o Fogo

da Kundalini, o Fogo do Coração, hoje chamado de Fogo do Éter.
As partículas Adamantinas, em quantidade sempre mais considerável, irão desencadear, sobre a sua pele,

mecanismos de percepções inéditos cada vez mais intensos.
Ao aceitar esse processo, por adiantamento e por antecipação, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o

efeito sobre a sua consciência, o efeito sobre o que vocês São, na Eternidade, que vocês irão encontrar dessa
forma de maneira quase definitiva.

Mais nada deste mundo poderá atingi-los, mais nada de limitado deste corpo humano poderá alterar o que
vocês São além da ilusão.

A única preparação consiste, portanto, em observar o que pode resistir, o que pode se opor, em vocês como
no exterior.

Naquele momento, é necessário e indispensável simplesmente observar e seguir o que eu nomearia as linhas
de menor resistência, as linhas de facilidade, quanto aos seus deslocamentos, quanto aos seus movimentos,

neste corpo como sobre esta Terra.
Os sinais, manifestados à sua consciência, durante as suas noites, durante as suas meditações, os contatos,

cada vez mais prementes, pelo Canal Mariano, com vocês, irão se tornar cada vez mais flagrantes.
Os sinais do céu serão também cada vez mais evidentes, fazendo com que a certo momento, ninguém poderá

mais ignorar, mesmo se o negar, o que está prestes a acontecer.

***

Eu os convido, portanto, a cultivar ainda mais a sua Paz Interior, lembrando-os, assim, em outros termos, do
que lhes disseram vários intervenientes: vocês não São nem os seus medos, nem as suas dúvidas, nem este

corpo, nem esta carne, nem esta consciência.
Aceitar isso é já um enorme passo à frente para encontrar a essência do que vocês São.

Não existe qualquer outro modo e qualquer alternativa senão viver isso.



Eu desejo que vocês vivam em Paz, em Comunhão, em Fusão, em Dissolução.
O Amor está à sua porta.

Ele vem bater à sua porta, perguntando-lhes simplesmente: “você quer me seguir?”, “você quer ser o que você
É?”.

Como MARIA, guardiã das chaves do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, ela mesma, no momento que está
chegando, durante as oposições mais intensas e mais formais, de resistências manifestadas pelos seus

Irmãos e Irmãs se recusando a deixar o Efêmero, virá anunciá-lo a vocês.
Daqui até lá, contentem-se em levar a sua vida, em aliviar o que deve sê-lo, e em particular no nível da sua

cabeça, no nível do seu mental, no nível do seu raciocínio, no nível do seu intelecto.

***

Eu lhes reitero que vocês não têm qualquer meio intelectual, qualquer meio mental, de compreender e de
apreender o que está chegando, de jeito algum senão vivendo-o pela experiência deste corpo, desta carne e

da sua vida.
Para isso, como lhes disse uma das Estrelas, vão para a natureza.

A partir do momento em que alguns dos seus sonhos, ou a partir do momento em que MARIA tiver chamado
vocês, individual ou coletivamente, assegurem-se de seguir o que lhes dizem os seus sonhos, o que lhes diz
MARIA ou o que lhes dizem os seres espirituais das Dimensões Unificadas, manifestando-se no seu Canal

Mariano, do lado esquerdo e no alto.
Eu quero dizer deste modo que, assim que vocês perceberem uma Presença no alto e ao seu lado esquerdo,

na sua bochecha esquerda e sobre o seu ombro esquerdo, vocês devem prestar atenção ao significado do
que vocês irão ouvir, ao significado do que vocês irão perceber, ao significado do que vocês irão ver.
Será conveniente então acatar, na totalidade, as informações individuais que serão entregues a vocês.

Essa será, para vocês, a melhor das preparações para o Fogo Celeste.
Não há outra.

***

Assim, portanto, eis os elementos formais que enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, enquanto
Logos Solar, CRISTO / MIGUEL, me foram dados para entregar a vocês.

Eu nada tenho a acrescentar ao que eu acabo de falar, exceto propor-lhes viver um momento de Comunhão.
Eu voltarei, quanto a mim, a me expressar, exatamente, uma semana antes do dia em que a Terra decidiu

comemorar o meu dia [dia de MIGUEL: 29 de setembro].
Naquele momento, e vocês o terão constatado por vocês mesmos, a totalidade da situação terá mudado.

Vivamos um momento de Comunhão e eu marco então um encontro formal a fim de que vivamos uma
Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 – hora de

Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].
Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da minha parte.

Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para cada um de
vocês, com a minha Presença.

***

Neste momento, vivamos uma Comunhão em meio ao Amor.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

No Amor e pelo Amor, na Liberdade e pela Liberdade, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.
Até breve.

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

Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage Horaire



(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir a sua hora local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article436c.html

18 de agosto de 2012
(Publicado em 19 de agosto de 2012)

***

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

************
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~ O NOVO EQUILÍBRIO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz e a Alegria.

Irmãos e Irmãs na humanidade, encarnados, desde alguns anos que eu transmito a vocês uma série de
elementos, correspondentes ao Yoga.

Essas práticas diversas os levaram, talvez, a verificar, por vocês mesmos, a instalação de novas Vibrações, de
novas percepções, traduzindo-se por uma expansão da sua Consciência.

Tendo os levado a viver, talvez, o Si ou a Infinita Presença.
Hoje, eu gostaria de re-especificar e trocar, com vocês, uma série de elementos, em meio a esses Yogas, que

irão lhes permitir, talvez, aproximar-se deste Último Abandono, permitindo-lhes facilitar em vocês a
Tranquilidade, da qual falei a alguns meses.

***

Na realidade, estando encarnado, e sendo submetido a certo número de elementos ambientais que se
modificam de maneira abrupta, cada ser humano vai buscar realizar um equilíbrio novo.

Este equilíbrio novo provoca um deslocamento, tanto da consciência como das energias.
É perfeitamente possível, graças ao aporte das diferentes manifestações do Yoga que eu dei a vocês, facilitar

o fato de permanecer Tranquilo.

***
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 (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril (Yoga da Eternidade), de 07 de maio (Integração das
Passagens eu / Si / Presença / Absoluto), de 06 de junho (paz / Paz do Coração / Paz do Absoluto) e de 02 de

julho de 2012 (estar Tranquilo)) (*).

***

Como foi falado, o Yoga jamais irá lhes permitir viver a Absoluta Presença, qualquer que seja o yoga, que isso
seja aqueles que eu lhes transmiti, ou ainda aqueles tendo sido transmitidos na história milenar da Índia.

Entretanto, e durante este período, é-lhes preciso conceber este corpo, qualquer que seja a denominação que
vocês deem a ele (que vocês o considerem como um Templo ou, simplesmente, como um saco de comida), é

importante compreender que é nesse nível que se realiza esta Transformação Final: ele é parte integrante,
qualquer que seja o seu Futuro, da Transformação (ou não) da sua consciência.

Este corpo é, portanto, um ressonador, um ressonador que pode facilitar, em vocês, a Tranquilidade e a Paz,
propiciando viver o que é para viver.

Eu não vou, então, rever o conjunto dos elementos que eu lhes dei, mas simplesmente re-especificar alguns
exercícios (o mais amplamente possível) que podem permitir-lhes obter esta Tranquilidade.

Eu não irei falar sobre a respiração (que isso seja aquela do Coração ou sobre a respiração celular), mas eu
vou falar-lhes, sobretudo, das ferramentas mais importantes existentes em meio a este corpo, que constituem

as suas mãos e o seu Coração.

***

O fato de colocar as suas mãos em locais específicos do seu corpo, onde se situam o que foi nomeado as
Portas (e, em particular, as Portas situando-se no nível do estágio torácico), vai lhes permitir, ali colocando as

suas mãos, realizar um deslocamento da energia, da Consciência.
Permitindo obter esse novo equilíbrio, permitindo-lhes ajustar-se mais próximo do que se desenrola sobre a

Terra.
Permitindo-lhes, portanto, facilitar o estabelecimento da Paz e da Tranquilidade.

Eu os lembro de que no nível do peito, existe certo número de Portas que são acessíveis a vocês.
Essas são, essencialmente, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO, as Portas AL e UNIDADE, assim como a Porta KI-

RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Dessa maneira, então, e retomando assim o que eu pude dar a vocês, desde algum tempo (ndr: sua

intervenção de 07 de maio de 2012) (*), colocando as suas mãos, e tentando por vocês mesmos colocar as
suas mãos, ao nível dessas Portas, duas a duas, vocês poderão perceber, instantaneamente (quando eu digo
instantaneamente, isso é extremamente rápido), que o fato de colocar as suas mãos sobre as Portas permite

mobilizar, em vocês, o que vocês nomeiam e que nós nomeamos juntos: os chakras.
E favorecer a integração do que já foi dado, denominado Passagens.

Deste modo, portanto, colocando as suas mãos em diferentes locais, sobre essas diferentes Portas, vocês
poderão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, um trabalho de Reunificação, um trabalho sobre a sua

Consciência, sobre a sua respiração, que ocorre sozinho.
E que vai, então, deslocar o equilíbrio da sua Consciência, permitindo-lhes se instalar na Paz e na

Tranquilidade.
Cabe a vocês então testar, por vocês mesmos, as diferentes localizações das Portas, colocando ali as palmas

das mãos.

***

Eu os lembro também de que, desde quase dois anos, eu lhes comuniquei um conjunto de gestos e, em
especial, um gesto consistindo em colocar o dedo polegar sobre o que é nomeado 10º Corpo, o dedo

indicador sobre o que é nomeado 11º Corpo, e o dedo médio sobre o 12º Corpo.
Isso vai permitir, colocando as suas mãos desta maneira, reequilibrar os três centros da nova energia, situados

acima do peito, e favorecer, assim, a circulação da Consciência em meio à Lemniscata Sagrada.
Preparando, de algum modo, o seu Veículo Interdimensional para a sua funcionalidade a mais importante.

Dessa maneira, então, aí também, tentem por vocês mesmos, ponham em prática e vejam quais são os efeitos
obtidos (ndr: ver o protocolo intitulado “Yoga Celeste: Integração da nova Tri-Unidade” publicado em 22 de

agosto de 2010) (**).

***

São vocês que decidem, e unicamente vocês mesmos que devem, pela experiência, constatar os efeitos



desses diferentes Yogas, nessas partes, a fim de verificar o estabelecimento da Paz.
Isso será, se possível, para praticar, não nos momentos os mais adequados segundo vocês (ou seja,

meditações ou Alinhamentos), mas sim: pensar nesses gestos, nesses movimentos, nos momentos em que
vocês correm o risco de ser desestabilizados, devido ao estabelecimento de um novo equilíbrio entre o interior

e o exterior.
Visando colocar a sua Consciência na Infinita Presença, ou no Absoluto.

***

Se existir, em vocês, interrogações com relação a esses diferentes Yogas, nós iremos, se vocês bem o
quiserem, examinar juntos.

Apreendam-se bem de que o corpo é esse ressonador que vai lhes permitir modificar a sua Consciência, para
estabelecê-la em meio a novas expansões, a novos estados.

O conjunto das percepções (ligadas às Coroas Radiantes, ligadas aos Novos Corpos, ligadas também ao que
pode ocorrer, independentemente do peito e da cabeça, nas partes periféricas do seu ser: membros

superiores e membros inferiores) participa, aí também, do desenvolvimento da Onda da Vida, do Manto Azul da
Graça, assim como do Canal Mariano.

Se eu puder, então, ser de alguma utilidade para vocês, em relação às suas interrogações, eu tenho prazer de
dialogar com vocês e de trazer-lhes o que for necessário.

Assim, portanto, eu os escuto.

***

Pergunta: você abordou anteriormente, no que você citou, o Ponto KI-RIS-TI. Como situá-lo nesses
exercícios?

Parece-me extremamente difícil colocar uma palma da mão sobre esta zona ou sobre esta Porta.
Entretanto, vocês podem ali levar, simplesmente, a consciência, colocando as palmas das mãos em outros

lugares.
Vocês podem, também, colocar o cristal, como lhes foi comunicado, correspondente a esta Porta (ndr: o cristal

correspondente à Porta KI-RIS-TI é o Cristal Fonte (dito “Lemuriano”)).
Os cristais correspondentes ao conjunto das Portas, e a sua localização, são indicados no protocolo

“Reconstrução do Corpo de Ressurreição (ou Corpo de Estado de Ser)” publicado em julho de 2011 (***).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhes agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, eu vejo então que as minhas poucas palavras foram perfeitamente assimiladas.
Eu posso apenas, portanto, encorajá-los, e em particular, eu o reitero, nos momentos em que lhes parecer não

estar na Paz, para utilizar os diferentes Yogas que lhes foram dados.
Eles irão lhes permitir constatar, por vocês mesmos, uma eficácia muito mais marcante do que os elementos
que são mobilizados em vocês (e que irão se tornar cada vez mais móveis), irão permitir uma eficácia muito

mais importante do que a que existiu até agora, nos yogas bem antes dos meus (que isso seja
nos siddha yogas, que isso seja nos mudras, que isso seja em outras técnicas).

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, a eficácia do efeito direto sobre a sua Consciência.
Eu apenas posso encorajá-los a experimentar.

Eu apenas posso encorajá-los a testar, e a verificar por vocês mesmos.
O fato de permanecer Tranquilo, e de nada fazer, é perfeitamente realizável deste modo.

Porque praticando dessa maneira, vocês irão, literalmente, desviar a sua consciência da atividade mental, da
atividade da razão, e da atividade das próprias emoções.

Resultando, portanto, em uma pacificação do mental, em uma pacificação do emocional, assim como na
colocação em ressonância do que deve ocorrer, quanto à Passagem da última Porta, ou ainda, quanto à

emergência e a subida da Onda da Vida, bem como na ativação da Lemniscata Sagrada, ou ainda do Canal
Mariano.

Contribuindo, tudo junto, para colocar em movimento a sua Merkabah Interdimensional individual.



***

Vocês irão constatar, aliás, por vocês mesmos, que além dos Yogas, os momentos de elevação da
Consciência (para a Infinita Presença, ou para o estabelecimento na não-consciência do Absoluto) ocorrem

tanto mais facilmente, tanto na abordagem como na realização, pela cessação da atividade mental e emocional.
Isso se realiza por esses Yogas específicos, ou pela utilização de alguns cristais correspondentes a essas

Portas.
Os efeitos serão muito rápidos.

Eu os lembro de que isso é para realizar principalmente nos momentos em que, justamente, vocês perderam a
sua Paz, nos momentos em que lhes parecer estar agitado, emocionalmente, mentalmente, ou mesmo ao nível

do corpo.
Vocês irão constatar, por outro lado, quando da colocação em movimento dos elementos em vocês, e em

particular nas zonas periféricas deste corpo (ou seja, nos membros superiores e nos membros inferiores), que
a colocação na postura (com essas diferentes posturas, com esses diferentes gestos) irá lhes permitir, de

maneira rápida e conclusiva, instalar-se nesta Tranquilidade e nesta Paz.
O resto irá se desenrolar sozinho.

***

Eu lhes proponho então, em vista da brevidade do seu tempo de perguntas, para nos estabelecermos juntos
nesta Comunhão de Coração a Coração, e nesta Paz.

Para isso, por favor, se vocês o desejarem, fechar os olhos, descruzar os braços e as pernas.
Sem nada fazer, sem yoga, simplesmente, deixando acontecer o que deve se instalar na nossa Comunhão.

Eu lhes agradeço pela sua atenção, eu lhes agradeço pela sua Presença.
Vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu irei terminar a minha intervenção reforçando, de algum modo, o que foi dito pela Estrela MA ANANDA MOYI
(ndr: ver sua intervenção do mesmo dia, 18 de agosto de 2012) (****): o Amor está no instante Presente, na Paz

e na Tranquilidade.
É buscando esse Reino dos Céus, que está dentro de vocês, que a Liberação ocorre, e em nenhuma parte em

outros lugares.
Do meu Coração ao seu Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até breve.

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

NDR: extratos dos protocolos citados acima

AS PORTAS ATRAÇÃO, VISÃO, AL e UNIDADE
Colocar as mãos estendidas sobre as Portas

VISÃO: chakra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito
ATRAÇÃO: chakra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chakra do baço sendo elíptico, a

posição simétrica ao chakra do fígado convém perfeitamente, aqui)
*

Colocar as mãos estendidas sobre as Portas
AL: chakra de enraizamento da alma – do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, ao nível

do 2º espaço intercostal
UNIDADE: chakra de enraizamento do Espírito – do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do

mamilo, ao nível do 2º espaço intercostal
*

A PORTA KI-RIS-TI



KI-RIS-TI DAS COSTAS: entre as omoplatas, à meia altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chakra do
Coração.

*

A COLOCAÇÃO EM RESSONÂNCIA DOS 10º, 11º e 12º CORPOS
Os 2 polegares, juntos, são colocados sobre o 10º Corpo (à meia distância entre o pomo de Adão e a ponta do

queixo).
Os 2 indicadores, juntos, são colocados sobre o 11º Corpo (sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz).

Os 2 dedos médio, juntos, são colocados sobre o 12º Corpo (concavidade, logo atrás da ponta do nariz).
Os braços ficam “colados” ao tronco.

Os punhos, juntos, apoiam-se contra o 9º corpo (saliência esternal).
Os anulares e os mindinhos tocam nenhum ponto do corpo, mas ficam juntos igualmente.

A cabeça é ligeiramente inclinada.
Na posição de pé ou sentado.

A frequência e a duração dependem do que convém a cada um.
*

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

(*) – Mensagens de UM AMIGO (12.04.2012, 07.05.2012, 06.06.2012 e 02.07 2012):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
*

(**) – ‘Integração da nova Tri-Unidade – YOGA CELESTE (5ª Etapa)’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-integracao-da-nova

*

(***) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-integracao-da-nova
http://2.bp.blogspot.com/-uy-zGGJciKo/UXFbaWhgHJI/AAAAAAAAA9E/uWrzkWA2pyo/s1600/000+UmAmigo+-+18.08.2012.JPG
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions


(****) – MA ANANDA MOYI (18.08.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-18-de-agosto-de-2012-

autresdimens

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1562

18 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-18-de-agosto-de-2012-autresdimens
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1562


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120819_-_GEMMA_GA...

~ O ÊXTASE EM AÇÃO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs, dignem-se de receber todo o meu Amor.

Eu venho a vocês como retransmissora do Manto Azul da Graça e eu vou tentar exprimir, pelas minhas palavras
e pela minha Presença, ao mesmo tempo, em vocês e ao lado de vocês, o que significa esta simples

expressão: o Êxtase em ação.
Eu vou tentar fazê-los apreender, pelas palavras e pela consciência, em que o Êxtase, por si só, é certamente a

ação mais importante no mundo.
Como foi dito (e talvez vocês se lembrem), há atualmente, encarnadas sobre esta Terra, três Estrelas.

Houve, em todos os tempos, algumas Estrelas encarnadas, alguns Anciãos, e mesmo quando as nossas
presenças não eram conhecidas no mundo, a nossa ação, pela nossa presença e pelo nosso Êxtase, manteve,
em algum lugar, a conexão com a FONTE e com a Luz, não somente para nós, mas, é claro, para o conjunto da

humanidade.
Há muito tempo, durante a criação da Atlântida, foi preciso manter esta conexão.

Então, é claro, o Irmão ou a Irmã que observa um Êxtase do exterior, se pudermos dizê-lo, com o olhar da
razão, com a consciência da personalidade, vai ver ali, na maioria das vezes (e principalmente se não houver
percepção da Vibração da energia e da consciência), apenas uma perda de tempo, apenas uma pessoa que

está em outro lugar e não encarnada.
E, no entanto, se vocês pudessem ver o que acontece nos planos invisíveis, nos Éteres mais elevados da

Terra, vocês iriam constatar, por si mesmos, que essa própria ação do Êxtase vai, literalmente, banhar o Éter
invisível na Luz.

***

O Êxtase jamais é vivido para si mesmo.
Ele sempre tem uma implicação importante que é a de manter, então, a conexão com a Luz e de permitir a

essa Luz estar presente no Éter da Terra, mesmo ela sendo invisível para a personalidade, invisível ao olhar.
Naturalmente, a consciência habitual e ordinária da encarnação não pode apreender a ação do Êxtase, e a

personalidade sempre terá tendência a ali ver uma fuga da realidade, uma perda de tempo ou, quando muito,
um processo que não permite viver a sua vida.

Isso é, obviamente, muito diferente para aquele cuja consciência não está instalada na personalidade, mas, ou
presente em meio ao Si, ou Absoluta, pois, naquele momento, a percepção da energia se torna clara.
Há, além disso, e principalmente junto aos Irmãos orientais, possibilidades de cerimônia visando fazer

Comungar este Êxtase com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que ali assistem, mas, além da assistência, a ação

GEMMA GALGANI - 19 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120819_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


do Êxtase é muito mais importante.
Ela está situada diretamente no Éter da Terra e reforça a consciência de KI-RIS-TI.

O Êxtase reforça esta junção, esta conexão com a Luz e mantém esta ligação.
Dessa maneira, então, no que talvez vocês realizaram como papel de Ancorador, de Semeador da Luz, e agora

de Libertador da Terra, a sua ação mais fundamental é aquela que acontece nos planos invisíveis.

***

Então, é claro, o Êxtase propicia, como foi dito, a Alegria, o estado de Graça, Shantinilaya, os Samadhi.
O Êxtase mais puro é aquele que não é acompanhado de qualquer percepção de outra coisa senão do próprio

Êxtase.
O Êxtase onde não há nem visão, nem percepção, onde não há nada mais senão o Amor mais puro,

independentemente de qualquer visão, de qualquer memória e de qualquer identidade.
É este Êxtase (em meio à Infinita Presença ou no Absoluto) que tem a maior ação e a mais importante no Éter

da Terra.
Naturalmente, existem efeitos Interiores, mas, se este Êxtase exercesse simplesmente este efeito Interior,

haveria, de algum modo, efetivamente, nesse caso, uma visão e um estado pessoal não tendo qualquer
interesse pelo resto da humanidade.

O interesse, se eu puder dizer, do Êxtase, não é tanto o de vivê-lo, é claro, si mesmo, mas, bem mais, o de
criar esta Luz no Éter da Terra.

Os efeitos perceptíveis, para aquele que o vive, são, logicamente, importantes, mas eles são ainda muito mais
importantes para a Terra.

Toda a humanidade é beneficiada, mesmo não tendo consciência disso, mesmo não percebendo, mesmo ela
recusando, pois no Éter da Terra, mesmo Liberado das forças confinantes do astral, é importante compreender

que o Éter da Terra que foi alterado ainda não contém toda a Luz que deveria ali existir, como nos universos
Unificados. 

***

Quer sejam as Estrelas, os Anciãos ou místicos, o estado de Êxtase não é, propriamente falando, uma
meditação ou uma vontade, mas sim, justamente, o próprio desaparecimento da intenção de meditar, o

desaparecimento da própria pessoa.
E esse desaparecimento é, justamente, o que vai permitir servir ao conjunto da humanidade, de maneira bem

mais importante do que qualquer outra ação.
Então, é claro, enquanto o mental ainda estiver presente e não tiver sido, de algum modo, submetido (ao

Supramental, à Luz, a CRISTO), isso pode representar, mesmo para aqueles que vivem isso, uma sensação
de inutilidade.

E o que é próprio do Êxtase, também, é que ele cria, de alguma forma, um tipo de vício em si mesmo.
Este vício, como talvez vocês estejam constatando, convida-os a repetir o estado de Êxtase.

Então, nas primeiras vezes, o Êxtase (especialmente quando isso se torna cada vez mais importante, invasivo,
percuciente, até mesmo) pode se refletir, quando ele desaparece, por um sentimento de falta.

Viver Shantinilaya, e durante as passagens de retorno à personalidade, pode deixar, nas primeiras vezes, um
sentimento de falta e, por vezes, até mesmo de tristeza.

Vocês não têm que se preocupar com isso.

***

A intensificação dos seus momentos de ausência, a intensificação do que acontece no seu corpo e na sua
consciência, pode deixá-los, por vezes, quando isso se atenua e desaparece, uma sensação de vazio e de

falta, expressando-se então pela dúvida, pela ativação da razão.
Isso faz parte, eu diria, de um processo normal.

E essas oscilações de humor, essas oscilações da própria consciência, essas passagens que se efetuam
entre a personalidade e o Si (e, se isso for vivenciado, entre o Si e o Absoluto), permitem-lhes, justamente

(além do humor do momento, quando ele desaparece), darem-se conta, por vocês mesmos, do sentimento de
completitude total que se manifesta durante o Êxtase.

Mas o mais importante não está aí.
Pois o trabalho mais importante do serviço é certamente o que acontece, justamente, no nível do Éter da Terra

e não somente para vocês.
A ação do Êxtase é antes de tudo, então, intensificar a própria Vibração, a quantidade de Partículas

Adamantinas e a possibilidade de abrir, eu diria, alguns canais interdimensionais que possam ser utilizados pelo
conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

Existe então um efeito cumulativo e, como vocês notaram e como nós lhes dissemos, uns e outros, o que
vocês realizaram permitiu reduzir os tempos da Tribulação.



Isso foi uma grande bênção.
E como MARIA lhes disse há poucos dias (ndr: sua intervenção de 15 de agosto (1)), quanto mais este período
durar, mais vocês devem se alegrar, pois isso dá oportunidade de preencher o Éter da Terra cada vez mais de

Luz, de responder à Onda da Vida pelo seu próprio estado, e isso é o mais importante.
É isso que permite a um número sempre maior de Irmãos e de Irmãs conectar com o Supramental, conectar no

nível do Coração.

***

A ação do Êxtase não é uma passividade, não é uma retirada do mundo, não é uma fuga da realidade, mas,
sim, o estabelecimento de uma nova realidade.

O melhor serviço é nesse nível.
Então, é claro, vocês mesmos, quando vocês saem disso (se vocês o viverem), além da nostalgia do Êxtase

que estava aí alguns minutos antes, pode manifestar-se um mau humor ou ainda uma atividade mental que tenta
lhes dizer: “por que se preocupar?”.

E se justificando então pelo fato de que vocês têm atividades, tarefas a realizar, obrigações a cumprir.
Mas, quanto mais vocês crescerem no Êxtase, mais vocês poderão cumprir o que vocês têm que realizar, no

mesmo estado.
E alguns de vocês, ou já agora, ou logo mais, vocês irão se dar conta de que este Êxtase não cessa saindo
dele, de algum modo, e que os efeitos, os benefícios (para vocês e para todos os seus Irmãos e as suas

Irmãs, onde eles estiverem) vão se reforçar.
Vocês irão observar que, neste estado, vocês são capazes de fazer e de realizar as suas atividades com

grande desprendimento, sem ali se esforçar, sem ali pensar de forma negativa ou contrariada.
O aprendizado do Êxtase, a sua própria repetição, é certamente, para vocês como para a Terra e os seus

habitantes, a ação mais potente que pode existir, mesmo ela sendo invisível no exterior.
E é, aliás, o seu trabalho de Ancorador e de Semeador da Luz que, de alguma forma, amenizou as

dificuldades, que, de alguma forma, fez com que as coisas, por enquanto, aconteçam de forma mais suave do
que o que os profetas tinham anunciado.

***

O Êxtase em ação é a vontade da Luz, isso não é mais a sua vontade pessoal.
E esta vontade da Luz é Inteligência, pois ela sabe pertinentemente o que ela realiza, como se, em algum lugar,

a própria Luz fosse consciência: consciência atuante, consciência ativa.
E, aliás, aqueles de vocês que alcançam esses estados e que os vivenciam, dão-se conta de que além, por

vezes, das oscilações de humor, os mecanismos gerais da sua vida estão diferentes.
Isso contribui para estabelecê-los no desapego, isso lhes permite ver mais claramente os prós e os contras

deste mundo, como de todos os seres humanos com os quais vocês estão em contato.
E seja qual for este contato, agradável ou desagradável, esta Clareza, esta Transparência, é como se vocês
olhassem de outra forma, e é como vocês percebessem de outra forma o que está acontecendo, em vocês,

como o que acontece ao redor de vocês, assim como no planeta.

***

Viver o Êxtase não é nem uma fuga, nem uma meditação.
Viver as Comunhões conosco permite elevar o que vocês são e elevar a própria Terra.

É nesse sentido que os Anciãos lhes disseram para ficarem Tranquilos.
É nesse sentido que nós os convidamos, nós também, as Estrelas, para contemplarem os efeitos do Manto

Azul da Graça, dos seus estados de Êxtase, na sua vida.
Pois, lembrem-se: a Inteligência da Luz sempre será o que irá se manifestar, sem resistência, como uma

evidência.
Esta evidência transforma a sua vida e irá transformá-la cada vez mais.

E mesmo se vocês não estiverem conscientes disso, pelo fato do seu estabelecimento nesta Infinita Presença
(onde, por vezes, vocês têm a impressão de dormir, de adormecer, de não estar mais aí), vocês estão

totalmente aí.
E é justamente a sua Presença, inteira e total, aqui, mesmo no que vocês poderiam chamar de estase ou de

adormecimento, que tem os efeitos mais importantes na sua vida e no Éter da Terra.

***

Então, a ação do Êxtase é, antes de tudo, favorecer, no nível dos Irmãos e das Irmãs, o estabelecimento da
Comunhão e de eventuais Fusões.

Essas Comunhões e essas Fusões, além de lhes demonstrar que nós estamos mais próximos de vocês e que



nós nos aproximamos cada dia um pouco mais, tem por objetivo realizar o Céu na Terra e pôr fim à ilusão.
Assim que vocês concordarem em não expor o seu mental, a personalidade ou o que sobrou, a ação da Luz irá

ocorrer de forma cada vez mais premente, os contatos no Canal Mariano serão, eles também, cada vez mais
presentes e potentes.

O Êxtase é, portanto, a ação mais exata e mais pura da Luz para a humanidade.
Se vocês aceitarem o que eu estou dizendo, não para tornar uma crença, mas simplesmente para viver talvez

mais facilmente o que vocês têm que viver, em relação ao Êxtase, deixar-se-á ver claramente os efeitos na sua
vida.

Pois o Êxtase vai se refletir, além de si mesmo, no desenrolar da vida cotidiana, nas suas tarefas mais simples
com nas mais complexas.

O Êxtase vai levar a esta Plenitude e a esta Alegria tão particular que irá se instalar cada vez mais
profundamente e de maneira cada vez mais constante.

O Êxtase não tem necessidade de mostrar ou de demonstrar, pois ele é a demonstração da Luz.
Eu diria ainda que não pode ali haver realmente Luz sem Samadhi, sem Paz, sem Êxtase, de maneira muito

mais importante do que apenas nos momentos em que vocês o decidirem.
E, aliás, os testemunhos que nós lhes demos, algumas das minhas Irmãs e eu mesma, explicaram que, de
algum modo, assim que o Êxtase é estabilizado, torna-se ainda mais fácil de ter as informações, não sobre

este mundo, mas sobre a Verdade da Luz.
Assim procedia a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, por exemplo.

Então, é claro, para a personalidade, isso não pode ser e isso não pode existir.
Aquele que tem um olhar exterior não pode suspeitar por um segundo do que acontece nos planos sutis da

Terra.
E, no entanto, esta ação, como eu disse, é a mais importante que vocês podem manifestar.

***

O Êxtase, aliás, apenas pode durar, prolongar-se, como vocês certamente constataram, quando o mental não
intervém, ou quando vocês não tentam buscar a explicação do que é vivenciado.

E o Êxtase, quando não existe qualquer visão, qualquer percepção, exceto esta consciência que
vive Shantinilaya, é certamente a coisa mais importante para a Terra, para vocês, para todos os Irmãos e as

Irmãs da Terra.
Viver o Êxtase deixa-se também viver, fora de si mesmo, um sentido mais específico do que é da ordem da

Luz ou não.
Não para ali fazer um julgamento qualquer, mas justamente porque, tendo vivenciado o Êxtase, vocês sabem
pertinentemente que o Êxtase acontece no silêncio, nos espaços onde não há palavras, onde não há vontade,

onde não há interação com os Irmãos e as Irmãs que, eles, ali não estariam.

***

O Êxtase é então uma obra, uma obra crucial, sobre a Terra, porque ele também põe fim a tudo o que é
efêmero da natureza humana, sem, no entanto, que isso seja uma fuga.

O Êxtase muda os polos de interesse, ele muda a sua visão, ele expande o seu olhar, ele transforma o seu
corpo, ele transforma a sua relação com a Luz, e isso é perceptível, mesmo para vocês.

O Êxtase não é então o processo passivo que podemos imaginar, ou então é a passividade total da
personalidade e a ativação de tudo o que é luminoso, eterno, não submetido ao tempo e ao espaço.

É realmente isso que é importante.
Não é ter visões, relembrar o passado, seja ele qual for, não é tanto observar a Luz que se manifesta, por

vezes, por trás dos olhos.
Isso não depende de outro ser humano senão de vocês mesmos.

O Êxtase leva a se aproximar da sua própria Ascensão, cuja testemunha é o mecanismo de estase onde o seu
corpo parece realmente desaparecer, onde os pensamentos não têm mais necessidade de estar aí para dar a

sensação de existir, pois o Êxtase os faz viver bem além da existência, enquanto estando aqui, sobre este
mundo.

***

O Êxtase jamais deve ser considerado como uma fuga da vida, como um conhecimento exterior.
O Amor é Êxtase, assim como a Luz.

Algo que jamais irá conhecer a personalidade.
Então, é claro, para aqueles que não vivem isso e que não têm acompanhado, de uma maneira ou de outra, o

que nós comunicamos (ou, além do que nós comunicamos, as suas próprias Núpcias Celestes), isso será, para
esses Irmãos e essas Irmãs, uma grande dificuldade, sem o Êxtase: é acreditar que conhecendo a Luz do
exterior, que conhecendo as leis deste mundo, cria-se um conceito de caminho, um conceito de evolução.



E este conceito de caminho e de evolução vai, infelizmente, aumentar a distância entre a consciência ordinária
e o próprio Êxtase.

Existe ainda a possibilidade de manter a Luz vivenciada, secretamente, como uma forma de apropriação, que,
é claro, jamais será o Êxtase, pois o Êxtase, como vocês sabem, corresponde à Transparência.

E esta Transparência pode ser conservada, seja qual for a sua atividade.
Então, é claro, isso não ocorre de um dia para o outro, na maioria das vezes, mas por uma forma de

aprendizado onde, gradualmente e à medida do Êxtase, vocês realmente tomam consciência do que está
atuando.

***

A resposta, é claro, vai depender de onde vocês estiverem.
Mas lembrem-se de que o Êxtase vai deixar-se viver plenamente a sua encarnação, não mais enquanto um ser

separado e cortado da Luz, mas, efetiva e concretamente, conectado.
E todo o desenrolar da vida vai mudar de maneira muito mais importante do que o que deixou-se viver de

maneira individual.
Os efeitos do Êxtase irão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, sobre a Terra como em vocês, e

como ao redor de vocês.
Então, é claro, a personalidade vai acreditar que o Êxtase irá impedir de cumprir, como eu disse, com as suas

obrigações, sejam elas quais forem, mas isso é falso.
O arrebatamento no Êxtase não os tira deste mundo, não por enquanto, até o momento do Apelo coletivo de

MARIA.
O seu trabalho é capital, não o trabalho que os alimenta, mas o trabalho do Êxtase que alimenta os seus Irmãos

e as suas Irmãs.
Sem qualquer vontade pessoal e sem ter necessidade ou vontade de agir.

***

Instalar-se no Êxtase e na Transparência aumenta a Luz ao redor de vocês.
A sua aura se transforma totalmente.

As três Lareiras emitem permanentemente, deixando-se experimentar a Paz e a Alegria, na tarefa mais ingrata
que vocês tiverem que realizar.

E se houver, nas suas vidas, elementos que ainda pareçam difíceis de assumir (quer seja de maneira afetiva ou
familiar, ou ainda profissional, ou em qualquer outra área), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o

Êxtase vai facilitar, ainda mais, a sua vida.
Naturalmente, há momentos em que a Luz lhes pede para sair do mundo, quer seja durante o sono ou pela

própria Estase, vivenciada e percebida como tal.
Esses momentos, efetivamente, eu não escondo de vocês, vão se multiplicar.

Mas é nesses momentos, se eu puder dizer, que vocês se preenchem de Luz, não para abrigá-la em vocês,
mas para retransmiti-la, sem qualquer vontade, e para banhar a Terra, os seus parentes e todos os Irmãos e

Irmãs da Terra, nesta Luz.
O Êxtase é então, tudo, exceto a retirada do mundo.

O Êxtase é tudo, exceto a negação do mundo, mas é realmente a espiritualização do mundo, da matéria.
Aí está a Ascensão, ela não está em nenhum outro lugar.

Nenhum conhecimento intelectual lhes será de qualquer ajuda para a Ascensão.
O que vocês podem praticar (como prece, como meditação, como técnica) apenas visa, em última análise,

fazê-los aproximar-se e viver o que eu acabo de dizer.
Esquecer-se si mesmo no Êxtase é encontrar o Amor, no seu sentido não localizado, é encontrar a Paz e

irradiar esta Paz, sem qualquer vontade pessoal.
 Simplesmente neste deleite peculiar do Êxtase onde o que se manifesta, além de qualquer percepção, é a

Graça em meio à Consciência.
Isso vai se tornar cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês

aceitarem, a partir do momento em que vocês acolherem a Onda do Êxtase.
Ela pode aparecer (e irá aparecer cada vez mais facilmente) tanto sob a ação da Onda da Vida, como do Canal

Mariano e do Manto Azul da Graça, como pelo Fogo do Coração.
Lembrem-se, nos momentos em que isso parecer incidir em vocês, de que há um Apelo da Luz e que este

Apelo da Luz vai se tornar cada vez mais premente.
Mas a negação desta Luz, aí também, vai se tornar cada vez mais importante, pois existem muitos Irmãos e
Irmãs condicionados e formatados pelo seu processo espiritual que colocam, de imediato, por este próprio

processo, uma distância entre eles e o Êxtase.

***



O Êxtase não depende de qualquer conhecimento, de qualquer estudo: ele resulta do Abandono à Luz e do
Abandono do Si.

Pois sendo a nossa Essência comum, a nossa Unidade comum e o nosso Absoluto comum, a Luz não pode
mais existir, gradualmente ou brutalmente, no sentido de competição para aquele que vive o Êxtase, no sentido

de uma hierarquia, ou de realizar uma organização.
A Luz os faz descobrir, pelo Êxtase, a espontaneidade e uma leveza que não é uma fuga, mas uma leveza de
vida onde não há mais lugar para o acaso, onde não há mais lugar para o sofrimento ou para as resistências.

A Alegria vai então se tornar cada vez mais acessível para vocês, e a Paz cada vez mais evidente.
É esta intensificação da Luz, durante este tempo, que literalmente, como uma mudança de polaridade que

efetivamente irá ocorrer no nível da Terra, os faz também, a vocês também, mudar de polaridade.
Ou seja, mesmo se as atividades continuarem como antes, vocês não as veem mais e vocês não as realizam

mais do mesmo modo.

***

Como a minha Irmã MA lhes disse (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês vão ver cada vez mais claramente, em
vocês e ao redor de vocês, o que releva do medo e o que releva do Amor, não como um julgamento exterior
(ligado ao que vocês podem ver com os seus olhos ou ouvir com as palavras que são pronunciadas), mas,

bem mais, diretamente, de Coração a Coração.
E isso irá se refletir, aliás, pela intensificação do Som percebido no ouvido.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais evidentemente.
Ainda uma vez, mesmo se houver momentos em que justamente, diante desta evidência, a personalidade

apenas puder interrogar e frear, é naqueles momentos que vocês devem reconectar com o seu próprio Êxtase.
E lembrem-se de que o Êxtase age sobre toda a Terra, muito mais do que o que vocês poderiam fazer com as

palavras ou com uma ação.
O Êxtase é muito mais importante do que a ação exterior, por que ele é a maior das ações.

O Apelo da Luz vai lhes pedir para viver a Graça e, vivendo a Graça, as contrariedades da personalidade que
podiam lhes parecer intransponíveis, irão desaparecer sozinhas, não requerendo da sua parte qualquer ação.

Aí está a Graça, ela não está em outros lugares.
A Graça não depende de vocês, ela depende da ação da Luz, em vocês, a partir do momento em que vocês a

acolherem.
Toda a sua vida irá se tornar mais fácil, mesmo se os momentos de estase puderem lhes parecer dificilmente

compatíveis, justamente, com a vida cotidiana.
Uma vez efetuados os reajustes e o balanceio, vocês vão ver que isso não é nada.

A sua vitalidade será profundamente diferente, as suas necessidades fisiológicas também irão mudar.
Vocês poderão então avaliar, de maneira bem real, o que isso produz em vocês e, do mesmo modo, sobre a

Terra.

***

O Arcanjo MIGUEL lhes pediu, para o solstício e para o equinócio, para se reunirem, em silêncio, no Êxtase,
sem Intenção (ndr: ver a sua intervenção de 18 de agosto (2) onde ele aborda esta próxima intervenção de 22

de setembro de 2012).
A Inteligência da Luz vai agir de maneira muito mais fácil, assim, sobre a humanidade, aproximando-os sempre

mais da sua Liberação final.
Então, é claro, aquele que vê isso com a personalidade apenas pode ver uma fuga, uma negação da vida, pois
o objetivo da personalidade é o de se manter e de crer que simplesmente, colocando a Luz ali onde não existe,

as coisas vão ser mais agradáveis sobre este mundo.
Mas o objetivo não é o de ser agradável sobre este mundo.

O objetivo consiste em restabelecer a Verdade, em restabelecer o reino da Luz, não imaginando ou supondo
(contrariamente ao que muitos Irmãos e Irmãs acreditam) que a Luz vai mudar tudo e que a vida vai continuar.

***

Aquele que vive o Êxtase, cada vez mais facilmente, dá-se conta de que a verdadeira Vida não é aqui.
Como lhes disseram, aliás, aqueles que vivenciaram experiências de morte (sem serem, no entanto, místicos):

a morte, ela é aqui.
E mesmo se a visão da personalidade tender a fazê-los crer que tudo isso pode mudar, isso é apenas o medo

da personalidade, do seu próprio desaparecimento, que está se expressando.
Aquele que não passou para a Outra Margem, como lhes dizia o IRMÃO K, nada pode compreender e nada

pode aceitar do Êxtase.
E então, este Irmão e esta Irmã que nada podem viver disso, estão inscritos no medo.



E como lhes dizia a minha Irmã MA ANANDA, há apenas o medo ou o Amor, o resto são, de algum modo,
apenas ocupações e distrações.

Então, seja o que lhes disser o seu mental, o seu ego, ele vai dizer que isso de nada serve, ele vai dizer que há
muito mais coisas a serem feitas, arregaçando as mangas.

Ele vai dizer que vocês não estão mais encarnados, que vocês não podem mais aceitar responsabilidades.
Mas onde está a sua responsabilidade?

Ela está relacionada com este mundo, ou ela está relacionada com a Luz?
É um ou outro, aí também.

O batismo do Fogo Celeste, do Fogo do Espírito, vem lhes demonstrar isso.
Então, não há melhor opção senão aceitar o Apelo da Luz, senão deixar-se imergir, não em uma fuga, mas na

Plenitude da Luz.
Todo o resto acontece por si só.

Então, aquele que ainda está inscrito na personalidade, não o julguem, pois ele vai lhes dizer que é preciso
arregaçar as mangas, que é preciso agir concretamente.

Mas não há nada de mais concreto do que a ação do Êxtase.
Tudo depende, aí também, de onde vocês olham, e dali onde está a sua Consciência.

O Êxtase os faz ainda crescer na Luz, crescer na Paz, crescer na serenidade, assim que os primeiros
momentos de dúvida e de interrogação passarem.

Vocês não poderão mais negar os efeitos do Êxtase, tanto no seu próprio corpo como em todos os aspectos
da sua vida sobre esta Terra.

***

A Unidade não impede a ação na dualidade da personalidade, mas leva à sua transcendência.
Ela torna feliz tudo o que é para ser feito, tudo o que é para ser realizado.

Ela não pode levá-los a outros lugares senão para a Verdade, aquela que é Absoluta.
As verdades relativas desaparecem: as verdades relativas referentes ao que é temporário, ao que é efêmero, e

que não podem mais persistir.
O êxtase os instala na Eternidade, aqui mesmo, na certeza e na Alegria, e ele muda completamente o Éter da

Terra.
Naturalmente, eu diria também que aquele que não o vive, não pode conhecer, não pode ali acreditar.

Mas justamente, ao vivê-lo, isso não é mais uma crença, nem um conhecimento, é um estado onde a Alegria e
o Amor são onipresentes.

Seja o que for que puder dizer a personalidade, seja o que for que lhes disse o olhar separado dos olhos, há,
subjacente, esta Paz e esta Alegria.

As emoções irão deixá-los, o mental irá desaparecer.
Então, é claro, aqueles que começaram a viver isso podem se perguntar como eles vão realmente poder fazer

cálculos, fazer operações nos bancos, fazer compras, cozinhar.
Mas isso não é verdade, é apenas um período temporário e intermediário.
Vocês irão sair disso sempre maiores, mais luminosos, mais amorosos.

Só o ego pode crer no contrário.
A Inteligência da Luz não é uma palavra em vão, e vocês irão constatá-lo, cada vez mais, em vocês, já que,

como algumas Estrelas e alguns Anciãos disseram, todas as necessidades mudam.
O que lhes parecia vital, anteriormente, sob a ação do Êxtase, desaparece, como por encanto, da sua vida.

É o mesmo para os medos que podiam restar, já que ali apenas pode ter o medo ou o Amor.
E se o Êxtase estiver aí, o Amor está aí.

E então o medo não está mais aí, ou está cada vez menos.

***

Respondam ao Apelo da Luz quando isso se referir a vocês individualmente.
Não usem de subterfúgios, não adiem para outro momento, pois vocês não sabem quando a Luz voltará a

chamá-los.
É nesses momentos que é preciso dizer-se: “o que é importante?”.

O que é principal e capital para vocês, para a Terra?
Será que é chegar a tal hora em tal lugar, ou será que é, por exemplo, querer a todo custo fazer uma refeição a

tal hora, obedecer a regras, a limites, a contextos que vocês próprios fixaram, a maior parte do tempo, para
vocês, ou será que é a Liberdade?

A Luz os chama para a Liberdade e para realizar a sua Autonomia.
Isso não é um processo nem egotista, nem narcisista, mas está aí o verdadeiro serviço para a Luz.



Isso não está em obrigações.
O Serviço à Luz não é adequar-se a um objetivo que vocês se fixaram, porque o único objetivo que deve

doravante preenchê-los, agora, é esta tranquilidade na qual a Luz atua.
Cabe a vocês, como sempre, decidir, se essa é a sua verdade ou não.

Tudo isso acontece agora, pois esta é a preparação para a Ascensão coletiva da humanidade.
Como MIGUEL lhes disse: “os sinais do Céu e da Terra vão se tornar cada vez mais evidentes”.

Então, é claro, aquele que recusar viver esse Choque da Humanidade (por que isso é um), estará na negação.
Aquele não quer ver, e que não vai querer ver, não o julguem, pois mesmo se ele lhes parecer consolidado na

personalidade, esta consolidação apenas representa o medo, o medo do seu próprio desaparecimento, da sua
dissolução.

Como eu disse, na personalidade, a vida, para vocês, está aqui, mas esta vida não é a verdadeira Vida.

***

Todos aqueles que passaram, como dissemos, para o outro lado, testemunharam que aqui vocês estavam
confinados, confinados em um corpo, em algo que é pesado, no qual não há leveza e, sobretudo, não há

Liberdade.
A verdadeira Liberdade não é deste mundo, mas vocês devem Libertar este mundo e isso passa pelo Êxtase,

isso passa por uma outra consciência, um outro estado que, efetivamente, cada vez mais, parece fazê-los
romper com os hábitos do passado.

E é aí que será necessário se perguntar qual é a coisa mais importante para vocês.
A Luz ou o resto, todo o resto?

E será realmente preciso responder a esta equação, a esta pergunta.
Se vocês quiserem se apropriar da Luz, simplesmente para salpicar a sua vida de Luz, para mascarar o medo,

a Luz irá escapar de vocês.
Se vocês aquiescerem à Luz, o Amor irá preenchê-los e preencher o mundo.

É o desafio que todos vocês têm que viver, em graus diversos e em momentos diversos.
E vocês também irão constatar que, seja qual for a desordem do mundo, mesmo se houver em vocês

pequenos distúrbios, o Amor, a Luz, serão muito mais potentes do que todos os inconvenientes deste mundo.
Mas é preciso ainda fazer a escolha da Luz, não como uma escolha de destinação, não como um destino final,

mas, bem mais, no que é aceito para ser vivido ou recusado de ser vivido.
Como sempre, vocês são o único mestre a bordo neste veículo, na sua consciência.

Não escutem ninguém, apenas escutem o que lhes diz a Luz.
Se ela lhes pedir para parar na beira da estrada, façam-no.

Se ela lhes pedir para ficar na cama o tempo necessário, façam-no.
Não há obrigação que se mantenha diante da Verdade da Luz ou, então, isso significa simplesmente que vocês

quiseram ser salpicados de Luz e continuar a sua vida ordinária, sem nada mudar, mesmo requerendo e
declamando a Luz.

Vocês estão frente às suas próprias responsabilidade e aí está o Choque da Humanidade.
Aquiescer à Luz ou ficar no medo e na negação?

Não haverá alternativa e cada um é livre de viver aquilo para que veio sobre esta Terra, nesse tempo.
Mas cada vez mais, como disseram MARIA e MA (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês não poderão viver o medo e

o Amor.
Será um ou outro.

***

Não se preocupem (como isso foi dito e eu o repito agora) com aqueles que, por enquanto, não parecem nem
viver, nem ser afetado por esse processo.

Contentem-se em viver o que a Luz pede para vocês, ficando bem atentos ao seu objetivo.
A verdadeira Vida vai lhes parecer como não sendo deste mundo, mas enquanto vocês não o viverem, isso de

nada serve dizer-lhes.
Simplesmente, como diria BIDI, refutar este Efêmero já fornece um suporte para a abertura da Porta para a

Eternidade.
Não hesitem em viver cada vez mais intensamente a Luz, sem restrição e sem freio e, sobretudo, sem medo.
Não há outra solução senão resistir ou se Abandonar completamente, manter uma identidade ou aceitar perder

esta identidade, não para o nada (vazio), mas para o Pleno e a Plenitude.
Isso pode efetivamente causar um pequeno problema para a personalidade, já que neste nível há uma escolha

crucial: a Ressurreição ou a não Ressurreição, a aceitação ou a recusa.

***



Então, é claro, até agora, era fácil dizer que vocês procuravam a Luz, que vocês estavam em um caminho
espiritual, que vocês purificavam o que chamam de karma, que vocês evoluíam.

Mas a Luz não é uma evolução.
O Amor não é uma evolução.

Como foi dito ontem, isso é uma transubstanciação: é a Passagem da lagarta para a borboleta.
A lagarta é efêmera, a lagarta, como foi dito, não conhece a borboleta.

Há, neste nível, um ato de Abandono para fazer.
Então, nós estamos também, aí, conscientes de que segundo a sua história pessoal, os medos estão, talvez,

mais ou menos aí, eles são mais ou menos intensos.
Lembrem-se, nos momentos em que o medo se manifestar ou, então, nos momentos em que vocês tiverem

dúvida, de que a sua Essência é a Luz, e de que a Luz está bem além deste tipo de questionamento, de
interrogação.

Chamem-nos, nós iremos ajudá-los, naqueles momentos.
Se aparecerem sintomas neste corpo, se aparecerem visões, se ocorrerem manifestações neste corpo ou nos

seus corpos sutis, não se preocupem com isso nos momentos de Êxtase e de Estase, vão além.
A Luz sabe o que ela tem que fazer.

As suas resistências irão reforçar as manifestações, as dores ou outras coisas.
O Abandono do Si e o Abandono à Luz deixar-se-ão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, se isso for
vivido, que os únicos elementos que podiam impedi-los de vivê-lo eram os medos, não há outro fundamento.

Vivendo o Êxtase, vivendo Shantinilaya e vivendo o Absoluto, vocês poderão efetivamente constatar, por
vocês mesmos, que, de fato, isso sempre esteve aí e que somente os mecanismos do pensamento, os

mecanismos de adesão às crenças, diversas e variadas, impediam-nos de vivê-lo e de vê-lo além de qualquer
visão.

Eu vou parar aí as minhas palavras.
Permitam-me ficar com vocês em silêncio, durante alguns instantes, sem nada desejar, sem nada pedir, sem

evocar até mesmo Comunhão ou outra coisa: simplesmente Presente a si mesmo, Presente a cada um de nós,
aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E lembrem-se também de que todos os prazeres deste mundo, sejam eles quais forem, apenas podem ser
efêmeros.

O prazer da Luz é Eterno e Eternidade: ele é muito mais vasto do que o prazer da satisfação de alguma coisa.
Isso é uma certeza, a partir do momento em que vocês o aceitarem, por que vocês irão vivê-lo.

Vocês estão aí para isso.
Eu vou terminar com estas frases: tudo o que surgiu da carne é perecível e efêmero.

Somente o Espírito é Eterno e vocês São, antes de tudo, Espírito.
Prisioneiros em uma carne que é preciso, no entanto, levar, ela também, para a Liberdade.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, eu os Amo.
Vocês são eu, como eu sou vocês: a Unidade do Amor, na multiplicidade das aparências.

A Unidade da Luz.
A Alegria da Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Luz seja a sua Morada.

Que a Paz esteja em vocês, a cada sopro.
Até logo.

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

1 - MARIA (15.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 - ARCANJO MIGUEL (18.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html


***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec5ab.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-19_aout_2012-articlec5ab.pdf
19 de agosto de 2012

***

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

************
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Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Durante a minha última vinda, eu lhes falei dos quatro Cavaleiros do Apocalipse e do que eles representavam
na sua ação sobre a Terra.

E eu vou lhes falar, hoje, dos quatro Elementos que se manifestam neste corpo e nesta consciência onde
vocês estão.

Com uma introdução de algumas palavras que poderiam surpreendê-los.

***

Do Grande Espírito, saiu a Luz.
O Grande Espírito é Amor e Absoluto.

Da Luz, emanaram os Elementos, Elementos que encontramos por toda parte, em todos os mundos, em todas
as vidas.

Esses Elementos (que eu nomeava, para a Terra, os Cavaleiros do Apocalipse) são o que o Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) denominou para vocês Hayoth Ha Kodesh, os Quatro mais próximos da

FONTE.
Emanações da FONTE, a própria emanação do Grande Espírito.

Os Elementos da Terra, no corpo do homem, foram cortados.
Eles reencontram hoje a sua plenitude.

Eles são as testemunhas, neste corpo de carne, da revelação que se faz.
E cada Elemento revela algo que lhe é próprio e que é próprio de vocês.

E essas quatro revelações levam a conectar o Grande Espírito.

***

A Terra, primeiramente: é ela que torna denso e mais pesado o corpo e o faz dormir, e o seu Som confere a
este corpo a sua densidade, o seu peso.

É o momento em que o corpo não responde: ele retorna para a Terra.
E vem, em seguida, o Elemento Água: a Água que se espalha por toda parte e que elimina os limites e a

separação e que lhes propicia viver a Dissolução.
Depois, vem o Elemento Fogo: aquele que se lança para o alto, cujas chamas elevam e se elevam, traduzindo

o retorno ao Fogo do Espírito, ao Fogo Celeste.
Ele lhes propicia viver os diferentes Fogos.

Ele lhes propicia sentir seu calor, seus arrepios que percorrem os limites deste corpo.
E depois, enfim, o Elemento Ar: aquele que já tinha atuado na abertura da boca e na Passagem da Reversão

da garganta e que, agora, atua na sua face e no seu nariz, aí onde passa o ar.

***
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Os seus quatro Elementos se despertam neste corpo.
É o apelo do Grande Espírito.

É o apelo da Verdade.
É o apelo à grande festa onde a Água e o Fogo não são mais opostos, onde a Terra e o Ar não são mais

opostos, onde a densidade de um e a densidade do outro se juntam.
A Água é apenas o Fogo em processo de formação.

A Terra é apenas o Ar em processo de formação.
E a consciência segue o corpo e o corpo segue a consciência.

A Terra prepara o êxtase.
A Água revela o êxtase.

O Fogo os devolve à imortalidade.
E o Ar ali se junta para elevá-los.

O Grande Espírito é isso.
Os quatro Elementos são os seus quatro agentes que estão presentes, por toda parte em vocês, por toda

parte sobre a Terra.
Viver os Elementos é viver a natureza, é viver o sopro do Grande Espírito que ilumina, aquece e revela vocês.

O Ar é o apelo da Grande Mãe a todos, que vocês a chamem de MARIA, de KUAN YIN, não importa.

***

Os Elementos sobem em vocês, neste corpo e nesta consciência.
Eles ressoam, em vocês, como as Trombetas do seu Despertar, dizendo a vocês que esse é o momento, que

os Elementos não serão mais separados, mas, eles também, estarão em Comunhão.
A Terra, fecundada pela Água e pelo Fogo, eleva-se no Ar.

As minhas palavras são apenas imagens, mas traduzem o que acontece.
A Terra congela e se expande: a sua Terra como este corpo.

A Água põe fim à separação deste corpo.
O Fogo ergue e o Ar transporta.

O Grande Espírito chama, assim, cada criatura a se revelar e a se elevar.
A Terra se enche de Água e de Fogo, dando ao Ar a capacidade para se reunir e investir com o Éter.

A Terra é o que está na parte inferior do corpo, que foi fecundada pela Onda da Vida, otam-tam da Terra.
A Água abriu vocês ao batismo da Comunhão.

O Fogo lembra a vocês o que nós somos: partícula do Grande Espírito e Fogo.
O Ar eleva o corpo.

Assim é o apelo do Grande Espírito, o apelo do Céu e da Terra que ocorre também em cada um.
Os sinais do corpo não podem enganá-los.

Eles guiam a consciência deste corpo para não mais ser assimilada ou identificada, para transmutá-lo, pelo
reconhecimento do Grande Espírito.

E isso é agora sobre esta Terra.
Aí está o grande mistério.

***

Para vocês, no ocidente, todas as religiões roubaram de vocês os seus Elementos, sem qualquer exceção,
fazendo-os crer em alguma coisa que nós, Índios, nós sabemos de toda eternidade.

Aqui, sobre a Terra, nós somos constituídos dos Elementos da Terra.
No céu, nós somos constituídos dos Elementos do céu.

Excluir os Elementos é excluir a vida.
Assim sempre agiram as forças que os privaram da Liberdade.

Reencontrar os Elementos é reencontrar a Liberdade.
É uma grande alegria, uma grande renovação, sem se apoiar em nada que possa estar alterado ou falsificado.
Assim são esses tempos onde o Grande Espírito sopra, onde o Fogo Celeste se coloca, onde a própria Água

se transforma, e onde a Terra (que abriga também o mesmo Fogo) abre-se para deixar passar o Fogo.
O Fogo de cima, o Fogo debaixo, a Terra de cima, a Terra debaixo, a Água de cima e a Água debaixo, dois

aspectos da mesma Verdade.
Os Elementos se tornam sensíveis, cada vez mais, e vocês ali respondem.

Eu sempre disse a vocês que a Natureza é sua aliada porque aqui sobre a Terra nós temos a mesma



composição, a mesma natureza.
Os Elementos são as forças vivas, o esboço da vida.

***

Aquele que despertou os seus Elementos não será tocado pelos Cavaleiros, mas levado para a Verdade ainda
maior.

Reconhecer a natureza é reconhecer a sua Natureza.
Viver os Elementos é viver o último Encontro, o mais importante.

Tudo isso acontece agora.
Nada há de assustador.

É apenas o retorno da Verdade.
 É uma celebração, é um canto e é uma dança: o canto e a dança das células do corpo, o canto e a dança da

consciência.
Convite a se despertarem, a não mais acreditarem, exceto no que vocês vivem.

É o que veio lhes dizer o Grande Espírito, o que vieram lhes dizer os Cavaleiros, e o que lhes dizem os seus
Elementos.

Momentos de grandes regozijos.
Àquele que não reconhece os Elementos e os Cavaleiros, falta este regozijo.

O que vocês veem fora acontece dentro, cada vez mais.

***

O desdobramento dos Cavaleiros se faz agora sobre o conjunto do seu corpo, como sobre o conjunto da
Terra.

Ninguém poderá evitá-lo.
Estejam atentos e vivam o que os Elementos dão a vocês.

Não busquem mais nada e não rejeitem nada.
A Natureza é sua aliada, os Elementos também.

Os Elementos são a força viva do Grande Espírito.
Eles são a força viva do Despertar deste corpo, do Despertar da noite e da ausência de Luz.

Nada pode escapar aos Elementos e, sobretudo, nada do que construiu o homem do ocidente que se afastou
e que tem se afastado da Verdade.

Deixem os Elementos Ser, deixem os Elementos Livres porque isso é a sua Liberdade.
Que isso sejam os sintomas do corpo (que eu dei) ou os sintomas da consciência, é sempre o Grande Espírito

que se dirige a vocês pela sua Embaixadora MARIA.
Ninguém pode desviar os Elementos.

Vocês sentem o vento soprar, mas vocês não sabem de onde ele vem e para onde ele vai, e isso é
comparável para cada Elemento: sem início e sem fim, apenas inscritos na manifestação que é para viver.

A Terra e o Grande Espírito o decidiram.
Vivam-no, simplesmente.

***

Eu sou SNOW ou PLUMA BRANCA.
Eu sempre escapei aos olhos dos homens divididos.

Hoje, A Luz e os Elementos iluminam o mundo, em vocês e sobre a Terra.
Vocês apenas têm que acolhê-los, que deixar que ajam, enquanto emanação da Luz.

Eles sabem muito bem o que fazer e como fazer sem que vocês ali se envolvam, sem que vocês ali se
atrasem.

Facilitem a sua tarefa, em vocês.
Não resistam e ninguém pode ali resistir.

Vejam além das minhas palavras.
Vejam além desse sentido aparente.

***



Eu sou SNOW e, por minha vez, eu abençoo vocês.
Eu os convido a ser, enfim, vocês mesmos, além do corpo desta Terra.

Esse corpo é para a Terra.
O que vocês São é para o Grande Espírito e para a Liberdade.

SNOW lhes diz até uma próxima vez, no Grande Espírito e no Amor, na Luz.
Até logo.

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1561

19 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1561


DERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONALDERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONAL

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu vim lhes falar e completar, de certa maneira, o que eu disse a vocês, há algum

tempo, a respeito da Autonomia e da Liberdade (ndr: intervenção de IRMÃO K de 1º de Abril de 2011) (1).
Eu os lembro de que o princípio deste mundo encarnado, que não é o princípio existente nos Mundos

encarnados denominados Livres, é um princípio de falsificação consistindo em seccionar, como vocês o
sabem, uma parte da Luz e, em todo caso, a possibilidade, usual e habitual (existente nos Mundos Unificados e

mesmo em encarnados nos mundos de carbono), de manifestar e de conscientizar, em permanência, uma
conexão e uma confiança na FONTE e no Absoluto.

Eu venho lhes falar e lhes pedir não para partilhar uma interpretação ou uma visão, mas bem mais, para vocês
se darem conta do que as minhas palavras vão significar.

***

O princípio da falsificação induziu, de certa maneira, à perda do princípio da Inteligência da Luz e à perda do
princípio de organização ligado a essa Luz.

Isso foi, portanto, substituído, uma vez que é impossível efetivamente viver, em qualquer que seja a Dimensão,
sem organização.

Sobre este mundo então, do qual vocês ainda são parte envolvida, a própria organização social (que diga
respeito à célula familiar, à organização da sociedade, que seja no nível político, econômico, financeiro) essas

organizações sociais, e, sobretudo, no nível espiritual, são o ferrolho da ilusão e do confinamento.
Eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma reflexão que é muito lógica e que, mais uma vez, não é

uma exposição filosófica, mas sim um elemento a mais para levar ao que eu desenvolvi concernente à
Autonomia e à Liberdade.

A organização social, sobre este mundo (a organização familiar, a organização econômica, espiritual), vai
induzir, devido à ausência da Inteligência da Luz, um princípio de organização hierárquica que será sempre

constituída de maneira piramidal.
Parece lógico neste mundo que cada um busque escalar, de alguma maneira, os escalões dessa pirâmide. 
Isso se faz muito naturalmente na família em que há a autoridade dos pais e os filhos que aí são submissos.

Em outras esferas (e essas outras esferas concernem tanto ao que eu nomearia o espiritual como ao
econômico ou a todo sistema de organização fora da família) essa hierarquização piramidal se acompanha

sempre de uma forma, mais ou menos abrupta, de competição. 
Essa competição se apoiando seja sobre valores de conhecimento, sobre valores financeiros ou sobre valores

que eu qualificaria de filiação ou de transmissão, qualquer que seja essa forma de transmissão do poder. 
A hierarquização piramidal é então resultado de uma competição, natural ou não, mas que vai acabar por

colocar os indivíduos, em número cada vez mais restrito, até o que é chamado de cabeça, o dirigente ou os
dirigentes.

Novamente, isso se aplica tanto à economia como ao espiritual.

***
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Esse princípio de competição, resultado, portanto, do conhecimento ou de uma transmissão, vai, como vocês o
vivem, induzir uma noção de superior e de inferior: aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que recebeu

a transmissão e aqueles que vão obedecer, de uma maneira ou de outra, aquele que está na cabeça.
Esse princípio, aceito como o fiador de certa forma de equidade, de legalidade e de lealdade social, é apenas,

de fato, a parte visível do iceberg ou o que subjaz, de maneira muito geral e sofrendo apenas muito poucas
exceções, o princípio de predação que tem sido o trabalho em meio ao confinamento.

Nos Mundos Unificados, a noção de hierarquização piramidal não pode, em caso algum, existir.
É claro, existem muitos ensinamentos relatando as Ordens Angélicas, Arcangélicas.

A única hierarquização, existente nos Mundos Unificados, decorre diretamente da Inteligência e do
agenciamento da Luz, independentemente das consciências que se instalam ou viajam sobre as linhas

Dimensionais, de tempo ou espaciais.
Não existe, e isso é impossível, o princípio de competição ou de superioridade.

A organização do grupo social, como de um grupo espiritual, vai se traduzir, quer se queira ou não, em
encarnação, por uma dominação que resulta diretamente da predação que, ela própria, como eu disse, está na

origem da falsificação.
Ora, enquanto existe uma predação, não pode existir Liberdade.

***

Então, é claro, a primeira objeção que viria à mente, seria de dizer: mas a vida não seria possível, sobre a
Terra, sem organização dos grupos, quaisquer que eles sejam.

 E eu lhes responderei: é efetivamente exato.
Não poderia existir demanda de qualquer falsificação se a organização, qualquer que ela seja, tivesse sido

rejeitada pelos humanos, desde o início.
O fato de considerar como normal e lógico ter um superior hierárquico, de considerar como lógico e normal que

existe uma autoridade (porque é mais competente do que você, mais adequado do que você) participa, de
maneira indelével, da submissão e da privação da Liberdade.

Aquele que está no alto vai então comandar.
Ele vai dirigir segundo sua visão ou segundo seus objetivos, novamente espirituais, sociais ou morais.
Mas subjacente a esse princípio de organização e esse princípio de hierarquização, haverá sempre a

predação.
É excepcional que o princípio que dirige a cabeça esteja ligado à empatia ou ao carisma uma vez que, por
definição, a empatia e o carisma não podem se manifestar a menos que uma consciência se coloque no

mesmo nível daquele para o qual essa consciência exerce a empatia ou o carisma.
Desde que haja organização, desde que haja então uma cabeça, há, portanto, uma privação total da Liberdade

e da Autonomia.

***

O grupo humano encarnado, assim como todos os mamíferos, está submetido a esse princípio de hierarquia
piramidal.

Aliás, não sofre nenhuma exceção, senão vocês teriam bem rápido empregado os termos da anarquia ou da
ausência de regulação.

A Inteligência da Luz não pode se acomodar, de nenhuma maneira, nesse princípio de predação, nesse
princípio de hierarquização e de controle por aqueles que estão acima daqueles que estão em baixo.

E, contudo, o conjunto das religiões, o conjunto das organizações sociais, econômicas, políticas, financeiras,
obedecem, sem nenhuma exceção, a esse princípio.

O ápice foi mesmo designar, por aquilo que é chamado de voto ou de democracia, aquele que seria colocado
à cabeça de um grupo, qualquer que seja.

Que esse grupo seja um país, um estabelecimento econômico ou não importa qual grupo social existente.
E vocês chegaram ao ponto em que nenhum homem, nenhuma mulher, viria a considerar a iniquidade de tal

sistema.
Qualquer organização vai, portanto, reforçar a ilusão de uma superioridade, do que quer que seja, em relação a

quem quer que seja, ou do que quer que seja.

***

Esse princípio não está de nenhum modo presente em meio aos Mundos Unificados.
 Mesmo que estejamos, quanto a nós, Anciãos, organizados segundo uma Assembleia, essa Assembleia é

Livre.



É, aliás, a qualidade da nossa Consciência, em ressonância com nossas Linhagens estelares e nossa Origem
estelar, que determina nosso lugar, essa assembleia se situando, é claro, para cada um de nós, no mesmo

nível.
O Comandante não está acima nem abaixo.

Ele é aquele que realiza a síntese das Vibrações e das Consciências que nós emitimos.
Esse não pode ser o caso em meio a este mundo dissociado.

A alteração da Luz, através do eixo falsificado da Luz, não permite um equilíbrio.
Eu diria mesmo que esse desequilíbrio é a própria assinatura da organização social do mundo no qual vocês

ainda estão.
Existe então um topo, existe, portanto, uma base.

Esse princípio piramidal basta, a ele mesmo, para atar a Autonomia e a Liberdade de todos aqueles que aí
estão submetidos sem nenhuma exceção.

O princípio de predação, mesmo se ele não for apresentado assim, vai ser o princípio que vai sustentar a
competição e, portanto, a ausência de implementação da Inteligência da Luz, em igualdade, em relação às

próprias consciências que aí estão submetidas.

***

Assim, portanto, a ‘organização social’, qualquer que seja a natureza e o nível, é o ferrolho total da ilusão.
Enquanto existir uma organização, enquanto existir uma cabeça, não pode existir a Liberdade.

Isso, eu já disse em minha última encarnação, com força e vigor.
Todo princípio organizacional passa necessariamente pela ascendência de uma consciência sobre uma outra

consciência.
Mesmo se existe um respeito do que é nomeado “lei”, a própria lei se substitui à Inteligência da Luz e vem

então, de alguma forma, tentar nivelar essa deficiência da Inteligência.
As leis não visam senão uma coisa: a preservação de regras estáveis, justamente, por aqueles que estão à

frente disso.
Isso funciona tanto no conjunto das religiões como no conjunto dos sistemas políticos, quaisquer que eles

sejam.
O que está subjacente a isso é, portanto, a predação.

Essa predação se exerce, sobre um mundo que eu qualificaria no mínimo de furtivo e inaparente, mas que, de
nosso ponto de vista e de nosso olhar, é, muito evidentemente, o ferrolho da referida ilusão.

***

Desde que haja ascendência, poder, tomada de poder, há, necessariamente, uma dominação e há,
necessariamente, um oprimido porque aquele que é oprimido, mesmo se ele não o sabe, entregou, de fato,

sua Liberdade para aquele que a tomou.
O Amor, a Luz, os Mundos Unificados, são Livres.

Aliás, nós nos chamamos Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Um mundo Livre não pode conhecer o menor princípio de organização gerada por uma consciência, qualquer

que ela seja e qualquer que seja seu nível.
O que age é sempre a Inteligência da Luz que, por ela mesma, sustenta os Mundos e organiza os Mundos,

independentemente de qualquer regra e de qualquer lei que poderia ser emitida por uma consciência.
Vocês imaginam então que tudo o que poderia se apresentar a vocês, enquanto hierarquia espiritual, não é
senão uma falsificação a mais deste mundo, existindo sobre os mundos não visíveis, traduzindo-se por um

termo denominado “mestre”.
Não existe nenhum “mestre”, no nível dos Mundos Livres.

Não existe qualquer mestria uma vez que a mestria está diretamente conectada à Inteligência da Luz, à sua
arquitetura, ao seu desenvolvimento ao seu desdobramento, mas não corresponde, de modo algum, a uma

vontade qualquer.

***

O próprio princípio da hierarquização, existente em meio a um grupo restrito de indivíduos, vai colocar um
problema maior: mesmo se essa cabeça aparece como amorosa, como algo que quer o seu bem, isso não é

possível.
Qualquer forma de conhecimento, colocando um indivíduo em uma posição dominante, sobre este mundo, se

traduz, inevitavelmente, pela predação e não pode ser de outra maneira.



Diante das objeções que eu assinalei (quer dizer que a vida não poderia existir sem tais sistemas de
hierarquização ou de organização) eu lhes responderia que efetivamente este mundo não duraria cinco minutos

e, portanto, a ilusão não existiria mais, instantaneamente.

***

Nós temos, e vocês têm, Liberado a Terra dos seus envelopes isolantes.
Existe, desde alguns anos, certo número de elementos que se desenrolaram neste sistema solar e que

visaram quebrar os diferentes confinamentos, suprimir os diferentes Véus, que podiam ser colocados sobre a
consciência humana.

Isso foi efetuado.
Isso resultou de maneira concomitante, na Liberação da Terra, do Sol e na sua possibilidade de serem Livres.

Resta, no entanto, uma última etapa que é a ruptura da organização criada pelos homens em meio a este
mundo.

É muito exatamente o que se desenrola desde agora e ao que vocês vão assistir.
A ruptura da organização piramidal (tal como ela é conhecida em todos os grupos sociais, quaisquer que eles

sejam, qualquer que seja seu tamanho) é a condição sine qua non da sua Liberação.
O retorno da Luz, com o alinhamento galáctico, com certo número de aspectos particulares do Sol e da Terra,
não pode, de maneira alguma, acomodar-se à menor dominação, à menor predação e à menor competição.

A competição é, em outros lugares, o apanágio dos mundos dissociados.
Quer essa competição se exprima em meio a um casal, quer se exprima em meio a uma competição esportiva,

em meio ao que vocês chamam de livre empresa, não são senão confinamentos.

***

Toda tomada de poder, toda tomada de ascendência, de uma consciência sobre um grupo de consciências,
não se pode chamar diferentemente senão de predação e de privação de Liberdade.

Notem o paradoxo: isso se chama, em seu mundo: “a livre empresa”.
Vocês veem por vocês mesmos que isso não corresponde verdadeiramente à realidade, mas é mesmo a

antítese.
Isso não é uma visão, isso não é um ponto de vista, mas é uma realidade Vibratória e energética.

Desde que não haja Luz suficientemente, desde que a Luz tenha sido desviada ou amputada, há, por reflexo
vital, a necessidade de organização, de atribuição de papel, que existe em todo grupo, quaisquer que sejam as

circunstâncias desse grupo.
Que seja em meio a um povo nativo, que seja em meio a um estabelecimento bancário, que seja em meio a

uma família. 
A ausência de Liberdade confina, ainda mais, na ausência de Liberdade.

A organização permite estruturar.
A própria estruturação vai dar na fossilização e na ausência de Liberdade.

São as leis físicas que são perfeitamente conhecidas, perfeitamente adaptáveis, a tal ponto que em meio aos
mundos ditos dissociados, nós falamos de negentropia (entropia negativa) e de entropia.

Os sistemas viventes, neles mesmos, conhecem apenas a entropia.
A colocação do mal nessa entropia (ou negentropia) vai se traduzir por uma rigidez cada vez maior das regras,

das leis, resultando sempre em mais privação de Liberdade.
O nascimento do que foi denominada, neste mundo, a era moderna industrial e, em particular, a eletrônica,
permitiu criar, como talvez vocês o vejam, meios de controle e de escravidão cada vez mais aperfeiçoados

que, depois de muitos anos, se colocam no lugar deles próprios, sob o pretexto de segurança, sob o pretexto
de medo.

A ausência de Liberdade não pode senão reforçar a ausência de Liberdade.
Uma consciência submissa a uma outra consciência não pode, em definitivo, senão se submeter cada vez

mais.

***

Existe então, em meio a este mundo, um princípio inerente que visa sua própria autodestruição.
De fato, nenhuma vida pode subsistir, além de um certo tempo, quando existe um princípio de organização que

dura suficientemente muito tempo e que vai se enrijecer no tempo, e implicar em privações cada vez mais
importantes.

Muitos místicos e profetas (desde o tempo do Apocalipse bíblico, no sentido de Revelação, passando por



alguns místicos do vigésimo século) têm lhes prevenido, de algum modo, do advento de um sistema de
controle eletrônico visando privar o humano de todas as suas liberdades.

Eu pude dizer, em encarnação, e eu repito a vocês esta noite, que é impossível se sentir em boa saúde em um
sistema social que está doente e em agonia.

Assim, portanto, e apesar das aparências, a fossilização do sistema hierárquico piramidal, tal como vocês o
vivem, é um fator determinante para fazê-los tomar consciência do confinamento, da ausência de Liberdade, de

todo sistema, qualquer que ele seja.
Dessa maneira, levando-os a se reposicionarem em relação a essas leis, em relação a essas organizações.

Mas como vocês o sabem, aqueles que se opõem ou que se oporão a essa hierarquia piramidal, qualquer que
ela seja, serão imediatamente afastados do sistema piramidal.

 Imaginem, em meio a um grupo religioso, em que um simples adepto quisesse tomar o lugar daquele que está
à frente disso, o sistema piramidal, ele próprio, o excluiria instantaneamente.

É exatamente o que aconteceria em todos os domínios possíveis das organizações sociais e, sobretudo, no
nível espiritual.

***

Então, o retorno da Luz, a Liberação da Terra e do Sol, assim como o fato de terem podido, para muitos de
vocês, retirar alguns Véus, vai permitir-lhes ver, cada vez mais claramente, o enrijecimento do sistema de

controle do humano, chamado de ‘sistema de controle mental do humano’, através, justamente, do que lhes é
visível nas organizações.

A desestruturação e o desaparecimento de todas as organizações são, portanto, uma preliminar à Liberdade e
à Autonomia.

Todavia, vocês não podem, de maneira alguma, se opor, frontal ou diretamente, a esse sistema.
É questão, simplesmente, através da iluminação da Luz cada vez mais potente, de ver as coisas como elas

são.
Se vocês tivessem a possibilidade, como nós a temos, de ver o que realiza essa organização piramidal

hierárquica, vocês estariam aterrorizados com o que se desenrola sobre os Planos sutis, etéreos. 
A partir do instante em que se manifesta uma ascendência de uma consciência sobre uma outra consciência,

tece-se uma relação.
Essa relação não é kármica, mas vai drenar, de algum modo, a consciência e a energia para o topo.

Aquele que está no alto da pirâmide (mesmo se vocês o chamam de uma estrela, em suas variedades
musicais), vai, literalmente, se alimentar da atenção e da consciência que lhe é projetada.

Que essa atenção e essa consciência sejam muitas vezes benéficas, ou muitas vezes negativas, não muda
estritamente nada.

Existem canais energéticos, invisíveis aos seus olhos, que vão drenar tanto a energia, como a consciência, do
grupo de indivíduos que aí estão submetidos, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um ditador, quer seja um ser humano que se apresente como um guia espiritual ou como um
“mestre”, o resultado é exatamente o mesmo: a submissão do grupo que aí colocou sua atenção, sua

consciência e sua energia. 
E vocês não podem, de nenhuma maneira, romper esse círculo vicioso.

***

É nesse sentido que não pode existir (enquanto a Luz não estiver totalmente restabelecida) a possibilidade de
romper, no escalão humano, esse modelo de predação.

O fim da predação passa pela dissolução total desta Dimensão, permitindo-lhes, em um primeiro tempo, a
Autonomia e a Liberdade.

A partir do retorno da Luz não falsificada e, segundo as suas escolhas que lhes são próprias, cada um de
vocês poderá então, segundo a sua Vibração, dirigir-se para o sistema solar que lhes é mais adequado.
Nos Mundos Unificados (mesmo de carbono, portanto, de terceira Dimensão) existem, alguns, que nós

chamamos de Anciãos ou Patriarcas, que estão, unicamente, não no alto da pirâmide, mas, muito exatamente,
na base da pirâmide, que não existe: essa pirâmide se resolve em um círculo.

É por isso que nós falamos de Conclave e de Assembleia.
Em nenhum caso, a Consciência Unificada pode se acomodar em uma estrutura piramidal.

Assim como isso lhes foi explicado, há muitos anos, por um dos governadores da Intraterra, existem
Assembleias. 

Essas Assembleias são representadas por estruturas geodésicas que não têm nada a ver com as estruturas
piramidais.

Em meio a uma estrutura geodésica, a energia emitida por cada um dos participantes é captada, da mesma
maneira, com a mesma intensidade, por todos os participantes.



***

Existe, portanto, no nível da Inteligência da Luz, uma distribuição equitativa, sem nenhuma predação, sem
nenhuma competição, tanto da consciência como da energia.

 Eis por que existem numerosos símbolos, sobre esta Terra, que utilizaram o princípio da organização
piramidal, visando a submissão final da humanidade, pela via eletrônica.

Nós nos servimos desse suporte eletrônico para lhes entregar os elementos necessários para a sua Liberação,
para o fim da predação e da competição.

Portanto, vocês estão em um momento crucial em que a tomada de consciência e a visão etérea dessa
predação vão lhes aparecer. 

Sua consciência se tornará cada vez mais lúcida sobre esse princípio de predação exercido em todas as
camadas sociais. 

Essa tomada de consciência vai levá-los, é claro, a se reposicionarem ou não.
O simples fato de ver essas linhas etéreas de predação vai ser suficiente para extraí-los.

Isso não é uma luta, isso não é uma oposição e ainda menos uma confrontação, mas sim a colocação na Luz
do que é um sistema organizacional sobre a Terra.

Mesmo dentro da família, há uma autoridade nomeada parental.
Isso não pode existir, mesmo nos mundos Unificados carbonados, uma vez que, a partir do instante em que há

uma filiação, os laços de filiação são rompidos instantaneamente, a tal ponto que, se houver uma filiação
genital, os filhos nascidos da união de um polo masculino e de um polo feminino, se reencontram para serem

elevados por uma estrutura geodésica de 24 indivíduos e, de nenhuma maneira, pelos ascendentes.
Não pode existir a colocação em submissão do que quer que seja em todos os Mundos Livres.

***

A ruptura do sistema organizacional, em todos os escalões, é então uma preliminar indispensável para a
Liberdade e a Autonomia.

É muito exatamente o que vai começar a se desenrolar. 
O fim da predação e o fim da competição se acompanhando da Liberação pela Luz, e não pode ser de outro

modo. 
Eu os convido a refletir sobre o que eu lhes disse.

É claro, a primeira questão que vem e que eu já levantei, é:
Como imaginar este mundo, em que vocês estão, funcionar sem organização?

Ele não o poderia.
Mas qual é o interesse de continuar um mundo em que a organização, tal como ela é aparente e inaparente, se

traduz pela submissão, pela privação da Liberdade?
Essa submissão e essa privação da Liberdade, vocês têm os efeitos, cada vez mais evidentes, no que se

desenrola como cenário sobre este mundo desde, eu diria, algumas dezenas de anos.
Os meios técnicos oferecem, para aqueles que estão na cabeça dessas organizações, meios de controle, sem

precedentes, de seus feitos e gestos, de seus movimentos, de suas finanças e, finalmente, de sua alma.
Vocês não podem escapar a isso.

Nenhuma anarquia, no sentido humano, poderia torná-los Livres já que a anarquia não seria senão a luta contra
a organização.

E toda luta contra a organização se voltaria, infalivelmente, contra aqueles que a atacaram, na medida em que,
vocês o sabem, existe uma noção de equilíbrio.

E quanto mais há consciências submissas a um sistema hierárquico, menos vocês podem se opor, sobretudo
a título individual. 

Há um peso energético das egrégoras, de manutenção no confinamento. 
Essas ligações invisíveis, etéreas, nos são totalmente visíveis, e o serão, para vocês.

***

Naquilo a que vocês prestam atenção, vocês o alimentam.
Assim, olhando uma estrela na televisão ou olhando e levando seu penhor, sua garantia, ao que vocês

nomeiam um dirigente espiritual, vocês desviam sua própria energia no sentido de uma submissão, de uma
escravidão, e vocês se privam, vocês mesmos, da sua Liberdade.

De maneira alguma a Liberdade e a Luz podem autorizar o prosseguimento de tal processo.
Os mecanismos a caminho, e que se desenrolam sobre este planeta, irão se expressar, muito naturalmente,

pela derrocada de todo o sistema de predação organizacional.



 Isso é lógico.
Isso não resulta de uma luta, mas isso resulta, diretamente, do retorno da Luz. 

Assim, todos os sistemas piramidais e de escravidão verão o seu fim, em um prazo muito curto.
Isso está diretamente ligado à Luz vindo do Sol Central da Galáxia.

Vocês não têm então que lutar e ainda menos querer se subtrair do que se desenrola, porque o que se
desenrola colocará fim, de maneira natural, a esse sistema de organização social.
Não há outra maneira de arrebentar o último ferrolho da ilusão e vocês aí estão.

***

Eu não quero introduzir questionamentos.
Eu lhes peço, simplesmente, para ler atentamente o que eu lhes disse e para reler.

Eu retornarei, evidentemente, a fim de responder às questões, mas em um momento posterior.
A organização social é o último ferrolho da ilusão.

O fim da predação, o fim da competição, passa pelo desaparecimento desse último ferrolho.
Assim, quaisquer que sejam os acontecimentos geofísicos que foram anunciados (que seja por alguma das

Estrelas, por alguns Arcanjos), essa ação elementar se desenrolará, é claro, no nível dos sistemas
organizacionais.

Como foi dito pelo bem amado João: “não há diferença entre o Interior e o exterior”.
A ação dos elementos é a mesma, para todos e para todas, e ela é a mesma principalmente para tudo o que foi

criado pelo humano.
Tudo o que é falsificado deve desaparecer, sem nenhuma exceção.

Aí se encontram a Liberdade e a Autonomia.
Eu terminarei então com estas palavras.

Eu lhes peço para receberem todo o meu Amor, a minha saudação Fraternal e os comprometo a estarem na
Verdade.

Eu lhes agradeço e lhes digo até alguns dias.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e vou escutar, com deleite, as questões que vocês
pensaram em colocar-me.

Podemos começar.

Questão: como discernir se uma entidade que se apresenta a nós é benéfica?

Não é uma questão de sensibilidade.
Uma entidade chega, sempre, de algum lugar.
Então, é claro, se vocês não tiverem sensibilidade, se vocês não tiverem qualquer chacra aberto,
se as Coroas não estiverem abertas e se vocês não sentirem a entidade chegar, como vocês
querem saber?

Não há possibilidade.
Ou, então, é preciso encontrar alguém que seja capaz de ver, de sentir as entidades.

SRI AUROBINDO havia explicado que as entidades de Luz chegam pelo Canal Mariano ou, em todo
caso, pelo alto e à esquerda, enquanto os desencarnados, que não são, necessariamente,
negativos, chegam no alto à direita.

Há entidades astrais que podem penetrar o plexo solar, há larvas astrais que podem vir fixar-se,
geralmente, na coxa esquerda, e há entidades que tentam se camuflar, mas que chegam por trás.

Por trás, em geral, no alto, hein? (eu não falo do impulso KI-RIS-TI Metatrônico), por trás da cabeça,
são entidades que pertencem a formas de vida que mantêm a ilusão da matriz. Mas sem as
percepções Vibratórias, isso me parece extremamente difícil, não é?

De qualquer modo, é muito simples.
Se vocês são Absoluto, nenhuma entidade, como nenhum humano pode fazer o que quer que seja.
Porque vocês estão Livres de toda forma, não estão mais instalados nem na personalidade, nem no
Si.

Portanto, nada pode manifestar-se em relação a coisas que vocês chamariam negativas.

Isso não existe mais quando vocês estão nessa Verdade Absoluta.

>>>

Questão: quando a Onda da Vida está instalada, sente-se, sempre, ela subir?

De modo algum.
Havia sido dito que o Êxtase e a Onda da Vida deviam subir e aparecer para casar-se, primeiro,
com o Coração e, em seguida, com o Bindu, não é?, com o décimo terceiro corpo, lá em cima,
acima da cabeça.
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Há fases.
Vocês podem, é claro, reativá-la e senti-la, permanentemente, mas vocês a sentirão no ponto de
partida e no ponto de chegada.

Há uma permeabilidade tal, quando a Onda da Vida subiu,completamente, isso desencadeia a
Transparência e, geralmente, a possibilidade de ser Absoluto ou a capacidade para ser Absoluto.

Mas, do mesmo modo que um chacra, normalmente, vocês não o sentem, quando os circuitos são
permeáveis, quando o que é inscrito ao nível dos dois primeiros chacras com o medo, os medos, é
transcendido, a Onda da Vida vai pô-los em Êxtase, à vontade.

Mas vocês não a sentem, permanentemente.
Contrariamente, se quiserem, na Coroa Radiante da Cabeça, à qual vocês estão conectados,
permanentemente (mesmo se isso diminua, alguns dias, aumenta, alguns dias).

Mas, ao nível da Onda da Vida, uma vez que ela atravessou, realiza o trabalho dela; vocês podem
fazê-la reativar, seja com cristais ou pela consciência.

Mas eu não vejo o interesse, a partir do instante em que vocês cruzaram essa Porta – que não
existe – e que os põe em estado Absoluto.

>>>

Questão: há uma relação entre a Onda da vida e o Canto das células, evocado por SNOW?

O Supramental veio da cabeça, de Sírius, ele veio de Alcyone, ele penetrou em vocês.

É a irradiação, eu creio, que foi chamada do Espírito Santo.
Isso faz parte da Tripla Radiação, que foi iniciada quando dos Casamentos Celestes.

Essas energias, essa Consciência Vibral desceu, ela abriu os chacras, forrou o canal mediano da
coluna vertebral de Partículas Adamantinas e, depois, voltou a subir do Kundalini ao nível do Canal
do Éter.

Depois, acrescentou-se a Onda da Vida – com características específicas – que tomou o mesmo
caminho, que subiu ao nível do Canal do Éter, assim que os dois primeiros chacras não estavam
mais trancados, se se pode dizer, em relação ao medo.

Em seguida, a respiração passa, com o Fogo do Coração, ao nível do Coração e não mais dos
pulmões, como se vocês não respirassem mais e, a um dado momento, essa Dança e esse Canto
das células – eu penso que isso quer dizer isso – é o momento em que o conjunto de células do
corpo, ao nível verdadeiramente orgânico (e mais energético ou Vibratório), vai implicar a mutação
celular.

Então, é claro, há uma ligação com o Supramental, na condição de que o Supramental esteja
encarnado até embaixo.

E há outra ligação com a Onda da vida e a alquimia específica que se realiza ao nível do chacra do
Coração – que lhes havia sido explicada por um dos Anciãos – e que vai entrar em ressonância com
o que foi chamado o Triângulo da Nova Tri-Unidade e o Ponto KI-RIS-TI, nas costas, que modifica a
estrutura Vibratória do peito, uma vez que todo o peito põe-se a Vibrar fisicamente.

São as células, talvez (a expressão que ela quis empregar) que dançam e que cantam.

A um dado momento, quando a Luz chama-os (pela Onda da Vida, pelo Supramental, pelo Coração,
pelas entidades de Luz que descem ao seu lado), há uma respiração celular e uma Vibração que
vão traduzir-se, ao nível de suas percepções, como se vocês fossem picados por milhares de
agulhas.

É a irradiação, pela Luz, de toda sua estrutura celular.
Naquele momento, pode-se chamar a isso o Canto e a Dança das células, mas pode ser ligado à
Onda da Vida, pode ser ligado ao Manto Azul da Graça e é, eu diria, a conclusão da cristalização,
cristalização é uma má palavra, mas a encarnação do Supramental no conjunto desse corpo, que
assinala que esse corpo está Ascensionando, simplesmente.

>>>

Questão: quando procuro uma questão, o mental para e nada vem.



É um processo normal.
Alguns Anciãos e algumas Estrelas falaram-lhes de efeitos preliminares à Ascensão, espécies de
estases, na qual o mental não responde mais, na qual, por vezes, o corpo não responde mais.

Portanto, se não há mais questões, geralmente, em sua vida, isso quer dizer que você se
abandonou à Luz.

Resta, agora, abandonar o Si.

>>>

Questão: as memórias liberadas pelos Seres de Luz fazem parte da personalidade?

Quando há um Ser de Luz que intervém nas memórias – seja em um chacra ou, então, nos medos
arquetípicos, o medo da morte, o medo do abandono do Si – é normal que haja coisas que se
eliminem, mas elas se eliminam de onde?

Da personalidade, é claro.
Elas são inscritas em nenhum outro lugar.
Por vezes, na alma, mas isso não remonta até o Espírito.
Portanto, por vezes, vocês têm tal atração na matéria, em sua pequena pessoa, em sua vida, que é
necessário que algo intervenha para ajudá-los a dar o passo.

Portanto, não há qualquer ambiguidade nisso, é perfeitamente lógico: isso diz respeito à
personalidade, e nós sempre temos dito que ninguém pode fazê-los cruzar a Porta Estreita e
ninguém pode fazê-los Ressuscitar em seu
lugar. Mas se vocês têm engramas, ainda, nos quais acreditam – sejam problemáticas familiares,
cármicas ou outras – é, necessariamente, culpa de memórias.

Portanto, vocês não têm que trabalhar nas memórias, nós lhes repetimos isso suficientemente.

Era possível, há ainda alguns anos, mas, hoje, se vocês trabalham nas memórias, vão recristalizar-
se, ainda mais, porque vão subir as Vibrações dessas memórias.

Os Seres de Luz que trabalham nas memórias não trabalham desse modo: há uma transmutação da
memória, não é uma descristalização da memória que recorra à personalidade.

As consequências não são, de modo algum, as mesmas, e a liberação não é, de modo algum, a
mesma, em relação a essa memória.

>>>

Questão: tenho pensamentos repetitivos, ou mesmo obsessivos de abandono, de traição,
de rejeição da parte de meu companheiro, apesar de ter tomado consciência do fenômeno.

Isso remete ao que é nomeado o medo do abando o e o medo da traição.
Isso diz respeito ao companheiro, mas pode dizer respeito não importa a quê.

Quer dizer que a característica desses pensamentos obsessivos é que eles são induzidos por
apegos ligados a feridas que foram vividas,
Portanto, para nada serve reencontrar o elemento que desencadeou isso.

Mas a pessoa diz: «tenho pensamentos».
Mas não são vocês que têm pensamentos, são os pensamentos que vêm de seu cérebro o mais
arcaico, que lhes sussurra coisas muito desagradáveis as quais vocês devem enfrentar.

Primeiramente, vocês não são seus pensamentos, isso foi dito, repetido, incansavelmente.

Enquanto vocês são identificados a esse gênero de pensamentos, não podem ser Livres.

Quer dizer que, quando vocês portam sua consciência, sua atenção sobre um pensamento que
chega, a primeira coisa que vocês fazem, vocês dizem: «são meus pensamentos».

Mas não, são secreções ligadas às feridas passadas.
Portanto, já, é preciso desidentificar-se desses pensamentos passados, porque eles não são
vocês.

Quando vocês têm pensamentos assim, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer, obviamente, que vocês não estão instalados, suficientemente, no instante presente.



No instante presente não há pensamentos.
Assim que há um pensamento, vocês não estão mais no instante presente, e as transformações de
sua consciência, o que vocês vivem dão-lhes a ver isso.

Então, coloquem-se a questão (quando vocês vivem processos que permitiram ativar a Coroa
Radiante do Coração, receber o Manto Azul da Graça, por vezes, viver a Onda da Vida), se vocês
chegariam, ainda, a identificar-se aos seus pensamentos.

Como diria BIDI, vocês atuam, ainda, na peça de teatro, e é isso que vocês não conseguem ver.

Vocês ainda estão presos e estão persuadidos de ser a pessoa que vive
isso. Enquanto vocês são identificados a esse corpo (e, no entanto, creio que ele lhes repetiu isso,
furiosamente, o querido BIDI), enquanto vocês são identificados à sua pessoa e ao seu
pensamento, é muito simples, vocês não podem encontrar a Liberdade.

Portanto, quando vocês dizem: «tenho pensamentos», isso quer dizer que a pessoa que diz isso se
identifica aos seus pensamentos, isso quer dizer que, aí, há um trabalho de distanciamento e de
conscientização de que vocês não são seus pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a um pensamento que chega do passado e que diz respeito,
sobretudo, a outra pessoa, companheiro ou não companheiro, e que volta assim, sem parar,
enquanto vocês se identificam a esse pensamento e querem que ele desapareça, ele recomeçará,
porque não são vocês que pensam, sobretudo para esse gênero de pensamento, é ligado à sua
memória.

Portanto, o primeiro trabalho é deixar a Luz trabalhar, é, sobretudo, não mais identificar-se a tudo
isso.

Os processos de Comunhão, os processos de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização, os
contatos conosco são destinados a fazer pôr uma distância. Agora, se vocês têm um prazer sádico
em estarem submissos aos seus próprios pensamentos, é seu problema.

Todo o aspecto da Luz Vibral permitiu-lhes, ou deveria permitir-lhes – mesmo se a Ascensão
aconteça nessas células, nesse corpo – ver que vocês não são esse corpo, que vocês não são
esses pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a pensamentos, sobretudo desse estilo, obsessivos, recorrentes,
que dizem respeito a um julgamento sobre outra pessoa, mas é claro que vocês estão na
personalidade, totalmente presos nela.

Vocês não são capazes, ou não querem, ou não apreenderam que vocês não são essa pessoa.

Como vocês querem ser Transparentes a Luz e Liberados, inteiramente, quando dão o mínimo peso
ao que não é vocês?

E esse gênero de pensamento é típico de algo que se criou por sua vivência e que se manifesta de
maneira automática.

Mas isso não é vocês.
A primeira coisa a fazer é, já, conscientizar-se de que vocês não são esses pensamentos.

É preciso vê-los passar.
Isso, todos os ensinamentos sobre a meditação já disseram, longamente.

Enquanto há emoções, enquanto há medos, enquanto há esse gênero de pensamentos, vocês não
podem ser Livres.

Vocês podem viver o Si, podem viver momentos nos quais acedem à sua Essência, momentos de
Samadhi, mas viver momentos e experiências não é estar estabelecido na Liberdade. Mas,
enquanto vocês jogam o jogo desses pensamentos que chegam e que vocês são persuadidos de
que são os seus, vocês não têm qualquer Liberdade.

Esse é o trabalho da Luz, não, unicamente, do Abandono à Luz, mas, quando vocês aceitam
abandonar o Si.

Senão, esses pensamentos vão, literalmente, neste final dos tempos, lhe deteriorar a vida.

À época, eu havia dito: podia-se pôr sob o tapete.
Depois, eu disse que se tirava o tapete: portanto, a poeira estava ali.



Agora, vocês não têm mais lugar algum onde esconder-se.
Mas isso não é feito para prejudicá-los, o que acontece.
É, simplesmente, a colocação na Luz e essa colocação na Luz deve acompanhar-se,
verdadeiramente, ao nível da consciência, de tomar consciência de que esses pensamentos nada
têm a fazer com vocês.

Enquanto vocês creem que são vocês que pensam, vocês se enganam.
Sobretudo para esse gênero de pensamentos.

>>>

Questão: uma criança é, verdadeiramente, espontânea, quando é, naturalmente, sedutora?

Mas desde quando uma criança procura seduzir?

Uma criança é espontânea.
Uma criança que procura seduzir está, já, na perversão.
É seu olhar de adulto que vê a sedução, porque você é marcado pela sedução.

Uma criança não seduz ou, então, ela é pervertida.
Não há sedução natural em uma criança, uma vez que ela está na Espontaneidade e na Infância.

Se seu olhar o faz ver sedução em uma criança, eu me coloco pequenas questões, não é?

Não há qualquer sedução, há a Espontaneidade em uma criança.
A sedução começa a intervir quando a razão está aí e a criança apercebe-se de que é preciso ser
amável ou comportar-se assim para obter satisfação.

É, justamente, quando ela tomou consciência de que estava separada dos outros e que podia obter,
pela sedução, algo, por exemplo, que ela não merecia.

Mas é, já, uma criança que saiu da Infância.
Portanto, a sedução é uma perversão.

A necessidade de seduzir não existe na criança.
Ela existe no adulto, é claro.

Enquanto vocês trabalham para seduzir, vocês estão na manipulação e nem me falem de sedução
natural.

A Espontaneidade é o contrário da sedução, porque a sedução visa obter uma vantagem, qualquer
que seja, quer seja um doce ou uma relação, digamos, física.

Portanto, a sedução é uma dissimulação, uma vez que há um desejo.
É a necessidade de apropriar-se de algo.

Nada há de pior do que a sedução.
Ora, uma criança, na primeira infância, no sentido que você entende, é natural.

Quando ela sorri, sorri naturalmente, ela não vai colocar-se a questão do que vai obter como
vantagem.

Se ela começa a colocar-se a questão, é o início da perversão do adulto, portanto, do ego, que não
existe.

Não há qualquer estrutura egoica nas crianças, mas, em geral, é o que elas tomam junto aos pais,
hein?, até os sete anos.

Portanto, é preciso tomar-se aos pais.
Mas, depois, é claro, todo ser humano vai desenvolver estratégias que vão permitir-lhe
compreender o jogo, como vocês chamam a isso:..., algoz, vítima, salvador, a recompensa, o
reconhecimento. Mas toda necessidade de reconhecimento, no sentido da pessoa, é uma sedução.

E a sedução é uma manipulação, o que quer que se diga disso, o que quer que se pense disso.

O princípio da maquiagem, arquetipicamente.
A maquiagem para realçar algo é uma necessidade de dar uma bela imagem.

Então, vocês vão dizer: «sim, mas é porque é preciso que eu me apresente bem para os outros».
Mas eu lhes garanto que, no interior, há, subjacente, a egrégora da sedução.



Como a publicidade: quando vão vender-lhes um automóvel, não vão apresentá-lo sujo, não é?

Portanto, uma criança, se está na Infância, ela é espontânea, não há sedução natural, isso não
existe.

Ou, então, é o olhar do adulto que está alterado por sua própria necessidade de seduzir.

Ou, então, não é a palavra sedução que devia ser empregada.

>>>

Questão: como podem exprimir-se os medos?

Hoje, mais do que nunca, em relação ao Supramental, ao Manto Azul da Graça, à Onda da Vida, se
vocês o vivem, tudo o que acontece em sua vida é feito, pela Inteligência da Luz, apenas para
mostrar-lhes e demonstrar-lhes o que resta em vocês.

Se você tem medo de ser traído, você será traído.
Mas é o outro que é responsável?

Você apenas atrai o que emite.
E, se você está no medo, você está certo de que com a Luz, é o que vai acontecer-lhe.

Quando se diz que o pensamento é criador, ele não é criador para todo mundo, mas, com a
intensificação da Luz e o fim do confinamento, os planos multidimensionais estão mais próximos de
você: você se torna, em pensamento, criador, e é instantâneo.

Portanto, se há, em vocês, um modo de funcionamento que volta sem parar, como há pouco, sobre
o medo da traição e do abandono, o que vai acontecer?

Bem, a traição vai acontecer em sua vida, não pode ser de outro modo.
Vocês não podem preservar-se de uma traição fazendo tudo para proteger-se de uma traição.

Isso é válido para a personalidade.
Mas, dado o que vocês vivem, as passagens no Si, no Estado de Ser, as passagens no Absoluto,
se vocês são Absoluto, se mantêm assim, pequenos elementos, mas há todas as razões do mundo
para que eles lhes cheguem, esses elementos.

É isso que é preciso ver.
Então, foi-lhes dito, também, para vê-lo, não para agir contra, mas aceitar reconhecê-lo.

Como disse SRI AUROBINDO, há poucos dias, interior, exterior, isso nada quer dizer.

É a personalidade que vê interior e exterior.
Mesmo se vocês ainda não estão na Transparência total do Absoluto, o que quer que aconteça a
essa personalidade, não é vocês.

Se vocês têm medo da água e devem Ascensionar sem o corpo, vocês serão afogados, é tão
simples assim.

>>>

Questão: o exercício dado para a deslocalização da consciência é atualidade? (ndr: na
rubrica “protocolos”)

Sim, é claro, porque vocês vão liberar, efetivamente, o chacra da garganta.
Eu os lembro de que vocês nascem, na encarnação, pelos chacras inferiores, mas que vocês
nascem, na Eternidade, graças ao Fogo do Coração e ao centro do Coração, que se chama o
coração do Coração.

Mas esse nascimento passa, necessariamente, pela garganta, e se vocês têm medos que estão
localizados nesse nível, isso arrisca colocar pequenos problemas.

Mas não é um problema, uma vez que, na finalidade, como sempre se disse, vocês são Liberados.

Mas se vocês viveram a Onda da Vida e, não sei, por uma razão ou por outra, vocês se colocam
questões, por exemplo, sobre as entidades, vocês podem estar certos de que, mesmo se são
Absoluto, quando voltam a descer na personalidade, há uma entidade negativa que vai esperá-los.

É normal.
Seu pensamento é criador, e ele será criador cada vez mais rapidamente.



Aí, agora, é preciso tomar consciência disso.

Vocês o veem através de sua vida.

>>>

Questão: uma vez que o obstáculo para a subida da Onda da Vida é o medo, o que fazer se
o medo não aparece e, portanto, não se tem meio de refutá-lo?

Bem, é o que eu disse há pouco: desidentificar-se dessa pessoa.
Enquanto você crê ser uma pessoa, você não pode viver a Onda da Vida.

Se você está apegado à sua vida, no sentido o mais amplo, mesmo se está em uma diligência
espiritual autêntica, você tem medo.

Não é, necessariamente, um medo ligado a algo que vocês tenham vivido.
Por vezes, é um medo vivido na infância, mas, aí, hoje, e cada vez mais, quanto mais as semanas
vão passar, se a Onda da Vida não nasce, não se está mais nas primeiras ondas da Onda da Vida
de há alguns meses ou de há algumas semanas.

Se isso não nasceu em vocês, é que vocês estão no medo.
E não vão procurar esse medo em uma razão, porque mamãe os fez dormir no escuro ou não sei o
quê.

O que marca a personalidade será, sempre, o medo.
Portanto, vocês não podem combatê-lo, o medo.

É-lhes pedido para vê-lo, não refutá-lo.
É preciso refutar, dizia BIDI, o conhecido.

Portanto, se há um medo que você não conhece, você pode dizer-me como ele é conhecido e como
você pode refutá-lo?

A refutação do conhecido é a refutação do conhecido.
Isso quer dizer que sua personalidade é portadora do medo: medo da morte, antes de tudo.

A Onda da Vida, quanto mais você vai avançar no tempo, mais ela poderá apenas lançar-se, se
você aceita, sem condição (não como uma crença, caso contrário, para nada serve, mas como uma
evidência), que você não é esse corpo.

Você não será liberado desse modo, porque está demasiado apegado ao seu corpo, à sua história,
à sua pessoa, à sua vida, ao que você quer.

É muito importante o que eu lhes digo porque, entre agora e o que MIGUEL disse, em relação à data
que ele deu, o 22 de setembro, há um período de um mês, no qual vocês devem,
verdadeiramente, tomar consciência disso (ndr: intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto de 2012).

Então, para nada serve dizer: «eu tenho medos, eu tenho medos, eu tenho medos».

Quando você diz «eu tenho medo», você se identifica ao medo.
O medo arquetípico não é ligado, necessariamente, à sua história nos dois primeiros chacras, mas
é secretado em todo o corpo etéreo, pelo mental.

O mental é ligado ao medo, portanto, enquanto há mental, enquanto há identificação aos
pensamentos, mesmo se vocês nada tenham vivido na infância, porque isso faz parte do apego da
personalidade a ela mesma, são os reflexos de sobrevivência.

Portanto, você não pode refutar um medo que você não conhece: você apenas pode, apenas deve
refutar o que lhes é conhecido, porque, se isso lhe é desconhecido, isso quer dizer que não está no
cérebro ou, então, está escondido em partes nas quais você não tem acesso com sua consciência.

Como você pode refutar algo que não viu e que não lhe é conhecido?
Há apenas o distanciamento e ser, não persuadido, mas aceitar – eu disse, efetivamente, aceitar,
não como uma crença – que você não é nem esse corpo, nem essa história, nem essa vida, mesmo
se tudo aconteça aqui.

Mas isso acontece, aqui, na consciência.
Depois, isso se faz no corpo.

Mas você vai delirar e vai ver as poeiras, aí, você vai ver não a fonte do medo (isso, quem se



importa, mesmo se há uma história precisa?), mas ver esse medo. E, a um momento dado, quando
você tiver cansado de viver medos, disso ou daquilo, quando você tiver cansado de sofrer isso ou
aquilo, então, você estará maduro para a Onda da Vida.

Mas desconfie, se a Onda da Vida subiu, totalmente, porque, naquele momento, você está Liberado,
mas, como sabe, você é Absoluto com uma forma, como diz BIDI.

Portanto, essa forma, ela vive.
Portanto, essa forma, ela tem necessidade – mesmo se há personalidade, você a ela não está mais
submisso – de manifestar-se, como eu já disse.

Não se conduz, com o Absoluto, um automóvel, conduz-se com as mãos e com esse corpo, não é?

Então, cabe a você, não trabalhar, mas Abandonar o Si, também.
Porque isso será cada vez mais percuciente.

A Luz ilumina tudo.
Faz mais de um ano que se diz a vocês que a Luz ilumina todas as sombras.
As sombras são fáceis de ver quando há a Luz.

A sombra a mais difícil de ver é, justamente, esta: o apego à sua pequena pessoa, o apego ao seu
pequeno desenvolvimento espiritual, aos seus pequenos chacras, ao seu pequeno Si, ou seu
grande Sim é a mesma coisa.

Eu jamais disse que seria preciso reconhecer o medo, eu disse exatamente o inverso.

Conhecer a origem de um medo para nada serve, porque a encarnação é ligada ao medo.

É o princípio de falsificação de Yaldebaoth: gerar o medo.
A encarnação é ligada ao medo.

É aceitar que a personalidade não existe e que vocês são apenas construídos através do medo e
apenas governados por ele. É como disse MA, como disse MARIA, como nós o repetimos sem
parar: o Amor ou o medo.

Portanto, reconhecer o medo não quer dizer procurar um medo, porque você não pode encontrá-lo,
esse.

O medo que é inscrito na personalidade, como eu disse, é ligado à encarnação.

É o Choque da Humanidade.
Portanto, reconhecer um medo é, já, aceitar que a personalidade é construída no medo, qualquer
que seja essa personalidade, mesmo aquela que vai apresentar-se como um herói, vocês sabem,
aquele que defende o oprimido, se é um guerreiro, é, sempre, um herói de guerra etc., etc.

Por que essas pessoas comportam-se assim?
Porque elas têm medo.

Elas camuflam o próprio medo.
Porque, se vocês não estão mais na personalidade, não há qualquer medo.

Você tem medo de quê, quando é Absoluto?
De perder, como diz BIDI, esse saco de comida?
Mas você poderia morrer amanhã, que isso não lhe daria nem calor, nem frio.
O que não é o caso, é claro, na personalidade.

Portanto, nada há a reconhecer, uma vez que o medo é a secreção primeira da personalidade.

É tudo.
Portanto, não é um problema refutar.
É preciso refutar não o medo (exceto se é um medo identificado).
É esse princípio de refutação e de investigação, como BIDI dizia, que os conduz a fazer disjuntar o
cérebro que os mantém sob sua influência.

Mas não é você, seu cérebro.

>>>

Questão: por que repetir: "medo ou Amor"? De fato, isso agrava meus medos.



Isso lhe prova, efetivamente, que você está na personalidade.
Mas vocês não estão, todos, no mesmo nível.

Para você, isso não lhe serve.
Para outro, isso vai servir.

Se é, efetivamente, obrigado a adaptar-se a todo mundo, não é?
Agora, falaram-lhes, por exemplo, há alguns meses, de Duplos, de gêmeos monádicos.

Falaram-lhes do Absoluto.
Falaram-lhes da Onda da Vida.
Mas isso não queria dizer que todo mundo ia viver o Absoluto ou o Duplo monádico ou o reencontro
com seu próprio Duplo.

Nós tentamos fazer de forma, desde sempre, que nossas palavras, embora sejamos vários
intervenientes, cada um com especificidades, não de personalidade, mas Vibratórias: por exemplo,
há alguém que será, não seduzido, mas que vai atrelar-se com URIEL, outros, que vão atrelar-se
com MIGUEL, outros, que vão estar derretidos de Amor com TERESA e, outros, que não vão
suportar TERESA.

Cabe a vocês tomar o que lhes seja agradável.
Olhem, por exemplo, BIDI, com sua voz estridente.
E, no entanto, eu lhes garanto que, se BIDI tivesse intervindo antes de nós, antes das Núpcias
Celestes, mas não teria havido ninguém para fazer esse trabalho de Absoluto, enquanto, aí, isso é
feito à maravilha. Mas quando eu falo do medo, isso não quer dizer que eu diga que seja preciso
olhar seus medos, eu digo exatamente o inverso.

Portanto, é, efetivamente, você que reage assim porque você tem medo.
Você mesma disse-o em sua questão.

Portanto, você considera que está identificada aos seus medos.
Volta-se, nisso, à primeira questão.

>>>

Questão: convém escutar mais o interveniente que nos é menos agradável, supondo que é
o que vai impactar-nos mais?

Mas focar no que não é agradável, é a personalidade que crê nisso, porque ela crê que vai
melhorar.

Porque ela crê que deve melhorar.
Mas isso é uma ilusão.

Era válido, ainda, quando eu estava encarnado: nós tínhamos o tempo.
Você crê, verdadeiramente, que tem o tempo para interessar-se por seus defeitos?

Isso é, ainda, uma ilusão Luciferiana, crer que, porque você vai pôr a Luz em tal lugar, vai progredir.

Mas isso, estritamente, para nada serve.
Isso pode durar muito tempo.

E, aliás, isso dura há muito tempo.
Quem lhe disse para escutar tudo, se há um que você acha desagradável?

Você não vai ver alguém que grita e serve-se de um chicote.
Ou, então, você é masoquista.

>>>

Questão: devido ao fato de que só o Absoluto é a porta de saída, o Fogo do Coração tem
um interesse?

É claro.
Vocês saem, eu o disse, pelo coração do Coração, pelo Fogo do Coração, que é o abrasamento do
planeta grelha.

É, sempre, a mesma coisa.
Mas a faculdade com a qual vocês aceitam desaparecer dá uma passagem mais fácil ou não.



Vocês sabem, quando eu falei de planeta grelha, há algum tempo, há, ainda, os que creem que seja
um divertimento.

Olhem o que dizia Orionis, há alguns anos, antes que eu o substituísse.
À época, dizia-se que não se sabia o que ia acontecer.

Agora, sabe-se o que vai acontecer.
Mas jamais se disse que esse momento final ou inicial – para não dar-lhes medo – seria fácil.

É fácil para aquele que é capaz, no espaço de alguns minutos, de deitar, de entrar na estase e de
estar em Shantinilaya.

É um pouco menos fácil para aquele que manteve estruturas ilusórias.
Então, vocês imaginam, efetivamente, e, sobretudo, entre alguns movimentos ditos espirituais que
esperam uma idade de ouro sobre a Terra, isso vai fazer ranger os dentes, não é?

É sempre similar: o medo ou o Amor.
O medo é apenas o reflexo da personalidade.
Mesmo se vocês melhorem a personalidade, isso não lhes será de qualquer ajuda para o planeta
grelha.

Agora, você pode estar na negação e dizer que isso não lhe diz
respeito.Naquele momento, volta a ver aqueles que agem com outras coisas que nós e que a
mantêm em uma verdade relativa, ou seja, em uma ilusão.

Porque uma ilusão é sempre mais confortável do que a Verdade, enquanto você não vive
Shantinilaya.

>>>

Questão: quais são as preliminares para sentir as Presenças no Canal Mariano?

Que o Canal Mariano esteja constituído.
Até o momento final no qual, como lhes disse MARIA, todo mundo a ouvirá.

O Canal Mariano é a resultante do Supramental, da Tripla Irradiação (Ultravioleta, irradiação das
partículas Adamantinas e irradiação Solar), da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça.

Portanto, a preliminar, para as entidades, é estar certo de que o Canal Mariano esteja aberto e
ativo, cujo testemunho é, eu os lembro, o Nada, ou seja, o Som da alma em oitavas as mais altas.

Agora, há seres, basta que eles pensem em MIGUEL, MIGUEL está ali, instantaneamente, e, outros,
que vão pensar em MIGUEL durante horas, e MIGUEL não está ali.

É culpa de MIGUEL?
É sempre similar.

Se, quando vocês chamam uma Presença, ela não está ali, se não há Presença alguma, voltem-se
um pouco mais para si mesmos.

Vocês não podem, e nós o dissemos, manter uma personalidade – mesmo a mais estruturada e a
mais agradável possível – e viver a Liberação, uma vez que, por definição, a Liberação é não mais
estar confinado.

Vocês não podem permanecer na prisão e viver a Luz.
Em definitivo, a prisão desaparecerá, de qualquer forma.

>>>

Questão: o que diferencia a Infinita Presença do Si?

Há, como foi explicado, diferentes Samadhi, que são mais ou menos leves, mais ou menos
profundos, até o Maha Samadhi.

Há experiências a que se chama o Despertar, no qual as separações caem, no qual vocês sabem
que não são, simplesmente, essa personalidade, seja por uma experiência de morte iminente, que
dá acesso ao astral, seja em um momento, de repente, vocês despertam.

Mas isso é o Si.
E o Si tem várias intensidades, várias etapas, se preferem.



Há o Si que se apropria, e é, geralmente, o que faz a maior parte dos seres humanos.

Eles vivem uma experiência de Luz e querem apropriar-se da Luz, a personalidade quer apropriar-se
da Luz.

É por isso que João havia dito: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos, eles serão
marcados na testa».

São todos aqueles que pensam que, abrindo o terceiro olho, eles terão o conhecimento e serão
Liberados.

É a ilusão Luciferiana: tudo o que é ligado ao terceiro olho, tudo o que é ligado aos mecanismos
de Visão. E, depois, há aqueles que aceitam fazer como o CRISTO: «Pai, eu entrego meu
Espírito entre suas mãos», não servir-se dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma.

Naquele momento, o Coração abre-se.
Aliás, será que vocês veem uma pessoa que tem o terceiro olho aberto e que segue os
ensinamentos?

E eles falam de Amor, eles falam disso o tempo todo, eles falam, mesmo, de contatos com o além.

Perguntem-lhes se eles sentem o Coração, a Vibração do Coração.

Mas é claro que não.
Eles não a sentirão, jamais.

Portanto, o Fogo do Coração é essencial, a Coroa Radiante do Coração é essencial. Mas, para
isso, é preciso deixar cair todos os poderes, todos os conhecimentos.

É toda a preparação que houve antes dos Casamentos Celestes, pelo Arcanjo Jofiel, e quando da
reunião do Conclave Arcangélico.

A Infinita Presença é o que sobrevém, bem além das Comunhões e das Fusões, bem além do Duplo:
é a etapa da Dissolução. É o momento em que se Passa, em que se prepara para Passar, mas,
geralmente, não há Passagem, como vocês sabem.

E, quando vocês vivem a perda de todo sentido de uma identidade, através dessa famosa
Dissolução, no momento em que o Duplo está aí, quando vocês não têm mais marcador, nem tempo,
nem espaço, nem corpo, vocês não sabem mais quem são.

Exatamente como dizia BIDI, pela manhã, ao acordar,
Quando vocês chegam a isso, na meditação, vocês estão no Samadhi, mas estão no último
Samadhi, e é aí que há a Infinita Presença.

Não é, simplesmente, o Despertar e tomar consciência, pela própria consciência, de que não há
mais separação, de que vocês não são mais uma pessoa.

Não é mais, simplesmente, um olhar novo, é bem mais do que isso.
A Infinita Presença é, verdadeiramente, o estágio o mais elevado do Despertar e ele se diferencia
pelo fato de desaparecer da pessoa, da personalidade, do ego, das emoções, do mental. Aí,
naquele momento, apresentar-se-á o que se chama o Guardião do Limiar.

Então, não esperem ver um dragão.
O guardião do limiar é, simplesmente, colocar-se em si: «será que estou pronto para tudo soltar,
tudo perder?».

Aí está a Liberdade, mas não antes.
Enquanto vocês se têm em seu caminho espiritual, em suas experiências, vocês não estão Livres.

Vocês vão para a Liberdade, porque vocês para ali vão, todos.
Os Liberadores não são Ancoradores de Luz, não são os que semearam a Luz, são aqueles
que Liberam a Terra, ou seja, aqueles que, por seu Campo Vibratório, por seu
desaparecimento total e pela Transparência total, que deixaram a Onda da Vida lançar-se e
sair pela cabeça e que viveram o Êxtase da Onda da Vida.

A única diferença é quando você é Absoluto, quando, verdadeiramente, você é Absoluto com a
forma.

Mas você o sabe, instantaneamente.
Você não se põe a questão de saber se vive o Absoluto.



Aliás, se você se põe a questão, você não o vive.
Porque o Absoluto não é uma questão, não é uma interrogação.
É, como disse BIDI, nossa Essência, de todos, para além de toda forma, para além de toda
identidade, para além de toda Dimensão. Mas, quando vocês vivem isso, vocês o sabem,
instantaneamente, uma vez que é um reconhecimento do que lhes era Desconhecido.

Não pode mais haver questão, nesse nível.

>>>

Questão: em relação a isso, como se situa o que GEMMA GALGANI chamou o Êxtase?

O Samadhi pode ser um Êxtase.
A experiência da Onda da Vida é um Êxtase.
O Êxtase em ação, de que ela falou, corresponde ao momento em que vocês estão completamente
Transparentes, ou seja, que nada há, mesmo nessa forma, mesmo nessa pessoa (que vocês creem
ser ou que não são mais, na qual vocês não creem mais), não existe mais qualquer obstáculo para
a Luz.

É a Liberação.

Enquanto há imagens, enquanto vocês são atraídos por visões, enquanto manifestam-se coisas da
personalidade e, mesmo, de suas vidas passadas, vocês não são Absoluto.

O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.

Para nada serve repetir: «esse mundo é Maya», é preciso vivê-lo.
Mas, enquanto vocês não o viveram, vocês não podem sabê-lo.

Portanto, isso permanece uma suposição ou uma crença.
Mas, quando vocês o vivem, sabem, instantaneamente, porque não são mais como antes, mesmo
se a personalidade possa manifestar-se. Mas vocês mudaram, totalmente, porque tocaram esse
indizível, vocês sabem que é a Verdade Absoluta.

Vocês não estão supondo sobre o que pode ser ou não ser.
Aí está em que é diferente do Si.
O Despertar não é a Liberdade.

Como diria BIDI, o Despertar é uma trapaça, mas é, frequentemente, uma etapa preliminar.

Não sempre, mas frequentemente.
Questão: desde a última sessão do Manto Azul da Graça, medos que haviam desaparecido voltaram
à tona. Por quê?

Se eles haviam desaparecido, não podem voltar à tona.
É tão simples assim.

Eles estavam ocultos, pela Onda da Vida.
Agora, se os medos chegam (e vocês são, aparentemente, numerosos a vivê-lo), é que a Onda da
Vida não subiu até o topo, acima da cabeça. Isso quer dizer que, aí também, vocês estão, ainda,
apegados à sua pessoa.

Não há outra explicação.
Isso não é ligado à sua história pessoal, não é ligado aos seus traumatismos.

É, unicamente, ligado a essa noção de apego da personalidade a ela mesma.

Aí está porque é muito importante não trabalhar nas causas, mas nessa estrutura precisa que os
mantém confinados, mas que, eu repito, não é ligada a vocês, não é ligada à sua história e, ainda
menos, às suas memórias.

É o que SRI AUROBINDO havia chamado o Choque da Humanidade.
É a negação, em seguida, é a negociação.
É o que vocês vivem, alguns.

E agradeçam por vivê-lo antecipadamente, eu diria, antes do planeta-grelha e, depois, antes dos
sinais do céu, dos quais falou MIGUEL.

Em todo caso, para vocês aqui, no Ocidente, na Europa.



>>>

Questão: dado que a vontade não pode, em caso algum, ajudar na instalação da Onda da
Vida, do Manto Azul e do Absoluto, qual é o interesse de dizer-nos que, se não se está no
Absoluto, está-se no medo e que o futuro reserva-nos apenas o medo?

Eu não disse que o futuro reservava apenas o medo, eu disse que vocês atravessarão seus medos,
simplesmente.

Porque vocês são identificados aos seus medos.
Quando se anuncia que vocês vão morrer de uma doença, vocês têm medo, exceto se são
Absolutos.

É exatamente o mesmo princípio.
Jamais se escondeu de vocês, desde cinco ou seis anos, que o que vinha era a extinção da
terceira Dimensão.

Se vocês têm medo ouvindo essas palavras, o que isso quer dizer?
É que vocês estão submissos a essa terceira Dimensão.

Submissos.
Aquele que é Absoluto não está submisso.

>>>

Questão: como distinguir a testemunha do observador?

É muito difícil.
Há uma nuance.

Por exemplo, quando vocês vivem o Despertar, tornam-se a testemunha.
Quando se aproximam da Infinita Presença, tornam-se o observador, que observa a testemunha, se
se pode dizê-lo.

No Absoluto, o que acontece?
Vocês observam uma cena de teatro.
Vocês sabem que não são isso.
Vocês observam que há uma testemunha, sabem que não são ela.
Vocês observam por trás da testemunha um observador e vocês, vocês não estão em parte alguma,
vocês estão por toda a parte.

E vocês veem isso como um jogo de papéis.
Portanto, o que diferencia a testemunha e o observador é, eu diria, o diafragma. É a possibilidade
de recuar e de observar isso com uma visão mais ampla, mais panorâmica.

Mas é muito próximo.
No Absoluto, o corpo não é mais percebido.
Não há mais pensamentos, mais mental, mais emoções, mais encarnação.

Vocês não estão mais localizados.
Enquanto vocês não o viveram, como dizia BIDI, vocês não podem compreendê-lo.

A problemática é que vocês querem compreender antes de vivê-lo.
Mas isso é típico da personalidade.

Ou vocês são capazes de viver, como havia dito, há alguns anos, HILDEGARD VON BINGEN, essa
tensão para o Abandono.

O que isso quer dizer, a tensão para o Abandono, hoje?
É que a Luz e o Amor tornaram-se a única obsessão.

Ela está aí, permanentemente, apenas há lugar para isso, quer vocês estejam ao volante, quer
estejam falando.

Eu falei disso em minha vida, isso continua verdadeiro.
Eu vi, e vocês veem, também, ao seu redor, pessoas que querem, efetivamente, a Luz, sim, mas
não é preciso que isso mude demasiado a vida deles, não é?

A Luz é feita, sobretudo, para tranquilizá-los, para dar uma vida sem estresse, mais agradável, dar o



sentimento de que se controla as coisas.

Mas vocês nada controlam, vocês não podem controlar a Luz.
É nesse sentido que a vontade é extremamente contrária à Luz.
Jamais se viu ninguém na vontade preliminar da Luz, na vontade de fazer isso ou aquilo viver a
Liberação.

Isso não existe, e vocês tiveram os testemunhos de UM AMIGO, vocês tiveram os testemunhos de
IRMÃO K, no ano passado, que são extremamente potentes, que contaram a vivência deles.

Há um determinado momento em que o medo torna-se tão insuportável, em que a angústia torna-se
tão insuportável que a única solução é desaparecer. Não se suicidando, mas há um determinado
momento em que a carga emocional e mental do medo, da angústia é tal, que há uma ruptura que se
produz.

Muitas Liberações são produzidas assim, sobretudo em homens jovens, que ainda não estão
esclerosados ou gagás.

Esse foi o caso para UM AMIGO, ele contou-lhes, esse foi o caso para IRMÃO K, esse foi meu
caso, quando eu meditava em face do Sol.

É preciso que em tudo o que diz respeito ao que vocês creem ser e ao que são haja apenas a Luz e
o Amor.

Isso não impede de fazer as coisas.
Mas o que quer que vocês façam, há esse último pensamento de Amor e de Luz que está aí,
permanentemente.

É isso a tensão para o Abandono.
Agora, se seu caminho é o de recolher um pouco de Luz para manter sua pequena vida, então, bom
proveito!

É sua escolha e ela é respeitável, totalmente.
Mas é ou um ou o outro.

>>>

Questão: para favorecer a Comunhão, há outra coisa a fazer além de ficar tranquilo?

Já, ficar tranquilo, é, sobretudo, nada fazer, estar na vacuidade do instante.

Eu os lembro de que a aura mental está ao redor do corpo, no algo, e que é essa estrutura mental
que faz a barreira para outros planos, seja na magnetosfera, na heliosfera, na ionosfera: eu havia
explicado os três envelopes isolantes, há três anos, já.

Hoje, o que acontece?
Vocês, talvez, receberam o Supramental.
O Supramental, no início, entrou pela cabeça.
Portanto, ele vinha perfurar os Véus da ilusão, o Véu mental e ativar os chacras superiores.

Depois, ele descia, não é?
A Onda da Vida e o Manto Azul da Graça têm por destino fazer desaparecer a porta Atração-Visão,
o eixo falsificado da Luz, a Luz oblíqua. E, portanto, ele se deposita sobre os ombros e põe fim a
essa famosa concha isolante que é a aura mental.

Portanto, se vocês mantêm, por pensamentos outros que não a Luz, por obsessões que estão aí e
que não são as suas, os medos, vocês cristalizam a periferia dessa aura mental.

Como vocês querem que, através disso, mesmo se vocês têm o Nada, O Som da alma, que seu
Antakarana perfure o que vocês mesmos criaram ou deixaram instalar-se?

Do mesmo modo, como vocês querem que o Arcanjo MIGUEL desça a Vibração dele quando há uma
concha mental assim?

É impossível.
Até o momento final em que as conchas serão dissolvidas na escala coletiva.
É da mecânica, do encanamento.

>>>



Questão: durante as canalizações, minha consciência desprende-se e eu perco a noção do
tempo e do espaço. Quando volto, sinto, por vezes, regiões do tórax em que não há mais
matéria. Por quê?

Infinita Presença.
Última Presença.

Vocês são cada vez mais numerosos, seja aqui, «ao vivo», seja lendo, seja escutando.

Há pessoas que leem três linhas, plouf, elas não estão mais aí.
É, no mínimo, eficaz.

>>>

Questão: eu dormia profundamente, com poucos sonhos, agora, sonho continuamente,
sem lembrar-me dos sonhos, e levanto-me fatigada. Por quê?

CRISTO havia dito: «vigiai e orai».
Vocês têm, todos, modificações com o Manto Azul da Graça e o Supramental que entra no Coração,
agora, diretamente, modificações de funções fisiológicas: fome, sede, sono, apetite.

É normal.
Há os que vão refugiar-se lendo as canalizações, plouf, eles dormem durante cinco horas.

Há outros que dormiam perfeitamente e que não dormem mais, de modo algum.
E outros que não dormiam mais e que dormem.

Isso faz parte dos reajustes finais, é perfeitamente normal.
A Luz é Inteligência.

Se você acorda sem parar e tem os olhos cansados, isso quer dizer que é o melhor modo de fazer
parar seu mental.

A Luz vai acabar com vocês [sentido figurado].

>>>

Questão: em alguns alinhamentos, fico muito cansada depois. Por quê?

Mesmo princípio e mesma resposta.

>>>

Questão: como saber se uma pessoa é um portal orgânico ou não?

Pela Vibração.
Tente emitir uma Vibração do Coração ou sentir a resposta do Coração em face de um portal
orgânico.

Agora, mesmo os portais orgânicos, é preciso amá-los.
Mas vocês não sentirão o Amor deles.

Aliás, é preciso saber que, quanto mais vocês abrem seu Coração, mais fazem fugir os portais
orgânicos.

Para eles, é incompreensível.
Agora, se vocês têm como companheira ou companheiro um portal orgânico, é problema seu.

Agradeçam-no por estar aí, porque ele os ajuda a transformar-se.

>>>

Questão: o que fazer para passar da consciência do observador à não consciência?

Justamente: nada fazer, ficar tranquilo.
Isso foi dito.

Vocês podem trabalhar na Infinita Presença.
Vocês podem trabalhar nos medos.

Não seus medos, mas o medo arquetípico ou, eventualmente, seus próprios medos.



Mas estes são mais fáceis de fazer desaparecer.
Depois, há, justamente, «nada fazer».

A maior parte dos Irmãos e das Irmãs que vivem a Presença ou a Infinita Presença, no momento da
Dissolução, o que acontece?

O mental chega.
E por que ele chega?
Porque ele diz: «eu não respiro mais, o que acontece, o que acontece?».
É isso que é preciso fazer: ficar tranquilo.

Mas isso não é um fazer.
É o que foi chamado o Abandono do Si.

>>>

Questão: quais atitudes adotar, conforme zumbe no ouvido direito ou esquerdo?

Então, já, é preciso diferenciar o que, espontaneamente, para vocês, é o mais forte.

Há seres Despertos que têm zumbidos no ouvido direito que é, naturalmente, mais forte do que no
esquerdo.

É raro, mas isso representa, aproximadamente, dez a vinte por cento dos Despertados, de acordo
com as regiões do mundo.

É, efetivamente, para diferenciar do que havia dito SRI AUROBINDO, ou seja, quando vocês
pensam em alguém, quando estabelecem uma Comunhão, quando portam sua consciência sobre
uma pessoa, aí, vocês vão constatar que o Som modifica-se.

Se o Som amplifica-se à esquerda, isso quer dizer que o Irmão ou a Irmã na qual vocês pensam vive
a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça.

Se, ao contrário, o Som aumenta à direita, de onde vocês partem, porque, se vocês partem de um
estado natural no qual o zumbido é mais forte à direita, ele deve, aí também, diminuir à direita e
aparecer à esquerda ou reforçar-se à esquerda se é Luz ou se é um ser que vive a mesma coisa
que vocês.

O ponto de partida é o ponto de partida.
É a modificação que vai dar-lhes a resposta, conforme ele suba de um lado ou do outro.

Ele não pode subir dos dois lados ao mesmo tempo.
Isso lhes dá informações sobre a possibilidade de estabelecer uma Comunhão com um Irmão, com
uma Irmã, consigo mesmos, com o Duplo etc. etc.

É tudo.
Isso se torna mais delicado se você se põe na cama com alguém que canta muito algo em seu
ouvido direito.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.
Isso foi emocionante, espero que tanto para vocês quanto para mim.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bom Absoluto, bom Si e boa continuação.

Até muito em breve.
Fiquem bem.

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

Mensagem de O.M. AÏVANHOV no site francês:
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~ A GRAÇA E A RESSURREIÇÃO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amadas Sementes de estrelas, Liberadas ou caminhando para isso, eu venho evocar, através das

palavras e da Vibração, a Graça e a Ressurreição.
O que devia ser revertido, o foi, a fim de permitir-lhes estabelecer a Graça, a Verdade e a Vida.

Assim é o Caminho levando-os a ressuscitar na Verdade eterna do Amor infinito e incondicionado.
O tempo chegou de sair de todo o tempo, aí, além do tempo onde se encontra a Eternidade, presente em todo

espaço e todo tempo, não presente sobre este mundo.
Tempo da Graça onde o conjunto da Alegria é a sua Morada, para sempre estabelecida.

O tempo é agora.
Aquele do canto onde se estabelece o silêncio.

Aquele do silêncio onde se manifesta, além da Alegria, o tempo da sua Ressurreição.
Sinfonia da Verdade.

Sinfonia da Pureza, onde o Coro dos Anjos, mesclado à Onda de MIGUEL vem, no momento em que nós
estamos, fazê-los viver a Graça, por que a sua Vida é Graça, além do confinamento deste mundo.

Vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida levando-os a ressuscitar no Éter unificado, além de toda a Terra.
Vocês são Um porque nós somos Um.

Além da ilusão, além da separação, além da divisão.

*** 

O tempo chegou de viver o Ser e o não ser.
Além de toda presença, além de toda ausência, tempo da Graça onde o Absoluto é.

Além de todo ser onde o Absoluto É.
Além de toda forma, transcendendo o espaço de cada Dimensão, transformando os tempos além de toda a

Terra.
O Éter unificado, aquele da verdadeira Vida, os restitui à Graça e à Alegria a fim de que a Paz não seja mais

perturbada, nem alterada por qualquer dissonância, por qualquer presença, por qualquer pressão.
O tempo é a Liberdade, o tempo é a Verdade.

Esse é o seu Tempo.
Liberação da Terra e do Éter.

Liberação do Céu e dos Céus, abrindo para vocês o seu Céu, no coração do seu Coração, no centro do
Centro, percorrendo o espaço e os tempos.

Tempos da Graça, tempos da Bênção onde o tempo da Ressurreição é aquele que é seu, além do seu
pertencimento, além do seu olhar.

O tempo da Presença.

URIEL - 20 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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O Tempo chegou.
Aquele onde dá à luz a Verdade.

A gestação terminou.

*** 

O tempo das Núpcias terminou.
É preciso agora absorver o resultado dessas Núpcias, o resultado do que vocês São, o resultado do seu não

ser.
Graças a vocês, graças à Vida, o tempo da Graça se instala no silêncio e no canto, aquele do Céu e da Terra

enfim unificados.
O Sol, aberto à Verdade, abre, em Vocês, o que deve ser aberto, permitindo viver a Ressurreição.

O que vocês jamais cessaram de Ser além do ser, além deste corpo, além desta Terra.
Vocês são o Éter, vocês são a Verdade, absoluta e infinita, do canto da Vida e da Ressurreição.

Então, nesse tempo, Comunhão e Fusão, no tempo do Casamento, tornando a Liberdade possível, tornando a
Liberdade como Essência e Verdade.

Além de todo sentido, além de toda ausência e de toda presença, absoluta, infinita da Graça e da Beleza,
abrindo em vocês as últimas comportas que os continham em meio a uma forma, em meio à sua história, em

meio às ilusões sucessivas.

***

O fim da ilusão assinala a Graça e a Ressurreição.
Esse é o seu destino porque não há caminho, porque não há santo, há apenas a Essência da Graça

devolvendo-os ao sentido original de quem vocês São e de quem nós somos, com vocês e em vocês.
Além de todo limite, além de toda divisão, além de toda separação.

Unifiquemos na Comunhão e na Fusão o tempo da Verdade pois o Éter está aí, trazido pelo Ardente do Sol,
aquele que vem do centro do Sol abrir o seu Centro no centro do Coração, dando-os ao Infinito, retornando-os

ao Infinito, aquele da Graça e da Ressurreição.
Tempo consumado cumprindo, além de qualquer destino, a Verdade final, aquela do Absoluto, na Paz e na Paz
eterna, não dependendo de qualquer envolvimento das circunstâncias, não dependendo de qualquer som, de

qualquer canto e de qualquer orientação.
O tempo da Graça se abre em vocês: tempo do Éter, tempo da Verdade.

*** 

É tempo, e grande tempo, de se reunir à Eternidade da Beleza, à Eternidade da Verdade, cantando, em vocês,
o conjunto das Rodas, o conjunto das Luzes, que são o que vocês São, na Graça eterna e infinita do seu

presente.
Presente de Amor, além mesmo de todo sentido, além mesmo de toda justificativa, pois essa é a natureza da

sua Natureza.
Pois esse é o sentido da sua essência.

Enfim, comunguemos juntos no tempo além, além daqui e além dali, deixando-se viver muito além do além
conhecido, aí onde não existe qualquer divisão, qualquer separação.
A Graça põe fim ao sofrimento ilusório, aos sofrimentos passados.

Não haverá mais sofrimento, nem para chegar nem chegando, porque o tempo da Graça revela o seu canto no
Éter da Terra, arando o solo, abrindo a Vibração do núcleo da Terra ao seu coração do Coração nesse tempo.
Tempo da Graça e da Ressurreição, contentamento e leveza, pondo fim aos Véus que ocultavam de vocês o

sentido do Ser e da Verdade do Ser.
Além de todo sentido, além de toda esperança, além de toda mistificação, encontra-se a Verdade.

O mesmo para cada um, o mesmo para todos, que é o Éter e o Amor, que é o Éter e a Luz.
O que vocês São, na Verdade, instalados na Graça e na Ressurreição, dando-lhes a permanência da Alegria, a

permanência da Paz, a permanência da Verdade.
Tudo isso na imanência do instante, além de todo tempo.

Então, ergue-se o canto do Céu e da Terra, o apelo final chamando-os a ser a Verdade, o Caminho e a Vida.
Tempo da Graça onde a Ressurreição trabalha.

*** 

Neste instante, à escuta e no silêncio, faz-se a verdade da sua vida, a verdade de quem vocês São, além de
toda vida, além de todo ser.



Então, no tempo da Graça, nós ressuscitamos, ao lado de vocês, aos seus olhos espantados, à sua
consciência, chocada pela Graça do Amor, chocada pela Verdade do Infinito, abrindo a crisálida onde a

borboleta pode, enfim, se lançar para a sua Eternidade.
Amados do Amor, amados da Verdade, vocês são o instante além de todo o tempo.

Tempo da Graça abrindo à Ressurreição, aí onde se rasga o Véu da ilusão, fazendo-os nascer para a essência
do seu Centro.

Vocês são o nascimento.
Vocês nasceram.

Vocês irão renascer, além de todo parecer.
Vocês irão renascer, no Éter da Verdade, aí onde não existe qualquer ilusão, aí onde não existe qualquer

sombra e qualquer separação.

*** 

O tempo chegou de separá-los das suas ações e reações, abrindo a porta para a Eternidade da sua Verdade.
A Porta Estreita se tornando uma Porta tão grande que mais nada será suscetível de poder reabri-la ou fechá-

la.
A Porta desaparece no júbilo da Graça, deixando-se viver e descobrir o que É, de toda Verdade, de todo

tempo e de todo espaço.
Vocês estão nesses instantes em que a magia da Graça, ela sozinha, ressuscita-os, no tempo da Verdade, no

tempo do Absoluto e do Infinito de quem vocês São.
Amor infinito além de qualquer definição, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Assim vai a Graça colocar-se em vocês.
Assim vai a Verdade que é a sua natureza além de todo Eu e de toda pessoa.

*** 

Nesses tempos, aí onde vocês estão, abram, abram o tempo.
Aquele do Éter, colocando a Graça no mais profundo do seu Coração, veiculada pela Onda da Graça.

Aquela chegando no Manto Azul de MARIA, na Onda da Vida, aquela chegando da vida da Terra, ao seu
coração do Coração.

Alquimia e Comunhão.
De Coração a Coração, da Terra, do seu Coração a Coração.

Do coração do Coração do Sol, deixando-se viver o impulso para a Graça.
A hora é da Ressurreição.

A hora é da Verdade.
Não aquela que vocês gostariam, mas aquela que está além de qualquer vontade, deixando-se viver o instante

da sua Presença.
Aquele que vem, na nuvem ardente, como um ladrão na noite, chamá-los para a Graça, para a sua

Ressurreição.
Então, estejam na Alegria.

Então, estejam em Paz porque a Eternidade revelada, e que chega a vocês, é o único caminho onde não existe
nem estrada, nem montanha para escalar, nem como se proteger em alguma coisa, mas, sim, para ser a infinita

Presença além da sua presença.
O Ser Absoluto vivendo a Graça, pois isso faz parte dos seus átomos e das suas células.

*** 

Esse tempo está aí, agora e para sempre.
Tempo de Ressurreição renovando-se a cada sopro todo dia, iluminando o que havia sido mantido em segredo

porque a Graça é reveladora, porque a Graça é iluminação.
Somente a Graça permite fazer desaparecer, sem ação e sem vontade, os fins dos tempos da Sombra.

A hora chegou de se desviarem dos jogos deste mundo.
A hora chegou de se voltarem para o essencial invisível da Graça e da sua Ressurreição.

Ouvindo o Som, aquele do Céu como aquele da Terra, vocês são abençoados e incorporados e fecundados
pela Graça do Um, pela Graça da sua Presença.

Em cada tempo, desde agora, em cada espaço, desde este espaço.
O que dizer?

Exceto comunguem com esse momento da Graça.
O que dizer?



Exceto irradiem neste instante e neste tempo onde a Liberdade está instalada.
Filhos do Amor, Amor criado na absoluta Presença da sua Eternidade.

Juntos, comunguemos no silêncio e no Coro dos Anjos.

*** 

O tempo do Anjo é o seu tempo, aquele da Liberdade, além de qualquer finalidade.
Instalados no centro do Centro, aonde tudo chega e de onde tudo provém.

Vocês são Isso.
Absoluto infinito da sua Presença eterna, além deste lugar, além de toda ilusão.

Então, cantem a Graça e vejam o efeito da sua Ressurreição no tempo restante a percorrer sobre este mundo.
Vocês são as tochas e vocês são aqueles que têm as chaves da Liberdade da Terra, da Liberdade dos seus

Irmãos e das suas Irmãs, na infinita Presença e na infinita ausência.
Aí onde mais nada pode existir, aí onde somente a Onda da Vida deixa-se Ser, além de tudo.

Filhos da Liberdade, a hora é para a Liberação.
Sementes de estrelas, o tempo é da germinação, chamando-os para sair dos seus limites, para sair do limitado,

para sair da ilusão.
O tempo é agora.
Vocês são Isso.

*** 

Filhos da Liberdade, Liberados para a Verdade, Liberados para a Luz, além de todo mental, além de toda ação,
na potência mais pura de quem vocês São.

Juntos, no silêncio das minhas palavras e na potência das minhas Vibrações, vivamos a Comunhão e, talvez, a
Liberdade total.

Juntos, neste instante, transcendamos todos os tempos, chamando em vocês o sentido da sua origem e o
impulso da sua origem, além de qualquer partida e de qualquer chegada.

Coração do Coração e centro do Coração, acolhimento e Verdade.
Verdade do acolhimento do Amor infinito, do estado infinito de quem vocês São.

Isso é a Graça, essa é a única coisa dando-lhes as chaves dos seus Céus e da sua Eternidade.
Abramos e trabalhemos, neste instante.

Sintamos e vivamos o canto da Terra que é, ele também, Ressurreição e Ascensão.
No privilégio deste espaço, no privilégio de cada espaço, aquele do seu íntimo, no coração do Coração,

encontra-se a Verdade e a Ressurreição.
Isso é neste instante, a primeira das nossas verdades conjuntas com vocês.

Então, nesse tempo em que as minhas palavras se extinguem para dar lugar à Luz mais franca, aquela que
queima o que deve sê-lo e que deixa persistir, ao forjá-la, a sua Eternidade, juntos acolhamos, juntos vivamos.

Tempo da Graça perdoando o tempo.
Ressurreição.

Eliminação de todo confinamento e de toda ilusão.
Amados do Amor, o juramento foi cumprido.

A promessa está em vocês.
E isso é esse tempo.

Escutem o Amor infinito abrindo para a Graça.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da passagem do efêmero para a Eternidade, da ilusão para a Verdade, do sofrimento para
a Alegria, do medo para a Confiança.
O tempo da desconfiança terminou.

Eu sou URIEL, em meio à minha Luz branca, eu junto, ao Manto Azul da sua Graça, a essência da minha
Presença, a Onda da minha Vida que é a Vida de vocês.

Prestem atenção no silêncio, prestem atenção no Céu e na Terra, no coração do Coração da Eternidade e da
Beleza.

Amados do Um, amados do Amor.
Eu sou URIEL.

Eu saúdo, em vocês, a sua Eternidade e eu coloco, em vocês, no coração do Coração, a Luz da Graça.
E eu coloco, em mim, a dádiva da Graça, aquela que vocês dão para mim, pois a Graça é doação.



URIEL lhes diz: vão em Paz, vão na Alegria.
Nada há para lamentar, assim como nada há para temer.

O Amor, vocês o são.
Eu sou URIEL e eu os abençoo na Graça e na sua Ressurreição.

Até breve. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec57d.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-20_aout_2012-articlec57d.pdf
20 de agosto de 2012

(Publicado em 21 de agosto de 2012)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-20_aout_2012-articlec57d.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlec57d.html


- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120821_-_GABRIEL.mp3

~ APELO AO DESPERTAR ~ 

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Seres de Luz, Comunguemos, juntos, à Alegria, Alegria do nosso contato.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nos tempos e circunstâncias desta Terra, eu vou trazer-lhes elementos que não lhes concernem, a vocês,
especialmente, que já empreenderam o seu Despertar e a sua Transformação.

Nesses tempos particulares da Terra, o Apelo ao Despertar poderá assumir vários aspectos.
E esses aspectos, eu vou entregá-los a fim de que, no seu ambiente próximo, como para a Terra, ou como

para outros lugares que aí onde vocês estão, vocês não sejam surpreendidos com as diferentes formas que
pode assumir o Apelo ao Despertar.

Então, é claro, eu não irei falar do Apelo ao Despertar mais potente, que é aquele de MARIA, mas eu vou falar-
lhes do que pode assumir como forma este Apelo ao Despertar, para aqueles Seres de Luz que ainda não
estão Despertos, e que não vivenciaram qualquer transformação, a fim de que não sejam surpreendidos.

***

A Liberação da Terra, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e, de maneira mais anterior, a Irradiação do
Espírito Santo, a Irradiação de Alcyone e a Radiação Ultravioleta do Sol, têm efeitos cumulativos, sobre a Terra

e na consciência.
Mesmo se a consciência encarnada parecer ainda dormir, as ações cada vez mais interativas da Luz criam as

circunstâncias, cada vez mais propícias, do Apelo a esse Despertar.

GABRIEL - 21 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120821_-_GABRIEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Então, vocês vão ver, entre os seus familiares que não estariam ainda Despertos, entre grupos humanos, uma
série de fenômenos podendo ocorrer.

Para aqueles dos seus Irmãos que não perceberam a Luz Vibral (porque a sua percepção não lhe permitia, ou
ainda, porque o seu caminho de encarnação estava, de maneira demasiadamente importante, cativado por este
mundo), eles vão começar a viver, talvez não as manifestações Vibratórias que vocês vivenciaram, mas, sim, as

consequências da Liberação da Terra, do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida, no próprio desenrolar do
cenário da vida deles.

***

O Apelo ao Despertar pode assumir diferentes formas, doravante.
Isso pode ser um Irmão de vocês que acorda pela manhã e que, sem qualquer percepção Vibratória, sem

qualquer sonho particular, sem qualquer Apelo, levanta, diferente.
Esta diferença faz com que esses Irmãos e Irmãs humanos vão perfeitamente identificar um antes e um

depois: eles acordam, e eles estão diferentes.
Não que eles possam explicar isso, não que eles tenham percebido Vibrações ou Presenças, mas

simplesmente, eles levantam, diferentes.
Esta diferença pode se refletir como a sensação, em um primeiro momento, de se sentir diferente e, portanto,

desorientado.
É bem mais do que uma intuição ou de uma visão do que chega, mas, muito mais, a sensação de uma forma

de urgência, de uma forma de urgência para mudar.
Aliás, a mudança é vivenciada no Interior: a consciência não funciona mais como a vigília, mesmo se for mais

difícil de explicá-lo, quando isso ocorre.
E isso irá ocorrer ao redor de vocês, no seu primeiro círculo mais próximo, ou em seus relacionamentos e

familiaridade.
É aí que a sua Presença pode se tornar importante.

Ela é importante pelo que emana de vocês, espontaneamente, mas também, pelas palavras que vocês
poderão utilizar (com a maior das simplicidades, sem dar detalhes): que existe uma Transformação

importante da Terra e que aquele que está Desperto, diferente, está sujeito a esta Transformação, e que
esta Transformação é algo perfeitamente natural, iminente, e inelutável.

***

Alguns dos seus Irmãos e Irmãs poderão exprimir este Apelo ao Despertar por uma premonição (que não é
sustentada por qualquer visão), premonição de algo incomum.

Às vezes, também, sintomas físicos vão emergir.
E quanto mais vocês se aproximarem do outono (primavera, no hemisfério sul) deste ano, mais os sintomas

físicos podem se tornar importantes.
Os primeiros desses sintomas irão se referir à mudança de hábitos muito ancorados, em particular, no nível
dos ritmos de sono, da alimentação, mas também, uma modificação abrupta (e inconcebível ainda, antes da

véspera, para eles) dos polos de interesse da vida.
Vocês verão que alguns Irmãos e Irmãs, que vivenciaram este Apelo ao Despertar, sem poder formulá-lo, vão

de repente descobrir um interesse pelo além, pela vida após a morte, pela espiritualidade.
E, novamente, é aí onde o seu lugar de Libertador é importante.

Porque é esse momento que é o mais oportuno, para esses seres que vocês conhecem, por vezes de maneira
íntima, para sugerir uma mudança.

Há, como vocês sabem disso, ainda, uma trama astral e uma trama etérea (mesmo ela ainda sendo falsificada),
onde se inscrevem os acontecimentos da Terra.

Esta trama astral e etérea não poderá mais ser escondida por muito tempo, quanto ao que está acontecendo.
E seres perfeitamente comuns vão, de repente, se sentir modificados: modificados em sua vida comum,

modificados em sua consciência.

***

Então, é claro, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é colocar palavras sobre o que ele vive, dar
significado, dar explicações.

Naturalmente, esses Irmãos e essas Irmãs humanos, que não vivenciaram os aspectos Vibratórios da Luz, as
diferentes manifestações desse Despertar, como vocês o vivenciaram, vão viver, de algum modo, esta

Transformação como uma grande interrogação, cada vez mais.
E quanto mais o tempo avançar, durante este ano, mais vocês irão observar, entre os seus Irmãos e as suas

Irmãs, modificações do humor e de comportamento, já que, mesmo se ali não houver palavras que possam ser



colocadas sobre este Apelo ao Despertar, o comportamento é profundamente afetado.
Existem, de fato, sinais invisíveis que antecipam uma perturbação.

Eu os lembro, por outro lado, de que os animais são muito mais sensíveis do que vocês às modificações do
seu ambiente.

Vejam, por exemplo, os animais que fogem de uma floresta antes de um fogo, ou os animais que deixam uma
embarcação antes que ela afunde.

Do mesmo modo, muitos Irmãos e Irmãs humanos, próximos de vocês, ou mais distantes, e nos grupos, vão
acabar por perceber, além da Vibração, além de serem chamados por outras Dimensões, vão perceber que há

alguma coisa que está mudando.

***

Então, vocês sabem muito bem que, quando há uma mudança na sua vida, vocês são obrigados a se adaptar a
essas mudanças.

Entretanto, nenhum de vocês pode imaginar, mesmo Desperto há muito tempo, o escopo e a manifestação real
dessa mudança.

Nós abordamos, muitas vezes, uma Transmutação.
Nós empregamos imagens, metáforas, tentando fazê-los imaginar essa mudança.

Naturalmente, em relação a essa alteração abrupta da consciência, muitos Irmãos e Irmãs humanos vão
reforçar, de maneira paradoxal, a negação: haveria como uma vontade de não ver, e de não se interessar

pelo que vem perturbar o equilíbrio.  
Cabe a vocês, nesse caso, além de dar alguns elementos de mudança, não contrariar mais aqueles que não
desejam ver, aqueles que recusam imaginar, apesar desta forma de Despertar, uma mudança tão importante.

Será preciso respeitar as demandas, ou a ausência de demanda, em particular nos seus círculos mais
próximos.

Às vezes, e vocês sabem disso, apertar a mão de alguém ou abraçá-lo, é muito mais importante do que uma
longa explicação.

É nesses momentos de contato, sem desejar, que vocês poderiam estabelecer, devido a esta sensibilidade à
mudança, uma Comunhão, em um outro plano.

Todas as ocasiões serão boas para transmitir o que vocês São.

***

A sensação de mudança, a intuição da mudança poderá assumir, também, uma agudeza intensa, refletindo-se,
para alguns dos seus Irmãos e Irmãs, por uma forma de excitação ou de ansiedade.

Aqueles que não tiverem vivenciado os aspectos da Luz Vibral e os diferentes componentes da Luz poderão
se encontrar, na sequência disso, em oscilações importantes do humor.

Ainda mais porque esses sintomas físicos que aparecerem (e lhes parecerem inéditos, para eles) poderão
interrogá-los ainda mais.

Entre esses sintomas, as dores de cabeça, as pressões nos ouvidos, e os zumbidos nos ouvidos, irão se
tornar inumeráveis.

A consciência desses seres será diferente durante a noite, com a sensação indefinível de ter tido sonhos
peculiares, ou de ter viajado.

Aí também, o seu posicionamento será determinante.

***

O Apelo ao Despertar vai também propiciar Impulsos, e esses Impulsos não vêm nem da personalidade, nem
da alma, mas eu diria que são os Impulsos finais do Espírito.

Vindo implicar também, para aquele que o vive e que não conhece nada de tudo isso (ou porque ele não tinha
interesse, ou porque ele tinha medo, ou porque ele tinha a certeza de que nenhuma mudança poderia afetar a
Terra), para esses seres, no que vocês poderão então observar: nesta excitação, neste questionamento, mas
também em alterações (independentes da idade) onde esses seres irão aparecer-lhes como perdendo a sua

memória imediata, resultando em estados de confusão, que não são duradouros.
Mas todos esses sinais devem atrair a sua consciência, no nível da sua Presença, para explicar, ou para

tranquilizar muito além das palavras.

***



O conjunto das organizações humanas que vão viver essas modificações não irá sempre ver ali alguma coisa
agradável.

Isso poderá dificultar o funcionamento rotineiro de uma organização, familiar ou social, ou em meio a um grupo.
Alguns seres também, humanos, inscritos nas crenças, e não tendo acesso à Luz Vibral e ao Amor Vibral, vão

se encontrar fortalecidos em algumas Ilusões espirituais.
Essas Ilusões espirituais referem-se ao que foi denominado, pelo mundo, o Julgamento Final.

Os seres humanos, inscritos em uma abordagem intelectual, de crenças, irão ali encontrar, através desta
transformação Interior, elementos próprios para nutrir as suas crenças, sejam elas quais forem.

Reforçando-as em sua certeza mental, Ilusória, ou de um julgamento, ou de um acontecimento descrito pelas
profecias, mas não correspondendo perfeitamente à Realidade.

Aí também, se vocês estiverem rodeados desse tipo de Irmãos e de Irmãs, a sua Presença é essencial.

***

Naturalmente, a desestabilização resultante, no nível dos grupos, seja qual for o ambiente, pode se juntar ao
sentimento de confusão.

Os comportamentos humanos irão se tornar profundamente diferentes, fazendo perder, para alguns dos seus
Irmãos e Irmãs, a sua beneficência, culminando em comportamentos totalmente incomuns.

De qualquer modo, muitas mudanças, muitos humores, muitas emoções.
E é aí onde o seu fundamento, no Manto Azul da Graça ou na Onda da Vida, irá se tornar preponderante.

Este Apelo ao Despertar representa o que foi nomeado o Choque da Humanidade (ndr: ver em particular a
intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (1).

Alguns seres, mais sensíveis (e eu bem digo sensíveis, e não Despertos), irão captar, por antecipação, sem
poder ali colocar palavras, uma série de elementos de transformação.

***

Para outros, enfim, o Apelo ao Despertar será vivenciado como um conto de fadas.
Onde, aí também, havia um antes e um depois, mas se expressando por uma abertura tal, que isso irá chegar à

frase que foi dada: “os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros”.
Alguns dos seus Irmãos e Irmãs humanos foram programados desta forma: eles programaram, eles próprios,

para viver o Despertar total, pelo Fogo do Coração, nesses Últimos momentos.

***

Vocês podem bem imaginar que as respostas para a Luz são então profundamente diferentes.
E que a resposta trazida pelo Impulso da Luz irá se juntar, em um primeiro momento, a esse sentimento de
confusão, ou de perda de referências, habitualmente, ainda uma vez, no ser humano encarnado, quando as

coisas mudarem.
Ainda mais que, aí também, como Ele disse, “Ele viria como um ladrão na noite”: na véspera, ninguém poderá

duvidar da natureza extremamente precisa do que irá acontecer.
Mas a intensidade é tal que o que resta de matriz astral e etérea falsificada não poderá mais estar ignorando o

que está chegando.
O Arcanjo MIGUEL lhes falou dos sinais, no Céu e sobre a Terra, e há também os sinais Interiores, e eles

fazem parte disso.
Frente a tudo isso, eu os lembro, a todos vocês, de que a única Porta de saída válida é o Coração, e a Paz que

o acompanha.
Sejam quais forem os elementos exteriores a vocês, ou vivenciados como tais, o único instrumento que irá

trazer o apaziguamento é o Coração, a sua Presença, real e concreta, no Instante Presente.

***

Enfim, o Apelo ao Despertar representa, é claro, a ação dos Cavaleiros (ndr: os Quatro Cavaleiros do
Apocalipse, ou Quatro Elementos, ou Hayoth Ha Kodesh) e o Som das Trombetas do Céu e da Terra.
Que, talvez, alguns de vocês ouviram em algumas regiões do mundo, há vários meses, ou ainda no ano

passado do seu tempo.
Esses sinais, também, vão se amplificar, vão se tornar cada vez mais perceptíveis e sensíveis, assim como a



ação dos Cavaleiros, quando, em breve, os seus sistemas de informação não poderão mais esconder a
Verdade sobre isso.

As modificações Elementares irão lhes parecer como evidentes, porque elas irão acontecer cada vez mais
perto de vocês (na sua cidade, no seu país, nas suas regiões), porque a multiplicação desses fenômenos não

poderá mais ser extinta. 
Mostrando, de maneira evidente, que a Terra vive algo de incomum e de novo, assim como o Céu, e que, para

aqueles de vocês que não foram Ancoradores ou Semeadores de Luz, existe também alguma coisa nova.
O importante, eu diria, é esta novidade, que os põe frente ao Desconhecido.

Evidentemente, vocês, vocês sabem que este Desconhecido é Amor e Luz, mesmo se houver ainda
interrogações e dúvidas.

 Mas coloquem-se no lugar daqueles dos seus Irmãos e Irmãs humanos que, por vontade pessoal ou por
impossibilidade programada, não tinham qualquer elemento na sua posse, e na sua vivência, do que estava

acontecendo.
O desenrolar desta transformação se junta, aí também, ponto por ponto, ao que foi anunciado por SRI

AUROBINDO (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010) (1).
E, naturalmente, há várias etapas.

Essas etapas podem se sobrepor, algumas podem demorar mais tempo.
Vocês irão observá-las ao redor de vocês, e talvez também em vocês.

***

E lembrem-se de que não há melhor maneira de Viver uma mudança, seja ela qual for, senão estar inteiramente
aí, ou seja: sem qualquer medo de um futuro, e sem a ação de qualquer lembrança de medo.

Só o Presente lhes dá esta possibilidade.
Vocês vão precisar explicar isso, se vocês tiverem esse tipo de Irmão ao redor de vocês, encontrar as palavras

ou a atitude correta, não indo potencializar o Choque, ou a negação, ou a raiva.
Sempre lhes foi dito que cada um iria viver esse momento em função da sua Vibração e da sua Consciência.

Vocês irão constatá-lo com uma agudeza cada vez maior, para vocês também, aliás.
Deixando-se ver, de algum modo, para vocês como para cada um, realmente, aí onde vocês estão consigo

mesmo.
Não em relação a um amanhã, à Ascensão, mas em relação ao Instante: o estado de humor que irá afetá-los,
ou que não irá afetá-los, é a melhor testemunha do seu estado Interior, para vocês como para o conjunto da

Terra.

***

Então, é claro, apreendam-se bem, também, de que se, no que se refere a vocês, a Paz aumentar em vocês (o
que é o objetivo), isso pode ser profundamente enervante para aqueles dos seus próximos que reagiriam com

a personalidade, frente às modificações do seu ambiente que, no comum dos mortais não Despertos,
desencadearia uma reação violenta, vendo-os assim estabelecidos em uma Paz e em uma serenidade que

eles não podem compreender.
Aí também, será preciso encontrar, de algum modo (e em todo caso, para o que se refere aos mais íntimos

dos seus próximos), um meio-termo.
Pois, como vocês querem, no plano da razão habitual, cartesiana, humana, como vocês querem explicar que

vocês estão em uma Paz total se um acontecimento, chamado de dramático, para a razão, estiver
acontecendo?

Porque lhes foi dito que quanto mais a Luz se tornar evidente, mais vocês estarão em Paz.
Mas a Luz pode, para aqueles que não a vivem, tornar-se muito difícil: de ver, para aquele que está com raiva e
na reação, frente a um mesmo acontecimento, um outro ser humano (e ainda mais se for próximo) manifestar

um sorriso de Beatitude ou de Paz.
Eles não podem compreender, lembrem-se, já que eles não vivem isso.

É o modo, para eles, de serem Despertados, mas vocês devem respeitar este modo, para eles, de serem
Despertados: mesmo esta reação não sendo completamente adequada, esses seres devem passar isso.

Vocês devem respeitar.
Como foi dito, há momentos do Choque em que a Consciência se torna permeável a outra coisa.

E, portanto, cada Irmão, cada Irmã, humano, estará no lugar certo, e não em outros lugares, a título individual
como a título coletivo.

Lembrem-se também de que, se vocês estiverem Despertos para a Luz Vibral, os Elementos não poderão
afetá-los.

Mesmo se vocês estiverem em uma zona ocorrendo elementos geofísicos importantes, vocês não serão
afetados, no nível da sua Consciência.



***

O Apelo ao Despertar, vocês compreenderam, pode assumir uma infinidade de formas.
E todas essas formas têm apenas uma única finalidade: a mesma que a sua.

Até o momento do Apelo coletivo de MARIA.
Não julguem o que vai acontecer entre alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs, porque CRISTO disse: “Pai,

perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.
E é exatamente isso.

Se vocês aceitarem este princípio, e esta evidência, então tudo irá acontecer da melhor forma, para vocês
como para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs humanos.

Além do que pode ser denominado um drama ou um choque, para o efêmero da personalidade, lembrem-se
do que há depois e por trás.

É nesse sentido que isso não deve, e não poderá afetá-los.
Vocês irão constatar que quanto mais a Luz se aproximar, quanto mais os seus contatos, em suas diferentes
formas, com as outras Dimensões, assim como com os seus Irmãos e Irmãs vivendo a mesma Consciência,

se tornarem mais intensos e mais reais, mais irá lhes parecer assistir à desagregação deste mundo onde vocês
ainda estão.

Isso é lógico.
Isso absolutamente não é, nem contraditório, nem contrário, mas tudo isso participa da mesma Revelação e do

mesmo Despertar.
Mas a maneira de vivê-lo é, evidentemente, diferente segundo cada ser humano.

E, isso, vocês devem respeitá-lo, isso faz parte da Liberdade.
E vocês não podem levar ninguém atrás de vocês.

Do mesmo modo que nós não podíamos fazer outra coisa senão estarmos Presentes para assistir à sua
Ressurreição, a Passagem da Porta Estreita, vocês não poderão fazer outra coisa senão estar Presentes,

àqueles dos seus Irmãos próximos que se debatem, ou que descobrem esta novidade.

***

O Apelo ao Despertar se manifesta então pelos Elementos da Terra, pela Consciência, e por essa sensação
de urgência de uma Transformação iminente, mesmo se nenhuma palavra puder ser ali formulada.

Lembrem-se também de que, para a mesma Luz, aquele que está confinado em suas crenças ou em suas
certezas, vai ver uma justificativa para as suas crenças e para as suas certezas e, especialmente, as religiosas.
Então, alguns irão chamar de fim dos tempos, outros, do retorno da Luz, outros, do retorno de CRISTO, outros,

do fim do Kali Yuga, ou outros ainda, do retorno do Imam Mahdi.
Isso é inevitável, e faz parte da encarnação e da sua alteração querer identificar um acontecimento em relação

às suas crenças.
E vocês, que estão Despertos à Luz Vibral, vocês não devem se sentir de forma alguma referidos.

Aliás, para vocês, as modificações Vibratórias irão se tornar tais que elas irão induzir momentos, como isso foi
dito, de estase, de adormecimento cada vez mais pronunciado, de sonhos, e de percepções incomuns

também.

***

A melhor prova, para vocês que seguem o que está sendo vivenciado, é constatar, por vocês mesmos, que
uma Paz nova está se instalando.

Esta Paz não é uma indiferença, mas uma Paz profunda que faz com que, seja qual for o acontecimento
ocorrendo e advindo na sua vida, ele não poderá fazê-los sair da Paz.

Não por um esforço de vontade, mas, muito mais, pela ação da própria Consciência Desperta.
E é à medida desta possibilidade, que se estabelece espontaneamente, em vocês, para vocês que estão

Despertos, que vocês poderão avaliar, de algum modo, a conclusão da sua preparação.
Alguns de vocês estão preparados desde as Núpcias Celestes, outros estão preparados há muito tempo,

desde as primeiras Efusões de Energia do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, desde muito tempo, do seu
tempo.

***

Devido à diminuição e ao desaparecimento das camadas isolantes, o que estava invisível, irá se tornar visível,



na Luz como na Sombra.
O Ancião IRMÃO K lhes falou sobre isso (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2).

Vocês vão ver o que está na base da ação de seres humanos e de grupos de seres humanos.
Além do aspecto da sedução, vocês vão ver os fios invisíveis, e quem segura esses fios invisíveis.
Isso faz parte do que deve ser Revelado e divulgado, mas vocês não devem se interessar demais:

simplesmente vê-lo, e seguir o seu caminho.
Como foi dito, nada do que estava escondido poderá permanecer escondido.

E lembrem-se, sobretudo, de que da sua qualidade de Paz irá decorrer o amortecimento, ao redor de vocês
como sobre a Terra, do Choque da Humanidade.

***

O Amor e a Vibração do Amor, a Luz Vibral, é a única solução, e haverá cada vez menos outra.
Lembrem-se desta frase, e ajam em conformidade.

Instalem-se na Paz e, como lhes disse MARIA (ndr: sua intervenção de 21 de agosto de 2012) (3), os poucos
minutos que vocês puderem encontrar para cultivar esta Paz são essenciais.

Vocês dali irão tirar o que for necessário para viver isso.

***

A natureza dos acontecimentos finais, se eles não lhes forem mostrados neste mês que se instala, não
busquem imaginá-los ou supô-los.

Pois, para vocês, isso não tem qualquer importância.
E aqueles de vocês para quem isso foi revelado, isso é importante.

Mas tenham cuidado para não entrar em choque com os seus Irmãos e Irmãs humanos, Despertos como não
Despertos, com o que se deixa perceber, ou ver, ou sentir.
Respeitem, mais do que nunca, a Liberdade de cada um.

Lembrem-se de que há alguns seres humanos que são incapazes de considerar uma transformação para a
Luz.

Pois vocês sabem, há medos, há condicionamentos, há freios, há bloqueios, e essa é a Liberdade de cada um.

***

Eu apenas posso fazer como tantos outros que intervieram entre vocês, nessas últimas semanas, dizendo-lhes:
estejam em Paz, vão em Paz, e cultivem a Paz.

Daí irá resultar o seu melhor Alinhamento, e o seu melhor Ajustamento à Onda da Luz.
Eu rendo Graças à sua escuta e ao seu acolhimento.

E eu abençoo vocês, na Graça da Luz e na Paz da Luz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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

1 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-08-21.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos e Irmãos na Luz, acolhamos juntos, durante alguns minutos, o Manto Azul da Graça.

... Acolhimento do Manto Azul da Graça ...

Aqui estou, de novo, ao lado de vocês.
Primeiramente eu gostaria de dar-lhes alguns elementos, nesse tempo que irá contribuir grandemente para
facilitar a sua preparação, ao mesmo tempo ao meu Apelo (se ele já não tiver ocorrido individualmente) e

também ao retorno da Luz.
Desde muito tempo, foi dito por CRISTO: “mantenham sua casa limpa porque ninguém conhece a data nem a

hora do meu retorno”.
Alguns Anciãos e algumas Irmãs Estrelas lhes deram elementos importantes sobre a Paz, sobre o

“permanecer tranquilo” e sobre as condições de estabelecimento em meio à Morada da Paz Suprema.
Manter a sua casa limpa não deve ser um esforço, nem mesmo um trabalho, mas, sim, uma atitude Interior

onde, em um primeiro momento, a Paz, em relação às suas próprias emoções, em relação aos seus próprios
pensamentos e mesmo em relação ao que pode restar, em vocês, de interrogações, devem se apagar.

Elas devem sê-lo, não tanto por um esforço, mas, muito mais, pela sua própria consciência, mesmo inscrita na
personalidade.

***

Encontrem, para vocês, momentos, SNOW disse isso a vocês (ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012)
(1), na natureza, mas, também, ainda momentos, mesmo se eles durarem apenas alguns minutos, onde vocês
vão precisar, de algum modo, se a Luz não os chamou completamente, se manter tranquilamente, sem ação e

sem pensamento.
Se isso não for na natureza, simplesmente na cama ou em uma poltrona, e até mesmo se vocês adormecerem.

Aí está a sua preparação mais útil.
UM AMIGO deu a vocês (ou lembrou, melhor) elementos do seu corpo que podiam ser úteis (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2).
O ideal é que, nos seus dias, no momento de dormir ou do seu despertar, vocês tenham a oportunidade de se
manter aí, presentes a vocês mesmos, sem pensamentos, sem ideias, sem qualquer projeção, seja do que for:

MARIA - 21 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-08-21.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-WSovawV_GU0/UqQ8PuI6V5I/AAAAAAAADtM/WvCncovkhw0/s1600/000+Maria+-+21.08.2012''.JPG


de algum modo, estar plenamente presente, aí, no seu corpo, sem procurar alguma coisa específica.
Simplesmente, estar presente.

***

Naturalmente, vocês podem também, e mesmo nos momentos ordinários, habituais dos seus dias, nos chamar,
e nós estaremos aí.

Aliás, alguns de vocês, e cada vez mais numerosos aí também, percebem que nós estamos aí quando vocês
nada pediram, refletindo sempre mais a nossa Presença e a nossa aproximação, assinalando para vocês que
os últimos Véus das Ilusões estão caindo, assinalando a iminência do fim do que IRMÃO K falou a vocês, do

conjunto das organizações (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3).
Então, encontrem apenas alguns minutos em que vocês não tenham necessidade de falar, em que vocês não
tenham necessidade de trabalhar com o que quer que seja, simplesmente para estar aí, no instante presente.

Como minha Irmã MA lhes deu, ela também, o Amor apenas está no presente (4).
E cada vez mais, ele será sensível e perceptível a vocês.

É durante esses momentos, que isso seja em nossas Comunhões (quer vocês tenham nos chamado ou não),
e nesses momentos em que vocês nada fazem, que a nossa conexão e a nossa Comunhão são mais

facilitadas.
Desta Comunhão resulta o aporte de Luz e a manifestação da Luz, em vocês.

***

E isso é extremamente simples e isso irá se tornar cada vez mais simples.
Manter a sua casa limpa nada mais é do que encontrar esses momentos, porque, ainda uma vez, ninguém

conhece nem a hora nem a data.
Mesmo se a iminência, pela sua vivência, pelo que acontece no nível dos elementos da Terra e do Céu e nos

seus, os incitar a talvez pensar e a constatar que isso seja agora.
Se vocês tiverem oportunidade de serem chamados, nas suas noites ou durante os seus momentos de

quietude, então, regozijem-se.
Mas, aí também, não se esqueçam de permanecer tranquilo.

Manter a sua casa limpa nada mais é do que isso.
Vocês poderiam ir para a oração, para a meditação, sem, no entanto, estarem prontos.

E manter a sua casa limpa nada mais é do que esta Presença a vocês mesmos, o instante em que nada mais
existe senão vocês, este corpo, esta consciência, que está aí e que vigia.

Desses momentos, vocês irão encontrar, mesmo se vocês nada perceberem e mesmo se vocês dormirem,
uma maior Paz, uma maior facilidade.

***

A segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é que eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu
os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro).

E também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”.

E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no
instante presente, nós iremos acolhê-los uns e outros.

Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês julgarem
oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL.

Eu não lhes dou tampouco horário específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante
este dia.

Vários de vocês terão sido chamados individualmente, também.
Porque esses momentos de rompimento de organização sobre a Terra são momentos em que vocês devem

estar mais em contato com vocês e conosco.

***

O Manto Azul da Graça, nesse dia aí, e a Onda da Vida, irão atingir uma intensidade incomparável, até agora,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que, por uma razão que lhes é própria, ainda não perceberam ou vivenciaram a Onda da



Vida poderão, durante este dia, ali se preparar.
Existe para isso, durante este dia, elementos que lhes foram comunicados pelo Arcanjo ANAEL (ver nota do
redator - NDR - no final da mensagem), ou ainda utilizando materiais denominados cristais que lhes permitem
facilitar a sua conexão com a Terra (ndr: ver o protocolo "Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida" (5)).

Este dia será importante, para vocês como para nós.
Nada busquem de algum acontecimento porque este acontecimento está, antes de tudo, em vocês.

Mesmo se, é claro, ele se refletir, na área circundante, por elementos visíveis, como o Arcanjo MIGUEL disse a
vocês.

***

E, enfim, eu estou com vocês também, como eu fiz antes da minha última vinda, para responder às suas
interrogações, não pessoais, mas, sim, referentes ao conjunto da humanidade.

Então, eu os escuto e eu espero, com Amor, o que vocês têm que me perguntar.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, deixem-me prosseguir alguns instantes.
Como sempre, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença, mesmo silenciosa.

Porque além das palavras, o que se estabelece entre nós, em sua intensidade maior, a cada vinda, fortalece-
me e os fortalece nesta ressonância e nesta Comunhão que nós estabelecemos.

Manter a casa limpa, além desses instantes que eu lhes pedi e aos quais eu os convido, é também, e seja qual
for o lugar onde vocês estiverem, sobre a Terra, e seja qual for a sua vida, para estarem o mais paciente e

amoroso possível.
CRISTO disse: “não é o que entra na sua boca que é importante, é o que sai”.

E eu diria a mesma coisa para os seus pensamentos, porque, se existirem, em vocês, pensamentos, mesmo
se eles não forem expressos em palavras, que não forem ao sentido da Luz e do Amor, esses pensamentos

irão afetar vocês.

***

Como disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3), elementos até então invisíveis irão
se revelar aos seus olhos, ou sob a forma de uma clareza Interior da visão do Coração, e depois também,

durante este período, além desses momentos em que vocês se mantêm tranquilos, vocês irão tomar
consciência diretamente do que, para vocês também, lhes foi escondido, referente a vocês.

E também, e é aí que eu peço a sua vigilância, sobre os comportamentos e as ações daqueles que os
rodeiam.

Nada poderá ser escondido.
Aí também, eu os convido a não reagir, porque o que é importante, não é corrigir uma situação ou ali trazer uma

reação devido a qualquer insatisfação, mas, sim, aí também, cultivar o presente, a Paz, o Amor e, portanto, o
perdão.

No nível da Terra, também.
Isso começou desde a desconstrução das Núpcias Celestes, mas vai se reforçar agora.

Muitos Irmãos e Irmãs vão se dar conta das manipulações e das mentiras, e muitos Irmãos e Irmãs,
infelizmente, vão entrar em reação.

E nós contamos com vocês, particularmente se vocês já tiverem sido Chamados, para permanecerem nesta
Paz, independente do que for revelado em escala coletiva.

Da sua capacidade para manter a Paz irá resultar o amortecimento do ódio dessas revelações.
As egrégoras coletivas, elas também, devem se dissolver.

Mas não é preciso que elas sejam substituídas por egrégoras de ódio e de vontade de reação.
Quer seja no seu círculo mais próximo, como na egrégora de toda a Terra.

E o seu trabalho, aí, é capital.
Aquele de não provocar a raiva devido à revelação das mentiras e das manipulações.

Perdoem e Amem.



Isso basta para dissolver essas reações.
É importante não acrescentar, de maneira alguma, um elemento contrário à Luz na raiva e no Choque.

Vocês estão aí para isso.
Porque a raiva (que poderia parecer como lógica e normal no plano da coletividade, do grupo social e da

humanidade) representa um afastamento da Luz.
Em todo caso, para os grupos e os indivíduos que iriam se envolver, muito logicamente, ainda uma vez,

segundo a razão, nesse tipo de reação.
Mas se vocês tiverem ancorado a Luz, se vocês tiverem participado, se vocês tiverem sido Chamados (seja

pela Onda da Vida ou pelo seu primeiro nome pronunciado), vocês deverão ser capazes de não serem
arrastados por isso.

E disso resulta o bom desenrolar desse retorno da Luz.

***

Eu marco encontro com vocês neste dia 22 de setembro, mais uma vez, antes do encontro formal do Arcanjo
MIGUEL.

Nós contamos, ainda uma vez, com a sua Presença, no seu Alinhamento, e cada vez mais na sua Paz, na sua
qualidade e na sua quantidade.

***

Pergunta: você irá intervir de novo antes de 22 de setembro próximo?

Não.
Eu irei intervir cada vez mais individualmente, naqueles de vocês que fizeram a Paz consigo mesmo, a Paz com

a ilusão.
Aqueles que cada vez mais conseguiram se estabelecer nesta Paz, manter a sua casa limpa, porque não há

melhor maneira do que facilitar a minha aproximação e a sua aproximação, e o fato de me ouvir chamá-los pelo
seu primeiro nome, e para aqueles de vocês que irão permitir, dar, em vocês, o beijo do Amor, na sua

bochecha esquerda e no seu Coração.

***

Pergunta: o Apelo e o Anúncio são a mesma coisa?

Podemos dizer que o Apelo coletivo será o Anúncio.
O Apelo individual foi, então, antecipado, e eu especifico, aliás, que alguns de vocês foram Chamados muito
antes dessas Núpcias Celestes, porque eles tinham necessidade de serem Despertados, em alguma parte,

muito antes.
Portanto, o meu Apelo individual depende das suas circunstâncias Interiores, da sua Paz.

O Apelo coletivo depende das circunstâncias da Terra.
Como nós sempre lhes dissemos, é ela que decide.

Naquele momento, ninguém poderá ignorar o meu Apelo, que irá se tornar este Anúncio.
Mas o seu Apelo individual é também o Anúncio que vem Despertá-los e selar, em vocês, o Juramento e a

Promessa da sua Ressurreição.
Se, entretanto, vocês não forem Chamados individualmente, não concebam qualquer tristeza, mas
simplesmente revelem cada vez mais os seus momentos em que vocês mantêm a sua casa limpa.

Encontrem esses instantes.
Mais uma vez, apenas alguns minutos.

O meu Apelo individual consiste em pronunciar o seu primeiro nome, e para vocês, ouvi-lo.
O Anúncio será um Apelo coletivo.

Aí também, vocês serão Despertados pelo seu primeiro nome, mas onde serão anunciados os momentos
específicos da Terra.

***

Pergunta: as Estrelas de MARIA encarnadas irão retransmitir o Apelo coletivo?



Aí não é a função delas.
De nada iria servir, para elas, revelar-se desta maneira.

Isso poderia ser prejudicial, nesses tempos de confusão.

***

Pergunta: quando você diz que quanto mais o Apelo ocorrer tarde e quanto mais a passagem
ocorrer na doçura, trata-se do Apelo coletivo ou do Apelo individual?

Os dois, meu Filho.
Há, entre vocês, quem foi Chamado desde muito tempo.

Outros, antes mesmo do que eu anuncio como possibilidade.
Aqueles que foram chamados foram marcados pela minha Presença e pela minha Revelação, e as suas

circunstâncias fizeram com que tudo fosse colocado em prática, pelos Anjos do Senhor, mais frequentemente,
ou pelos Anjos Guardiões, para facilitar os acontecimentos em andamento.

Portanto, isso se refere também a este Apelo individual.
Quanto mais cedo ele ocorreu, mais ele preparou o seu papel de Libertador.

Por outro lado, quanto mais o Anúncio coletivo ficar defasado no tempo, melhor isso é.
Porque isso, como eu disse e isso foi dito, irá encurtar as últimas Tribulações da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu já vou então marcar encontro, desde que vocês estejam prontos, e em seguida todos juntos, nesse
dia 22 de setembro.

Nesse ínterim, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, portanto, até daqui um mês.

As minhas Estrelas farão contato, se daqui até lá houver elementos a serem comunicados para vocês.
Quanto a mim, no seu tempo e no seu espaço, eu passarei este período do seu tempo para vir vê-los

individualmente.
Porque, quanto mais vocês tiverem ouvido o meu Apelo, de maneira individual, antes do Apelo e do Anúncio

coletivo, mais isso será fácil

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou com vocês.
Até muito em breve.

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

Nota: Elementos comunicados pelo Arcanjo ANAEL durante a sua intervenção de 08 de junho de 2012,
particularmente:

"Aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e
se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima cruzando os tornozelos. Se isso se

tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo."

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html


1 – SNOW (19.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – MA ANANDA MOYI (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/ma-ananda-moyi-18-de-agosto-de-2012.html

*

5 - 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article70ba.html

21 de agosto de 2012
(Publicado em 21 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article70ba.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/ma-ananda-moyi-18-de-agosto-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_HILDEGAR...

~ DECLAMAÇÃO DO ÊXTASE ~

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãos e Irmãs na encarnação, primeiramente, demo-nos a Paz. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu não venho, hoje, fazer longos discursos, mas eu venho lhes propor, além das palavras, uma Vibração e uma
Intenção.

Uma Vibração e uma Intenção que seriam, de certa maneira, nem uma oração, nem um pedido, mas, muito
mais, uma Declamação.

A Declamação do Êxtase que vem colocar, em palavras e em Vibração, o Coro dos Anjos, o Canto dos Anjos e
o Coro do Êxtase, juntando, assim, algumas composições realizadas durante a minha última encarnação após

ter ouvido o Canto dos Anjos e o Coro dos Anjos.

O Coro dos Anjos e o Canto dos Anjos são o Canto do Êxtase, aquele da Morada da Paz Suprema.

Ali onde cada um de nós tem, ao mesmo tempo, a sua fonte, a sua origem.

As palavras que eu vou dar a vocês não são uma oração propriamente dita, nem, tampouco, uma simples
afirmação.

Então, juntos, nós iremos, pelo Verbo, penetrar em Shantinilaya.

Ao que eu me abraçar, vai abraçar-se a mim.

Além de qualquer suporte, é a Liberdade.

A Liberdade é o Êxtase reencontrado, onde se exprime e se imprime o esplendor radiante da Vida.

Não me abraçando a mais nada, a Vida me abraça.

O ligante da Vida é o Amor, cuja manifestação é Luz e Vibração.

Além de qualquer aparência e além de qualquer sentido, eu sou a Essência Unitária de toda a Criação.

HILDEGARDA DE BINGEN - 22 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN.mp3
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Eu renuncio a todas as lutas, pela Plenitude do Amor.

Ao desaparecer em mim mesma, sobrevém a Vida Unitária.

Acompanhada pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio do Indizível, o Êxtase da Vida Unitária extingue, no que eu
Sou, qualquer medo e apreensão.

Ao desvanecerem os sonhos e as ilusões, descobre-se o Amor fecundando a cada segundo, pelo seu Canto e
pela sua Voz, na Indizível Felicidade da alegria sem motivo.

Eu lhe dou tudo, e eu lhe dou tudo de mim, a fim de que forje, no Fogo do Amor, a minha Eternidade
reencontrada.

Ao desviar de qualquer aparência, ao desviar de qualquer sofrimento, eu descubro a sua Transparência.

Então eu vivo em você, como você vive em mim.

Uma vida de Graças, ao mesmo tempo de Plenitude e de Vacuidade, ao mesmo tempo de Beleza e de Infinito.

Eu lhe entrego tudo o que termina um dia, a fim de que cada dia, aqui como em outros lugares, jamais cesse o
Êxtase da sua Eternidade e da minha Eternidade.

Eu o deixo apanhar o que eu acreditava ser, a fim de abrasar o que não existe alhures, senão no que eu pude
crer.

Você, Única Fonte e Única Paz, além de qualquer suporte, você me abarca, pois você jamais será uma perda
possível.

Eu Sou o que cada Um É.

Eu solto o que me retém a fim de chegar até você, porque eu compreendo que você sempre Foi, você sempre
É, e você Será para sempre, a Fonte das Fontes, o coração do Coração.

Eu me deixo ser aspirada, colocando a minha vestimenta da Eternidade.

Você me desnuda, a fim de me vestir com a sua Glória, pondo fim a qualquer noção de distância, a qualquer
separação.

Eu sei que eu vivo o que você É, seja o que for que eu viver.

O que eu sou é a Vida.

Eu nada lhe peço para mim, pois eu sei que você preenche a Vida.

Eu me instalo na sua Presença, aí onde está o fim de toda a incerteza.

Então, ao Desposar a Liberdade, ao Desposar a Verdade, mais nenhuma sede pode me afetar.

Eu dou e eu darei tudo o que você me deu, nada mantendo, permanecendo no Indizível Amor do braseiro de
Fogo.



Instalada na Vida, eu sou a Eternidade e você É a minha Eternidade.

Você preenche o que eu sou, além de mim, bem como além de você.

Nós somos Um, no Amor e na Liberdade.

Você e eu, Livres, regando o Espírito na Fonte da Verdade.

Nós somos então Um.

Nós somos então esta Alegria inefável.

Eu lhe confio esse Mundo, a você que não conhece qualquer limite e qualquer freio e qualquer obstáculo.

Eu o acolho.

Eu abro a minha Porta.

Nada mais pode ser fechado no Êxtase do que eu estou vivendo.

Em tal Fogo de Amor, devorando tudo o que era eu, você me convida para as Últimas Núpcias, Núpcias de
Liberdade onde o Êxtase é a única possibilidade.

Eu me dirijo a você, como a uma pessoa, sabendo que você É além de qualquer pessoa, além de qualquer
forma.

Você, o Amor que É eu.

Este Amor que é Paz, que é Alegria, que não tem necessidade de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

Você é a Única resposta, o Único Caminho, você, o Único, Presente em tudo.

No Silêncio do meu Templo, onde não emerge qualquer reivindicação, eu sou você.

Além de qualquer palavra formulada, além de qualquer pensamento manifestado, além de qualquer desejo,
você Está aí.

Assim Liberada das minhas próprias barreiras, eu lhe abro as Portas do Ser.

Você, o Amor, cujo Canto é o Êxtase, você, a radiosa Presença que flui tal uma Água de Fogo, você anima, em
nós, além de qualquer memória e de qualquer forma, a Alegria do Êxtase e o regozijo da nossa Paz.

Como nomeá-lo, sem atribuir-lhe uma forma?

Como nomeá-lo, sem trair pelas minhas experiências ilusórias?

Então, eu não o nomeio, nem o limito em meio a alguma forma, você que É a Vida de todas as formas, você
que anima todas as coisas e cada Vida.

Você É o Amor.

O Êxtase e a Paz são as suas testemunhas e os seus marcadores.

Eu me fundo em você, desaparecendo, assim, de mim.



Você É esta Morada da Paz Suprema.

Você é o que eu Sou.

Eu Sou o que você É.

Sem distância e sem diferença.

Tendo declamado a sua Presença Infinita, então eu repouso na sua Paz, na sua Plenitude e na sua Beleza.

Amados do Amor, Irmãs e Irmãos, no momento em que o véu da carne não é mais um obstáculo para nós,
essas palavras escolhidas, cuja Reconexão e Vibrância são a continuação dos Cantos da Eternidade que eu

compus, eu as dou para vocês, neste momento: no Tempo do Amor.

Esta Declamação não é uma oração, nem uma meditação, ela é a Verdade do Amor, vivida pela Vibração do
Êxtase.

Ao olhar para estas palavras, ao escutar estas palavras, vocês irão se aliviar de qualquer peso que ainda restar
e eu estarei, com vocês e em vocês.

Ao ler estas palavras, vocês irão realizar o Apelo da Luz para a Luz, e o Apelo para o Despertar.

Queiram aceitar a Bênção do Amor.

Até logo.

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

 Mensagem da Amada HILDEGARDA DE BINGEN no site francês:
http://autresdimensions.info/articled9ba.html

http://autresdimensions.info/pdf/HILDEGARDE_DE_BINGEN-22_aout_2012-articled9ba.pdf
22 de agosto de 2012

(Publicado em 23 de agosto de 2012)

***
  

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

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

http://autresdimensions.info/articled9ba.html
http://autresdimensions.info/pdf/HILDEGARDE_DE_BINGEN-22_aout_2012-articled9ba.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_NO_EYES.mp3

~ CONSELHOS ~

Meu nome é NO EYES.
Irmãs e Irmãos desta assembleia e de outros lugares, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.

Eu vou falar sobre alguns elementos que visam dar-lhes, simplesmente, algumas orientações, permitindo-lhes
aproximar-se do que é para viver, e que lhes foi dado, antes de mim, pelo Ancião SRI AUROBINDO (ndr: sua

intervenção de 22 de agosto de 2012) (1).

*** 

Eu não voltarei, é claro, sobre o que foi nomeado os Pilares do Coração, mas simplesmente, em relação a
alguns elementos com os quais é preciso assegurar a conformidade, a fim de não prejudicar o que lhes foi

dirigido, pelo Apelo da Luz e pelo Apelo das Estrelas.
Eu vou lhes falar, em palavras simples, dos elementos que são para observar no desenrolar dos seus dias

mais comuns, a fim de incutir, em vocês, o que pode frear, ou limitar, o acesso a essas fases da Infinita
Presença.

Essas regras, se vocês as observarem, estejam certos de que vocês contribuem para a sua Liberação.
E vocês contribuem, sobretudo, para não mais manter as ligações e as interações, entre vocês e cada Irmão e

Irmã em encarnação.
Esses poucos conselhos são então capazes de lhes facilitar a tarefa, para viver agora o que é para viver.

Naturalmente, quando nós lhes damos palavras como Humildade e Simplicidade, ou ainda Transparência, cada
um de vocês, vendo do seu próprio modo, adapta (no mínimo) ou interpreta essas palavras.

Então, nós seremos, e eu serei, muito mais diretos, dando-lhes os elementos que, na condução da sua vida,
sobre a Terra, sobretudo agora, são obstáculos importantes, que podem imobilizar e impedi-los de viver a Paz

Suprema.
Vocês devem aceitar e verificar, por vocês mesmos, se o que eu digo a vocês é Verdadeiro.

Mas se vocês forem sinceros, vocês apenas poderão constatar a Verdade do que eu lhes digo, pela eficácia
na sua Consciência e no seu estado.

NO EYES - 22 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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*** 

Cada Irmão e cada Irmã, que ele seja mais próximo e mais íntimo de vocês, que ele esteja distante de vocês,
sobre esta Terra, esforcem-se para jamais falarem dele quando ele não estiver aí.

Esforcem-se para respeitar, sobretudo agora, a Liberdade de cada um quanto ao seu ponto de vista, à sua
maneira de ver, à sua maneira de proceder, e isso, tanto se existir uma busca do Espírito, como na negação do

Espírito.
Não forcem ninguém a ver como vocês.

Não forcem ninguém a ter a mesma visão do que acontece e do que irá acontecer.
Se vocês forem levados a viver o Apelo à Luz, se vocês forem levados a Ver (pois isso não poderá mais ser
escondido, por muito tempo, da humanidade) os acontecimentos que vão se desenrolar, jamais imponham, a

alguém, o que se é deixado Ver, o que se é deixado Viver para vocês.
Pois vocês jamais podem prejulgar, por trás das aparências, o estado real de um Irmão ou de uma Irmã, no que

se exibe agora.
Não julguem, não falem, e nada imponham.

Isso significa respeitar a escolha de cada um, mesmo sendo oposta à sua.
A nada se oponham.

Mais especificamente agora, pois, se vocês estiverem em harmonia com vocês mesmos, e mais ainda, em
harmonia com a Luz, tudo irá acontecer em conformidade com a Luz, para vocês.

*** 

Nos conceitos de Humildade e de Simplicidade, seja o que for que vocês viverem, mantenham a cabeça fria e
o Coração aquecido.

Não julguem e, sobretudo, não interpretem o que vocês irão ver.
Não julguem e não interpretem a Liberdade de cada um, em relação a isso.

Permanecer Simples é simplesmente acolher o que se é deixado ver e viver, olhá-lo, e não expressar
interpretação ou julgamento.

Isso se refere a vocês, é claro, mas também a todos os Irmãos e Irmãs com os quais vocês são levados a
compartilhar, a se comunicar.

Nada forcem.

***

Se isso lhes for mostrado, lembrem-se de que o que lhes é mostrado não será interpretado da mesma
maneira, por vocês, e por outra pessoa que iria ver a mesma coisa.

Porque a visão é sujeita à interpretação: cada um ali vê o que bem quiser ver, em função daí onde ele está, das
suas crenças, das suas mágoas.

 Isso vai muito além de simplesmente não julgar, mas, sobretudo, de não modificar a Liberdade do outro,
mesmo se, do seu olhar, não houver qualquer Liberdade no que vive o outro.

*** 

Ver com o Coração (talvez vocês tenham notado, se vocês viverem a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça)
torna-se cada vez mais evidente.

E eu os lembro de que Ver com o Coração não é ver, como ver com os olhos, ou mesmo ver, de maneira sutil,
com a visão Etérea, mas é Ver diretamente.

Mas o que vocês Veem diretamente, daí onde vocês estão, pode ser o oposto do que vê aquele de como
vocês Viram, no nível onde ele está.

Ele talvez não tem a possibilidade de Ver o que vocês Veem.

*** 

O que é para compartilhar, cada vez mais, é o Coração, e, cada vez menos, as palavras.
As suas palavras devem se tornar, e elas irão se tornar, Essenciais, formuladas, e limitadas.

Não fiquem mais no falatório, pois conversar é se dispersar, pois conversar é se afastar do Coração.
Aliás, vocês irão se lembrar de que quanto mais a Luz se fizer presente, menos vocês têm vontade de

conversar.
Se vocês conversarem, certifiquem-se de que essa conversa não perturbe o outro.

Tentem formular os pensamentos, e não encadeá-los com palavras que sairiam de maneira casual.
Há um provérbio, para os ocidentais, que diz ‘para dobrar sete vezes a língua na boca antes de falar’.



Cada vez mais, não falem, e apenas conversem se vocês ali forem convidados.
Vocês não sabem o alcance das suas palavras, mesmo em relação às experiências da Luz, para alguém que

está próximo de vocês e que não vive isso.
Isso pode ter, não um efeito instrutivo e informativo, mas, muito mais, levar ao surgimento de medos que não

têm razão de ser.
Aí começa a Humildade, e aí se encerra a sua Simplicidade.

*** 

É o mesmo para este corpo, seja qual for o nome que ele possa ter: lembrem-se de que vocês estão dentro.
E de que este corpo, quanto mais ele se manifestar, mais ele pode incomodá-los.

Respeitem-no no que ele solicitar a vocês.
Muitos sinais deste corpo podem se revelar ligados à Luz, ao Fogo, a minha Irmã SNOW lhes falou sobre isso

(ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).
Se o seu corpo viver alguma coisa, se ele chamar por vocês, se ele lhes pedir alguma coisa: escutem-no.

*** 

Além das pessoas, e além da sua pessoa, elementos por vezes difíceis podem acontecer, durante este
período, sobre esta Terra.

Mantenham-se informados, mas tentem, tanto quanto vocês puderem, não se saturar de imagens.
Pois as imagens recorrem, vocês sabem, à visão e às emoções, e algumas imagens podem atingir o fígado,

muito além da impressão visual e da reflexão que isso possa incitá-los.
A imagem vai afastá-los da Visão do Coração.

A imagem pode ser mostrada para fazer ressurgir, efetivamente, as suas emoções e, durante este período,
não é isso que é desejável.

Reflitam antes de abrir uma revista ou as suas telas virtuais.
Resguardem-se da curiosidade.

Há coisas de que, efetivamente, é melhor se estar informado, mas que é melhor, também, não ver com os
olhos, a fim de não impregnar as estruturas sutis, e o fígado, com esse tipo de imagem.

Pois isso não leva a nada, isso, de preferência, os exclui da Visão do Coração.
Muitas imagens já são feitas, sobre este mundo, para fazê-los aderir ali, ou para fazê-los comprar alguma coisa.

As imagens deste período, mesmo se vocês não souberem, e mesmo se vocês não sentirem, podem
desencadear o estarrecimento e o medo, é esse o único objetivo.

Eu não digo, é claro, para não ver, para não compreender, mas, muito mais, para não submeter a consciência
às imagens que, na realidade, foram feitas apenas para gerar emoções.

*** 

Tenham cuidado com o que vocês olham e, como lhes disse a minha Irmã SNOW, olhem a natureza, muito
mais do que a agitação dos homens, e muito mais do que as consequências do Fogo do Céu sobre a Terra.

Busquem a natureza e busquem a calma, tanto nos seus pensamentos, nas suas palavras, como no seu olhar.
Aparecer-lhes-á como cada vez mais fácil de perceber uma diferença entre a atenção que vocês podem dar à
natureza, e a atenção que vocês podem dar às imagens que, mesmo se elas refletirem um nível de realidade,

elas têm apenas um objetivo, lembrem-se disso: criar emoções.
A emoção é o que perturba o fígado e, então, vai submetê-los à visão exterior, chamando-os para ali reagir.
Muitas coisas sobre este mundo podem, doravante, levá-los a reações fortes, mas vocês irão constatar, por

vocês mesmos, que essas reações fortes não podem ir contra nada do que esteja acontecendo.
Pois o que acontece não é consequência do homem, nem de planos maquiavélicos visando criar uma

dominação, o que já existe há muito tempo e que não tem necessidade de ser criado.
Percebam o efeito (e vocês irão percebê-lo cada vez mais) do que vocês olham, sobre vocês.

Percebam, também, o efeito de qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, sobre vocês.
Dizer a Verdade jamais concerne a uma terceira pessoa, pois é a sua Verdade, ela não é a Verdade do outro.

*** 

Lembrem-se do que foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): a Inteligência da Luz faz
com que ela se dirija, Espontaneamente, para ali onde houver uma abertura.
Se vocês estiverem abertos à guerra e aos conflitos, a Luz vai reforçar isso.

Isso se denomina a Atração e a Ressonância.



Mas não haverá mais latência, como foi o caso anteriormente, entre uma ação e uma reação espontânea (os
elementos, de uma pessoa).

Vocês irão constatar que a sua vida ficará sujeita, de maneira cada vez mais instantânea, ao que vocês
emitirem.

Então, emitam o mínimo possível de julgamento, de olhar dirigido, a fim de permanecer na Paz e de viver esta
Transparência essencial nos dias que vão transcorrer diante de vocês.

*** 

Façam de tudo para cultivar a Paz, a Paz espiritual, mas também a Paz com tudo o que os rodeia, tanto
pessoas como situações.

Lembrem-se de que, seja o que for que vocês tiverem que viver, em uma situação ou com uma pessoa, isso
tem apenas um tempo.

E de que além da reação imediata, vocês irão constatar bem depressa que, se vocês não reagirem, depois de
algumas horas ou de alguns dias, vocês não terão mais necessidade de reagir, vocês não terão qualquer

desejo disso.

*** 

Lembrem-se, também, de que qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, irá retornar para vocês
sistematicamente, multiplicado.

De que, se for dada alguma coisa para vocês viverem, e seja qual for essa coisa, ela necessariamente já está
presente em vocês.

De nada serve culpar alguém, de nada serve procurar uma causa antiga, ou mais antiga, o que acontece é
apenas consequência de vocês mesmos.

Não há qualquer culpa, não existe qualquer possibilidade, pela ação da Luz, de acreditar que alguma coisa vai
acontecer inesperadamente.

Preservem-se, sobretudo, de emitir um julgamento sobre um acontecimento que vocês poderiam, também,
considerar como traumatizante.

Pois, aí também, se vocês chegarem a se extrair da reação imediata, vocês irão constatar muito rapidamente
que não há qualquer motivo para reagir.

E que o que lhes parecia como algo nefasto ou difícil de viver, em última análise, favoreceu, de algum modo, a
sua Liberação (ou, em todo caso, os levou mais facilmente para a sua Liberação), seja qual for este

acontecimento.

*** 

Lembrem-se também, nos momentos por vezes difíceis, do que foi repetido a vocês, em várias ocasiões,
pelas nossas Irmãs e Irmãos orientais: que este mundo é Ilusão.

É um mundo de sonho.
Um sonho comum que se transformou em um pesadelo, mas que a Vida não é esse pesadelo.

O Despertar da Terra, o seu tam-tam, o Despertar do Céu e os seus sons, podem ser vivenciados como a
sensação de perigo por muitos Irmãos e Irmãs, pois eles não sabem o que vocês sabem, eles não vivem o

que vocês vivem.
Então, respeitem isso.

Não os provoquem com explicações que não foram solicitadas a vocês, mas respondam ali se isso lhes for
perguntado.

Respeitem totalmente a Liberdade do outro.

*** 

E no que se refere a vocês, cada acontecimento da sua vida, e cada vez mais de maneira evidente, seja qual
for o acontecimento, seja qual for o setor da sua vida onde isso acontecer, é sempre (e o será cada vez mais) o

mais apropriado para fazê-los Viver a Luz.
Não julguem, não condenem.

Como foi dito, contentem-se em olhar, como um espectador ou um observador, o que está chegando.
Não se sintam nem referidos, nem implicados nisso, mas não fujam dali.

Porque tudo o que está chegando, e que irá chegar, vai ao mesmo sentido, para aquele que vê a Luz ou que a
procura, como para aquele que não a vê ou não procura por ela.

Da sua capacidade para permanecer neutro, da sua capacidade para viver a sua vida sem implicação de
emoções, e sem implicação de pensamentos, irá decorrer a sua Paz.

Quanto mais vocês agirem assim, mais a Paz vai aumentar.



*** 

Prestem atenção aos sinais: os sinais da natureza, como os sinais fornecidos pelos seus Irmãos e suas Irmãs.
Através de uma palavra, através de um elemento da natureza, vocês terão várias respostas.

Eu lhes falo, obviamente, aí, dos elementos extremamente simples da vida.
Eu não voltarei, é claro, no que é possivelmente vivenciado, no Canal Mariano, durante as suas Comunhões, as

suas Fusões, mas eu falo expressamente do que é mais comum da vida humana.
Pois o mais ordinário da vida humana representa, aí também, um ponto de apoio, e um estrado, para os

elementos menos ordinários e mais extraordinários.

*** 

Não se deixem levar, nem pela raiva, nem pelo medo.
Não se deixem levar pelas palavras dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

Recusem a tagarelice.
Recusem qualquer julgamento emitido, qualquer interpretação emitida, referente a terceiros, ou referente ao

que acontece sobre a Terra.
Mantenham a calma, mantenham a Paz.

Aí está a verdadeira Humildade, e aí está a verdadeira Transparência.
Se parecer existir um problema, e este problema, real ou suposto, se manifestar a vocês, parecendo penetrá-

los e não dando trégua, então, vão para a natureza, ou se banhem no seu banheiro.
Neste período em que o Fogo Celeste se aproxima, evidentemente, a água é importante: tanto a água que

vocês bebem, como a água na qual vocês se banham, seja qual for esta água.
Vocês irão constatar, cada vez mais, os efeitos sobre as suas próprias emoções, sobre as suas próprias

atividades de pensamento.
Mesmo nas situações complicadas, mesmo nos debates.

Não tomem parte.
Guardem para vocês o que vocês veem do outro, porque o outro, ele, não vê isso.

Compartilhem apenas o Amor.

*** 

Como MARIA lhes disse, não recusem o olhar, e não recusem os braços que estão estendidos para vocês.
Não desconfiem, nem se rebelem contra o que se exprime simplesmente no sentido da Amizade ou da

Humanidade.
Pois, aí também, isso voltaria para vocês.

Não vão contra a Humanidade (natureza humana), não se tranquem em uma torre de marfim, vocês ali
perderiam a sua Luz.

É neste período que vocês precisam mostrar, e demonstrar, a Humanidade mais total.
Não rejeitem ninguém, mesmo as ações que poderiam parecer de natureza não humana, pois, se os humanos

reagirem assim, significa que eles têm medo.
Não adicionem o julgamento por este medo.

Permaneçam, realmente, na Compaixão, sem demonstração exagerada e sem compadecimento, apenas por
Humanidade.

*** 

Todos vocês estão no mesmo barco, rico ou pobre, saudável ou doente, independentemente do que vocês
acreditarem ou não acreditarem.

Há simplesmente, entre vocês, que estão encarnados, quem esteja apenas, na escala do tempo, e na escala
dos ciclos da Terra, alguns segundos na dianteira.

Vocês não podem prejulgar como irá evoluir o sofrimento ou a alegria de cada um.
Vocês não podem predizer qualquer sentido sobre o que vai escolher um ser humano, nesses momentos.

Cultivem, portanto, a Paz, debrucem na natureza, na água.
Lembrem-se de que o Sol, em certos momentos, nutre vocês, e em outros momentos, ele é prejudicial.

Aproveitem o orvalho da manhã (ndr: ver as indicações de ANAEL em sua intervenção de 14 de março de
2012) (3), alimentem-se dos raios do Sol, logo após o nascer do Sol.

E, sobretudo, respeitem o caminho de cada um, quer vocês estejam implicados em um relacionamento ou não.
Pois cada um, em meio ao sonho coletivo, vive o seu sonho ou o seu pesadelo.

E vocês não sabem o que pode desencadear, durante esses tempos, o que vocês disserem ou mostrarem a



tal pessoa.
Sejam amáveis e amorosos.

*** 

Nada julguem.
Porque, como foi dito, à medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados, e esse é um efeito imediato.

A melhor maneira de não julgar é não sustentar os falatórios, incessantes e inúteis, referentes a outras
pessoas.

Os efeitos seriam imediatos, e cada vez mais.

*** 

Não tirem proveito de qualquer vantagem.
Coloquem-se no mesmo nível de qualquer pessoa.

Seja qual for o poder que vocês tiverem, seja qual for o poder que lhes tenha sido dado, não exerçam isso.
Coloquem, na frente, a humanidade e o Amor.

Pois o que acontece sobre a Terra é, justamente, o fim do poder.
Vocês não podem manter o que termina para vocês, e pedi-lo para o resto da Terra.

*** 

Lembrem-se de que o que vocês são levados a ver apenas corresponde à sua visão, e à sua interpretação.
Aí está a Humildade.

A Humildade de reconhecer que vocês não podem viver o que vive o outro.
Vocês podem compartilhar, Comungar, dialogar sobre a sua vivência, mas vocês não podem viver o que vive o
outro, ainda mais se vocês tiverem esta Visão perfeita do Coração, que se deixa ver a alma do outro (seja qual

for esta cor de alma): deixem a pessoa seja ela.
E se lhes parecer existir uma incapacidade, de um lado como do outro, para manter alguma coisa, então, ajam

em conformidade.
Não há qualquer covardia nisso, mas, sim, coragem.
É preciso, efetivamente, coragem para ser Humilde.

É preciso coragem para ser Simples.

*** 

Independentemente do que vocês tiverem que viver, seja da natureza que for, não há qualquer culpado, nem
dentro, nem fora.

É apenas, para vocês, a melhor maneira de viver, e de se Transformar, e de se Liberar.
É o mesmo para cada um.

*** 

Se vocês respeitarem esses poucos conselhos, vocês irão, bem depressa, descobrir que a sua vida se
transforma.

Ela se torna muito mais Leve, muito mais Luminosa, e muito mais Alegre.
Ao passo que isso será exatamente o resultado oposto, se vocês persistirem em julgar, ou em pensar, em

condenar, em tagarelar, ou em discutir de maneira infrutífera.

*** 

Não há ninguém para convencer.
Não há ninguém para persuadir.

Não há ninguém para levar.
Não há ninguém para salvar.

É a sua qualidade de Ser que pode abrir outra coisa no outro, mas não são vocês que decidem isso.

*** 



Seja o que for que vocês viverem, no interior de vocês como no seu exterior, nada julguem.
O importante será sempre o que vocês vivem, e não o que vocês interpretam, ou o que vocês deduzem, ou o

que vocês possam explicar.
Se vocês se lembrarem disso e permanecerem no que é vivenciado, então, a Humildade está próxima.

Não deixem o mental, se ele ainda estiver presente, levá-los a refletir, a querer a todo custo explicar, e dar um
sentido ao que, às vezes, não é o sentido que vocês acreditam ou que vocês interpretam.

Somente o Coração sabe, e não a razão.

*** 

Esses tempos são também os tempos da revelação, em certa medida, da confusão.
Tudo isso não é devido ao ser humano, não é mais devido à Luz, mas devido à mudança induzida pela Luz.

Vocês não têm qualquer meio de ação sobre a mudança.
Vocês não têm qualquer meio de acelerar ou de frear a mudança.

Todos vocês estão no mesmo barco.
O barco não pode ir mais rápido, mas vocês não podem pará-lo tampouco.

A Sabedoria é ter a Humildade de aceitar isso, e de compreender que nada pode extraí-los do que acontece.
Como se diz no ditado: o medo não evita o perigo, mas o medo evita o Amor.

*** 

Centrem-se de novo assim que houver a percepção de uma saída do centro.
Não deixem um pensamento destrutivo, ou um pensamento sombrio, se instalar.

Vão para a natureza.
Não combatam os pensamentos, olhem-nos, e recorram à água, recorram aos Elementos, e isso não irá

persistir por muito tempo.
O que não será o caso se vocês derem chance aos seus próprios pensamentos, às fofocas, ao julgamento.

*** 

Esta época chama-os a uma Lucidez muito grande, ao não julgamento permanente, à Abertura do Coração, e à
Humanidade, além dos limites que vocês haviam estabelecido para vocês, pela sua própria história, pelo seu

próprio condicionamento, ou pelas regras que lhes foram impostas.
Os únicos limites são aqueles que vocês se colocaram.

Não há limite para o Amor, não há limite para a Humanidade, não há limite para a manifestação do Amor.
Os únicos limites se referem ao julgamento, aos pensamentos, e às emoções.

Quanto mais vocês estiverem na Espontaneidade, mais o Amor estará presente, não como a expressão de
uma vontade, mas, muito mais, como a expressão do que todos nós Somos, uns e outros.

Não há lugar, nisso, para o julgamento, para a divisão, para a separação.
Não procurem controlar ou dirigir uma vida.

Não intervenham, a não ser que peçam isso a vocês.
Jamais busquem o seu interesse.

Lembrem-se de que qualquer vontade deliberada de manipular, ou de arranjar as coisas, irá voltar para vocês.
Sejam o mais Simples possível e tudo o que acontece será, para vocês, magnífico.

*** 

Aí estão as poucas palavras, que são muito breves e muito simples, chamando-os, durante este período, a se
Transformarem, radicalmente, na maneira de conduzir a sua vida mais corriqueira.

Sorriam o tempo todo.
Como se diz, um sorriso não custa nada.

Se vocês ficarem de mau humor, de nada serve ficar com raiva, procurem o sorriso do outro.
E isso não precisa de palavras, nem de sedução, e ainda menos de manipulação.

Sejam Verdadeiros.
Sejam Autênticos.

Porque a Luz É isso.
Vocês não podem mais esconder, vocês não podem mais nada esconder: isso é a Revelação.

Vocês irão se aperceber muito rapidamente disso, pois, o que vocês quiserem esconder, de alguém, será
conhecido, de uma maneira ou de outra.



Vocês não podem escapar à iluminação da Luz, e à sua Visão.
Se vocês forem Transparentes, se vocês seguirem essas poucas instruções e observarem os efeitos (que eu
dei a vocês), então, vocês irão constatar bem depressa as alterações importantes, ao mesmo tempo, no que

vocês São, e no que vocês Vivem.

*** 

Aceitem também, principalmente se lhes perguntarem, analisar friamente o que é dito por um Irmão ou uma
Irmã, sem condená-lo ou sem aceitá-lo, mas simplesmente aceitando o que lhes foi pedido.

*** 

Lembrem-se de que, durante este período, tudo o que vocês quiserem esconder, tudo o que vocês quiserem
ocultar, será revelado, muito rapidamente.

*** 

Cultivar a Humanidade e o Amor é deixar, agora, o medo se afastar, seja ele qual for.
Pois a Fraternidade, real e autêntica, será, durante este período, um elemento importante de estabilidade.

*** 

O Amor é Vibral, mas ele deve se expressar também na sua Humanidade de todos os dias.
O Amor Vibral não é um refúgio de meditação: ele deve nutri-los da maneira mais importante, naqueles

momentos, mas ele deve emanar de vocês o tempo todo.
E a melhor maneira de emanar o Amor é, naturalmente, no silêncio e na ausência de julgamento.

De maneira que, se vocês respeitarem esses preceitos, vocês apenas poderão ir, cada vez mais em melhor
situação, para o Interior de vocês e na sua Consciência, como neste corpo, sejam quais forem as suas

insuficiências.
Porque o Amor é um bálsamo, e a Humanidade é o mais belo dos bálsamos.

*** 

Não se esqueçam, tampouco, de que o que vocês julgarem, no outro, irá retornar a vocês, e corresponde ao
que vocês julgam, em vocês.

Não pode ser de outra forma: o outro não existe, não mais do que vocês.
Ele é apenas um espelho das suas próprias insuficiências e das suas próprias Sombras.

Portanto, o outro não está aí por nada.
Assim como vocês não estão aí por nada.

Basta reconhecer isso.

*** 

Fechem os olhos para este mundo, de vez em quando, isso não é fechar os olhos para não ver, é para
favorecer a Interioridade.

É também olhar para si mesmo, e aceitar se olhar.
Porque a Luz vai iluminá-los também, e vocês não podem recusar o que ela lhes mostra de vocês mesmos.
Mesmo se isso lhes parecer, em um primeiro momento, não bom de ver, isso não tem qualquer importância.

Pois, se vocês admitirem os seus próprios erros, as suas próprias faltas, como se diz: o que é reconhecido é já
perdoado.

E qual mais belo presente vocês podem se oferecer senão se perdoar a vocês mesmos, na Humildade e da
Simplicidade.

*** 

Aí estão alguns elementos preparatórios, antes do encontro que foi marcado com vocês, por MARIA e
MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul).

É uma forma de recapitulação, e há toda a chance de vocês o viverem assim.
Porque, durante este mês, deverá ser resolvido o que vocês não quiseram resolver, mas com a maior

Humanidade, sem se julgar e sem julgar alguém.
Pôr em ordem, a fim de ser Livre, para a Liberdade que está chegando.



*** 

Aí está o que NO EYES tinha para dizer a vocês.
Eu lhes transmito todo o Amor do Grande Espírito, toda a Luz da Sua Presença.

Até breve. 

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

*** 

1 – SRI AUROBINDO (22.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html

* 
2 – SNOW (19.08.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
* 

3 – ARCANJO ANAEL (14.03.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html

*** 

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article42f4.html

http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
22 de agosto de 2012

(Publicado em 23 de agosto de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article42f4.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html
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~ A AÇÃO DO FOGO CELESTE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão e na Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, hoje, com o que eu lhes disse durante as minhas três últimas intervenções (ndr:
intervenções de 16 de agosto, 15 de julho e 21 de maio de 2012) (1).

Eu vou tentar entretê-los com os mecanismos que se desenrolam.
Não nos processos do Despertar porque isso foi feito por inúmeras pessoas.

Eu não venho tampouco falar-lhes sobre os mecanismos que se deixarão ver, nos tempos em curso.
Mas eu vou tentar, de preferência, dar-lhes as referências e os marcos.

Momentos particulares que lhes são possíveis viver e que traduzem, de algum modo, as primícias, bem reais, e
a vivência da sua Ascensão.

***

Eu vou me colocar do ponto de vista dos mecanismos que se desenrolam diretamente na consciência e que
resultam da Ação da Luz e do Fogo Celeste, em vocês.

Se vocês foram Chamados (por MARIA, pela Luz ou por uma das Estrelas), vocês irão constatar, a velocidades
que são diferentes para cada um, que vai ocorrer alguma coisa em vocês.

Essa alguma coisa que vai se produzir, em vocês, tem uma única finalidade.
 É, se vocês o aceitarem, para viver a Liberdade Total.

Quando o Fogo da Luz alcançar vocês e quando houver, é claro, aceitação, a consciência vai viver mecanismos
inéditos.

Esses mecanismos vêm completar tudo o que lhes foi exposto, desde um ano, nas possibilidades de
Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização da Consciência.

Mas em todos esses processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de Deslocalização da
Consciência, persiste o sentido de uma identidade e de uma identificação, mesmo se esta identidade for

diferente da identificação ao que vocês são, sobre este mundo.
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http://3.bp.blogspot.com/-28KO61qLpEE/UDbm2owR70I/AAAAAAAAEJ4/2Zg0FiZ3pfE/s1600/000SriAurobindo22.08.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Existe, entretanto, uma superimpressão, uma sobreposição, desses mecanismos vivenciados e da persistência
de uma identidade.

***

Além dessas diferentes experiências e desses diferentes estados que vocês talvez têm vivenciado, o Fogo do
Céu, em suas aproximações individuais, será notável por certo número de elementos.

Esses elementos notáveis estão além dos diferentes Samadhi.
Eles se refletem, como vocês sabem disso, pela Paz Suprema e pela possibilidade de ser Absoluto com

forma.
Mas este Absoluto com forma passa por instantes e por momentos em que há para viver estados que eu

qualificaria de intermediários.

***

O primeiro desses estados intermediários, vocês são extremamente numerosos tendo vivenciado isso, já que
se trata, muito simplesmente, do que vocês podem nomear o adormecer ou o desaparecimento, que isso seja

nos Alinhamentos, nas suas meditações, ou nos escutando ou nos lendo.
Este desaparecimento, ou, de preferência, esta ocultação da consciência ordinária, é um primeiro passo para a

Liberação.
Vêm, em seguida, experiências onde, através, justamente, das Comunhões, das Fusões, das Dissoluções ou

das Deslocalizações, tornar-se possível viver e, sobretudo, apreender, que a vida não está limitada ao que
vocês percebem e, ainda menos, a este corpo, ou a esta forma.

Existe, portanto, o aparecimento de múltiplos mecanismos Vibratórios que foram descritos para vocês, agora,
desde vários anos.

Mas estes aqui assumem, durante este período, uma agudeza particular.

***

E depois, para alguns de vocês, além da agudeza particular dessas experiências que lhes são conhecidas, e
além do adormecer, começam a ocorrer mecanismos onde há, de algum modo, a perda total de toda
referência habitual, que essas referências correspondam à identidade de uma pessoa ou mesmo à

identificação da Vibração da Luz.
A um dado momento, o mecanismo de adormecimento (que é também, como lhes disse BIDI, o Absoluto) vai,

e eu não tenho outra palavra, como se conscientizar ou conscientizar de novo.
Nesses instantes, nessas fases (mas não vejam ali uma sequência formal e lógica), vai se desenrolar um

estado que não é nem o sono, nem o sonho, nem o Acordar, nem mesmo Turiya.
A vigilância torna-se profundamente diferente de todas as experiências que vocês puderam viver.

***

O que sobrevém, naquele momento, não pode se acompanhar de qualquer medo, de qualquer interrogação.
Assim como, se esta experiência se desenrolar, as próprias percepções do Supramental, desde as Vibrações
do corpo, passando pelos Sons do Nada, passando pela percepção das Coroas Radiantes, vão desaparecer.
Do mesmo modo que há o desaparecimento de toda imagem possível, de toda coloração possível, de toda

forma possível.
Os mecanismos dos Elementos se colocam então em operação, no nível deste corpo, podendo, efetivamente,

antes do desaparecimento das percepções do corpo, dar alguns sinais que lhes foram descritos por SNOW
(ndr: intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).

A ação da Luz e dos Quatro Viventes, em vocês, vai fazer desaparecer, portanto, o corpo.
Vai fazer desaparecer os pensamentos.

Vai fazer desaparecer qualquer emoção, assim como qualquer interrogação.
A consciência não está, no entanto, no Estado de Ser, ela não está tampouco deslocalizada.

Nós poderíamos denominar isso (se for preciso nomeá-lo), Absoluta Presença ou Infinita Presença.

***



Há, naquele momento, claramente, um Reconhecimento.
Este Reconhecimento é, em meio à sua própria desidentificação, a identificação à Luz que é esse Fogo.

Mas, mesmo esse Fogo não lhes parecendo mais tocar o corpo, mas dando como uma surpresa de Beatitude
onde se aniquila todo sentido de qualquer vontade, de qualquer vida, e de qualquer mundo.

Não há mais percepção alguma.
Eventualmente, há simplesmente o sentido e a percepção de ser a Luz.

Não há então visão da Luz.
Não há forma.

Não há mais qualquer história.
Não há mais qualquer pensamento.

Vocês não existem mais enquanto pessoa.

***

É durante essas fases que ocorre um mecanismo nomeado ‘estase’ onde vocês vivem o fato de estar vivo, eu
diria, como nunca.

A ausência de sinais do corpo, a ausência de sinais Vibratórios (mental ou emocional), instala-os em um tipo de
instante presente, que eu qualificaria de Hiper Presença.

Quando essas fases ocorrerem, vocês irão se lembrar de que vocês não dormem mais, de que vocês não são
mais percorridos pelo que quer que seja e de que é justamente naquele momento que vocês estão totalmente

Vivos.
É, contudo, nessas fases, quando elas se concretizam totalmente (pondo fim ao momento em que vocês

desaparecem no adormecimento ou no Absoluto), que pode ressurgir, de muito longe, alguma coisa da sua
identidade que permaneceu em uma forma, que é o medo.

Mas este medo é simplesmente uma interrogação sobre o sentido do que vive a consciência, mesmo se
houver Reconhecimento.

***

E aí, vai parecer se desenrolar, em vocês, uma outra fase que é feita, de algum modo, de oscilações entre a
consciência no sentido de uma identidade e a Consciência no sentido da Última Presença.

É nesse momento que, se vocês se lembrarem de que é preciso se manter tranquilo, que a interrogação de
uma identidade não poderá alterar esta forma de basculamento que irá ocorrer, onde, efetivamente, vocês não

poderão mais nada definir, nem em cima nem embaixo, nem identidade nem não identidade, permitindo
instalar-se na Última Presença, a Morada da Paz Suprema.

***

É aí que se realiza (e que irá se realizar, nós o esperamos, para cada vez mais muitos Irmãos e Irmãs) o
Absoluto.

O Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, o Apelo do seu primeiro nome, além mesmo da percepção de toda
Vibração dos elementos, em vocês, vai levá-los ao limiar, que não é um, deste instante de Hiper Presença,

acompanhando-se, efetivamente, de uma Beatitude a nada comparável, deixando muito longe toda noção de
Alegria, toda noção de prazer ou de satisfação tal como a consciência pode vivê-la.

A perda de identidade e a perda de identificação os colocam então no Absoluto.

***

Esta experiência do Absoluto, que não é uma, vive-se fora de toda forma.
As funções fisiológicas, aliás, estão quase paradas.

Não tendo mais o sentido da identidade corporal, a parada da respiração, ou mesmo dos batimentos cardíacos,
não se expressam por qualquer problema, por qualquer pensamento.
O Absoluto, do qual nada pode ser dito, é descoberto, neste instante.

E é neste instante que mais nada pode ser como antes e que tudo fica radicalmente diferente.
Mesmo voltando em meio à forma e mesmo voltando em meio à personalidade, ser-lhes-á extremamente fácil

de ver que o desenrolar da sua vida ordinária jamais será igual.
Não existe mais a possibilidade de manifestar de novo ou de recair em qualquer personalidade, em qualquer
luta, já que o Absoluto com forma realiza uma dissociação dos elementos que estavam presentes em meio à



personalidade e que estavam inscritos no seu histórico e na sua história.
O contentamento é total.

Não pode mais existir qualquer falta, qualquer questão, qualquer interrogação nem, tampouco, qualquer dúvida.
Daí resulta a Liberdade mais total.

Vocês não ficam mais submissos a qualquer circunstância deste mundo, enquanto estando plenamente
presentes.

***

Eis a ação do Fogo Celeste, a título individual, que, em geral, é manifestada depois do Apelo de MARIA e, por
vezes, até antes.

Vocês percebem, naquele momento, concretamente, que o que vocês sempre buscaram já estava,
efetivamente, aí, e que apenas a localização da consciência não estava correta.

Vivendo esse Fogo Celeste, o Amor se torna realmente a Natureza do que vocês São.
Não existe mais qualquer dificuldade de projetar um ideal de Amor, nem mesmo uma consciência de amor,

nem mesmo uma Vibração, porque isso é, naquele momento, a realização da Sua Natureza, além de todo Véu.
Esse Despertar não é simplesmente, vocês sabem disso, um despertar, mas realmente a Liberação que faz de

vocês um Liberado Vivente.
Naturalmente, as modificações que acontecem, tanto no corpo, na consciência, como na Vida, não dependem

mais de vocês, nem das suas ações e ainda menos das suas reações.
Isso foi denominado a Graça e é uma Graça.

Vocês estão plenamente implicados na Graça, na Vida e no Amor.
E essa é a mais bela das implicações porque ela não depende da ação da personalidade, ou mesmo da alma.

***

Estes momentos, estas fases, este Absoluto, são levados a se tornar cada vez mais frequentes entre as Irmãs
e os Irmãos encarnados.

Nós já especificamos isso, o Absoluto põe fim, de maneira pessoal, ao Choque da Humanidade.
Não haverá, portanto, Choque da Humanidade para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que

viverem isso antes do Apelo coletivo de MARIA.
A Alegria, que é Interior, é claro, não depende de qualquer circunstância e eu diria, até mesmo, que nenhuma

circunstância, qualquer que seja, pode alterar esta Alegria.
E isso é a sua característica essencial.

O Fogo Celeste é a Liberdade, é a Liberação de todo confinamento e de toda ilusão.

***

Lembrem-se também de que, entre vocês (e como isso foi dito por outros Anciãos), vocês têm a possibilidade,
sem qualquer julgamento, de perceber claramente, sem mesmo requerê-lo, o que está atrás de toda aparência.

Deixando-se ver o que eu poderia denominar a alma dos Seres, a alma dos Irmãos e das Irmãs encarnados.
Isso está muito além da Visão Etérea ou da Visão do Coração: é um conhecimento imediato, sem passar por

qualquer percepção, nem mesmo por qualquer interrogação.
A Sabedoria, naquele momento, será o seu atributo, porque, ainda que vocês percebam um Irmão ou uma

Irmã, vocês sabem, de maneira indiscutível, que apenas faz parte do mesmo sonho que vocês vivem e que
vocês compartilham.

***

O Fogo Celeste vai então radicalmente transformar, já a título individual, o que vocês nomeiam a vida, quando
vocês estiverem deste lado do Véu.

Que existe ainda, obviamente.
Os Pilares e os meios de ali chegar foram dados a vocês desde vários meses.

Eu não irei retornar sobre isso.
Mas vocês não podem enganar vocês mesmos, a partir do momento em que não puder existir mais, em vocês,

a menor questão sobre o que quer que seja.
E isso é natural, isso não é uma vontade.



Vocês serão até por vezes surpreendidos com não ter interrogação, nem com se colocar questão sobre o
sentido do que é para viver e do que vocês vivem.

Cada vez mais, vocês irão manifestar, de maneira espontânea, sem buscá-lo, sem procurar meditar ou se
Alinhar, este estado de Graça.

E ele irá preenchê-los, a cada vez, um pouco mais.
Vocês serão preenchidos, total e inteiramente.

O que podia afetá-los, que isso seja neste corpo que vocês habitam, ou nas suas relações, quaisquer que
sejam, irá desaparecer muito simplesmente.

***

Vocês irão então, efetivamente e concretamente e inteiramente, se tornar a Transparência mais total.
E vocês irão saber também que, qualquer que seja o olhar que for levado sobre vocês, por um Irmão ou uma

Irmã que não esteja no mesmo estado, na mesma Consciência, vocês apenas poderão Amá-lo.
O que quer que vocês digam, o que quer que vocês façam, vocês terão definitivamente superado a interação

da personalidade, em qualquer setor que seja da vida de vocês.
Se, todavia, uma emoção vier a ocorrer, se, todavia, uma interrogação, uma preocupação vier a ocorrer, vocês

irão constatar por vocês mesmos que se instalando de novo, com uma facilidade cada vez mais
desconcertante, na Luz que vocês São, tudo isso desaparece, não como uma fuga, mas, sim, como uma

resolução.
 Porque, na Transparência, nenhuma Sombra, de qualquer natureza que seja (uma das suas Sombras antigas

ou as Sombras projetadas pelas almas que ainda não vivenciaram isso), pode, de maneira alguma,
restabelecer o antigo.

Mesmo se vocês o desejarem, vocês não iriam consegui-lo, demonstrando, assim, que o que acontece não
depende mais de qualquer ação / reação, de qualquer retribuição ou de qualquer punição.

***

Isso significa que, mesmo se vocês se forçarem para agir segundo uma personalidade que vocês
conheceram, que era a sua antes de viver isso, vocês não poderão tão simplesmente fazê-lo.

Isso será impensável e impossível de aplicar, dando-lhes então, uma prova a mais, de que não há necessidade
de ser levado a outros lugares, de que o que acontece é uma ruptura total da linearidade da personalidade.
Naquele momento, vocês sequer terão mais necessidade de viver qualquer deslocalização da consciência,
qualquer viagem fora do corpo, que isso seja no Estado de Ser ou mesmo no Astral, porque absolutamente

tudo será dado na Hiper Presença e na Última Presença: todas as fontes de Alegria, de Plenitude Suprema, ali
estão.

***

Tudo isso se desenrola agora e, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.
Vocês irão se apreender também de que não há que procurar este estado, porque ele está aí, à vontade.

Vocês terão, enfim, colocado fim à ilusão de uma busca qualquer.
A Paz não será mais um objetivo porque vocês serão a Paz.

Assim é o Apelo do Fogo do Céu, assim é o Apelo da Luz, em sua forma mais completa.
Naturalmente, vocês sabem que, vivendo isso, o seu papel é fundamental, não enquanto vontade pessoal ou a
expressão de um alguma ação, mas que o seu estado e a sua Transparência agem sobre o mundo, um pouco

da maneira que a Estrela SNOW lhes falou desde muito pouco tempo (ndr: intervenção de 19 de agosto de
2012) (2).

O que vocês terão no Coração, naquele momento, é justamente que desaparecer de toda personalidade, de
toda reação.

E isso não irá lhes causar qualquer problema, mesmo se isso causar, evidentemente, às almas dos Irmãos e
Irmãs que ainda não estão nisso.

E lembrem-se, sobretudo, como dizia UM AMIGO, de que nada há a fazer, principalmente nada fazer (ndr:
intervenção de 18 de agosto de 2012) (3).

***

Obviamente, vocês podem sentir, cada vez mais frequentemente, Presenças, sem mesmo solicitá-las, como
eu expliquei, do seu lado esquerdo.



Essas Presenças irão se tornar habituais e cotidianas.
Para vocês, a separação Dimensional terá encerrado e vocês irão se surpreender, dentro de pouco tempo, se

isso já não ocorreu, com poder se comunicar como vocês se comunicam com um Irmão e uma Irmã em
encarnação.

Isso não acontece pelas palavras, mas é um contato direto, que não é mais simplesmente a telepatia, mas, sim,
uma Comunhão direta que se expressa, aqui mesmo, no espaço, no tempo e no corpo em que vocês estão, já

que vocês não dependem mais deste tempo, deste espaço e deste corpo.

***

O que, para alguns de vocês, pode parecer distante ou impossível, vocês irão se aperceber de que vocês
vivem isso sem qualquer dificuldade.

Nada há a procurar porque isso é natural, aí também.
Assim é a ação do Fogo Celeste que vem queimar os últimos Véus da ignorância, coletivamente como

individualmente.
A vida irá se tornar a Graça para vocês e irá preenchê-los de Graças, não conforme as necessidades da

personalidade, mas conforme a Verdade do Espírito.
O Samadhi não terá mais sequer que ser vivenciado na interioridade ou na interiorização.

Ele será cada vez mais permanente, seja o que for que vocês fizerem.

***

Mesmo se houver momentos de reajustamento, com a ocultação da Consciência, ou a incapacidade para
realizar, durante o Apelo da Luz, uma atividade particular, tudo isso será rapidamente superado, permitindo-lhes
encontrar a mesma Beatitude ao olhar a Natureza, ao olhar o Sol e ao olhar ainda um Irmão ou uma Irmã que iria

se opor a vocês, mesmo violentamente.
Vocês não são mais concernidos por isso.

Vocês não estão indiferentes.
Vocês não estão na indiferença total ou na ignorância.

Mas o estado desta Infinita Presença e desta Beatitude é a resposta, e a única resposta possível.
E esta resposta não será, em caso algum, uma reação situando-se em outro nível que a Beatitude.

Isso irá se tornar, portanto, cada vez mais familiar, cada vez mais rotineiro.

***

Vocês irão constatar também que não poderá existir a menor flutuação de humor, a menor flutuação de energia
vital, da sua vitalidade.

Vocês estarão instalados, em todos os níveis, na permanência da Beatitude.
Aí está a Liberação e é ao que o Apelo de MARIA, ou o Apelo da Luz, vai levá-los, inexoravelmente.

***

Deste desprendimento e, sobretudo, desta Beatitude, irá resultar a facilidade da Ascensão, a facilidade do
Serviço, além de qualquer vontade.

A Irradiação desta Hiper Presença ou desta Infinita Presença irá permitir-lhes sentir isso, não mais somente
como uma aura, mas como um vasto campo de energia podendo, concreta e efetivamente, recobrir toda a

Terra, sem qualquer vontade.
A expansão desta Consciência, além da aura, além de todo corpo sutil, irá surpreendê-los, mas vocês ali irão

se habituar bem depressa.
Assim é a ação do Fogo Celeste, assim é a ação da Infinita Presença e do Absoluto.

Vocês não podem, nem se enganar, nem colocar em dúvida, nem mesmo duvidar do que é vivido, por vocês.
Tudo isso não é nem um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a ação do Fogo Celeste devolvendo-os a vocês

mesmos.

***

Eu reitero, este estado é natural, mesmo se houver fases, mesmo se houver etapas.



No momento em que isso for inteiramente vivenciado, isso se torna a sua verdadeira Natureza, bem longe de
toda identidade anterior e bem longe de toda preocupação anterior.

A Graça poderá, real e concretamente, fornecer isso a vocês e fazê-los viver o que for necessário.
Vocês não poderão mais, e cada vez menos, estar de qualquer maneira desestabilizados, pelo que quer que

seja.
Aí está a Liberdade.

Estando instalados nesta Última Presença, vocês terão definitivamente saído do tempo, enquanto realizando o
que a vida lhes pede para realizar, com cada vez mais facilidade e com cada vez mais evidência.

***

Eis ao que, meus Irmãos e minhas Irmãs, vocês estão convidados.
E isso não é certamente uma dificuldade, certamente não alguma coisa distante, uma vez que isso já está aí.

Como diria BIDI: mudem o olhar, simplesmente.
Não como uma visão intelectual, mas, realmente, transladando a sua Consciência.

Não por um esforço, mas, sim, por um Abandono.
Assim é o Fogo Celeste.

Vocês não estarão mais, então, de modo algum, sujeitos ao Choque da Humanidade.
Aí está o sentido do Apelo de MARIA e do Apelo da Luz, a título individual.

Nós não duvidamos, porque nós o vemos, a cada dia, que vocês são cada vez mais numerosos em se
Despertar totalmente.

Assim é a ação do Fogo Celeste, fazendo-os descobrir a Luz Azul do Éter, a Liberdade da Luz e do Amor.

***

Bem Amados Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta e pela sua Presença.
E eu lhes digo até muito em breve.

Até logo.

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

1 – SRI AUROBINDO (16.08.2012, 15.07.2012 e 21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-16-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/sri-aurobindo-15-de-julho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
*

2 – SNOW (19.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

****

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
 http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1571

22 de agosto de 2012
(Publicado em 23 de agosto de 2012)

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, BIDI está com vocês.
Eu saúdo vocês.

Na medida em que este ‘entre-nós’ não é pessoal, eu vou falar menos forte.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: se nos conectamos com você pela Comunhão, há uma ação em nossas resistências pela
simples Presença do Absoluto ou é preciso fazer o pedido?

Eu responderei que isso é profundamente diferente para cada um.
Mas, de maneira geral, isso é perfeitamente verdadeiro.

Aqueles que escutaram a minha voz puderam ser profundamente desestabilizados, em um primeiro momento,
até que a lógica da razão e dos sentidos ordinários fosse superada.

Não é, portanto, necessário fazer qualquer pedido.
Mas vocês podem se beneficiar da ação Vibratória, ao me escutar, mesmo se vocês dormirem, mesmo se

vocês nada compreenderem, e é muito melhor assim.
O que vocês nomeiam minha Presença remete-os ao que eu exprimi, sobre a Terra, no momento da minha

passagem.
Vocês chegam, então, com o que vocês são, em intenção, no que eu fui ou no que eu sou, além de toda forma.

O Absoluto pode se colocar em uma forma de ressonância, visando, efetivamente, empurrar as suas
resistências, desligar o seu mental, além de toda meditação e de toda vontade.

***

Pergunta: é possível passar da personalidade ao Absoluto, sem passar pelas etapas que levam à Infinita
Presença (Comunhão, Fusão, Dissolução)?

Foi isso que eu fiz, na minha vida.
Sobre esta Terra, presente em um saco de comida, eu passei de uma vida ordinária ao Absoluto.
Eu não vivenciei qualquer um dos estados que lhes são talvez costumeiros durante este período.

Eu não vivenciei qualquer iniciação, qualquer Despertar da Kundalini, qualquer Coroa Radiante, qualquer
chakra.

BIDI - 23 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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E esse tem sido o caso de muitos testemunhos que vocês tiveram, de algumas Estrelas.
Quanto mais vocês penetrarem a Humildade verdadeira, e o Amor (que, eu os lembro, não é simplesmente

servir o que quer que seja ou quem quer que seja, nem dar todos os seus bens, mas Ser Amor), a partir deste
momento, vocês o são, Absoluto.

É o que eu nomeei o Abandono do Si.
Cada vez mais vocês observam, ao redor de vocês, seres humanos que passam da personalidade ao

Absoluto, sem nada conhecer do que quer que seja que vocês conhecem.  
Eu sempre disse a vocês que, no Absoluto, todo conhecimento deste mundo encarnado é ignorância.

É por isso que o Absoluto não pode ser conhecido.
Reconhecer isso é a maior das sabedorias e necessita uma grande humildade.

E principalmente, dar-se, si mesmo, na totalidade, não apenas no Bhakti Yoga (ou no Yoga da Devoção), mas,
muito mais, sendo o que vocês São, no Absoluto, ou seja, Amor.

É, portanto, perfeitamente possível desaparecer da personalidade e se descobrir Absoluto.
Como eu disse, o trabalho da refutação não é um jogo mental, mas visa, justamente, fazer calar toda ilusão,

toda projeção, toda ideia.
Quando todo conhecido é refutado, então o Absoluto está aí.

***

Pergunta: já que tudo o que é exterior a mim é uma projeção do centro de mim mesmo, o meu corpo e a
minha personalidade são também uma projeção do centro de mim mesmo, assim como uma projeção de

qualquer pessoa real, imaginária ou virtual, cruzando o meu caminho?

Sim, na totalidade, enquanto você acreditar que você tem um caminho, enquanto você acreditar ser uma
pessoa separada das outras pessoas.

Vocês compartilham o mesmo sonho, a mesma trapaça.
Este mundo não existe.

O que ali está, é o saco de comida e uma excrescência da consciência que foi capturada para estar aqui.
A justificativa das experiências é a ilusão do karma, a ilusão de um caminho, a ilusão da espiritualidade.
 Vocês nada São de tudo isso, mas enquanto vocês não o São, isso lhes parece inacessível e isso o é.

É preciso, para isso, refutar o conhecido.
Não há melhores palavras do que Amor e Humildade.

É por isso que não existe diferença, a partir da Infinita ou Última Presença, entre o exterior e o Interior.
Não pode existir nem Interior, nem exterior, no Absoluto.

A palavra que se aproxima é ou Parabrahman, ou Shantinilaya, pondo fim ao Ishvara.
Ou seja, à atuação das personalidades em meio a um palco de teatro.

E essa atuação é sem fim porque não há qualquer perspectiva, enquanto vocês aceitarem o jogo, de pôr fim ao
jogo.

***

Pergunta: cada pessoa não seria então uma tecedura de projeções de uma multidão de indivíduos, ali
incluído ele mesmo?

Isso se denomina um holograma.
Enquanto vocês não forem o centro, em qualquer ponto, mas o seu centro sendo considerado como a pessoa,

como o saco de comida e o saco mental, vocês não podem ser o que vocês São, Absolutos.
Entretanto, a compreensão intelectual, a aceitação do princípio do holograma, não faz desaparecer.

A razão e a compreensão, assim como o conhecimento, estritamente nada permitem a vocês.
Fazer cessar o holograma é ser o centro, em qualquer centro: é, de alguma forma, a renúncia suprema da

ilusão.
Vivendo isso, é claro, o saco de comida está sempre aí.

Ele irá até o seu término, ou até o que a Terra tenha decidido, mas vocês não serão mais afetados, nem pelo
estado deste corpo, nem pelo estado dos seus pensamentos, porque vocês não são nem os pensamentos,

nem o corpo.
Compreender o princípio do holograma, e afirmar a ilusão, não os faz sair apesar disso.

Isso vai muito além e necessita, de algum modo, que vocês sejam Liberados Viventes, como um Jnani, ou
seja, pela refutação, pelo Abandono do Si, vocês se estabelecem na Morada da Paz Suprema.



A testemunha é a Morada da Paz Suprema.
Aquele que sai da Maya (além de todo ‘tralala’ Vibratório e energético que, no entanto, foram os meios

indispensáveis, para a Terra), então, naquele momento, o “Eu Sou” estabelece-se Absoluto.
Ele não pode de forma alguma duvidar.

Isso não é uma suposição, e ainda menos uma proposição, porque a particularidade do Absoluto (sendo o que
vocês São): desde que vocês ali estejam, vocês o sabem.

A testemunha é a Morada da Paz Suprema, mas, sobretudo, vocês não são mais afetados pelo que quer que
seja.

Isso não é desapego, isso não é o Si, nem o Eu Sou, é outra coisa.

***

Pergunta: o Absoluto corresponde à dissolução em meio à Fonte e à afirmação de CRISTO: “Eu e meu Pai
somos Um”?

No Absoluto há, em primeiro lugar, dissolução da crença na ilusão.
E dissolução da vivência da ilusão, enquanto ali estando inscrito, mas sem ali ser dependente do que quer que

seja.
Dizer: “Eu e meu Pai somos Um” é Fusionar e se Dissolver na Fonte.

Mas a Fonte não é o Absoluto, como eu tive ocasião de dizê-lo.
A Fonte é uma emanação do Absoluto, do mesmo modo que vocês são uma emanação da Fonte.

Nesse pseudocaminho de retorno, há a possibilidade de viver a Dissolução na Fonte, permitindo-lhes então
afirmar: “Eu e meu Pai somos Um”.

Mas resta uma etapa: “Não há nem Eu, nem Pai”.

***

Pergunta: depois das refutações, é preciso afirmar o “Eu Sou” ou o “Eu Sou Um”?

Quando a refutação for levada e conduzida ao seu término, nenhuma afirmação é necessária, nem mesmo
indispensável, nem mesmo desejável.

Já que não estando mais no palco do teatro, não sendo mais o espectador, não sendo mais uma das cascas
ou das camadas da cebola, vocês não tem mais necessidade de afirmar o que quer que seja.

Nem de demonstrar o que quer que seja.
E isso, você o sabe instantaneamente.

***

Pergunta: podemos chamá-lo, para a nossa desconstrução, assim como chamamos MARIA e MIGUEL?

A melhor maneira de me chamar não passa pelo mesmo processo que lhes foi comunicado por estruturas
ainda, de certa maneira, individualizadas.

Ou então, Comungue por ultratemporalidade ao que eu fui nesse corpo de carne.
Sirva-se do que eu disse, ouvindo-o e lendo-o.

O processo que se desenrola nesse caso é um pouquinho diferente do que lhes foi descrito pelas Estrelas e
pelos Anciãos.

Porque a ressonância (na falta de um termo melhor) que vai estabelecê-lo comigo, passa sempre pela raiva e,
em seguida, pelo sono, pelo Absoluto: você desaparece.

Os mecanismos que vocês nomeiam Vibratórios ou energéticos não são semelhantes, mas resultam na
mesma coisa.

A testemunha, naquele momento, não é somente a Dissolução, a Comunhão, a Fusão ou Shantinilaya, mas é
o que você poderia nomear o desaparecimento, por vezes precedido, efetivamente, pela Vibração do

Supramental (não localizado).
Mas ninguém pode levá-los (nem trazê-los) ao Absoluto.

Vocês não podem se tornar o que vocês São imaginando levar o que quer que seja do seu conhecido (nos
seus pensamentos, nesse saco, na sua história ou na história deste mundo).

É nesse sentido que não existe qualquer conhecido, qualquer elemento, no qual se apoiarem.
É preciso renunciar a tudo isso.



Naturalmente, o ego e o Si vão dizer a vocês, ambos, que isso não é verdadeiro (como para o ego, como para
o Si).

O Absoluto é a ausência total de toda projeção, em meio a um ego ou na contemplação do próprio Si.

***

Pergunta: o Fogo do Céu é suficiente para fazer emergir o Absoluto?

O Fogo do Céu faz emergir uma forma de reconexão e uma forma de re-identificação com a Fonte, dando-lhes
a certeza da natureza do seu “Eu Sou”, que é Luz.

O Absoluto pode decorrer (ou não) daí.
Mas o Fogo do Céu, ele próprio, desencadeia apenas o que vocês são e não o Absoluto.

Para aquele que está no terror, o Fogo do Céu será um terror.
Aquele que é o “Eu Sou”, o Fogo do Céu irá completar o “Eu Sou” na Infinita Presença (e, em certos casos, no

Absoluto).
Lembrem-se de que o Absoluto não é nem um objetivo, nem um destino, mas, sim, a sua natureza.

***

Pergunta: é preciso refutar o medo globalmente ou especificar o objeto deste medo?

Não.
O processo não visa fazê-los focar a atenção ou a sua consciência (aquela do Eu ou aquela do Si) nos

elementos da sua vida, mas no próprio princípio: todos os medos, não o medo disso ou daquilo, porque vocês
arriscam manter uma identificação.

Refutar o medo basta a ele mesmo.
Vocês não são o medo: o medo é uma secreção do caso de comida, mantido pelos pensamentos.

Nada mais.
E, aliás, vocês não podem resolver qualquer equação enquanto vocês persistirem na crença de que vocês são

o resultado de um passado (do que ocorreu ontem, na infância, ou em outras vidas).
O mais correto é certamente encarar o que se manifesta.
Como o que não existe poderia afetar o que vocês São?

O que é afetado é o Eu e o Si.
Nada mais.

Nós iremos prosseguir, mas depois de cada resposta eu lhes peço simplesmente para levar o “Eu Sou” no
Absoluto que Eu Sou, sem nada pedir (nem Comunhão, nem Fusão, nem Dissolução, simplesmente uma

atenção).
Eu deixarei o tempo necessário e depois, eu direi: “prossigamos”.

Nós podemos ali seguir: a primeira pergunta, desta maneira.

***

Pergunta: o que se torna um ser humano que põe fim à sua vida sobre a Terra?

Não é preciso (e isso não é uma conduta moral) pôr fim à ilusão deste modo.
Evidentemente, as circunstâncias da Terra são profundamente diferentes, hoje.

Mas, de maneira geral, o Absoluto não tem o que fazer desse saco, é preciso deixá-lo prosseguir a sua vida.
O suicídio sempre resulta (qualquer que seja o sofrimento), necessariamente, de uma identificação com a

ilusão.
Esta identificação é tal que há, efetivamente, uma impossibilidade de continuar.

Mas é um ato dual.
E, como todo ato dual, até o presente, ele mantém a ilusão.

Porque, lembrem-se, como disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), há dois recipientes.
Passar de um recipiente ao outro, se chama o nascimento e a morte, mas não põe fim, de forma alguma, à

ilusão.
Sem isso, há muito tempo que não haveria mais teatro.



O sonho coletivo é muito tenaz.
O suicídio não leva a nada.

Ele não alivia a ilusão, mesmo se ele for justificado, justificável, mesmo se for (e ele jamais o é), condenável.
Mas, isso, jamais é uma solução definitiva, contrariamente às aparências.

... Silêncio ...

***

Pergunta: a um dado momento, a refutação se torna repetitiva, porque bastante habitual, e parece perder
todo o efeito. É preciso refutar o conhecido até nos atos os mais triviais da vida ordinária?

Para responder a esta questão, eu diria que, para refutar o palco do teatro, é preciso já sair do papel, mas de
nada serve analisar e ver todos os detalhes do cenário (já que esse é apenas um cenário).

Quando existe um sentimento de que isso se torna repetitivo, então, naquele momento, se não tiver ocorrido a
raiva ou o adormecer, convém (de uma maneira ou de outra) esquecer-se de Si mesmo, na meditação sem

objeto, ou na Doação de Si.
A Doação de Si, não é distribuir os seus bens: isso foi nomeado a Transparência.

Uma coisa é certa: quando a Refutação é conduzida ao seu término (que é diferente para cada um), a etapa
final da Infinita Presença, está presente.

Renunciem a isso, e vocês são Absoluto.

... Silêncio ...

***

Pergunta: existem várias Fontes? O que é a Fonte e qual a sua ligação com o Absoluto?

Eu responderei deste modo: a Fonte, qualquer que seja a Dimensão, é atribuída a um setor do universo e do
multiverso.

Eu posso dizer, simplesmente, que cada Fonte seria apenas a imagem de uma outra, com uma distinção
possível.

Mas, fundamentalmente, há apenas uma: é a difração que dá esta aparência de cópia.

... Silêncio ...

***

Pergunta: qual a diferença entre o despertar da Kundalini e o aparecimento ou a subida da Onda da Vida?

Existe uma diferença essencial.
As descrições da Kundalini são conhecidas, no oriente, desde séculos.
A Onda da Vida tem sido muito pouco conhecida e, portanto, vivenciada.

O canal da coluna é chamado, como vocês talvez o saibam, de Canal do Éter.
Esse Canal do Éter, forrado de Partículas Adamantinas, é a cópia muito exata de METATRON, que é uma

especificidade, ou uma outra cópia d’A FONTE.
A Onda da Vida apresenta uma qualidade intrínseca, que nada tem a ver com as descrições anteriores

da Kundalini.
Porque a Kundalini não Libera vocês, só o Centro, o coração do Coração, Libera.

A Onda da Vida, assim como o despertar do Canal do Éter, permeabiliza o conjunto das esferas Ilusórias,
denominado os diferentes Véus, ou os diferentes corpos sutis, ou Kosha.

Mas isso jamais é apenas uma testemunha.
O despertar da Kundalini, antes do Canal do Éter, podia remetê-los, ou no segundo recipiente (ou seja, na

Ilusão astral) e, raramente, na Última Presença.
Aliás, no despertar da Kundalini (que é uma enganação) aparecem imagens, todo um mundo, que não tem

mais realidade do que aí onde está esse saco de comida.
É simplesmente mais iluminado, há mais cores, há uma abundância de consciências, mas que não são mais do
que o palco do teatro: é como se vocês passassem do teatro a uma sala de cinema em três dimensões, mas



isso é sempre espetáculo.  
A Onda da Vida, e a qualidade da Irradiação do Sol Central, apresentam uma dinâmica única que nada mais
tem a ver com as descrições antigas de várias centenas de anos, ou mesmo de milhares de anos, já que as

circunstâncias da Ilusão não são mais as mesmas.
O Fogo do Éter queima as estruturas ilusórias do astral, pondo fim à Atração da alma na matéria, e fim a todo

mecanismo visual, que isso seja a visão astral, a visão dos olhos, a visão Etérea.
E estabelece vocês na Verdadeira Visão, que nada tem a ver com um órgão, e que nada tem a ver com a

percepção dos véus Etéreos.
Mesmo se, efetivamente, por razões que o Comandante chamaria de pedagógicas ou de didáticas, vocês

passaram por aí, para muitos, para, justamente, Ancorar e Semear a Luz: garantir que as consciências vivam o
seu sonho sem parar no segundo sonho da ilusão astral.

Isso foi Realizado, e vocês sabem disso.
Isso era, se o pudermos dizer, uma missão ou uma função.

Ser Absoluto é não mais ser atribuído, nem com uma missão, nem com uma função.
Isso não significa que o que fazia o saco de comida ou o saco de pensamentos parasse, mas o modo de fazê-

lo não é mais de qualquer maneira a mesma.

... Silêncio ...

***

Pergunta: é o Si que tem esta Tensão para o Absoluto?

Isso pode ser, também, a personalidade.
Mas esta Tensão para o Absoluto, da personalidade, apenas pode existir antes que vocês sejam parte

integrante do teatro.
É por isso que aqueles que vocês chamam de místicos, para alguns deles, vivenciaram esta Tensão, esta

Infinita Presença ou este Absoluto, jovens.
Porque, naturalmente, quanto mais o saco de pensamentos estiver implicado em uma vontade qualquer,

durante a sua vida (que isso seja os filhos, a profissão, os hábitos, e mesmo a busca espiritual), isso cria um
escudo mental muito mais difícil de penetrar.

O Si pode, portanto, ser considerado, a partir de certa rigidez do mental, como, talvez, o mais frequentemente
desejável.

... Silêncio ...

***

Pergunta: o fato de ser chamado pelo primeiro nome, no sonho, é o Apelo? Ou é preciso que isso ocorra
obrigatoriamente no ouvido esquerdo?

Conforme isso foi explicado, ouvir o primeiro nome do outro lado não é o Apelo da Luz, nem o Apelo da
Sombra, aliás.

É simplesmente o apelo de alguém que está no segundo recipiente [no astral], para manter a expressão do
Comandante.

O Apelo ocorre, mais frequentemente, durante a noite, no momento em que vocês dormem, porque o Absoluto
e o Canal Mariano estão presentes.

Mas o primeiro nome é ouvido do lado esquerdo, sem qualquer exceção.

... Silêncio ...

***

Pergunta: como se espalha a Onda da Vida, ao nível dos braços e das mãos?

Então, aí, eu apenas posso remeter ao que foi explicado, e perfeitamente detalhado, por alguns Anciãos,
evitando repetir as mesmas coisas (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 07 de maio de

2012 (1) e de O.M. AÏVANHOV de 08 de junho de 2012 (2)).



... Silêncio ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, prossigamos também no Silêncio, alguns instantes, nas condições que eu expliquei a vocês.

... Silêncio ...

E bem, BIDI vai saudá-los, dizer-lhes até um próximo ‘entre-nós’, no Amor.
Até logo.

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

1 – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (08.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573

23 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120824_-_FRERE_...

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos juntos alguns instantes de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como eu havia dito, eu venho a vocês, esta noite, a fim de tentar instaurar um diálogo, referente ao que eu pude
dizer, desde alguns dias e também alguns meses, com relação à Autonomia, à Liberdade, à organização.

O que eu tenho para dizer será então, sobretudo, procedente dos seus questionamentos, levando por vezes,
talvez, a explicações mais importantes.

Nossa partilha (e além da nossa Comunhão e da nossa Paz) irá permitir-lhes, também, independentemente do
que nós iremos dizer, Vibrar além do que lhes é habitual, devido, não somente à sua Presença e à minha

Presença, mas também à Consciência Micaélica, mais próxima da Terra e mais próxima de vocês, dando-lhes
a perceber o que SNOW denominou a ação dos Elementos, em vocês.

Isso irá se desenrolar ao mesmo tempo que as nossas comunicações, explicando um ritmo mais moderado da
minha parte.

Eu os escuto.

***

Pergunta: você indicou que, em um sistema piramidal, a base nutre o topo. Mas durante os Alinhamentos,
as pessoas se agrupam igualmente em função de um objetivo comum.

Qual é o objetivo?
Ele depende de uma consciência encarnada?
Absolutamente não, aí está toda a diferença.

Se os Alinhamentos fossem destinados a nutrir o que quer que seja, vocês iriam experimentar efeitos
catastróficos.

Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.

IRMÃO K (acompanhado de MIGUEL) - 24 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120824_-_FRERE_K.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-BWrdIBD-1cA/UDtGskVhe2I/AAAAAAAAEQU/T-lAXm7lqMM/s1600/000IrmoK24.08.2012.jpg


Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.
Até um determinado momento, ancorar e semear esta Luz e, agora, Liberar.

Onde está a pirâmide?
O que é nomeado uma egrégora, visa nutrir uma consciência específica.

É esse o caso com o que vocês realizam?
No Alinhamento, desde a ação de Liberação e de Libertador, vocês se colocam em estado de Transparência e

vocês absolutamente nada alimentam.
Vocês apenas fazem permanecer Transparente.

Como poderia ali ter uma derivação do que quer que seja para qualquer consciência que seja, mesmo se, é
claro, sempre houver consciências tendo compreendido o que se desenrola, que gostariam de utilizar esse

reservatório de Luz Vibral, mas ele não poderão fazer isso.
É preciso bem diferenciar a ação da Luz Vibral e a ação da consciência ordinária.

Em um caso, há Inteligência.
No outro caso, há ego.

Não pode existir qualquer alteração, de qualquer energia vital, e ainda menos da Luz Vibral, pelo princípio do
Alinhamento.

***

Pergunta: nas Dimensões Unificadas, como funcionariam as organizações que corresponderiam ao que
denominamos nossas cidades?

Quais cidades?
Quem imagina pensar, acreditar, que existe o que vocês chamam de cidades, nas Dimensões Unificadas?

Vocês pensam que existem necessidades, ditas fisiológicas, nos Mundos Unificados?
Vocês apenas fazem, dessa maneira, projetar o seu quadro de referência e o seu mundo habitual nos Mundos

ditos Unificados.
Eu sequer falo dos Mundos multidimensionais.

Não esperem encontrar tubulações que conduzem água, eletricidade.
Não esperem encontrar o que vocês conhecem sobre este mundo: isso é apenas uma projeção.

Querer imaginar um contexto de vida idêntico àquele oriundo da predação e da competição em meio aos
Mundos multidimensionais, releva apenas de uma projeção.

 A Inteligência da Luz é a base de tudo.
As nossas embarcações interdimensionais, mesmo apresentando, em certos casos, um componente

denominado material, ou mesmo metálico, são apenas o resultado da montagem da Luz e, portanto, de uma
intenção ligada à Luz e nada mais.

Apenas em meio aos Mundos de carbono dissociados é que vocês têm obrigação de se alimentar, de se
fecundar, e de morrer.

**

Pergunta: o que é, então, a 3ª Dimensão Unificada?

É uma Dimensão em estrutura de carbono, como a de vocês, onde vocês ainda estão, mas onde não existe o
que se refere à falsificação.

O princípio de construção, do que quer que seja, passa unicamente pela Inteligência da Luz e por uma espécie
de focalização da Consciência em uma Atenção e em uma Intenção específicas.

A criação ali é instantânea.
É o mesmo, aliás, nos Planos chamados de “astral”.

Vocês tiveram testemunhos de alguma alimentação, do outro lado de véu?
A única alimentação, a única construção, decorre diretamente da ação da Luz e, portanto, do Pensamento.

***

Pergunta: será que existem habitações ou a necessidade de residir em algum lugar?

Aquele que é Livre não está apegado a qualquer residência.



Há, em meio aos Mundos de carbono Unificados, arranjos específicos da Luz, levando a uma organização
específica da matéria, cujos componentes não são os mesmos que os de vocês e onde, até mesmo, a matéria
é Transparente, onde as pessoas podem se estabelecer em estruturas, ditas de repouso, mas absolutamente

nada comparável ao que é conhecido nos mundos de carbono dissociados.
Imaginar que é preciso dormir, comer, ou qualquer outra ação que vocês conhecem aqui, releva da fantasia e

da ilusão.
Nas Dimensões Unificadas e isso, desde a 5ª Dimensão, correspondendo ao Corpo de Luz, Corpo Etéreo

renovado, vocês acham realmente que existem órgãos tais como vocês os conhecem?
Onde isso foi imaginado?

E por quem isso foi imaginado?
A Liberdade não se acompanha de qualquer necessidade fisiológica e de qualquer necessidade, no sentido

fisiológico.
Somente o seu cérebro de hoje, e a sua consciência em meio à personalidade, tentam fazê-los acreditar, por

projeção (como eu havia dito e já disse) do seu próprio quadro de referência.
Um Ser de Luz não se alimenta.

Ele É Luz.
Não há qualquer necessidade disso.

***

Pergunta: a Liberdade, será então não ter que se alimentar e não ter qualquer apego?

Somente nesse nível se situa a Liberdade, mas se você não estiver preparado para fazer a experiência, ou se
você não desejá-lo, então lhe será feito segundo a sua Vibração.

Mas vocês não podem ser Livres e estar confinados por qualquer necessidade que seja, e por qualquer
obrigação que seja.

Não esperem preencher formulários, pagar impostos ou ter que prestar contas a alguém.
Não existe qualquer hierarquia em meio aos Mundos da Luz.

No máximo existiria uma forma de sinarquia.
A hierarquia remete vocês à organização piramidal, à precedência de uma consciência sobre outra consciência

e, portanto, a uma submissão da consciência que obedece a esta precedência.
Isso não pode ser concebível nos Mundos Unificados da Luz.

Do mesmo modo que foi desenvolvido (me parece, pelos Arcanjos e por alguns Anciãos) que não pode existir
uma localização formal, em meio a uma forma, é extremamente difícil para vocês conceber, perceber ou

imaginar o que pode ser uma consciência que não pertence a um corpo ou a uma forma.
Mas, no entanto, é o que acontece.

O seu cérebro, assim como a consciência (no sentido pessoal ou no sentido do Si) não pode, de forma
alguma, dar-se conta desta Liberdade.

É apenas no que foi denominado o Samadhi e suas diferentes formas, assim como na Morada da Paz
Suprema, que se pode sentir o gosto, de algum modo, desta Liberdade.

Esta Liberdade tem por nome Amor.
Mas este Amor não pode ser, de nenhuma maneira, sobreposto, identificável e assimilável ao amor tal como

vocês pensam dele ou como vocês o vivem sobre a Terra.
Não estando mais limitado a uma forma, nem a uma identidade, estando conectado a todas as formas de vida,

como vocês podem imaginar ter um domicílio, ter uma família ou o que quer que seja pertencente ao que
existe exclusivamente nos mundos onde a predação é galopante?

***

Pergunta: entretanto, RAMATAN abordou a existência de organizações na Intraterra.

Ele falava de algumas cerimônias e, em particular, de refeições ritualísticas, da organização geodésica, como
eu assinalei na minha intervenção anterior.

Mas nenhum Ser, nenhuma Consciência, pode estar confinado.
O local dos intraterrestres era extremamente específico, enquanto Guardiões do Núcleo Cristalino da Terra,

enquanto estando, ou na 3D Unificada, ou na 5ª Dimensão.
Havia, não uma organização, mas uma série de elementos que mantinham uma estrutura física que eu

qualificaria de mínima, mas nenhum dos Seres da Intraterra é prisioneiro de uma forma.

***



Pergunta: o que você denomina “desconstrução das organizações”?

Tudo o que é social é referido.
O confinamento da consciência humana é tal que lhes é impensável viver sem o que é conhecido para vocês,

sem alguma forma de segurança.
O que faria a segurança quando vocês são Autônomos e Livres?

A necessidade de segurança apenas traduz a existência de medos, em vocês.
CRISTO disse: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.

Vejam onde se está, hoje: a humanidade, em suas previsões, em seus planos, na necessidade de se proteger
porque, se vocês não tiverem dinheiro, vocês não comem.

Porque o sistema piramidal é responsável por isso.
O que vocês conhecem e o que as suas histórias querem bem lhes dizer, sobre a vida dos homens pré-

históricos, não concerne ao que vocês são, hoje.
Existem e existiam inúmeras consciências humanas, presentes sobre a Terra, ao mesmo tempo.

A predação, a satisfação das necessidades, quaisquer que sejam, apenas pertencem ao Mundo dissociado
porque esses Mundos dissociados estão justamente construídos na privação e na falta.

Do mesmo modo que a busca dita espiritual, ou o reconhecimento de si, o desenvolvimento pessoal, visa
apenas preencher uma falta, em vocês, que jamais pode ser preenchida porque o próprio princípio de saída

deste Mundo não é, justamente, ser Livre.
A falsificação da Luz resulta no que vocês são, mas não pensem que a Criação possa se desenrolar assim, em

outros lugares.
Quem de vocês pode pretender conhecer o que era antes de nascer ou o que será despois da sua morte?

Enquanto vocês não tiverem acesso à Liberdade do Corpo de Estado de Ser, propiciando-lhes viver estados
multidimensionais, vocês não têm acesso à Infinita Presença e ao seu Amor Absoluto.

 Ou, enquanto vocês não forem Absoluto, vocês não podem pretender, de forma alguma, com as projeções e o
cérebro, poder conhecer o que quer que seja.

Tudo apenas permanecerá para sempre suposição, projeção, mas sem corresponder, de nenhum modo, à
realidade dos estados multidimensionais.

***

Pergunta: por que os intraterrestre não foram atingidos pela falsificação?

Os povos intraterrestres, neste planeta, como em qualquer planeta, qualquer que seja a Dimensão, não
conhecem as leis da gravidade.

As taxas de compressão, no sentido gravitacional, são supostas de ser cada vez mais intensas: esse é caso se
aproximando do Núcleo, mas a ressonância desse mesmo Núcleo, em meio a cavidades gigantescas, pelo

retorno da energia e da Consciência, faz com que não exista qualquer força gravitacional.
A maioria das Portas das Estrelas, como isso foi explicado, desde muito tempo, está situada ao nível da

Intraterra.
Aí também, imaginar e crer que vocês têm a mesma vida, na Intraterra como sobre a Terra, releva da fantasia a

mais pura.

***

Pergunta: você indicou que o simples fato de ver as “linhas de predação” é suficiente para se extrair. Isso
significa que a visão Etérea vai se desenvolver?

Cada vez mais.
A captação Etérea (perceptível, na pele e sobre a consciência) das Partículas Adamantinas, irá favorecer isso.

A difusão do Supramental, ao nível celular, virá completar a transformação do carbono em silício.
As linhas de predação irão lhes mostrar, simplesmente, como alguns seres chegam a se conectar à sua

egrégora pessoal e a derivar a energia da Consciência para eles.
Vocês têm outros meios de se dar conta: isso foi desenvolvido pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, desde

várias semanas, com relação ao Som existente no nível do Canal Mariano.
Um ser que está instalado na predação, mesmo se ele não tiver consciência, ao se aproximar, vai dar-lhe a
viver o desaparecimento instantâneo da Onda da Vida assim como do Som percebido no ouvido esquerdo.

Ser-lhe-á dado a ver, pela Visão Etérea e pela Visão Interior, essas linhas de força.



***

Pergunta: pensar em armazenar água e alimento, nos tempos que estão chegando, releva de um medo
arquetípico ou poderia permitir facilitar a Passagem?

Nenhum alimento, nenhuma sobrevivência, pode facilitar a Passagem.
Somente a Consciência pode isso.

Nada há a preparar a mais senão si mesmo, antes de tudo.
O resto apenas apresenta, doravante, uma importância extremamente relativa.

Podem existir, contudo, algumas circunstâncias, em que vocês irão perceber um impulso para preparar outra
coisa que o seu Ser Interior.

Nesse caso, sigam-no.
Lembrem-se: a Luz nutre vocês.

O que chega é Luz.
O Arcanjo ANAEL tem falado, desde vários anos, sobre a modificação fisiológica do seu alimento e do seu

corpo.
Alguns de vocês, sem qualquer esforço, poderiam dispensar inteiramente o alimento, sem problema algum.

***

Pergunta: se esta organização terminar a curto prazo, isso significa que haverá um período em que as
coisas serão vividas sem organização, antes da grelha do planeta?

Tudo depende da sua Consciência.
Alguns Irmãos e Irmãs, sob a ação da Luz, irão desaparecer pura e simplesmente desta Dimensão.

Não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ascensão.
Outros irão se debater nesta densidade, no seu lado visível ou invisível.

O momento coletivo não se acompanha, de qualquer maneira, do mesmo movimento coletivo.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os impulsos que poderíamos ser levados a seguir?

O impulso, como o contato com uma outra Consciência, pode apenas vir da resposta do Coração ou, para
aqueles a quem isso estiver presente, da resposta da Onda da Vida.

A Inteligência da Luz, pelo Fogo do Coração ou pelo Canal Mariano ou pela Onda da Vida, traz respostas a
vocês.

Enquanto a sua resposta for aguardada em meio ao mental e à razão, isso não é, de nenhum modo, um
impulso da alma e do Espírito.

 Este impulso se manifesta, claramente, para aqueles que o vivem ao nível da Onda da Vida.
Não há, portanto, que refletir ou que se colocar questão sobre o que quer que seja, porque a Luz, em sua

Inteligência, provê efetivamente a todos.
Só aquele que não vive, por enquanto, a Onda da Vida, serve-se do seu intelecto.

***

Pergunta: você diz que outros irão se debater em um plano ou outro. O que você evoca?
As condições da Ascensão não são, evidentemente, as mesmas.

As condições da Ascensão estão inscritas em um tempo específico e em um desenrolar desse tempo
específico que é, certamente, coletivo.

Vocês acreditam que aquele que aceitou Abandonar o Si, tendo vivenciado o Si, tendo vivenciado o Despertar,
e aquele cujo único interesse é acumular o dinheiro, irão viver a mesma Ascensão?

Ser-lhes-á feito muito exatamente segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração, e absolutamente não segundo
seus desejos ou suas crenças.

O seu estado de consciência é um estado Vibratório.  



A sobreposição do seu estado Vibratório, a um dado momento, com a Luz Vibral, restituída na totalidade, irá se
desenrolar com mais ou menos facilidade.

Da sua capacidade para Abandonar o Si, ou seja, para deixar esta lagarta desaparecer, resulta a sua
capacidade para viver, muito rápido, a borboleta, ou não.

O medo, a necessidade de prever, de antecipar, a necessidade de elaborar hipóteses sobre um modo futuro
de vida, faz apenas frear a Ascensão.

Nós sempre informamos a vocês que a Liberação diz respeito ao conjunto da Terra, mas nós sempre
assinalamos que as modalidades desta Liberação são estritamente individuais, mesmo em meio ao momento

coletivo.
Do mesmo modo que um ser humano morre abandonando este corpo e, ainda uma vez, não é uma morte que

ocorre.
Mas em uma morte de uma vida passada, ou antes do período de Liberação da Terra, cada ser humano foi

confrontado com as suas próprias criações, no astral.
É o mesmo para o seu futuro da Consciência Vibratória.

Só o Amor é a chave.
Durante este período que os separa do dia 22 de setembro, anunciado por MIGUEL e MARIA, vocês irão

constatar o que eu disse a vocês, com relação às linhas de predação, com relação à sua capacidade, cada vez
mais fácil, para viver as ondas do Amor como jamais vocês experimentaram em meio a este corpo.

A onda do Amor está em adequação com a Onda Galáctica e com o Alinhamento Galáctico.
Isso estritamente nada tem a ver com uma percepção de outra coisa senão viver este Amor que é, eu lembro a

vocês, a Natureza de todos.
No desafio deste Amor, o que pode mais existir?

É neste Amor, nesta Onda Galáctica, nesta Irradiação e suas qualidades, que se vive a Liberdade.
Todo resto irá desaparecer.

Do mesmo modo que, no passado, quando nós deixávamos um corpo, o que era levado deste corpo, destas
ligações, destes apegos, destes bens ou do que quer que seja mais no nível das crenças mesmo espirituais?

Estritamente nada.
Só o mental quer acreditar que alguma coisa subsista.
Estritamente nada subsiste, exceto o que vocês São.

***

Pergunta: é impossível ser Livre se não tivermos o Amor?

O Amor É a Liberdade.
Nenhum conhecimento do que quer que seja pode Liberá-los.

Só o Amor Libera vocês, só o Amor é Liberdade.
E eu não falo, é claro, do amor tal como vocês poderiam supor ou mesmo vivê-lo.

O Amor é Vibração, o Amor é Unidade.
O Amor é Absoluto.

Todo o resto são apenas projeções, justamente, das faltas de Amor.
A palavra Amor é certamente a que foi a mais aviltada, a mais utilizada, sobre este mundo.
Só aquele que se instala na Última ou Infinita Presença, só aquele que é Absoluto, É Amor.

Qualquer personalidade, mesmo a mais aprimorada, mesmo a mais, se pudermos dizê-lo, evoluída, faz-se
apenas uma representação do Amor.

Enquanto não houver o Fogo do Coração, enquanto não houver a Onda da Vida, enquanto não houver a
Incorporação pelo Manto Azul da Graça, vocês não podem pretender conhecer e viver o Amor.

Porque este Amor, sem a Presença desses elementos, apenas irá representar, sempre e em última análise, a
expressão das suas faltas.

***

Pergunta: a obrigação de destruição do sistema de organização piramidal, antes da Liberação da Terra...

Isso não é propriamente falando uma obrigação, é o resultado da Luz e do Amor.

***



Pergunta: ...isso é para viver a fim de permitir uma tomada de consciência em maior número?

Esse é exatamente o caso.
Muitos Irmãos e Irmãs estão subjugados pela mídia, pelas distrações deste mundo.

Se isso desaparece, o que resta?
A Verdade e o Amor.

A desagregação das linhas de predação que vocês verão (ao nível dos seres como ao nível das organizações)
está diretamente ligada à Luz.

Porque a linha de predação é um confinamento e uma compartimentagem da Luz, oriundos da falsificação.
O fim da falsificação firma, de maneira muito natural, o fim de todo sistema organizacional.

Eu estou perfeitamente consciente de que vários ensinamentos ditos espirituais buscaram justamente fazê-los
acreditar que existia uma hierarquia ou uma organização espiritual.

Como isso poderia ser possível?
O sentido do fato de pertencer a um grupo humano (familiar, social, profissional, afetivo) decorre diretamente

da privação de Luz e de estritamente nada mais.
Como imaginar ou supor que a Luz, no seu retorno, vai manter as coisas nesse estado?

***

Pergunta: quando tudo estiver desconstruído, nós iremos redescobrir a Liberdade e a Autonomia em todos
os atos cotidianos?

Quais atos cotidianos?
Não existirão mais.

Seria tempo de vocês se darem conta de que existe uma diferença essencial, fundamental, onde nada pode se
conectar entre o que vocês vivem em Samadhi, em Alinhamento ou em Shantinilaya e o que vocês chamam

de seu cotidiano.
A distância vai se tornar cada vez maior e cabe a vocês escolherem estar no cotidiano ou no Absoluto, no

cotidiano ou na Felicidade da Morada da Paz Suprema de Sat Chit Ananda.
Foi dito pelos Anciãos, por outros, que esta distância iria se tornar cada vez mais flagrante.

Para que vocês acreditam que servem os seus Alinhamentos, os seus exercícios, tudo o que vocês percebem
neste corpo?

Cabe a vocês fazer viver isso.
Acreditar que vocês podem ser o Amor e prosseguir em meio a uma falsificação, é realmente um erro,

lastimável.
Somente a personalidade considera que ela vai sobreviver a ela mesma, somente os ensinamentos espirituais

lhes falam de um mundo melhor onde tudo é apenas amor.
Mas qual amor (prisioneiro de uma forma, prisioneiro de uma consciência) é a Liberdade?

Nenhum.
É o que vocês irão descobrir e viver com a Onda da Vida, com a Onda Galáctica e com as manifestações em

seus Céus.
É tempo de sair do sonho.

Mas se o sonho lhes dá prazer, então vocês irão prossegui-lo.
Vocês são Livres nas suas escolhas e na expressão dessas escolhas.

Mas isso não pode ser a Liberdade e o Amor, e a ausência de Liberdade em meio a uma forma limitada.

***

Pergunta: sem o fato de pertencer a grupos, quais são as relações entre os seres?

No que você exprime, você demonstra, por si mesmo, que você não sabe o que é a Comunhão, ainda menos a
Fusão e ainda menos a Dissolução.

O processo da Comunhão, da Fusão ou da Dissolução, assim como o que foi chamado de Deslocalização da
consciência (e que existe desde agora mais de um ano), é destinado a fazê-los viver o que vocês nomeiam,

aqui, “relação”.
Mas isso não existe mais.

O deslocamento é instantâneo, a mudança Dimensional e de forma é instantânea, o Encontro, pela Comunhão
e pela Fusão, é instantâneo, com qualquer Consciência que seja.

Isso não pode ser nem compreendido, nem assimilado, nem digerido pelo cérebro.



É preciso vivê-lo.
Enquanto isso não for vivido, efetivamente, de maneira alguma isso pode ser compreendido ou analisado.

Aquele que vivenciou, nem que seja uma vez, um episódio de Comunhão e de Fusão, não pode nunca mais
duvidar de que a Verdade está aí e a Verdade Absoluta.

 As Presenças ao lado de vocês, quaisquer que sejam, são destinadas, de algum modo, a aclimatá-los à não
separatividade, ao não confinamento.

Eu repito a você: quando você morre e deixa este corpo, você leva a sua casa, você leva os seus filhos, você
leva o que quer que seja que constituía a sua vida sobre este mundo?

Somente a personalidade e o ego, em meio à consciência da personalidade, podem projetar os seus próprios
medos.

Aquele que vivenciou a Comunhão, a Fusão, com qualquer Duplo que seja (o seu, como CRISTO / MIGUEL,
ou como um Duplo Monadário, ou como um Encontro no corpo de Estado de Ser, com um Irmão ou uma Irmã),

sabe o que quer dizer a Comunhão.
Aquele que vivenciou a Comunhão nunca mais pode falar de relação.

***

Pergunta: o que significa “aqueles que creem nesta ilusão continuarão a viver esta ilusão”?

Isso quer dizer que ao que vocês estiverem apegados, vocês se apegam.
Se vocês não forem capazes de se Liberar dos seus próprios apegos, se vocês acreditarem nos seus apegos,

vocês serão, evidentemente, confrontados, no momento da Liberação, com os seus próprios apegos.
Se o estado Vibratório da sua consciência tiver necessidade, para se expressar, da noção de uma casa, de

uma família, diretamente, depois da passagem pelo desaparecimento deste corpo, a sua alma irá se encarnar
em um mundo chamado de 3ª Dimensão Unificada para que haja um período de nova aclimatização à

Liberdade.
Tão bizarro quanto isso possa lhes parecer, o ser humano confinado tem extremo medo da Liberdade, mesmo

se ele a reivindica e, sobretudo, se ele a reivindica.
Não há nada de pior do que aquele que se crê livre, neste mundo.

Isso quer dizer que ele não tem consciência do seu próprio confinamento.
Do mesmo modo (e eu o repito, como eu disse durante a minha vida e como eu disse na última vez e desde
várias intervenções), não é de qualquer maneira um sinal de boa saúde sentir-se normal em uma sociedade

doente.
Aquele que pretende encontrar a liberdade no confinamento, não tem qualquer experiência nem qualquer

vivência da Liberdade.
Eu sequer falo das leis organizacionais humanas, eu falo, simplesmente, apenas das próprias necessidades

ligadas a este corpo, ao que vocês chamam de relações.
Se vocês forem Livres, vocês irão viver do Amor e unicamente do Amor.
Vocês hão de convir, isso é estritamente impossível, sobre este mundo.

Exceto para alguns Seres que testemunharam, por sua imersão em meio ao Maha Samadhi, ou ainda
em Shantinilaya, que eles escapavam às regras de funcionamento deste mundo.
E o mundo não desaparecia, no entanto, já que este corpo era mantido em vida.

Todos os conceitos de Liberdade, que vocês consideram ou acreditam, são apenas crenças e projeções, por
falta de conhecimento do que é a Liberdade.

Vocês são Livres para permanecer sobre este mundo, depois da morte?
Vocês são Livres para se encarnarem?

Vocês conhecem as respostas?
Não.

A Liberdade, como o Amor, através dos véus da encarnação, permanecem apenas ideais e experiências
extremamente limitadas.

Se a Onda Galáctica atingisse, hoje, o conjunto da Terra, todas as consciências da Terra seriam pulverizadas
pelo Amor e pela Liberdade.

Porque ninguém, mesmo entre os Ancoradores de Luz, poderia suportar a carga de Luz.
Somente aquele que foi preparado pela Onda da Vida, e que a Onda da Vida subiu até acima da cabeça, ao

nível da Merkabah Interdimensional, somente aquele que foi chamado pelo seu primeiro nome por MARIA, por
Uma das Estrelas e cuja percepção do Canal Mariano é intensa, sabe, mesmo se isso for apenas por episódios

(porque ele o vive), o que é o Amor.
Isso pode parecer difícil para a personalidade e isso o é.

E se vocês reagirem violentamente a isso, isso mostra simplesmente aí onde vocês estão.
Isso não é nem para apontar o dedo para vocês, nem para acusar, nem para julgar, mas para engajá-los a ir

além de tudo o que é conhecido.



Enquanto vocês não tiverem passado para a Outra Margem do conhecido, vocês não podem pretender,
explicar, e viver o Amor, a Liberdade e a Autonomia.

***

Pergunta: muitos seres humanos são confrontados com medos relacionados ao fato de morrer.

Quem morre?
Quem lhes falou de morte?

Quem fala de morte, a não ser a personalidade?
Como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): “é o mundo que desaparece, não são vocês”.

O medo faz parte do que foi explicado pelo Bem Amado João, sobre o Choque da Humanidade (ndr: SRI
AUROBINDO, que foi SÃO JOÃO).

É preferível, e de longe, expressar este medo agora do que depois.
Assim como existiu, desde muito tempo, livros que lhes falavam da morte (que isso seja nos ensinamentos do

Budismo, nos Egípcios, nos povos primitivos que davam elementos de acompanhamento daquele que
transitava pela morte, a fim de ser liberado), do mesmo modo, os ensinamentos e as Vibrações que vocês

receberam e vivenciaram, são apenas, em última análise, uma preparação, não para a morte, mas para o seu
Renascimento ou Ressurreição.

Quem fala da morte senão a personalidade?

***

Pergunta: quando tivermos Ascensionado, teremos a lembrança do que atravessamos aqui?

Será que aquele que é Amor e Absoluto se preocupa com o que ele passou?
Será que os Êxtases de MA ANANDA MOYI, de HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), de Outras

Estrelas, foram acompanhados do que quer que seja como lembrança, como memória?
A lembrança, a memória e a experiência da encarnação não têm o que fazer do Amor.

Do mesmo modo, o Amor e a Liberdade, que vocês São, não conhece qualquer personalidade.

***

Pergunta: podemos dizer que a lagarta seria a personalidade e a borboleta, o Amor?

Não somente pode dizê-lo, mas essa é a estrita Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, que o Amor seja a sua Morada e que a Paz seja o que vocês São.
Eu sou IRMÃO K, acompanhado de MIGUEL.

Eu Amo vocês e eu lhes digo até breve, na Graça do Amor.

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article2854.html

24 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

http://autresdimensions.info/article2854.html


***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, BIDI está com vocês e ele os saúda.
Vamos prosseguir do mesmo modo que expliquei na vez anterior: vamos trocar, de maneira rápida, mas

pronunciarei minhas frases de maneira mais lenta, deixando um espaço, após minha resposta, de modo a fazê-
los viver o que é possível manifestar, por sua simples Presença e minha Presença, no mesmo espaço.

Vamos começar.

***

Questão: é melhor refutar medos que se conhece ou o medo em geral?

No plano didático, o primeiro elemento a realizar é a refutação de medos que lhe são aparentes, conhecidos e
manifestados, porque são aqueles que, ao nível do saco mental, manifestam-se a você e entravam a

Liberdade.
Há uma segunda etapa na qual o medo não tem mais necessidade de ser ligado a uma vivência, a uma
experiência desse saco de alimento, mas, bem mais, visa denunciar, refutar a própria existência dessa

emoção.
Porque o que sustenta toda a busca e toda a ilusão de um caminho – espiritual ou outro – é, sempre,

desencadeado, estimulado pelo medo.
O medo é o que congela.

O medo é, muito exatamente, o que evita e o que o impede de viver o Centro e, sobretudo, o centro do Centro,
presente em cada ponto.

O medo, dito em outros termos, é o que congela o ponto de vista no saco de alimento, no saco mental, e dá a
você a ilusão de ser esse saco de alimento ou mental, uma vez que, eu o lembro, esse saco de alimento, esse

saco mental é construído, criado e mantido pelo medo.
Assim, portanto, o primeiro círculo vicioso é a refutação de medos conhecidos, ligados à experiência dessa

encarnação.
Em um segundo tempo, será preciso, então, agir, não mais sobre os seus medos conhecidos, mas,
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efetivamente, sobre o que representa, realmente, a emoção «medo» para toda consciência que vive a ilusão
como a única verdade.

O medo, dito em outros termos, mantém o teatro, mantém uma história sem fim, que os faz participar da própria
ilusão desse mundo.

Sem medo é extremamente simples: não haveria mundo, no sentido em que vocês o percebem, no sentido em
que o vivem, como única realidade possível.

Como foi dito por inúmeros Anciões, em definitivo, a última Dualidade, assim como o último Si resumem-se em
dois opostos e contrários, e é a última visão do ponto de vista limitado: o medo ou o Amor, porque o Amor
Absoluto não é o amor humano que está sempre em ressonância com o medo (e subjacente, de maneira

permanente).
O medo apenas existe, justamente, porque há separação, porque há o sentimento de estar separado, dividido

e, portanto, em última análise, o medo é apenas a expressão ligada à mão colocada da Ilusão sobre a Verdade.
Se vocês dão corpo aos seus medos, se os aceitam, se os vivem (tanto no saco mental como no saco de

alimento), esse medo é o que lhes venda o Amor e a Luz.
Todo medo é, enfim, apenas o reflexo da falta de Amor e de Luz.

O medo não é, unicamente, uma Sombra, não é, unicamente, o que incomoda ou fere, mas é, bem mais, um
princípio constitutivo da Ilusão e do efêmero.

A refutação, por pequenos fragmentos, do que é conhecido, favorece a refutação do medo, de maneira geral,
global, coletiva, impessoal.

O medo cria, ao nível dos corpos sutis, ao nível do que é chamado de trama da vida (o Éter Unificado), linhas
confinantes e, portanto, uma estagnação do livre movimento da Vida em vocês.

Isso supera, amplamente, o quadro dos medos – pessoais, históricos – que lhes são próprios.
O medo, eu o disse, é uma secreção do mental que visa fazê-los evitar, por projeções e construções,

encontrar-se confrontados com uma experiência passada da sua própria história.
Mas, por trás disso, esconde-se outra coisa, que supera, amplamente, o âmbito da sua história, das suas vidas

passadas (elas também, ilusórias), e que os mantêm em estratégias que visam evitar-lhes reencontrar o
mesmo medo.

Mas vocês apenas farão, toda sua vida, sob uma forma ou sob outra, reencontrar, sistematicamente, os
mesmos medos.

Nenhuma estratégia de evasão pode transcender e refutar o medo: apenas no modo de ver, de aceitar seus
medos, ou seja, de aceitar vê-los.

Nenhuma explicação, mesmo do seu histórico, apresenta o mínimo interesse, porque vocês não podem, no
Conhecido, opor-se ao que os mantêm no confinamento.

Porque são estratégias que não podem resolver-se, uma vez que elas recorrem à ação e à reação
permanentes, existentes na ilusão.

Crer, supor ou aderir ao fato de que essa é a única realidade (quaisquer que sejam os sistemas de
conhecimento que vocês levem a efeito, quaisquer que sejam suas percepções que vocês afinam), são, em

última análise, apenas ilusões.
Reconhecer isso é reconhecer que nenhum conhecimento pode superar qualquer ilusão.

Aí está como vocês devem sair dela, em relação aos medos.
Se houver medo, mesmo se, em seu ponto de vista, isso não vem de vocês, mas de circunstâncias históricas,

isso nada mudará.
Enquanto há identificação a qualquer preservação da ilusão, nenhuma Liberdade pode aparecer na experiência

da consciência, ou seja, do «Eu Sou» ou do «Eu sou UM» e, é claro, isso é ainda mais difícil para ser o que
vocês São.

***

Questão: é possível ser Absoluto, definitivamente, na forma que se está?

Aquele que é Absoluto é, portanto, um Jnani, ou seja, um Liberado Vivente.
Ele não recusa a vida desse corpo.

Ele não recusa a vida da personalidade, mas o seu ponto de vista não é mais o mesmo.
Ele não está mais submisso à Ilusão.

O que quer que se torne esse corpo, o que quer que se tornem os pensamentos, o que quer que se torne a
personalidade, ela não é mais, de modo algum, concernida, efetiva e realmente, pela vida desse saco.

É claro, isso não é uma negação da vida ou uma recusa da vida, porque é, efetivamente, nesse saco – mental e
de alimento – que existe o que vocês são, no momento.

Ser Absoluto com forma faz, justamente, desaparecer, definitivamente e de maneira cada vez mais flagrante,
todo medo, toda interrogação e todo questionamento.

Isso se junta ao que os Anciões e as Estrelas nomearam a Transparência, ou seja, deixar-se atravessar,
inteiramente, pela Luz; não mais se ver e não mais viver como pessoa, como caminho, como medo, como

localização, justamente, na Ilusão.



O Absoluto é um reconhecimento formal.
Aquele que ali está não pode nem explicá-lo, nem racionalizá-lo: ele pode apenas fazer dele o seu próprio

testemunho.
Mas, em todo caso, a certeza da Verdade Absoluta está inscrita, de maneira indelével, naquele que, de maneira

temporária, pode permanecer – continuar confinado – nesse corpo ou que tenha acesso ao que vocês
nomearam o Estado de Ser.

Isso não faz qualquer diferença.
Aquele que é Absoluto, seja em outro corpo, em outra consciência encarnada, em outro Sistema Solar, no

próprio Absoluto, não vê qualquer diferença, o que explica que esse corpo pode desaparecer, que esse mental
desaparecerá, mas que isso não pode mais interferir, de maneira alguma, com aquele que é Liberado.

Isso não faz cessar a vida, mas Libera a Vida.
Essa Liberdade não pode, de modo algum, ser suposta, imaginada, criada de maneira artificial, porque o

Absoluto, mesmo em uma forma, demonstra-lhes o que vocês São.
Nenhuma Ilusão, nenhum carma – que concerne apenas à personalidade – pode atingir o Liberado Vivente.

Ele não transforma o princípio de efêmero desse saco, mas, em todo caso, aquele que é Absoluto não pode
mais ser afetado, de maneira alguma, por outra coisa que não o que ele É, ou seja, Amor e Luz.

Nenhum sofrimento, nenhuma doença pode fazer desaparecer o que foi estabelecido e mesmo o «Eu Sou»,
mesmo o Si, está totalmente consciente disso, embebido, penetrado.

Toda a diferença está aí.
O que quer que se torne esse saco, o que quer que se torne esse mundo, o que quer que se tornem os

pensamentos, o que quer que se tornem as relações e as interações, aquele que é Absoluto é a Verdade.
E essa Verdade é Absoluta, porque não inserida em uma das camadas da cebola, que mostra a ver a camada

de cima e a camada de baixo.
O Absoluto percorre, livremente, as camadas da cebola, inteiramente, como um jogo, ao mesmo tempo

sabendo – porque o vive – que não há cebola.
Isso é muito difícil de perceber, de conceituar pela consciência.

É mesmo impossível, uma vez que apenas quando há extinção total de todo sentido de ser um corpo, uma
forma, uma vida, um caminho, um espírito é que cessa o princípio de identificação à ilusão,

Isso não pode deixar qualquer incerteza.
A incerteza é o ilusório.
A certeza é o Absoluto.

É claro, visto do exterior, por aquele que está, ainda, na personalidade, ou que vive o Si, mas não o Absoluto,
isso não pode existir.

E, para ele, isso não existe.
Daí pode vir todas as cogitações, as interrogações, as dúvidas, os equacionamentos daquele que é o Si.

O Absoluto não é mais uma questão.
O Absoluto, mesmo em uma forma, é o fim dos sistemas de conhecimentos.

Aquele que é Absoluto é ignorante de todo conhecimento.
Ele é, verdadeiramente, o Conhecimento com «C» maiúsculo, ou o Liberado Vivente – o Jnani – porque

nenhum dos sacos – tanto físicos como sutis – pode mais impor ou ditar reflexos, quaisquer que sejam os
níveis nos quais se situem esses reflexos que se inscrevem, definitivamente, na ação e na reação.

Aquele que é Absoluto, para além dos marcadores ilusórios presentes nesse corpo, não pode mais ser
afetado pelo que quer que seja.

Isso não é desviar-se da vida, mas Ser a Vida: não aquela limitada entre o nascimento e a morte, nem em
qualquer reencarnação, mas, efetivamente, na Verdade, não unicamente do Instante Presente (ou Aqui e

Agora), mas bem além, ao nível da Eternidade e do Éter Liberado que vocês nomeiam o ponto ER.
Há, portanto, um deslocamento da Consciência do Si – representada pelo que vocês chamam de chacra do

Coração – a uma zona que lhe é imediatamente superior, que é o que vocês nomeiam a Porta ER.
Porque o Coração não tem necessidade da cabeça.

Porque o Coração é a evidência final que os devolvem à Verdade da Imortalidade, além de toda consciência,
de toda forma, de todo papel ou de toda atribuição a uma função além da forma.

Viver isso permite, como vocês sabem, realizar, à vontade, a Passagem entre a personalidade, o Si e o
Absoluto.

Vocês são, ao mesmo tempo, aquele que atua na cena de teatro.
Vocês são, ao mesmo tempo, o observador e a testemunha que está sentada na poltrona, mas vocês são,

também, aquele que sabe que o teatro não existe.
Vocês não dependem mais de um centro localizado (o saco de alimento ou a sua história), mas vocês São o

Centro em todo Centro.
No Absoluto não existe qualquer diferença de percepção entre o Silêncio e a palavra, porque a palavra tornou-

se o Verbo.
E o Verbo não é, unicamente, palavras, mas, efetivamente, a característica – maior e essencial – da Morada de

Paz Suprema.



É, justamente, o momento em que não existe mais – no saco mental, como na ilusão do mundo – necessidade
de procurar sentido, necessidade de procurar uma explicação, necessidade de qualquer linearidade de tempo

ou, ainda menos, justificação do que quer que seja.
Isso desencadeia, se se pode dizê-lo, essa famosa certeza absoluta, não como crença, não mais como

experiência, mas, efetivamente, como Revelação Final, além de qualquer Passagem, da natureza essencial do
que nós Somos, além da consciência.

***

Questão: o efeito Vibratório de escutá-lo pode exercer-se em sono profundo?

Assim como eu disse: dormir, apagar-se desse mundo (no sono sem sonho, sem pesadelo, sem consciência
pessoal ou do «Eu Sou»), é Absoluto.

Assim, portanto, o sono profundo, do mesmo modo que nada compreender do que eu pude dizer é, já, uma
muito grande etapa entre as últimas etapas.

O que eu digo tem um sentido.
Esse sentido visa saturar, fazer descarrilar o mental e o saco, colocando, de algum modo, em suspenso, a

Ilusão.
É exatamente o que pode produzir-se escutando, não as minhas palavras, mas a minha voz, em meditação ou

em sono profundo.
A compreensão é – e continuará – uma etapa.

A incompreensão é uma etapa ainda mais evoluída.
O adormecimento é a penúltima etapa.

E, é claro, nada compreender e nada apreender do que eu digo permite à Transparência tocá-los.
É o instante no qual a Consciência do Si percebe que, de algum modo, ela nada tem e que só o observador do

Si faz prosseguir a cena de teatro.
Uma vez que isso é visto, não se coloca nunca mais a questão de compreender o que quer que seja.

O saco de alimento e o saco mental vão continuar a dizer, a respeitar as obrigações, as regras de dirigir um
automóvel, as regras, quaisquer que sejam.

Mas vocês não estão mais sujeitos às regras, não porque rejeitaram as regras, mas porque, aí também, o seu
ponto de vista não é mais aquele de uma pessoa, nem de uma personalidade, nem do Si,

A dificuldade é que, efetivamente, no funcionamento da consciência – quer ela seja separada ou unificada –
aparecerá, sempre, a noção de projeção em uma experiência.

Mas vocês não são a experiência.
Enquanto vocês não tiverem se apreendido disso, enquanto não tiverem feito sua essa Verdade, pela vivência,

vocês permanecem separados.
O silêncio, o sono são, se pudesse exprimir-me assim, o melhor dos yogas, porque vocês não dão tomada a
nada: nem à vontade de viver experiências, nem a uma vontade de meditação, nem a uma vontade de ação,

nem ao que quer que seja que tenha uma tradução e uma aplicação no efêmero.
Quando vocês apreendem que o que foi chamado de Abandono à Luz, de Fluidez da Unidade, de Sincronia e
de Absoluto, quando eles estão aí, eles regem a sua vida – mesmo nesse saco – segundo o que foi nomeada

a Graça.
Mas como vocês querem viver a Graça, enquanto quiserem ter o que quer que seja?

É impossível.
É claro, o mental vai dizer-lhes que é o inverso.

Ele vai fazê-los crer, com inúmeras justificações e raciocínios, que vocês devem, efetivamente, continuar a
manter as coisas, que é preciso, efetivamente, continuar a viver.

É aí que vocês são enganados, porque esse gênero de estratégia, acoplada ao medo, impedi-los-á,
sistematicamente, de ser Absoluto.

Ela irá confiná-los no «Eu Sou» que é, efetivamente, uma etapa essencial, mas não é um objetivo.
Enquanto vocês considerarem isso como um objetivo, vocês estão sujeitos – mesmo na Graça, vivida nessa

consciência – ao princípio da Ilusão.
A maior dificuldade é, justamente, além de toda compreensão racional, apreender o alcance do que representa

o Abandono do Si, vivê-lo e realizá-lo.
É o que tentaram mostrar-lhes todas as Irmãs e Irmãos que viviam a Unidade.

E, além do processo da Unidade, alguns deles viveram o que vocês nomearam Shantinilaya, a Morada de Paz
Suprema.

Mas isso não impede a vida na Ilusão, mesmo se o mental e o orgulho espiritual os fizerem crer que é
impossível: é o papel deles.

Então, é claro, dito com outras palavras, isso poderia chamar-se a Humildade e a Simplicidade, mas não a
humildade e a simplicidade do orgulho espiritual que quer apagar-se, mas, efetivamente, aquele que é,

realmente, vivido pela Transparência total e cujos sinais lhes são conhecidos.



A Transparência não será, jamais, uma convenção social, uma convenção moral, que obedece às regras da
Ilusão, mas, efetivamente, o que está além de todo estado.

E, quando vocês ali estão, não podem nem se enganar, nem serem enganados.
Não se esqueçam, jamais, de que é sempre o mental, os pensamentos e a alma que os levam a sempre mais
projeção, ideal de Amor e de Luz, mas que não podem, em última análise, jamais estar totalmente presentes,

enquanto isso permanecer inscrito em um ideal ou uma projeção de Amor e de Luz.
Porque vocês não podem projetar, no que vocês São e no exterior, qualquer Amor, qualquer satisfação, porque

isso permanece e continua projeções.
Aquele que é Absoluto é Amor, além de qualquer contingência, de qualquer referência, de qualquer

confinamento e de qualquer ilusão.
Em que teria ele necessidade de qualquer justificação, pelo seu próprio mental ou por outro olhar, qualificado

de exterior, em qualquer Irmão ou Irmã que fosse?
Quando vocês descobrem o seu status, que é Absoluto, vocês não têm mais necessidade de projetar o que
quer que seja (nem ideal, nem Amor, nem Luz, nem o que quer que seja), porque se tornaram a Fonte de si

mesmos, que se situa bem além desse saco, bem além de suas interações, bem além da sua vida aqui, sobre
a Terra.

Vocês são a Vida, vocês não são mais a sua vida.
É profundamente diferente porque, a sua vida pertence a vocês?

Aí está a ilusão, enquanto a Vida, vocês a São.
Mas, para Sê-la, não é preciso mais que haja a sua vida.

Apreendam-se, efetivamente, do «não é preciso mais», não como uma crença a adotar, ainda menos uma
experiência a efetuar, mas, sim, como uma renúncia, total e absoluta, a tudo o que é efêmero.
Enquanto vocês valorizarem a vida (em todos os sentidos desse termo), vocês estão presos.

Como foi dito, tudo o que vocês imaginam ter – em qualquer nível que seja, e de maneira definitiva – irá
sempre prendê-los.

Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que vocês não podem abandonar tal coisa ou tal coisa, mas ele os engana.
Quem fala de abandonar o que quer que seja?

Por qual razão um Absoluto com forma teria que abandonar o que quer que seja?
A frase chave – além da refutação – é a ‘mudança de ponto de vista’.

Mas não um ponto de vista como uma ideia ou uma crença, mas, bem mais, um deslocamento, do observador,
primeiro (que se encontrou), e o próprio desaparecimento do observador, ao mesmo tempo deixando esse

saco de alimento, esse saco de ideias e as interações da vida na Ilusão desenrolar-se.
Isso, eu creio, foi nomeado – em todo caso, no Ocidente – a Divina Providência.

Vocês são capazes disso?
Isso não demanda coragem, nem uma decisão qualquer.

Não há qualquer caminho para isso, qualquer evolução para isso, qualquer espiritualidade para isso, mas
apenas estabelecer-se nisso.

E isso não pode ser uma experiência, o que quer dizer que vocês não podem experimentar isso como o Si e
voltar depois, tranquilamente, ao saco.

É, como foi dito, essa espécie de transformação final, que conduz à não consciência, à não separação e, eu
diria mesmo, mais longe, à transcendência do «Eu Sou UM», que os faz descobrir a natureza de quem vocês

São.
Como eu disse: o que é que vocês sabem do que Eram, antes de nascer?

O que é que sabem do que São, após a morte?
Vocês têm apenas fragmentos, seja segundo as suas próprias experiências ou as suas próprias leituras.

Mas enquanto permanecerem compartimentados em uma forma – mesmo na mais ampla possível: um Sol –
vocês estão ainda projetados.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser uma projeção do que quer que seja, porque esse centro do Centro,
mesmo se haja movimento da Vida, sempre esteve aí, em todos os pontos e, portanto, imóvel.

É a roda do Samsara que os faz crer que vocês eram uma sequência lógica de encarnações, que deve
responder, permanentemente, à lei de ação e de reação.

Isso é uma crença para os trapaceiros espirituais.
O Absoluto nada é de tudo isso.

***

Questão: após ter escutado no momento do adormecimento, tive perdas seminais, mas não ligadas a
uma atividade sexual.

O Absoluto é um Êxtase e uma Íntase.
O que acontece, ao nível do que eu havia denominado – na minha encarnação – os Pés do Senhor, ou seja, o



que vocês nomeiam, hoje, a Onda de Vida, é claro, atravessa os lugares nos quais estão situados, nesse saco,
os diferentes medos.

Os medos têm uma ressonância direta com o sexo, mas o sexo sem sexo.
Isso quer dizer que podem existir, e é, frequentemente, o caso, fenômenos de êxtase que tomam a sua

origem, efetivamente, ou nos Pés do Senhor ou ao nível do primeiro chacra.
Isso pode induzir o que você nomeia «perdas seminais», que são, de fato, evacuações, aí também, de alguns

programas, de alguns encistamentos ligados ao medo da morte que representa o sexo.
O sexo, até prova em contrário – além de todo prazer e de todo gozo – é, certamente, o órgão o mais capaz de

manter a ilusão e o sonho coletivo, através do que vocês chamam de fecundação.
Assim, portanto, viver um Êxtase – que, no entanto, não pode despertá-lo completamente, ou então o desperta,
ou então sobrevém permanentemente – é apenas o reflexo, ao nível do saco de alimento, da revelação – se se

pode dizê-lo – da sua própria natureza.
Esse processo não é nem uma ejaculação noturna, nem um sonho (no sentido fantasia), mas é, realmente, uma

alquimia que pode ocorrer – tanto no homem como na mulher – sem qualquer estimulação sexual.
Ouvir a minha voz pode – pela Vibração e pela ressonância – pressioná-lo, durante a ocultação da consciência

comum ou do Si, a deixar esse saco viver o que ele tem a viver.
Essas perdas seminais, que existem também nas mulheres (mesmo se isso possui outro nome), é apenas o

reflexo da ação da Onda de Vida.
Se o meu órgão vocal desencadeia isso, então, perfeito!

***

Questão: a subida da Onda de Vida pode provocar dores como cãibras, ao nível das pernas?

Isso é possível.
Pode, também, estar ligado não a resistências, mas, bem mais, à intensificação do Absoluto da Terra.

Contudo, esses processos de cãibras ou outros – ao nível das pernas – não deve atrair sua atenção ou sua
ação.

Aí também, aproveitem do que se manifesta no saco, não para estar na negação da dor, mas, efetivamente, vê-
la pelo que ela é: naquele momento, não é mais uma negação, é passar ao observador ou a testemunha.

A passagem ao observador e à testemunha é, certamente, uma etapa importante, que lhes permite não mais
serem afetados pelo que acontece na cena de teatro.

Prossigamos.

***

Questão: a Comunhão, de Presença a Presença, com uma Consciência Absoluta, permite-nos ser
Absoluto?

Nenhuma consciência pode ser Absoluta, uma vez que é, justamente, o desaparecimento da própria
consciência que realiza, se se pode dizê-lo, o Absoluto.

Como foi dito pelos Arcanjos: estabelecer Comunhões pode mostrar-lhes, de maneira velada, o Absoluto.
Pode-se dizer que o conjunto de processos que lhes foram detalhados por aqueles que se ocupam de vocês,

há muito tempo, é um convite para ir além (ndr: as Consciências de outros Planos Dimensionais que vocês
encontram nas intervenções, em especial, na coluna «mensagens a ler»).

Os processos denominados deslocalizações que, justamente, fazem-nos mudar de olhar e de ponto de vista
são, certamente, estimulantes para o Abandono à Luz.

Porque, durante uma Comunhão com um Irmão ou uma Irmã, com o que é denominado comumente um Duplo,
qualquer que seja, pode-se dizer, efetivamente, que há como que uma prévia de desaparecimento.

É justamente esse desaparecimento da própria consciência que é favorecido, mas que vocês sozinhos podem
encadear.

As resistências ao encadeamento são apenas ignorância: o que vocês nomeiam, do seu ponto de vista, os
seus próprios conhecimentos de si mesmos, da sua história, das suas vidas passadas, das suas crenças, das

suas ideias e dos seus quadros.
Enquanto um dos elementos assim nomeados estiver presente, vocês apenas permanecem na prévia.

É renunciando e refutando tudo isso que vocês podem viver o Absoluto.
Mas, é claro, talvez seja mais fácil passar por essa Infinita Presença – sem que haja, realmente, uma passagem

– para ser Absoluto.
Do mesmo modo que vocês podem aderir às doutrinas da Unidade, sem viver, de maneira alguma, a

quintessência.
Qual será a diferença entre aquele que projeta o Absoluto e aquele que é Absoluto?



Aquele que projeta o Absoluto pode viver o Si, pode sentir as Vibrações, mas ele recairá, sempre, na dúvida e
na interrogação.

Aquele que está estabelecido no Absoluto não pode estar sujeito, de maneira alguma, a qualquer interrogação
que seja.

É claro, podem restar interrogações sobre o tempo que vai fazer amanhã, mas, em caso algum, sobre a
natureza do que ele É.

***

Questão: como fazer para não mais se sentir impotente e poder avançar?

O que é que se sente impotente?
Quem é que quer avançar?

Avançar para onde?
Para ir onde?

Não há lugar algum para onde ir.
Todo movimento de um ponto a outro da consciência mantém a ilusão.

O sentimento de impotência, a necessidade de avançar, é apenas o reflexo da ação do medo ou do Si.
Dormir ou morrer é Absoluto.

É o mental discursivo – aquele da razão e das ideias – que vai fazê-lo avançar, que vai fazê-lo crer que você é
impotente.

Substitua a palavra «impotente», por «ignorância».
Se você reconhecer a sua ignorância quanto ao que corresponde ao fato de querer avançar ou crer avançar,

então, é já um grande passo porque, quem mais além do ego crê avançar?
É claro, o tempo avança e a sua vida se desenrola.

Mas nenhum elemento dessa vida, nenhum avanço pode existir, exceto para o efêmero.
É, justamente, se você se mantiver tranquilo, nesses momentos, e não tiver complacência ou submissão com

esse sentimento de impotência, se você aceitar que o fato de avançar nada quer dizer (e, de fato, o faz recuar),
se você ver isso claramente (sem portar julgamento, sem condenar, sem procurar reagir, simplesmente, ser o
observador), então, você constatará, muito rapidamente, que algo cessa de avançar, que algo muda, sem que

tenha havido a expressão da mínima vontade pessoal, do mínimo desejo pessoal.
E, aí, você se terá próximo do final, não antes.

Enquanto você encarar que é preciso eliminar essa impotência, enquanto encarar que deve avançar para um
objetivo, você faz apenas afastar-se do seu próprio objetivo, porque não há objetivo.

Tudo isso são apenas jogos da consciência, chamados de Leilas [Lella].
Mas esses Leilas não têm qualquer sentido.

Eles são apenas distrações, ocupações, cujo único objetivo é o de impedi-lo de viver o que você É.
E, no entanto, a maior parte dos seres humanos nutre a própria vida dessa esperança, dessa ideia de avançar,

para ir a algum lugar.
A maior das potências é, já, reconhecer sua impotência, total, a toda ideia, a todo pensamento, a todo

conhecimento, a toda vivência apta a desencadear o que quer que seja mais senão outra ilusão.
Se você ver isso claramente, então, o ponto de vista mudará por si mesmo, sem que você tenha que buscar ou

procurar o que quer que seja.
Essa forma de capitulação, eu repito, não é uma renúncia ao que quer que seja, a não ser, justamente, ao fato

de aderir a isso como, não ilusões, mas a verdade.
Enquanto você se submeter, si mesmo, a esse gênero de crença ou a esse gênero de experiência, você não

pode ser Livre.
E você não pode, consequentemente, de modo algum se Liberar.

Porque tudo o que é conhecido deve ser Liberado.
E Liberar-se de tudo o que é conhecido é já aceitar a sua própria ignorância, uma vez que nenhum efêmero –

seja a sua personalidade, seja esse saco de comida, seja o Si – não permanece, uma vez que você tenha
passado ao outro lado das portas da morte.

Para que isso lhe serviria?
O que você fará da sua Kundalini, quando esse corpo não existir mais?

O que você fará do Fogo do Coração, quando esse corpo tiver desaparecido?
É preciso ir ao coração do Coração.

Não é mais nem o Fogo do Coração, nem a Coroa Radiante do Coração, nem as Três Lareiras, nem mesmo o
Canal do Éter, nem mesmo o Manto Azul da Graça: é além.

Nós lhes mostramos uma escada.
Vocês viram as barras, vocês subiram a escada.



Vocês devem aceitar, agora, que não há escada e que não há ninguém que suba essa escada.
Aceitar e viver isso é o Absoluto.

***

Questão: por que manter o saco de comida vivo, quando se está Liberado?

Toda ação que visa fazer desaparecer esse saco faz apenas reaparecer a ilusão.
 Porque, se você se interessar e quiser por fim à ilusão, suprimindo um saco de comida, de um modo ou de

outro, você cria para ele outra existência.
A ilusão apenas deve ser Vista.

Lutar com uma ilusão faz apenas reforçá-la.
Portanto, querer considerar intervir no saco de comida, de uma maneira ou de outra, apenas pode prejudicar e

reforçar a ilusão.
Aquele que é Absoluto não se importa com o desaparecimento, ou não, do saco de comida: ele não é mais

uma fonte de aborrecimentos, nem uma fonte de preocupações.
Nem mesmo o mental pode vir a ser uma causa de preocupação.

Aí está toda a diferença com aquele que é Absoluto, que jamais consideraria pôr fim a esse saco de comida
antes do seu fim natural.

Não que ele ali tenha prazer ou desprazer, mas porque, real e concretamente, o seu ponto de vista e o seu
olhar nada mais têm a fazer com qualquer limite.

Toda a diferença situa-se nesse nível.
Aquele que não é Absoluto vai dizer que isso é absurdo.

E, do ponto de vista dele, limitado e relativo, isso é efetivamente absurdo.
Não há possibilidade de passagem ou de comunicação.

Enquanto não houver Abandono total do Si, o Absoluto não pode estar aí.
Portanto, mesmo no Si, cujo orgulho pode vangloriar-se, há necessariamente o medo, há necessariamente, de

algum modo, a vontade de aderir a uma ilusão qualquer.
Mas, àquele que é Absoluto na forma, jamais lhe viria à mente, jamais poderia aparecer uma ideia sobre o

sentido, até mesmo, da existência desse saco.
Um dia, ele apareceu, um dia, ele desaparece.

O que aparece, desaparece.
O que desaparece, irá reaparecer, sob uma forma ou sob outra.

Só o que É, além de todo Ser, além de todo «Eu Sou», além de toda consciência, nem aparece, nem
desaparece, nem se desloca.

Como eu disse, o Absoluto não é uma busca, e ele não pode ser uma busca.
Enquanto vocês buscarem, enquanto procurarem, vocês estão na ilusão, porque toda busca, mesmo a mais
louvável, mesmo a mais honrosa é apenas um medo da morte e uma busca – em outro lugar que não aí onde

ela está – da imortalidade.
A imortalidade não pode estar compreendida em uma forma.

Vocês estão sobre esse mundo, vocês ali apareceram, vocês ali agiram, vocês ali procuraram.
Mudar de olhar e de ponto de vista é não mais estar submetido, de maneira alguma, a esse corpo, a essa vida.
Isso não é uma recusa da vida, ou uma interrogação sobre o sentido da vida, uma vez que, justamente, não há
mais dependência de uma forma, mas, efetivamente, uma forma de transubstanciação de toda forma, como de

toda consciência.

***

Questão: será preciso chegar à passividade?

Enquanto houver ação, dirigida pela pessoa ou pelo Si, há ilusão.
Falar de passividade volta a entender, no que você diz, que há atividade e passividade.

O Absoluto não é nem passividade nem atividade: é, justamente, a perda de toda identificação ao que quer que
seja, uma vez que falar de passividade, como de atividade, faz apenas referir-se à sua pessoa, no ego ou no

Si, mas à sua pessoa.
Ora, a expressão que havia sido empregada: "ficar Tranquilo", quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer

(ndr: ver, em especial, sobre esse tema, a intervenção de UM AMIGO, de 02 de julho de 2012) (1).
Você pode «ficar Tranquilo» estando tanto passivo, como ativo.

A passividade não é uma demissão de quaisquer dos aspectos da sua vida: ainda uma vez, é o olhar que



muda, o ponto de vista, e não o fato de ser ativo ou passivo.
Porque a atividade, como a passividade, remetê-los-á a um movimento.

Ficar Tranquilo não se importa com o movimento: é, de imediato, colocar-se onde vocês podem considerar
outra coisa: é colocando-se na Infinita Presença.

Não lhes é pedido para serem vegetais, mas, efetivamente, para nada mais serem de tudo o que lhes é
conhecido, ou seja, que o seu olhar, o seu ponto de vista não esteja mais situado em lugar algum na ilusão.

Isso não quer dizer nem estar ativo, nem estar passivo, isso não quer dizer permanecer em algum lugar e nada
fazer.

É mudar de olhar.
Mudar de olhar não pode fazer-se enquanto vocês olharem com os mesmos olhos, com o mesmo pequeno

buraco dos óculos, que corresponde à sua vida.
O Absoluto com forma pode, de maneira não hierarquizada, passar anos em Maha Samadhi ou

em Shantinilaya, como exercer as atividades as mais frustrantes e as mais degradantes para a personalidade.
Em um caso como no outro, o Absoluto não pode ser afetado, porque não há diferença entre Shantinilaya e

limpar banheiros: a consciência não está mais nem nos banheiros, nem em Shantinilaya.
Vocês são tributários do olhar, porque fazem uma diferença entre limpar os banheiros e viver a Paz Suprema.

Vocês podem muito bem, no Absoluto, fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo estado, como fazer
coisas diametralmente opostas, sem perder o que quer que seja.

***

Questão: o que se chama de inocente – por exemplo, uma criança sempre contente, mas que não
parece muito inteligente – é Absoluto?

Isso foi dito no Ocidente: «felizes os simples de espírito, porque eles não conhecem o pecado».
Então, mesmo se isso tiver conotação religiosa, aquele que é Transparente em uma forma, qualquer que seja

essa forma, não mais é separado do que quer que seja.
Foi dito, também: voltar a tornar-se como uma criança, ou seja, a Espontaneidade, o Instante Presente, que

permitem viver o «Eu Sou».
Mas é preciso prestar atenção para não ser subjugado pela ilusão do «Eu Sou»: o que restará do «Eu Sou»,

quando esse corpo não existir mais?
Mesmo se existir outro Corpo, um conjunto de Corpos, dos quais um pode ser o Duplo, ou o Corpo de Estado

de Ser, ou qualquer que seja esse Duplo.
Isso é destinado, simplesmente, a fazê-los viver que vocês não São nem esse corpo, nem qualquer outro

corpo, uma vez que vocês podem ser não importa qual outro corpo.
O que é que muda, nesse caso?

Enquanto é a consciência que se desloca, há o Si, ou a Última Presença.
Assim que vocês cessarem qualquer identificação a qualquer forma, vocês São Absoluto.

Isso não impede de viajar, sem se deslocar, de forma em forma, mas vocês sabem, pertinentemente, que
vocês nada São de tudo isso.

Porque todas essas formas, todas essas consciências são apenas projeções, separadas ou unificadas, de
algo mais: da FONTE, em um primeiro tempo, mas a própria FONTE é apenas uma emanação d’Ela mesma,

no Absoluto.
É essa palavra que foi empregada, Duplo, que é destinada a mostrar-lhes e não a fazê-los buscar qualquer

Duplo, mas o Duplo chega a vocês.
Pela sua vacuidade, pelo fato de ficar Tranquilo, pelo fato de nada procurar, porque vocês compreenderam que

nada há a procurar, que nenhuma experiência pode levá-los ao que vocês São.
É a ilusão suprema crer que um sistema de conhecimentos ou de experiências vai levá-los ao Final.

Vocês não podem ser levados ou conduzidos ao Final por quem quer que seja, nem mesmo por si mesmos,
porque é, justamente, esse si mesmo que desaparece, quando o Absoluto está aí.

E ele sempre esteve aí.

***

Questão: para que serve, então, a Merkabah?

Para construir a escadaria.
Para iluminar, de maneira diferente, a cena de teatro como o teatro.

Para fazê-lo tomar consciência de que você não Está na cena, de que você não É nem ator, nem mesmo
espectador.



É uma estrutura de Vibração que, como toda Vibração, é uma emanação do Absoluto.
Não, enquanto emanação ou projeção, como o é para a consciência, mas, efetivamente, como planos – se

posso empregar essa palavra – do Absoluto.

***

Questão: é realmente grave, se o Absoluto não vier a nós?

Mas ele não tem que vir.
Considerar que ele deva vir é, já, um erro.

Exprimir isso: considerar que algo deva vir, coloca-o, de imediato, distante do que você É.
O que pode ser grave, na ilusão?

Exceto aquilo ao que você se mantém, qualquer que seja esse apego.
O que é que considera que isso é grave?

Se esse não é o lugar no qual você se situa, então, mude de lugar.
E não considere isso como um deslocamento, ou um movimento: não é nem um, nem o outro.

Esse mundo é Maya, o tempo é Maya, portanto, como é que isso poderia ser grave, senão concebido e
percebido pela pessoa?

Você pergunta se isso é grave.
Do mesmo modo, se olharmos o que vocês conhecem, a personalidade e o Si: aquele cuja vida é voltada

unicamente ao efêmero e ao ilusório – portanto, em meio à personalidade – vai procurar, de uma maneira como
de outra, uma forma de satisfação, qualquer que seja o domínio.

Com mais ou menos intensidade, mais ou menos acuidade, segundo um programa, que é o programa da alma
e do carma.

Aquele que realiza o Si – que vive as Coroas Radiantes, os diferentes elementos, os diferentes sinais e
estigmas do Despertar – é um louco, para aquele que corre atrás dos próprios desejos.

Qual dos dois tem razão?
Nem um, nem o outro.

Aquele que está no Si vai considerar que é grave agir de tal modo ou de tal outro modo.
Do mesmo modo que aquele que está na personalidade, mesmo a mais equilibrada, vai considerar que aquele

que lhe fala do Instante Presente e da não separação, é um louco.
E ele terá razão.

Porque vocês não mudam de ponto de vista.
E tudo o que não entra no seu ponto de vista, no seu quadro de referência, é dele excluído, formalmente.

Portanto, nada há de grave, exceto para aquele que crê nisso.

***

Questão: no momento do Choque da Humanidade, todo mundo vai Ascensionar?

Tudo está Liberado.
Como foi dito pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), e é, certamente, a melhor frase: «não são vocês que

desaparecem, é o mundo».
Vocês não podem desaparecer no que vocês São.

O que aparece e desaparece é esse corpo, esse saco de comida e esse saco mental, que é delimitado pelo
nascimento e a morte.

Tudo está Liberado, onde quer que vocês estejam: na pessoa como no Si, como Absoluto.
Agora, o mais importante, é deixar o outro ser o que ele quiser.

Vocês não poderão convencer ninguém, vocês não poderão levar ninguém.
Portanto, a questão do que é nomeada a Ascensão é uma resposta que pode variar em função das

circunstâncias.
Em nome de quê, se você quiser sair de férias na montanha, você levaria todo mundo à montanha?

Há quem prefira o mar.
Respeitem isso: cada um de vocês é Livre.

A melhor resposta é esta: o que desaparece é o mundo, não são vocês.
A consciência que joga, qualquer que seja esse jogo, em uma relação íntima, nos jogos da sua tela de vídeo, é

o mesmo jogo, é a satisfação de uma curiosidade.
É o próprio sentido da falta, que está presente na não atualização do Absoluto Final.



Mas, quando o Absoluto Final estiver aí, vocês veem, claramente, a Verdade.
E a única Verdade, que não sofre exceção, é a Liberdade de cada um, de ir para onde quiser, de pensar como

quiser, de crer no que ele quiser, de agir e de interagir em todas as outras ilusões.
O princípio da Liberação foi-lhes explicado, foi-lhes dado a viver, através da Unidade e do Si, através da Última

Presença e dos diferentes marcadores.
Mas, também, eu lhes dei alguns elementos que devem permitir-lhes, se for a sua Liberdade e a sua escolha,

Ser Absoluto.
Prossigamos.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, BIDI saúda-os.

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

1 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120828_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3

~ O Amor humano, o Amor de CRISTO e o Amor Absoluto ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento a minha Paz e eu acolho a sua Graça.
Eu me apresento a vocês enquanto Melquizedeque da Terra e eu vou começar a minha intervenção por estas

palavras: “O que vem da carne, pertence e retorna à carne. O que vem do Espírito, retorna ao Espírito”.
Sobre esta Terra, onde vocês estão presentes, foi-me solicitado expressar-lhes alguns conceitos que visam,

nesse tempo, situá-los, colocá-los e distingui-los, em meio ao Amor e de qual Amor.
Para a conveniência da minha exposição, eu irei falar do amor dos homens, do Amor de CRISTO (ou Princípio

Solar) e, enfim, do Amor Absoluto.
Além do que pode ser veiculado por essa palavra, além da Consciência que se demonstra, todo Amor

presente sobre esta Terra será qualificado (de maneira espontânea, natural e, eu diria, obrigatória), ou em
função da experiência que vocês têm tido, ou em função das suas crenças, ou em função de um ideal e ou,

justamente, este amor não pode mais ser definido nem em si, nem no exterior de si.

***

A personalização do amor diz respeito, é claro, ao amor dos homens e ao Amor de CRISTO.
A particularidade deste amor, quaisquer que sejam a expressão e a manifestação, estará, de maneira

indissolúvel, conectada à experiência, à Fé, ao ideal, ao vivenciado.
Este amor irá se exprimir através da carne, através de um ideal ou de uma crença.

Ele é então, de maneira lógica, portador de certas qualidades e eu diria mesmo de certa quantidade.
Durante a minha última encarnação, eu desejava um Amor sem falha em CRISTO.

Era, portanto, um ideal do Espírito.
Esta tensão para Ele me levou bem depressa a compreender o sentido dessas palavras, referentes ao Amor,

que foram atribuídas a Ele.
E, ao longo da minha vida, a manifestar esta frase essencial: “Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”.

PHILIPPE DE LYON - 28 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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***

Além do ideal, a minha memória da vida na encarnação, sem entrar nos detalhes, permitiu-me, além do ideal,
conscientizar algumas experiências passadas.

“Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”, leva a uma interrogação:
Como será que o CRISTO nos amou?

Além de toda rivalidade aderente, além de toda religião, qual é a particularidade deste Amor?
Qualquer que seja a maneira que quisermos defini-lo ou situá-lo, quaisquer que sejam os qualificativos

aplicados à palavra Amor (que isso seja ilimitado, incondicional, divino, espiritual), o que fez a mais, o que
manifestou a mais, esse Princípio Crístico, que o comum dos mortais, além da sua crença em CRISTO ou não,

de um maneira adequada ou inadequada, tenta exprimir?
A resposta, além da minha memória, mostrou-me que a melhor maneira de Amar, como Ele nos Amou, era

então se tornar Ele.

***

Tornar-se Ele, além da imitação e da compreensão, traduz-se, nesta encarnação, como a evidência da noção
de serviço e de dedicação.

E era preciso resolver esse paradoxo que, à época, foi um para mim.
Quando o Princípio Crístico ou quando um dos nossos Irmãos ou Irmãs orientais, com palavras certamente

diferentes, dizem e afirmam: “Eu e meu Pai Somos UM”, ou ainda: “O que vocês fazem ao menor de vocês, é a
mim que vocês o fazem”.

Nesse nível se situa um mistério que a razão não pode nem compreender, nem mesmo apreender, além de
toda teologia e de toda fé.

Existe, portanto, no homem, uma possibilidade que é aquela de viver na Unidade com o Pai ou A FONTE.
Esta possibilidade de viver o que foi denominado a não separatividade e de viver, efetivamente, além de toda

crença ou de toda adesão, o Princípio da Unidade expresso através de todas as formas e de todas as
Consciências encarnadas sobre esta Terra.

Naturalmente, isso é um imenso desafio porque, a partir do momento em que vocês se aproximarem, a partir
do momento em que lhes for mostrado, pela sua vida, que esse gênero de Amor está aí, muito rapidamente as

circunstâncias da sua vida fazem com que o que se opõe em um primeiro momento, no que vocês se
estabelecem, vai se fortalecer.

O amor dos homens como o Amor de CRISTO, necessita de uma forma de eliminação que vai muito além do
sentido do serviço e da dedicação.

Esta eliminação os faz colocar, no interior de vocês, um princípio.
Este princípio, aí também, eu enunciei claramente durante a minha última vida.

Quando me perguntavam como eu podia curar desta maneira, eu respondia inevitavelmente: “É porque eu sou
o menor de vocês”.

E a resposta está, efetivamente, nesse nível.

***

Nos ensinamentos e preceitos que lhes foram dados, pelos Anciãos como pelas Estrelas, vocês notaram,
voltam sempre aos Quatro Pilares no nível do Coração: a Humildade e a Simplicidade, a Transparência e a

Infância.
Isso significa dizer que qualquer que seja a sua vivência, quaisquer que sejam as suas experiências, qualquer

que seja a sua abordagem Vibratória, intelectual ou mesmo simplesmente da fé a mais consequente, todos nós
somos confrontados, a um dado momento, com o que eu denominaria um princípio de realidade que é

onipresente sobre esta Terra, ainda, por enquanto, que é, obviamente, a competição e a predação.
Como o que os sentidos dão a viver, o que a razão dá a experimentar, onde o amor permanece um ideal que
pode ser encontrado no outro (mesmo em uma companheira ou em um companheiro, mesmo no CRISTO),
pode descobrir-se existindo apesar, justamente, do que é dado a perceber como competição e predação?

***

A única maneira verdadeira de ali chegar não pode ser, em nenhum caso, uma ascese, não pode ser, em
nenhum caso, considerado como uma lei que, se ela se seguir em função dos seus próprios conceitos, vai

permitir viver este Amor.
É preciso bem admitir que o amor dos homens é, antes de tudo, condicionado e condicionante, pela vivência



de cada um.
E vocês sabem muito bem que, mesmo no que se refere ao Amor de CRISTO, cada um vai idealizar uma vida

(que ele não conheceu) através dos escritos e, mesmo para alguns, como foi o caso para mim, através de
algumas lembranças.

Qualquer que seja o modo de se dirigir para este Amor, que isso seja por ideal, que isso seja por experiência,
que isso seja por reminiscência, um dia ou outro, vocês poderão apenas chegar à seguinte conclusão: é que

este amor, por definição, é sempre condicionado, condicionante.

***

Na época de vocês, o ideal foi chamado de amor incondicional, de amor Vibral, de Amor Luz.
Aliás, foi relatado a vocês, longamente e acima de tudo, que a consciência era Vibração e que o verdadeiro

amor apenas podia se expressar se estivessem presentes, em vocês, a Coroa Radiante do Coração, o Fogo
do Coração, em ressonância, portanto, aí também, com aspectos de percepção Vibratória.

Foi também dado a vocês, durante esses anos, uma série de elementos que, pelo que havia sido denominado
a resposta do coração, o switch da Consciência e, mais recentemente, o Manto Azul da Graça e a Onda da

Vida, propiciou-lhes viver ou aproximar um Amor que está muito além de toda forma, além de todo conceito, de
toda experiência e, eu diria até, de todo humanismo.

Aquele que vive este Amor (e eu não voltarei sobre isso), tem, eu diria, um preceptor admirável que é BIDI.

***

A Liberdade do homem, nesta carne que é prisão, vai ser simplesmente um livre arbítrio permitindo-lhe definir,
estabelecer e manifestar o amor dos homens, o Amor de CRISTO ou o Amor Absoluto.

Existe uma espécie, não de hierarquia, mas de gradação, indo do mais condicionado e condicionante, para o
mais Livre.

O amor focado em um objeto (e eu entendo por objeto uma forma consciente, que isso seja um ser humano,
que isso seja um passatempo, que isso seja um filho ou o pai ou a mãe), é, por essência e por natureza,

condicionado pela própria experiência, pelo próprio passado.
 Essas experiências e essas vivências condicionantes vão representar, o que quer que seja, felizes ou

infelizes, limites e contextos à expressão do seu amor, à manifestação do seu amor, a vida dando-lhes a viver
muito precisamente o que vocês criaram ou o que vocês pensam ter sofrido.

Existem, portanto, condições e um contingenciamento desse tipo de amor, porque ele está inscrito (quer vocês
queiram ou não, quer tenha havido uma ligação da mente ou não, mesmo se não houver propriamente falando

uma relação física) na carne.

***

A pergunta que fiz a mim mesmo, e qualquer que seja o amor que pude aplicar (tanto àqueles que eu tratei
como à minha esposa), foi a de saber se esse amor permitia ser uma porta de acesso, ao mesmo tempo ao

Amor de CRISTO e ao mesmo tempo ao Amor Absoluto.
As religiões e os sistemas filosóficos e espirituais vão, todos eles, com raras exceções, falar-lhes deste amor,

sob uma forma ou outra, convidando-os a levar a sua Atenção, a sua Consciência, sobre os modos de se
comportar e de manifestar o amor, a fim de chegar a alguma coisa que, dependendo da localização, pode ser

chamado de Nirvana, de Céu ou, em todo caso, de Espírito.
Não existem várias maneiras de passar do amor dos homens ao Amor de CRISTO e ao Amor Absoluto.

E isso, eu o resumi desta frase que eu dei a vocês.

***

Aceitar desaparecer, aceitar não ser mais nada, apagar-se completamente, a fim de deixar todo o lugar ao
Princípio Solar, a fim de que possa, um dia, viver este Amor Absoluto.

Viver o Amor Absoluto é fazer cessar toda condição, não por um desejo, não por uma vontade, mas, sim, o
momento em que há uma espécie de rendição, de capitulação, à vontade até de Amar.

Esta capitulação não é uma recusa do amor humano e, ainda menos, do CRISTO, mas, sim, uma maturidade
que os faz apreender, no espaço de um instante, de que qualquer que seja este amor que vocês carregam,

qualquer que seja a empatia, a compaixão e o carisma que vocês possam manifestar, pela sua própria natureza
ou por um ideal possuído, qualquer que seja a sua tensão para o CRISTO, e se vocês olharem razoavelmente
no Ocidente, sem mesmo falar de religião, a quantidade de pessoas que tendem, em ideal, para o CRISTO, e
quais são aqueles que são capazes de manifestar o CRISTO: que isso seja segundo um modo antigo pelos
estigmas, que isso seja pelos milagres, que isso seja pela identificação total, eles são efetivamente pouco



numerosos.

***

O que diferencia então esses seres, pouco numerosos, do conjunto de todos os seres humanos voltados, no
entanto, para o mesmo ideal, a mesma Fé ou a mesma crença?

E bem, é simplesmente a capacidade, além da vontade, para desaparecer.
Isso lhes foi expresso em outros termos, mas com o mesmo sentido, por algumas Estrelas.

A vontade de agir e a vontade de se conformar a um ideal, de ali aplicar as regras dadas por este ideal, na Sua
vida, é uma etapa, mas jamais pode ser o suficiente.

O Amor de CRISTO, do Duplo, o Amor Mariano ou o Amor de algum Ancião, de alguma Estrela ou de qualquer
Ser pertencente aos Mundos Unificados e Livres (do mesmo modo se realiza com vocês através do que lhes

foi dado, nas experiências de Comunhão e naquelas que se seguem), apenas pode se realizar se o que vocês
são, no espaço de um instante, não existir mais.

Este aprendizado das diferentes formas de Comunhão (e aqueles que se seguem: Fusão, Dissolução), apenas
é possível (e vocês irão se aperceber cada vez mais seguidamente) nos momentos em que, justamente, vocês

não existem mais enquanto pessoa.
Os momentos em que vocês não existem mais enquanto pessoa são, é claro, os momentos em que vocês
dormem, os momentos em que vocês desaparecem e onde o que vocês vivem não pode ser referência a

qualquer vivência, a qualquer anterioridade, a qualquer comparação.
Nos momentos, é lógico, em que o que é denominado mental, cessa sua ação preponderante.

***

O Amor de CRISTO culmina no Amor Absoluto, a partir do momento em que o CRISTO não é somente um
ideal, mas em que esse Princípio Solar se torna o que foi nomeado por HILDEGARDA: esta tensão para o

Abandono.
É efetivamente o momento em que vocês reconhecem, por uma espécie de maturidade, que nada há a buscar,

que nada há a esperar, que nada há a pedir, que nada há a doar, que nada há a servir.
É o momento, como o dizia, em que vocês capitulam a todo ideal, a todo elemento exterior.

É o momento em que, final e realmente, vocês tomam consciência, ao se Abandonar, justamente, de que o
mundo, o universo e tudo o que não lhes é sensível, não está no exterior de vocês, mas em vocês.

Ver isso e viver isso é, efetivamente, desaparecer de toda ilusão.
Esse passo a atravessar, nomeado Porta Estreita, Porta OD, que enquanto Melquizedeque da Terra eu carrego

(como ANNA, Mãe de MARIA e Estrela OD), nos tem talvez permitido, não como uma recusa da carne, mas,
sim, aceitando, justamente, esta fragilidade da carne, sua falibilidade, sua insuficiência, permitindo-nos, a certo

momento, esquecermo-nos de nós.
E é neste esquecimento, neste desaparecimento, que se encontra a Humildade e a Simplicidade.

E é neste desaparecimento que vocês renascem em CRISTO e no Absoluto.
Aceitar ver, aceitar compreender e, portanto, vivê-lo, por um mecanismo que eu nomeei maturidade, que toda
busca, que toda procura, apenas faz afastá-los do seu objetivo: aceitar isso faz desaparecer, até mesmo, o

caminho e a busca.

***

O Amor Absoluto nada mais é do que perceber, além de toda vontade e de todo ideal, que o que vocês
buscam, justamente, através desta carne ou deste ideal, está, de toda Eternidade, presente, aqui.

A linearidade do tempo que podia afetá-los, não afeta mais vocês.
É naquele momento que, para os místicos, no passado, o envelope do Coração era rompido, pondo fim à

ilusão, ou pelo Princípio Crístico, ou pelo Princípio Micaélico, ou, hoje e desde mais de um ano, pelo impulso
Metatrônico que abre a Porta KI-RIS-TI.

***

Dessa maneira, então, aceitar, em Consciência, desaparecer, para si mesmo, a toda veleidade de ação de
Bem, implica em uma espécie de resolução e de relaxamento da carne e da mente, que revela a própria

essência do que nós somos: Amor.
Realizando isso, nada mais há a demonstrar, nada mais há a projetar, nada mais há a desejar.

Isso passa por uma maturidade.



Esta maturidade não está ligada à idade, nem mesmo à ancianidade das encarnações: isso é, eu diria, uma
atitude do Espírito que aceita, efetivamente, fazer e dizer como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito

entre as tuas mãos”.
Obviamente, não há mãos.

Obviamente, Pai, na linguagem ocidental de hoje, está bem longe do sentido original que era ABBA.

***

O que acontece, no momento da maturidade, ocorre com mais frequência no decorrer de um sentimento de
abandono, de um sentimento de “que bom”, que ocorre, na maioria das vezes, em meio a um amor dos

homens como em meio a um Amor de CRISTO (ou Princípio Solar, se a palavra incomodar vocês).
Em um momento de lucidez em que a própria Consciência se enxerga ela própria agindo, como operando e

vendo esta ação, essas ações e essas operações não levam, em última análise, a parte alguma.
Isso não afeta a vivência inicial.

Isso não afeta a vivência do Serviço.
Isso não afeta as virtudes do Amor CRISTO, mas vem, efetivamente, transmutá-las com uma iluminação

totalmente nova, que não depende mais justamente de quaisquer conceitos, de qualquer ideal e de qualquer
carne, nem de qualquer lógica, no sentido humano.

***

A Liberação da Terra e a Sua Liberdade passam inevitavelmente pela lembrança, pela reminiscência, do que
foi denominado, por ABBA, a própria A FONTE, o Juramento e a Promessa.

É o momento fulgurante em que vocês tomam realmente consciência, pela maturidade, de que vocês nada
são, aqui, sobre esta Terra, mas que vocês são Tudo, em Espírito.

 Isso é bem, efetivamente, uma capitulação, uma rendição, sem qualquer condição, de todos
os status anteriores, de todas as aquisições anteriores e de todas as experiências anteriores.

Como isso já foi falado, em várias ocasiões: apenas vocês que podem fazer esta transmutação, apenas vocês
que podem atravessar a Porta, apenas vocês que podem renunciar.

A lembrança do Juramento e da Promessa (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra, que isso seja
no nível dos seus sinais Vibratórios, que isso seja nas suas interrogações), essa Passagem que não é uma, é
indispensável, não como uma prova, não como um teste de Passagem do que quer que seja, mas, muito mais,
como o momento em que vocês cessam de buscar o que quer que seja e onde vocês descobrem que Tudo

está aí.
É nesse momento que o Fogo Micaélico, Metatrônico e, mais recentemente, a Onda da Vida e o Manto Azul da

Graça, põem fim à ilusão, à separação e à condição, qualquer que seja esta condição.

***

O Amor Absoluto não é um Amor que seria imaginado, idealizado, estendido ao conjunto do criado e do
incriado.

Isso não é tampouco, somente, o fim da separação que, ela, aparece a partir do momento em que o Amor
CRISTO é ideal ou idealizado.

É esta noção de desaparecimento e de maturidade que ocorre e que irá ocorrer, inevitavelmente, que ocorre
individualmente, a um dado momento, e que ocorre inevitavelmente, neste fim de ciclo que vocês vivem.

Enquanto o amor for considerado como devendo ser voltado e manifestado para um exterior (objeto,
consciência, forma, humana ou não), enquanto houver um ideal voltado aí também para o exterior (mesmo o
CRISTO), e bem, paradoxalmente, esta exteriorização e esta manifestação (mesmo sob forma altruísta, de

carisma, de compaixão e de empatia) apenas faz afastá-los do Amor Absoluto.

***

O Amor Absoluto não é uma busca, ainda menos um degrau a subir, mas representa bem esta maturidade e
esta capitulação do efêmero, da carne e da projeção.

Naturalmente, nossos Irmãos e Irmãs orientais propuseram a meditação e suas diferentes formas.
A meditação tem por objetivo, em última instância, permitir-lhes conscientizar que vocês não são nem este

corpo, nem o que anima este corpo enquanto emoção e mental, e lhes permitir, enfim, mandar embora aquele
que observa.

Ir além daquele que observa é, justamente, não mais se mexer, é justamente não mais querer compreender,
nem se apreender do que quer que seja, é então, sim, como eu disse, esta espécie de capitulação, de



rendição sem condição, que culmina no Amor Absoluto, ou, se vocês preferirem, na Morada da Paz Suprema.
Esta Morada da Paz Suprema vem apenas, aliás, do que vocês São, além da identidade.

***

O Amor Absoluto não pode ser decretado, nem procurado.
Ele depende justamente, se o pudermos dizer, de todas as condições preliminares, vivenciadas, imaginadas ou

idealizadas.
É nesta espécie do que a personalidade poderia denominar o Nada (‘Néant’) que se encontra o Pleno.

Isso se junta ao que eu disse, durante a minha última encarnação: “é porque eu era o menor que os milagres
aconteciam”.

Não era nem eu, nem a minha vontade, nem a ação direta sobre algo do exterior (denominado um outro Irmão
ou um outro ser humano).

É bem, realmente, o que eu chamaria, na ausência de um termo melhor, de interiorização desta Consciência
que me aparecia em uma forma exterior, que eu pude viver a realidade Última: que aquele que eu tratava, que

aquele ao qual eu levava a minha afeição, o meu interesse, o meu Amor, era eu.
Não como uma crença, não como um ideal, mas, sim, como a profunda verdade.

***

As experiências que nossos Planos lhes permitiram, talvez, viver, têm apenas um objetivo e apenas um único:
além do Apelo de MARIA, além do contato com tal Ancião, com tal Estrela ou com tal Arcanjo, é efetivamente

fazê-los descobrir a Verdade, aquela que não experimenta qualquer condição e qualquer limite.
E isso acontece nesta carne que vocês habitam, que vocês nomeiem esta carne, Templo (mas eu os lembro
de que um Templo nada é se ele estiver vazio), que vocês chamem este corpo de saco, não tem, em última
análise, qualquer espécie de importância porque um como o outro, no momento da maturidade, vão fazê-los

aparecer o que vocês São, além de toda projeção e de todo ideal.
Vocês encontram, através do que eu completei hoje, o que lhes foi dito por outros Anciãos, desde vários

meses, agora.
Em última análise, e nesses tempos de Revelação, a questão que deveria tocá-los não é aquele de um
eventual futuro em relação com a Ascensão, mas, muito mais, no instante presente, despojá-los de toda

esperança e de toda projeção: “quem sou eu e o que eu sou?”.
Não nos meus atos, nas minhas ações e na minha vida, mas muito mais, fundamentalmente, muito mais
intimamente, além de toda aparência, além mesmo desta forma (que eu a chame de um saco ou de um

templo), além de toda crença, além de toda carne: “o que está aí?”.
Os elementos de resposta foram dados a vocês pelas Portas e pelas Estrelas, as estruturas Vibratórias, pelo

Manto Azul da Graça e pelo Canal Mariano.
Esta questão, se pelo processo da maturidade levá-los à renúncia real, e não fingida, revela para vocês, então,

o Último, o Amor Absoluto.
O Amor Absoluto é muito mais do que o amor incondicional e incondicionado, ele é, muito exatamente,
encontrar o que nós somos, na Eternidade, além da carne e além mesmo do Espírito, além de qualquer

princípio de identidade e de identificação, de alguma Comunhão, de alguma Fusão ou Dissolução, assim como
de algum Duplo.

Isso foi falado também pelo Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, com relação à distinção entre o Interior e
o Exterior.

Isso foi expresso também, de um outro modo, por NO EYES, com relação a esta Visão do Coração que não é
feita pelos olhos.

***

A única Liberdade verdadeira está aí.
Todo o resto apenas representa aparências de Liberdade, que vocês nomeiam caminho, que vocês nomeiam

Livre Arbítrio, evolução, iniciação.
O conjunto desses elementos são apenas ilusões, que apenas estão aí, em última análise, para permitir-lhes

aguardar o tempo da maturidade e da renúncia.
Isso não é uma meditação, isso não é uma iniciação ou um exercício, qualquer que seja, mas é justamente o

momento em que a maturidade, com uma acuidade inegável, os faz deixar a totalidade do que vocês acreditam
ter mantido e ter tido.

O retorno da Luz, total e completo, é destinado, se vocês aceitarem isso, a permitir-lhes ser este Amor
Absoluto, que não depende de qualquer causa, de qualquer efeito, de qualquer circunstância e, sobretudo, de

qualquer condição.



Cabe, portanto, a vocês, olhar atentamente, além dos seus sinais Interiores, além dos sinais do Céu e da Terra,
além de toda espera, de toda esperança, situar-se inteiramente nesse famoso instante presente do Aqui e

Agora, que não depende de qualquer causa, de qualquer dia seguinte, que, além do observador ou da
testemunha, além do ideal CRISTO, vai romper o confinamento.

Esta ruptura permite defini-los entre um antes e um depois.
Isso é a Ressurreição.

O Amor Absoluto, assim como o Absoluto, não pode ser formatado, nem mesmo explicado.
Isso faz parte do que é vivenciado, ou não, mesmo se os efeitos forem traduzíveis e explicáveis.

Mas este explicável, como é a personalidade que o exprime, estará necessariamente condicionado pela
vivência anterior, mesmo se isso tiver sido transcendido.

***

Um Absoluto com forma, na cultura oriental, não terá a mesma expressão em um sufi como em um ocidental,
mas a vivência além da experiência é estritamente a mesma.

O fim da identidade, enquanto pessoa, põe fim à preeminência do amor dos homens e do Amor de CRISTO.
Só o Amor Absoluto, que, ainda uma vez, não é nem condicionado, nem condicionante, torna-se, não a

expressão, mas o estado normal do ser que vive isso.
Este estado normal não requer qualquer esforço, qualquer vontade, qualquer dualidade, transformando o que

podia ser vivenciado, em meio ao Si, como Fluidez ou Sincronia, substituindo isso pela Graça e pela Paz
Suprema.

Este Abandono do Si, tal como eu lhes apresentei, não é, em caso algum, um abandono da vida, mas é
justamente, enfim, estar na Vida.

Sair dos condicionamentos do amor e dos traumas do amor dos homens, leva a ser e a viver esta maturidade,
em um dado momento ou outro.

E isso é apenas quando houver capitulação (como, por exemplo, descreveu a vocês o nosso Irmão Ancião UM
AMIGO ou ainda IRMÃO K), é quando vocês chegarem, de algum modo, ao Choque da Humanidade, que põe

em jogo, de maneira formal, o prognóstico vital do indivíduo e do coletivo humano, que se realiza esta
maturidade, da maneira mais natural.

***

O que é considerado como impossível (enquanto a personalidade existir), tornando-se possível pelos fatos
mostrados, vividos e vivenciados, pode se viver enquanto Última possibilidade: o Abandono do Si.

Esta data não é qualquer final, a não ser o fim da consciência separada, o fim de um Ciclo no nível coletivo e
não ainda o que vocês poderiam chamar, do ponto de vista da personalidade, o fim do mundo, mas, sim, o

Último Apelo e a Última advertência.  
Isso corresponde ao seu encontro com MARIA e com o Arcanjo MIGUEL (ndr: ver em particular as
intervenções de MARIA de 21 de agosto de 2012 (1) e de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2)).

Vejam além do que os seus olhos da personalidade irão querer ali ver.
Penetrem a essência da vivência e não simplesmente o aspecto aparente do que chega do Céu ou do que

chega da Terra.
Eu os remeto (e eu terminarei nisso) a esta frase que o Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV)

empregou largamente e que virá golpeá-los de maneira inelutável: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta
chama de nascimento”.

***

O que vocês são levados a manifestar, durante este período, o que vocês são levados a viver, representa, para
cada um de vocês, a melhor das oportunidades, qualquer que seja o que a vida decidiu manifestar para vocês.

Vejam além do simples fato, da simples explicação.
Aí se situa a possibilidade da sua Ressurreição.

Vivam isso com uma serenidade e uma Paz que irão permitir não ser, de forma alguma, desestabilizados.
Eu diria: sentem-se, em vocês, frente a vocês.

Vejam claramente, sem trapacear.
Eu não peço um exame de consciência, mas simplesmente o fato de estar Lúcido, porque a Lucidez participa

da maturidade.
Se houver, em vocês, interrogações específicas sobre as minhas palavras hoje, então, Irmãos e Irmãs, eu os

escuto.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, aqui, pela minha posição de Melquizedeque da Terra, vivamos juntos um instante de Graça e
de Silêncio, na Consciência da Dissolução, se vocês bem o quiserem, fechando os seus olhos...

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo, em vocês, a sua Presença.
E eu lhes digo até uma próxima vez.

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

1 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article7543.html

28 de agosto de 2012
(Publicado em 29 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article7543.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

“Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência,
à ação da Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120829_-_FRERE_...

~ ESTRATÉGIA ou ABANDONO ~

Meu nome é IRMÃO K.
Eu saúdo, em vocês, a sua Graça e a sua Presença.

Eu venho entre vocês para expressar os elementos que, eu espero, serão simples e evidentes.
Nós iremos falar de dois conceitos que eu nomeei: estratégia e Abandono.

Tudo isso para colocar novamente em um contexto específico, que eu nomearia: o que está em jogo na Terra,
nesse momento.

***

As estratégias fazem parte de um processo natural de adaptação.
Esse processo natural de adaptação existe em todos os setores da vida humana encarnada.

Ele corresponde ao que eu nomeei, em parte: organização.
Mas, aí, eu não irei me dirigir ao princípio de organização social, mas, muito mais, às estratégias estabelecidas

no interior da consciência do ser humano.
Permitindo-lhe adaptar-se, além mesmo da organização, ao que está suscetível de viver, ao que está

suscetível de esperar, na vida, e em todos os setores da vida encarnada.
Essas estratégias serão sempre referenciadas em relação a uma série de elementos que estão presentes na

consciência.
Quer esses elementos façam parte da experiência passada, quer eles façam parte de uma razão (ou seja, de

uma suposição de uma série de variáveis), quer essas estratégias estejam ligadas a uma meta ou a um
objetivo, tudo isso decorre, é claro, de consequências da sua vivência e, também, de consequências do que a

vida representa, e manifesta, sobre esta Terra, no momento atual.
Cada vida, cada consciência, em meio à personalidade, não poderia imaginar ou vislumbrar, no interior de si

mesma, não elaborar estratégia a fim de responder aos projetos de vida, às convenções, aos objetivos (e isso,
em qualquer setor que seja).

***

O princípio do Abandono do Si é tudo exceto uma estratégia.
Isso poderia corresponder ao que pôde pronunciar CRISTO: “Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha”.

Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência, à ação da
Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.

Naturalmente, a personalidade sempre vai considerar isso como uma demissão, como uma falta de inteligência,
uma falta de previsão.

IRMÃO K - 29 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120829_-_FRERE_K.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-KKT6AHFXYeE/UEHlxUmlv_I/AAAAAAAAEg4/ixITG63OYoY/s1600/000IrmoK29.08.2012.jpg


A personalidade sempre terá todas as razões para continuar a elaborar estratégias, mesmo porque as leis
sociais e do ambiente (no sentido mais amplo), através, justamente, das organizações, obriga-os, em alguma

parte, enquanto a personalidade dominar, a elaborar essas famosas estratégias.
Isso se aplica, também, com relação a datas, com relação às organizações do seu calendário, mas, também,

ao conjunto das crenças, sejam elas quais forem.

***

A estratégia é, portanto, uma adaptação.
Esta adaptação apenas acontece em meio a um determinado ambiente, conhecido e percebido.

De que valem essas estratégias quando um processo, que eu chamaria de ruptura da continuidade, ou do
equilíbrio, tal como era considerado em meio a um dado sistema, jamais poderá ser manifestado, por que o

sistema que se instala é tudo exceto um sistema?
As estratégias, mesmo visando liberar algo em meio à pessoa, apenas são procedentes, em última análise, de
uma sequência lógica de ações e de reações, visíveis ou não, mas que subtende cada ação e que permite, até

mesmo, a sua manifestação ou a sua concretização.
No nível da estratégia, existe, de maneira formal, uma ligação ao que nós chamamos, na encarnação, de tempo

e do seu desenrolar linear.
Existem, portanto, estratégias que são adaptadas aos diferentes contextos (interiores como exteriores), tais
como podem ser percebidos, levando, de algum modo, a facilitar a vida da pessoa, seja qual for o setor, ou

sejam quais forem as funções.

***

A estratégia é, de certa forma, o oposto, diametralmente, do Abandono.
Pois a estratégia sempre faz referência (e vocês compreenderam isso) ao que é conhecido, ao que se sabe:

fazer referência a um passado, à experiência de cada um, antecipar um futuro (tal como pode ser suposto,
imaginado, sonhado, ou temido).

O Abandono foi mais amplamente, não explicado, mas, em todo caso, demonstrado a vocês em seus
mecanismos, devendo conduzir ao que é nomeado o Absoluto.

O fato de ser conduzido não é uma passagem, como vocês sabem, mas, sim, uma ruptura, total, dos sistemas
organizacionais, em si, e também, é claro, a ruptura de todas as estratégias.

Vocês não podem, na realidade, estar submissos às suas próprias estratégias, ou às estratégias do mundo, e
sair disso.

Sair dessas estratégias não é denotar as estratégias (que isso seja a de vocês, ou aquelas de qualquer
sistema organizacional), mas, sim, vê-las para o que elas são.

O Absoluto não conhece o tempo linear, mesmo ali submetido, através deste corpo.
O Absoluto não pode elaborar qualquer estratégia.

Ele pode, obviamente, tentar antecipar alguma coisa, mas esta antecipação põe fim, de maneira temporária, ao
Absoluto, e reinstala a consciência no Si ou na personalidade.

***

Nós iremos então recolocar essas estratégias, e este Abandono, no contexto do que está em jogo na Terra,
atualmente.

Durante a minha última encarnação, eu expliquei longamente que era impossível se sentir em harmonia, em um
mundo profundamente desarmonioso.

Mesmo se nós, os Anciãos, assim como as Estrelas, tivéssemos conseguido, de algum modo, Liberar-nos de
todas as estratégias e de todas as organizações, para alguns de nós.

O que está em jogo na Terra não é um processo individual, mas um processo coletivo.
Vocês não estão sem ignorar que todos os dados da história, que foram passados pela sua educação, com

documentação, foram profundamente alterados.
Quem, hoje, ainda pode acreditar que a criação do mundo pôde ocorrer, em alguma parte, há quatro ou cinco

mil anos?
Quem, hoje, pode acreditar que a vida se limita a uma forma humana ou a uma forma animal?

Existem muitas provas, cuidadosamente escondidas, cuidadosamente dissimuladas, dos processos de
transformação radical que ocorreram em diferentes ocasiões sobre esta Terra.

Tudo é feito, em meio a esta sociedade, dita de consumo, para que jamais vocês tenham que se colocar a
questão e a interrogação da sua origem e do seu futuro, independentemente das estratégias elaboradas entre

o nascimento e a morte.



O resto, exceto a experiência pessoal, é-lhes totalmente ocultado, e lhes é estritamente desconhecido.
Naturalmente, algumas estratégias espirituais (denominadas iniciações) vão permitir-lhes ver, compreender, e

viver, que vocês vivenciaram, eventualmente, outras vidas.
Mas essas estratégias correspondem apenas à lei de ação e reação.

Elas lhes dão o sentido de uma história, a trama de uma história, o desenrolar da sua história atual, mas não
lhes dá, de nenhum modo, acesso, de forma alguma, ao que está além do que vocês podem perceber, do que

vocês podem sentir, e do que vocês podem experimentar.

***

Dessa maneira, então, considerar que vocês são o resultado de um passado (desta vida como de outras
vidas), considerar que vocês percorrem um caminho (que vai levá-los de um ponto a outro), faz parte das

estratégias.
Aquelas, ao mesmo tempo, do que foi nomeado o ‘sistema de controle do mental humano’ (através da
organização Arcôntica), até o que eu nomearia os ensinamentos espirituais, visando saciar a sede de

conhecimento, mas que jamais poderá Liberá-los: há uma impressão de Liberação, há uma impressão de
progressão (que corresponde aos objetivos estratégicos de evolução de uma alma) para mais, para melhor,

para mais Luz.
Tudo isso sendo justificado pelo karma, e por uma noção de declínio, em alguma parte, na história da

humanidade, na história da alma.
Obviamente, vocês não têm qualquer meio de verificar, pela experiência e pela vivência, esse tipo de afirmação

e de asserção.
Vocês apenas podem aceitar submeter-se, de algum modo, a algo que os seduz e que os agrada, ou não, e
que vai permitir-lhes justificar, de maneira ininterrupta e sem fim, a sua presença sobre esta Terra, em meio a

este limite chamado de nascimento e morte (mesmo se vocês tiverem acesso a outros nascimentos e a outras
mortes, por mecanismos memoriais).

***

Desde muito tempo, muitos místicos, e desde menos tempo, nós, os Anciãos, e as Estrelas e os Arcanjos,
temos explicado e feito viver (se tal era o seu destino) uma série de Vibrações, uma série de transformações

da Consciência.
O que está em jogo na Terra, hoje, nada mais tem a ver com o que é concebível, imaginável, ou apreensível.

Este mundo vivenciou várias conflagrações, vários fins e vários recomeços.
Todas essas provas estão inscritas na terra desta Terra, tanto em locais privilegiados, como no nível de

algumas regras astrofísicas e regras geofísicas.
Existe então, efetivamente, um mecanismo profundo ocorrendo em cada vida encarnada e dividida (ou

separada), que é um processo que vem, de algum modo, apagar o disco rígido, para permitir-lhes reiniciar
novamente, segundo as mesmas bases.

A finalidade da Vida não é a morte.
Assim como isso não é, tampouco, o nascimento.

Assim como a Vida não pode ser confinada em meio a um contexto, seja ele qual for.
Será que a Luz pode ser confinada?

Será que a Liberdade pode permanecer a Liberdade, a partir do momento em que ela é cortada de uma das
suas partes?
É impossível.

Nós lhes falamos, e em particular o Ancião Comandante, há vários anos, dos sinais no Céu, dos sinais sobre a
Terra e dos sinais, sobretudo, no Interior de vocês (ndr: ver as intervenções de ORIONIS) (1).

Todos esses sinais se desenrolam, para aqueles que estão Despertos ou Liberados, no Interior deste corpo e
da sua Consciência.

Aqueles que vivem (no Interior, na sua Consciência, e além da Consciência) as manifestações da Luz Vibral,
percebem claramente um processo de mudança.

Esse processo de mudança, que deve conduzi-los da lagarta à borboleta, à sua Ressurreição, deve estar, em
alguma parte, em sincronia ou, em todo caso, em ressonância, com o que acontece sobre a Terra, devido à

ausência de diferença entre o interior e o exterior, para aquele que está Desperto ou Liberado.

***

O que está em jogo na Terra não é nada menos do que o desaparecimento total do que lhes é conhecido,
como contexto, como referência, como modo de vida.



Chamando-os a algo que é estritamente Desconhecido de vocês.
O que é estritamente Desconhecido, por definição, não pode ser conhecido porque este Desconhecido não

corresponde a qualquer estratégia, a qualquer plano, a qualquer organização, por que a Luz é, sozinha, o
suporte da Vida e da Inteligência da Vida.

O que está em jogo na Terra, nesse momento, corresponde ao que eu poderia nomear: a manutenção, custe o
que custar, do sonho e da Ilusão.

Através da satisfação dos desejos (ligados ao corpo), através da própria organização da sociedade (onde é
necessário, como vocês dizem, ganhar a vida), vocês são mantidos, há muito tempo, em um sistema

dominado, como eu disse, há um ano, pela imagem, pela Atração e pela Visão (ndr: suas intervenções de 06 e
07 de julho de 2011) (2).

Afastando-os, é claro, do próprio sentido de quem vocês São, além da aparência da vida, e além de toda a
personalidade, e de todos os jogos que vocês podem jogar em diferentes setores da sua vida.

O que está em jogo na Terra é o desaparecimento total de todas essas estratégias e de todas essas
construções ilusórias, quer seja em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, isso representa, e como o Bem Amado João explicou a vocês, um Choque considerável (ndr: ver
a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (3), refletindo-se pela ruptura de um equilíbrio

falacioso, devendo culminar no que vocês denominaram a Liberdade, o Absoluto, ou a Liberação.

***

O que acontece no Interior de vocês, acontece, é claro, sobre a Terra: não há diferença.
E em vocês, ocorrem exatamente os mesmos processos.

Não através de uma autoridade exterior que visaria esconder de vocês seja o que for, mas, muito mais, como a
autoridade Interior da personalidade, que faz com que vocês não possam ver o que ela não quer ver.

Ou seja, a personalidade vai, permanentemente (e o Si, em certa medida, também), afastá-los de algo que vem
pôr fim ao equilíbrio obtido.

Tudo é feito, nas estratégias, para que não existam a percepção, a compreensão e a vivência do que
representa esta nova fase.

Que não é, ainda uma vez, de forma alguma, capaz de se sobrepor a nada que lhes fosse conhecido, pela sua
experiência, ou pelos conhecimentos desta Terra.

O que está em jogo, em vocês, é, aí também, a estratégia ou o Abandono.
A luta e a resistência, ou o Abandono.

Da sua vida, tal como vocês observam, hoje (sem se preocupar, eventualmente, com o que está em jogo na
Terra), vocês veem claramente, no seu palco de teatro, o que atua em vocês: o que está no nível das suas

resistências, o que se situa no nível das suas estratégias.
Lembrem-se de que nenhuma estratégia, e nenhuma adaptação, pode fornecer um modelo válido para o que

está acontecendo, sobre a Terra e em vocês, nesse momento.

***

A estratégia deve, portanto, dar lugar ao Abandono.
Este Abandono não é nem uma demissão, nem um desvio seja do que for, mas, muito mais, um modo de ver,

de maneira lúcida, o que atua em vocês, como sendo a morte do efêmero e do ilusório, substituída pela
Eternidade.

Não existe qualquer solução de continuidade, entre o Ilusório e o efêmero, e a Eternidade.
Nenhum ilusório e nenhum efêmero pode se tornar Eterno: quer seja este corpo, quer sejam os seus

pensamentos, quer seja a sua própria vida, em sua aceitação e sua vivência, que lhes pertencem propriamente.
Obviamente, e como vocês sabem, o Abandono apenas pode ser alcançado por vocês mesmos, até o

momento em que o que atua na Terra irá efetuar, no seu lugar, o Abandono.
Este Abandono não é o abandono da sua Ressurreição, mas o mecanismo de retorno à Integridade da Luz,

não estando mais submetido à Atração e à Visão, ou ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Restituindo-os ao Alfa e ao Ômega, ou seja, o momento em que vocês vivem fora do tempo linear, fora de

qualquer caminho, e fora de qualquer iniciação, ou de qualquer suposta progressão ou evolução.

***

A personalidade é assim construída, e o mundo é assim construído, para fazê-los negar (permanentemente e
até o extremo limite, sobretudo no ocidente) a noção de mortalidade.

Há, na realidade, no nível do ser humano como deste Sistema Solar, e particularmente no nível da Terra, uma
instauração de uma continuidade ilusória, inscrita através da memória, e inscrita através da reencarnação.



Enquanto vocês estiverem submissos a isso, é claro, vocês não são Livre.
Pois vocês ficam submissos às suas próprias estratégias, aos seus próprios comportamentos, que vão afastá-
los da Verdade nua e crua, a fim de vocês não se encontrarem confrontados com o que poderia ser chamado

de extinção da personalidade, ou de extinção do mundo, na sua totalidade.

***

A solução irá lhes aparecer de maneira cada vez mais evidente: ou vocês mantêm as estratégias, ou vocês se
Abandonam.

Isso foi dito de outra forma: isso será ou o Medo, ou o Amor.
O medo implica em estratégia e em organização.

O Amor implica em Liberdade, em Alegria Absoluta, em ausência de organização e ausência de estratégia.
Em Fluidez da Unidade, em Abandono à Luz.

Ou em resistência à Luz, e em resistência à Fluidez.
Isso atua tanto neste corpo ilusório como nos diferentes setores da sua vida, como para o conjunto da

humanidade, no período que ela atravessa doravante.
A sua capacidade (ou não) para Ver, claramente, com precisão, sem subterfúgios, sem pretensão, o que

acontece em vocês, como o que acontece no mundo, vai cada vez mais colocá-los frente a isso.
Na realidade, o medo apenas resulta de uma necessidade de se proteger, de uma necessidade de antecipar,

ou de evitar, o sofrimento.
O Amor resulta do Abandono.

O Amor não pode, em caso algum, ser uma estratégia, nem uma conduta ditada por qualquer vantagem (entre
duas pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo, ou entre um grupo e uma pessoa).

Tudo isso vocês irão conscientizá-lo, se eu puder dizê-lo, cada vez mais frequentemente, cada vez mais
intensamente, gradualmente e à medida que a desagregação final deste mundo parecer-lhes como evidente e

flagrante.

***

Lembrem-se de que, neste período, o destino de cada país, e o deslocamento específico dos Elementos
(nomeados Cavaleiros), em uma região do mundo, não são os mesmos para outra região do mundo.

Tudo o que lhes foi escondido corresponde, na realidade, ao que foi chamado de processo de extinção total,
não da Vida, mas desta forma de vida.

Obviamente, aquele que apenas considera a vida como o espaço compreendido entre o nascimento e a morte,
irá chamar isso de morte.

Aquele que espera, e que além da esperança vivenciou o Si, irá permanecer no Si, o tempo de mudar, eu diria,
de ambiente (se o pudermos dizer).

Aqueles que são Absoluto não têm qualquer dúvida, através do que eles vivem, através deste Absoluto, de que
a Vida não é o que é vivido aqui, mas que, é claro, negar esta vida estritamente de nada serviria, já que vocês

estão aqui, inscritos nas regras, nas regras deste corpo.
Vocês estão inscritos nas regras sociais.

Vocês estão inscritos nas suas próprias estratégias, chegando por vezes a entrechocar com as estratégias do
grupo, ou do mundo.

O conjunto dessas estratégias apenas visa evitar, de uma maneira ou de outra, o fim do efêmero.
Naturalmente, isso é uma ilusão, já que o efêmero sempre irá terminar.

O que acontece, e o que atua na Terra, nesse momento, vão colocá-los, de maneira cada vez mais flagrante,
cada vez mais expressiva, frente ao que vocês são, ao que vocês projetam, ao que vocês realizam: estratégia

ou Abandono.
Um não pode seguir com o outro, e o outro não pode seguir com o primeiro.

Para o medo e o Amor, trata-se exatamente da mesma coisa.
Trata-se também da mesma coisa entre vocês, enquanto consciência individualizada, e no mundo, enquanto

consciência global de um sonho, ou de uma ilusão.

***

Abandonar as estratégias é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência e à ação da Luz.
Constantemente, aquele que elabora estratégias (ou seja, o mental, ou o ‘sistema de controle do mental

humano’, em escala global) vai sempre fazê-los acreditar, e fazê-los aderir, ao fato de que isso não é possível.
De que isso não sendo visível, nem perceptível, não pode existir.



Resta apenas, portanto, uma atração.
Assim segue o mundo, e assim segue a personalidade, submissos ao controle do seu mental, ou do mental

humano, na sua totalidade.
Sair das estratégias não significa abandonar seja o que for, é simplesmente deixar acontecer o que deve

acontecer, o que deve se organizar, o que deve se fazer.
Mas vocês não São o que faz, o que deve se fazer.

Isso corresponde ao que BIDI chama de mudança de olhar ou de ponto de vista.
É o que eu chamei, durante a minha última encarnação, de Liberar-se, na totalidade, do conhecido, para

penetrar na Essência das coisas, e para penetrar na Eternidade.

***

Vocês irão se aperceber, bem depressa, de que não pode existir, sobre este mundo como em vocês, qualquer
solução de continuidade entre a limitação e o Ilimitado.

Assim como não existe, em vocês, qualquer solução de continuidade entre a Presença e o Absoluto, não
existe, para este mundo, qualquer possibilidade de continuidade de um ao outro, ou seja, da estratégia ao

Abandono.
As circunstâncias que atuam sobre esta Terra vão levar esta Terra a viver a destruição de todas as estratégias.

Pois o que está chegando, evidentemente, é estritamente Desconhecido de vocês, quanto às suas
consequências.

Além da consequência imediata (que eu nomeei processo de extinção), esse processo de extinção é a
Ressurreição, e ele é a Liberdade.

Mas enquanto vocês o conceberem como um fim, enquanto vocês o conceberem como um drama, vocês não
podem se extrair das suas próprias estratégias.

E o que vai propiciar-lhes viver a Vida, o que vai propiciar-lhes viver o que atua sobre a Terra, será exatamente
a mesma coisa que vai atuar em vocês: o Abandono, ou as estratégias.

A facilidade, ou as resistências.
Não existe qualquer obrigação moral, social, ou mesmo induzida pelo ‘sistema de controle do mental humano’,
que os impeça (ou que os impediria) de Ver Claramente, entre esse princípio de ilusão ligado às estratégias, e

esse princípio de Abandono ligado à Luz.
Isso vai ser mostrado a vocês, eu diria, até de maneira cada vez mais gritante.

***

Isso não é um apelo para julgar, ou para condenar, de maneira alguma, mas, simplesmente, para olhar mais de
perto, isso que motiva vocês, isso que os faz agir, isso que os faz reagir.

Ou isso que lhes permite permanecer Tranquilo.
Não haverá alternativa, pois qualquer oposição ao que está chegando não poderá acarretar outra coisa senão

resistências e sofrimentos.
A aceitação (podendo acontecer depois do Choque, da negação, e da negociação) vai propiciar-lhes, cada vez

mais facilmente, viver a Paz Suprema, contrastando, por outro lado, com o desenrolar do que irá acontecer
sobre a Terra.

O que acontece fora acontece dentro, mas a finalidade imediata não é a mesma para o indivíduo como para o
coletivo.

Pois isso depende, para cada indivíduo, do que eu denominaria: a sua Consciência ou a sua não consciência,
ou a sua inconsciência (em um primeiro momento).

A compreensão dos mecanismos globais (seja qual for a vontade de escondê-lo de vocês, de diferentes
maneiras) será tal que ela não poderá escapar ao próprio sentido, enigmático, do que está chegando.

Mas daí onde vocês se situam (nas estratégias ou no Abandono), vocês irão constatar uma fase de não
sobreposição total, entre o que acontece e atua sobre a Terra, e o que acontece e atua em vocês, a título

pessoal.
Dessa defasagem irão aparecer dissonâncias porque nenhuma estratégia, mais uma vez, seja ela qual for,

poderá, em última análise e em propósito, impedir esse processo.

***

O que vocês são levados a colocar, e em particular durante a intervenção MICAÉLICA, e até a sua próxima
intervenção formal, é o que acontece nesse momento mesmo (ndr: MIGUEL e MARIA marcaram encontro para

o dia 22 de setembro de 2012 - ver, para mais detalhes, o lembrete inserido no final do texto).
Muitos de vocês, aliás, percebem, no Canal Mariano, uma espécie de calor, bem diferente da energia de



MARIA: trata-se efetivamente do Arcanjo MIGUEL, ou do Princípio CRISTO / MIGUEL, o Logos Solar ou, se
vocês preferirem, o Duplo KI-RIS-TI.

É a mesma Consciência, atribuída a uma Vibração e a uma forma sensivelmente diferente, mas que, em última
análise, participa da mesma Essência.

Esta Presença, como a Presença de MARIA, tem por finalidade mostrar-lhes que não existe, em relação ao
que está chegando, qualquer estratégia que possa se manter, por que o que está chegando é estritamente

Desconhecido de vocês.
Mesmo se eu nomeei isso processo de extinção, esse processo de extinção é um termo ruim, significando

simplesmente o fim do efêmero e o retorno à Eternidade.
Gradualmente e à medida que isso se manifestar, se conscientizar, na sua Consciência, como no que se joga
na Terra, gradualmente e à medida, ser-lhes-á dado a observar (de maneira cada vez mais viva, se eu puder

dizer) a diferença entre os momentos em que vocês estão na estratégia, e os momentos em que vocês estão
no Abandono.

Porque, evidentemente, os sinais corporais, os próprios sinais da sua vida, os próprios sinais das suas
interações, das suas relações, das suas comunicações, das suas Comunhões, serão profundamente

diferentes segundo a sua capacidade, a um dado momento, para se Abandonar ou para elaborar estratégias.
As consequências e as implicações irão lhes parecer como profundamente diferentes, mesmo na Paz Interior,
mesmo na sua Alegria Interior, ou ainda, no próprio desenrolar do que vai acontecer, para vocês, no nível dos

Elementos, no interior de vocês como no exterior de vocês.
Cada coisa e cada um estarão estritamente, de algum modo, no lugar certo e no momento certo, para viver esta

extinção, esta Passagem da lagarta à borboleta.

***

Durante um período de tempo que felizmente será cada vez mais limitado, quanto mais os dias avançarem,
haverá então várias observações possíveis.

Ou há uma aceitação da Luz, em um Abandono à Luz, em um Abandono do Si, em uma Divina Providência, que
os fará instantaneamente bascular (se o pudermos dizer, além de todo basculamento) no estado de Ser além

de todo ser, nomeado Absoluto.
Ou as estratégias continuarão a ser elaboradas, de algum modo, sem o conhecimento do seu acordo, através
da atividade mental ou emocional que, como vocês poderão vê-lo, por vezes à distância, leva-os a produzir, a

elaborar, a construir cenários, a imaginar datas, a imaginar mecanismos, que podem ser desmontados e
demolidos no instante seguinte.

Naturalmente, o Amor fornece o Amor.
Naturalmente, o medo mantém o medo.

O Abandono os coloca, cada vez mais, nesta quietude e nesta Paz, que nada pode se aproximar quando vocês
estiverem prestes a elaborar estratégias.

Os momentos em que vocês estão no Si, ou na Infinita Presença, ou ainda no Absoluto, e os momentos em
que vocês recaem na personalidade, irão lhes parecer, em um caso como no outro, de maneira cada vez mais

evidente.
Podendo, aliás, aumentar a sensação de desconforto de maneira temporária, devido a uma projeção do mental,

fazendo-os dizer que jamais vocês irão ali chegar, que isso é muito difícil, e que isso é uma ilusão.

***

Obviamente, vocês verão claramente, e cada vez mais claramente, que esses pensamentos não são vocês.
E se vocês continuarem a elaborar estratégias, enquanto se distanciando desses pensamentos, vocês não

chegarão a silenciá-los de maneira permanente.
Só o Abandono permite isso.

E o Abandono, como vocês sabem, não pode ser um objetivo, e ainda menos uma busca, ou ainda menos algo
que deva ser desejado.

Porque, a partir do momento em que houver uma busca, um desejo, ou uma vontade, vocês colocam de
imediato uma distância entre o que vocês São (em Verdade) e o que vocês acreditam ser (em meio à ilusão).
Eu chamo a sua atenção para um determinado momento, extremamente próximo em termos lineares, em que

isso vai aparecer-lhes de maneira cada vez mais convincente.
E que será preciso, naquele momento (e isso lhes será fácil, se vocês já tiverem vivenciado momentos ligados

à experiência do Si), distanciar-se, cada vez mais, do que é emitido pelo seu próprio mental.
Isso não se coloca para aquele que é Absoluto, já que o mental não pode ditar, nem impor seja o que for,

àquele que é Absoluto com uma forma.
O que não é o caso, obviamente, para aquele que está no Si (que esse Si seja uma experiência temporária, ou

que se instale cada vez mais no tempo e na intensidade, até a Infinita Presença).



***

O que acontece, e o que irá acontecer, a um dado momento, é o Choque da Humanidade, que é a
compreensão instantânea do processo de extinção.

Não, como um pensamento, não, como a consequência do que é visto, mas, muito mais, como uma vivência
iminente.

Do mesmo modo que um animal foge de um incêndio antes que ele chegue, ou de um barco que vai afundar
antes que ele afunde, do mesmo modo, o ser humano irá se apreender, de maneira extremamente brutal, do

que está acontecendo.
É naquele momento que o seu papel de Libertador irá se tornar mais importante.

Não por qualquer vontade deliberada de Liberar seja quem for, mas, muito mais, deixando de adotar
estratégias.

Mas, muito mais, simplesmente, instalando-se, de maneira cada vez mais intensa, no Absoluto, ou na Infinita
Presença, ou seja, no Abandono.

***

Aqueles de vocês que percebem, no Canal Mariano ou durante a nossa vinda (e que estão habituados a esta
percepção, já há várias semanas, vários meses, ou vários anos), claramente, a intensificação da nossa

Presença, a intensificação da sua Presença, das nossas Irradiações comuns, desta alquimia denominada
Comunhão: isso não pode, se isso ocorrer para vocês, deixá-los, de qualquer forma, indiferentes.

Por que, evidentemente, o conjunto desta preparação (que terminou, agora), apenas visava, em última análise,
permitir-lhes Abandonar todas as estratégias, para viver o Abandono.

E viver o Si, a Infinita Presença, ou o Absoluto.
A conjunção da Revelação, para a humanidade, pelos acontecimentos do Céu e da Terra, sobre a consciência
humana, diretamente, independentemente do que poderia ser ainda empreendido pelas manobras daqueles

que controlam o ‘sistema de controle do mental humano’, não poderá permitir, em caso algum, mudar a
situação, nem modificar, por qualquer estratégia, o retorno da Luz.

Naturalmente, enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem experimentado ou não
estiverem instalados em meio à Infinita Presença, tudo isso irá permanecer apenas especulações, suposições

e, talvez, estratégias preventivas, fazendo-os recusar a ver o que será visível, aos olhos de todos.
Uma vez passado o primeiro Choque, e de maneira simples, vocês irão se posicionar, vocês mesmos, em uma

hipótese ou outra.
Porque a identificação da atividade do seu mental, como do ‘sistema de controle do mental humano’, irá lhes
aparecer com tal clareza e com tal evidência, que ninguém poderá ignorar o que acontece, na consciência

como sobre a Terra.

***

O que está em jogo, portanto, nesse momento, e que vai atuar, cada vez mais, em vocês, como na Terra, é,
evidentemente, o seu posicionamento, o desenrolar do seu posicionamento na atmosfera coletiva desse

processo de extinção.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que vocês não São nem os seus pensamentos, nem as suas emoções,

que vocês São simplesmente uma testemunha e um observador.
Lembrem-se também, simplesmente, de que se vocês soltarem, se vocês se Abandonarem, na totalidade, ao

que acontece, vocês não irão viver, de modo algum, a mínima interrogação, o mínimo medo, mas vocês irão se
instalar, cada vez mais facilmente, na Verdade e na Paz.

Naquele momento, vocês terão transcendido, a título individual, a sua própria ilusão, enquanto a ilusão do
mundo se dissolver.

***

Eu os convido então a se olharem, não para se julgar, não para se culpar, mas, sim, para observar o que
acontece, em vocês, quanto ao seu Abandono, quanto às suas estratégias.

Eu não falo, é claro, da organização habitual da vida que, ela, deve prosseguir.
Mas eu falo, sim, do seu Coração, do seu Espírito, e não dos aspectos superficiais da vida, que permitem

manter, de algum modo, a ilusão, viva.
Vai chegar um momento em que a ilusão da vida será destruída, na totalidade.

Vai chegar um momento em que haverá a extinção da lagarta, e onde somente a borboleta poderá se
manifestar.



Eu os convido a olhar, claramente, sem julgamento e sem culpa, tudo o que acontece, em vocês, nesse
momento, precisamente, desde as últimas intervenções de MARIA (4) e de MIGUEL (5) (ndr: nos dias 21 e 18

de agosto de 2012, respectivamente), até esta data que foi dada (ndr: dia 22 de setembro de 2012).
Durante este período, também, para se colocar a questão de: qual é o seu objetivo?

E para ver, realmente, se o seu objetivo é efêmero, se está inscrito no efêmero, ou se ele releva do Absoluto
(que não é um objetivo, mas uma Tensão para este Abandono).

Ver isso cada vez mais claramente não deve ser uma apreensão, mas, muito mais, uma oportunidade, a mais,
para acolher o que chega a vocês, como o que chega sobre a Terra.

***

Podemos dizer, de algum modo, que a Porta da Imortalidade, a Porta da Eternidade, está aberta amplamente,
em vocês, como sobre a Terra.

E que esta abertura irá durar pelo tempo que lhes foi concedido por MIGUEL.
E em um segundo momento, pelo tempo que conceder a própria Terra.

Vocês não terão qualquer relevância nisso, exceto no aspecto Libertador da Terra, e de ser o seu próprio
Libertador.

***

O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida são os elementos que podem lhes parecer como os mais superficiais
da sua vivência Vibratória, mesmo eles sendo os mais intensos, porque não acontecem em meio aos centros
de consciência nomeados chakras, mas acontecem em espaços que são tradicionalmente desconhecidos da

maioria.
O fato de sentir esta Onda da Vida subir, ou de sentir colocar, sobre os seus ombros, o Manto da Graça, ao
mesmo tempo que uma Presença quente do seu lado esquerdo, é, certamente, totalmente incomum, para a

maior parte de vocês.
Mas é justamente pelo reforço desta Presença do seu lado esquerdo, pelo reforço dos seus Sons percebidos

nos ouvidos, é em meio a essas circunstâncias que vai acontecer o Choque da Humanidade.

***

Aquilo que é mais iminente, e eu diria ainda que em alguns locais do mundo, já chegou.
Mas isso se refere a setores do mundo: não se refere ao mundo na sua totalidade, por enquanto.

 Esse momento será notado por todos porque, quanto mais ele seguir defasado no tempo que resta para
vocês, mais estará perto do Anúncio de MARIA, no nível coletivo.

Haverá uma espécie de sincronismo, de sobreposição, do que deve acontecer, em vocês, como no exterior,
no plano Vibratório, assim como no plano das emoções e do mental, assim como no plano de tudo o que pode

ser percebido.
A sua localização, naquele momento, será, por sua vez, condicionante, e irá guiá-los, não no que há para

realizar como trabalho (porque não há qualquer trabalho, nessas circunstâncias), mas no que há, simplesmente,
para colocar em operação para o estabelecimento do “nada fazer” e do “manter-se Tranquilo”.

Lembrem-se, também, de que as circunstâncias qualificadas como difíceis, do ponto de vista da lagarta,
qualificadas por vezes como drama, são somente um aspecto da mesma moeda.

Por outro lado, isso é tudo, exceto um drama.
Do modo que vocês reagirem, do modo que vocês demonstrarem a sua capacidade para permanecer

Tranquilo, irá resultar a sua adequação, ou não, ao retorno da Luz na totalidade.

***

Apreendam-se bem, e olhem bem, quais são as suas estratégias.
E vejam claramente no que essas estratégias são, em última análise, apenas recusas inconscientes do

Absoluto.
Sem voltar ao medo e no Amor, esses elementos vão lhes aparecer (eu diria) sem rodeios, em um

determinado momento.
Esse determinado momento será notado: vocês não têm que buscá-lo porque ele está inscrito no Céu, assim

como em vocês.
Ele é, de algum modo, as primícias, as primícias da extinção.

Extinção, seguida da Ressurreição.



Olhem então claramente em vocês, olhem então claramente o mundo, não nos seus detalhes, mas no que se
deixará, no coletivo humano, ver, ouvir e viver.

O seu ajustamento a essa grande mudança, onde não há continuidade, irá demonstrar onde vocês Estão.
Não para vocês se posicionarem em uma escala, mas, muito mais, para olharem o que pode distanciar do

Abandono.
Isso representa, de qualquer forma, não uma última chance, mas um último confronto consigo mesmo, como

com o mundo.
Não no sentido de uma oposição, mas, sim, no sentido de uma adequação, ou de uma concordância ou de uma

rejeição.

***

Estar informado, hoje (contrariamente há dez ou vinte anos), sobre esse processo, não deve (exceto no
momento do Choque, passado) provocar, para a maior parte dos seres humanos, qualquer sofrimento.

Porque haverá tal surpresa da consciência, uma condição tal de sentimento de sobrevivência, que a alma não
terá outra possibilidade senão se voltar para a Imortalidade.

Mas o tempo entre o fato de apreender o processo de extinção, e o momento em que a alma se volta para a
Imortalidade, será vivenciado, evidentemente, de maneira extremamente diferente, para cada Irmão e cada

Irmã.
É aí que o seu papel de Libertador, instalando-se na Infinita Presença ou no Absoluto, será preponderante.

Não como uma vontade de servir, não como, simplesmente, uma vontade de ação, no plano da matéria,
mesmo se isso estiver presente, mas, muito mais, um estado de Ser, além de qualquer vontade de ação,

refletindo-se por uma irradiação da Luz, devido à sua Transparência e ao seu estado que se mantém Tranquilo.

***

O desenrolar deste acesso ao Último far-se-á então, vocês compreenderam isso, em um tempo curto.
E ele será tanto mais curto quanto o tempo avançar.

Entretanto, a intensidade será a mesma.
Simplesmente, a duração de um suposto sofrimento será, de fato, muito menor.

O que a vida lhes propõe para viver, na sua vida, doravante, não deve levá-los a julgar, mas, sim, a observar (e
eu terminarei com essas palavras) o seu estado de Abandono, ou, então, o seu estado de fazer, em meio a

estratégias.
Ainda uma vez, isso acontece, não nos atos ou nas ações da vida rotineira (social, afetiva ou profissional), mas

acontece realmente na intimidade do Coração.
E vocês vão ver isso claramente.

Isso não poderá ser, em última análise, nem uma questão, nem uma interrogação, mas, muito mais, uma
resposta direta de quem vocês São.

***

Eu não vou abrir, pois o tempo esgotou, espaço para perguntas.
Eu lhes transmito, simplesmente, aproveitando esse tempo de Alinhamento, as Bênçãos do conjunto do

Conclave dos Anciãos e das Estrelas.
Eu lhes digo até dentro de alguns dias, para uma outra intervenção.

IRMÃO K os Ama.

Até logo.

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas (hora

francesa). Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da



minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para
cada um de vocês, com a minha Presença ...”

MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e
eu os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E

também, se isso lhes for possível, a reunirem-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – Mensagens do Venerável ORIONIS
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis.html

*

2 – IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

4 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-au...

*

5 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-a...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article9fa8.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-29_aout_2012-article9fa8.pdf
29 de agosto de 2012

(Publicado em 31 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-29_aout_2012-article9fa8.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis.html
http://autresdimensions.info/article9fa8.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes dou a palavra em seguida e eu lhes dou todas as minhas bênçãos.

Eu os escuto.

***

Pergunta : desde dois anos eu escuto o som unicamente no ouvido direito, por quê?

Então aí, cara amiga, foi explicado que há, no nível do Antakarana (que também chamamos de Cordões
Celestes, se preferir, os Cornos da vaca Hathor, é o mesmo princípio), o que o liga a diferentes estágios do

ser, que se chamam Corpo, Alma, Espírito.
O som da alma e do Espírito faz parte dos poderes da alma, que são chamados de Siddhis.

E este som é denominado o Nada.
Certamente, o Canal Mariano (que é a constituição deste Antakarana, deste Cordão Celeste), que é revestido

de partículas Adamantinas, concerne exclusivamente ao lado esquerdo.
É claro, certamente, a ativação dos sons Interiores (se vocês preferirem, podemos fazer uma analogia com

suas Trombetas Interiores que tocam o momento do seu Despertar), está ligada à abertura de certos chacras.
E ouvir o som no nível, exclusivamente, do ouvido direito, pode ser o que chamamos, às vezes, as pessoas

que estão invertidas, mas não invertidas negativamente.
Mas, em todo caso, traduz a abertura no nível do Espírito, mas que estaria, de algum modo, num lugar preciso,

mas que não estaria invertido, na totalidade, no corpo.
Portanto, não há significação precisa para você.

Sem contar que você fala de som no ouvido direito, mas é preciso não esquecer que também há pessoas que
têm sons que estão ligados a doenças, não é?

A característica dos sons ligados aos Siddhis, quer dizer, aos poderes da alma, é de se modular, de se
modificar, em função de certo número, eu diria, tanto de elementos interiores, como de elementos ambientais.
Como, por exemplo, a lua cheia, como, por exemplo, os locais onde vocês estão, ou também (como disse o

nosso Bem Amado SRI AUROBINDO) nos contatos e nas Comunhões que vocês podem estabelecer com os
nossos planos ou entre vocês.

Agora, é necessário verificar, certamente, se é mesmo o Nada e se não há nenhuma anomalia ligada ao
ouvido.

Porque existem, também, os zumbidos nos ouvidos que estão ligados a outra coisa que não às aberturas
espirituais, não é?

Certamente, o som do ouvido, quer ele seja à esquerda ou à direita, é acompanhado de outras percepções.
Isto quer dizer que se há unicamente um zumbido no ouvido, sem que haja percepção da Coroa Radiante da
cabeça ou do Coração, isso quer dizer que isso não diz respeito a um processo que está ligado ao Nada. 

Podem existir, no nível do corpo físico (e em particular da estrutura vertebral e óssea), elementos mecânicos
que vêm alterar o desenvolvimento do Nada e que impedem o seu basculamento.

O.M. AIVANHOV - 29 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/pfN002zOK0tfWMflGpv5icqpPj2pklEznVRaxfI1XnLQFhNA2NbiAScW2Yw92rv91yLZdVe3Tky2jxD8qy*EHd*RpojzbkUq/000omraam29.08.2012.jpg


Na maioria das vezes, o Nada é ouvido no ouvido esquerdo.
Depois, dos dois lados, por vezes mais forte à esquerda, por vezes mais forte à direita.

Mas devido à anomalia vertebral, há, como dizer, uma espécie de desvio da consciência, já que, eu os lembro
de que o Antakarana, o Cordão Celeste, como o Canal Mariano, estão ligados à ativação, efetivamente, da
Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, aos Triângulos que estão ligados aos elementos, aos HAYOT HA

KODESH da Água e do Ar (ndr: ver, em particular, o Protocolo “As 12 Estrelas de Maria” (1)).
E é aí nesse nível que se gera a ampola da Clariaudição.

Se existir uma anomalia de distribuição (vertebral, cicatricial ou outra), pode, efetivamente, manifestar-se essa
inversão.

Há outros casos, eles são excessivamente raros, eles são muito raros, em que vocês têm uma espécie de
Canal Mariano invertido.

Mas, na maioria das vezes, mesmo nesse caso, a causa está verdadeiramente no nível de alguma coisa antiga,
não no nível psicológico, mas, digamos, no nível puramente estrutural.

Vocês têm bloqueios das articulações, por exemplo, das primeiras cervicais, que vêm, de algum modo, por
este desequilíbrio, induzir um desequilíbrio da distribuição do fluxo da Luz Supra Vibral, Supra Mental, que

chega no nível da cabeça, e que vai lateralizar a energia mais de um lado do que do outro.
Mas o Canal Mariano é sempre percebido à esquerda.

As Presenças são sempre sentidas à esquerda.
Mesmo se o som estiver à direita.

***

Pergunta: as pessoas chamadas pelo seu primeiro nome, por Maria, há muito tempo, devem ser chamadas
novamente agora?

O apelo de MARIA ressoa de maneira cada vez mais intensa, para a maioria dos Irmãos e Irmãs, desde alguns
meses.

Mas alguns, entre vocês, ouviram serem chamados pelo seu primeiro nome, no ouvido esquerdo, há anos.
Mas também, é claro, o fato de ter sido chamado, na condição de ter o Canal Mariano ativo, na condição de ter
as Coroas Radiantes ativas, na condição de ter o Manto Azul da Graça, não é a mesma coisa do que ter sido

chamado sem ter nenhuma dessas manifestações, é claro.
Sobretudo, se isso foi há muitos anos, quando o Canal Mariano não podia estar constituído.

Mas, efetivamente, há Irmãos e Irmãs que foram chamados há muito tempo.

***

Pergunta: desde que estive onde Maria Madalena viveu, sua presença se manifesta no meu canal. Por
quê?

Isso pertence à sua experiência, o que mais você quer que eu lhe diga?
Que conte a você belas histórias: que você a conheceu no passado ou que ela vai te trazer isto ou aquilo?

Não, isso lhe pertence enquanto experiência.
Lembrem-se de que não há nada a dizer sobre estes contatos.

Eles lhes são íntimos e pessoais. 
Eles induzem uma transformação, como foi explicado.

O fato de viver uma Comunhão, ou mesmo uma Fusão ou uma Dissolução, são elementos facilitadores, como
o Manto Azul da Graça, para lhes permitir crucificar a personalidade e Abandonar, de algum modo, essa

personalidade, para se colocarem, definitivamente, no Coração.
Todo o resto, mesmo se lhes falam disso, no mínimo, seria apenas amigável.

Mas isso não tem nenhum interesse.
E, nós o dissemos, o mais importante é que essa Comunhão se traduza, verdadeiramente, em uma

Comunhão. 
Mas a Comunhão não tem necessidade de palavras, ela não necessita de discursos.

Desde que vocês toquem esse nível Vibratório, o que vêm fazer as palavras? 
O importante é a Comunhão e o que acontece no Canal Mariano, como elemento que pode favorecer a

passagem da Porta Estreita.
Todo o resto é da literatura.

Lembrem-se do que muitos Anciãos lhes disseram, desde já longo tempo, e sobre o que eles insistiram (vocês
caem, a cada vez, todos sem exceção, na mesma armadilha): quando vocês vivem alguma coisa, o ego vai

apropriar-se para aí encontrar um sentido, um significado e uma explicação. 



Enquanto vocês buscarem um sentido, uma explicação, uma lógica, o que é que acontece?
Vocês se distanciam do que vocês têm para viver, porque é o ego que quer captar a Luz, é o ego que quer

compreender.
A Luz não tem necessidade de ser compreendida.

A Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Fusão com o Duplo, tudo isso só tem um objetivo: não é manter um
convívio, nem lhes dar outra coisa senão o que é vivido, no instante. 

Se vocês quiserem, a todo custo, se apropriarem com o mental, vocês irão se distanciar disso. 
Porque, quem é que quer uma explicação?

Quem é que quer saber o que isso quer dizer?
Por exemplo, se vocês entrarem em contato com SRI AUROBINDO, vocês vão querer saber de imediato: um,

se é mesmo ele (mesmo se vocês tiverem a presciência).
 Dois, vocês vão querer compartilhar no seu nível.  

E três, vocês vão querer compreender o que isso quer dizer.
Mas não é o que isso quer dizer que é importante.

É a vivência do que vocês têm para viver.
Não para tirar disso um sentido ou um significado ou uma explicação, que não pode senão fazer brilhar o ego.

Isso é muito importante.
Testemunhem, se vocês quiserem, quando vocês são Absoluto, do que vocês vivem, dessa aspiração que

nasce para o Absoluto, para essa Luz.
Mas será que vocês vão decodificar tudo o que chega a vocês?

Aí, vocês se substituem de imediato no «Eu Sou», isto é, vocês não saem do «Eu Sou», vocês não são o
Absoluto.

Enquanto existir essa necessidade de querer explicar e de compreender, vocês podem estar certos de que é o
mental e a personalidade, mesmo se o Si estiver presente. 

O mais importante é a vivência e, quanto mais os dias, as semanas forem passando, mais nós iremos insistir
sobre isso.

Porque todas as explicações lhes foram dadas: sobre as Coroas, sobre as Estrelas, sobre as Portas, sobre a
Luz Vibral, sobre a falsificação, sobre os Yogas.

Vocês têm todas as explicações, mas essas explicações são suficientes para viver o que é para viver? 
Certamente que não.

Mas se vocês tiverem a oportunidade, porque é a sua Vibração, de viver as Comunhões, de viver os Encontros
no Canal Mariano, por que é que vocês vão cansar o mental, querendo tentar saber o que isso quer dizer?

Uma vez que nós já dissemos tudo.
É claro, o ego, ele ama se apropriar, ele ama encontrar belas histórias.

Mas nenhuma história os fará avançar. 
Quando vocês vivem uma Comunhão assim, isso acontece sem palavras.

Mesmo depois, concentrem-se (é uma forma de falar: «se concentrar»), mas acolham, permaneçam tranquilos
e vivam o que os faz viver esses encontros multidimensionais, porque é isso.

Mas se vocês procurarem sentido, se vocês procurarem um conhecimento, através disso, é exatamente isso
que não é preciso fazer.

É o que disse JOFIEL, antes das Núpcias Celestes, durante um ano (ndr: ver as diferentes intervenções do
Arcanjo JOFIEL de 2008) (2).

Nenhum conhecimento pode liberá-los.
Nenhum.

Então, certamente, é tentador encontrar as muletas, quer sejam os cristais, quer sejam os Yogas; tudo isso são
muletas. 

É preciso se servirem delas.
Mas, será que vocês vão aceitar que vocês podem andar sem muletas?

E, sobretudo, sem explicações.
Vocês não podem estar na explicação e na compreensão e estar na vivência total do que é para viver.

Pelo contrário, efetivamente, se, através dessa vivência, você não busca coisas para dizer, ou o que isso possa
lhe dizer, mas simplesmente exprimir o que acontece nessa vivência: aí, sim.

Mas, de outra forma, todo o resto não serve estritamente para nada, senão para alimentar o mental.
Então, é claro, se vocês se concentrarem na vivência muito facilmente vocês vão poder diferenciar a Presença

de tal Estrela, de tal Arcanjo ou de tal Ancião.
Porque, na vivência (não no querer compreender o que isso quer dizer, mas na vivência Vibratória, na vivência

da consciência) há, certamente, características, sabores, odores, que são diferentes.
É tudo.

Lembrem-se de que quando vocês deixam esse corpo, o seu cérebro não existe mais.
 E, no entanto, vocês compreendem tudo.



Porque vocês o vivem, não porque vocês o projetam no sentido de uma explicação. 
A explicação, por definição, será sempre dual.

Ela recorre a um quadro de referências, a uma noção de bem ou de mal, de útil ou de inútil.
Ela vai procurar sentido em qualquer coisa que não tem necessidade.

O único sentido é a vivência, sobretudo através do Canal Mariano.
Aqueles que têm a Onda da Vida percebem com extrema facilidade que se, por exemplo, vocês entram no

mental, na personalidade (porque, vocês se lembram, vocês podem passar de um ao outro quando o Absoluto
está estabelecido), vocês sabem instantaneamente se vocês são Verdadeiros com vocês ou não: porque a

Onda da Vida para ou reinicia.
E vocês não podem controlar, vocês não podem compreender.

Além disso, para a Onda da Vida, não se está nas mesmas estruturas que o Canal Mariano.
Está em algo que é de tal maneira evidente que «isso flui da fonte» como vocês dizem.

Não há perguntas a fazer.
Atentem ao Canal Mariano, a todos os contatos e às Comunhões que vocês estabelecem.

Elas não estão aí para lhes dar um sentido ou uma orientação.
Elas estão aí para permitir-lhes encontrar a sua multidimensionalidade.

É a única finalidade, a única utilidade.

***

Pergunta: recentemente, você tinha dito que cada um estava no seu lugar e que não havia mais
necessidade de mudar o lugar em que se vive. Hoje, eu não desejo permanecer no lugar onde moro e eu

gostaria de me reunir com vários Irmãos e Irmãs. O que você pensa disso?

Eu não penso nada, uma vez que as noções de agrupamento foram evocadas há pouco tempo.
Alguns Arcanjos lhes falaram disso (ndr: intervenção de ANAEL de 17 de agosto de 2012) (3).

Mas é preciso compreender bem que isso deve ser um impulso.
Mudar de lugar de vida não serve de nada.

Agrupar-se, é outra coisa, não é?
Não é uma vontade deliberada de se encontrar num local em vez de outro.

São antes mecanismos de facilidade, de facilitação, que se fazem, eu diria, ao acaso nos encontros.
Certamente que vocês vão descobrir, muitos de vocês, que há afinidades que são Vibratórias e não mais
afinidades corporais, emocionais ou mentais, que se traduzem, efetivamente, por essa noção de não mais

estar só.
Mas é preciso estar vigilante porque, claro, há momentos de agrupamento que são pedidos para momentos

específicos. 
Mas, é claro, vocês desejam antecipar um apelo mais intenso, para preparar, talvez, para antecipar, o apelo de

MARIA ou de não sei o quê.
Isso não tem nenhuma espécie de importância.

Agora, o que eu penso não tem nada a ver.
São impulsos e é muito simples. Se, para viver um agrupamento, ou mesmo uma mudança de lugar, você foge
de um lugar porque você não se sente no seu lugar, eu lhe responderia que você não pode estar no seu lugar,

senão no Interior do seu Coração.
Todo o resto é acessório.

Se você aceitar este princípio de começo, tudo o que se vai desenrolar não é a expressão de uma vontade,
mas resulta diretamente da lei da atração e da ressonância.

E resulta diretamente da implementação da Graça, que vai fazer tudo para que tudo se faça sem nenhuma
dificuldade, sem nenhuma barreira.

Nesse caso, faça.
Mas se houver oposições e barreiras, aí, é preciso colocar-se a questão.

Mas o impulso para este agrupamento é, verdadeira e efetivamente, uma energia particular do próprio fato do
nosso agrupamento com vocês.

Uma vez que nós estamos no seu Canal Mariano e nós estamos em vocês, cada vez mais, agora, em plena
consciência.

Mas o agrupamento deve ser, antes de tudo, uma noção que está ligada ao Espírito. 
Não ao deslocamento físico, não às afinidades, digamos, entre os seres, como tal, mas é uma afinidade

Vibratória que está além das convenções sociais, ou morais, ou afetivas.

***



Pergunta: é possível viver o dia-a-dia (comer, falar, etc.) na Última Presença?

Tudo depende de vocês.
É completamente possível.

Agora, há momentos, como isso foi dito, em que a Luz pode chamá-los e em que vocês estão quase em
estase.

Mas a Luz lhes permitirá, sempre, fazer o que é oportuno para vocês.
Alguns se tornam vegetais e outros, hiperativos.

Não porque eles o queiram, mas porque é a ação da Luz Vibral. 
Mas lembrem-se: quando a Luz os chamar, se vocês resistirem, vocês irão cada vez pior. 

Mas, colocado ao extremo, o Absoluto com uma forma não é concernido pelo que acontece nessa forma.
Ele está totalmente presente, mas o seu ponto de vista, como diria BIDI, não está no corpo.

Portanto, quer esse corpo coma ou quer esse corpo faça um esforço físico, quer esse corpo experimente uma
cólera, aquele que é Absoluto não está concernido.

Ele observa a sua personalidade agir.
Não é a mesma coisa.

Agora, se, para você, pessoalmente, viver esta Infinita Presença é necessário parar toda a atividade, então a
Luz, pela sua Inteligência, fará de maneira que tudo seja parado. 

Não é você que decide, no nível da personalidade.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o dodecaedro em cristal de rocha que foi proposto para desenvolver o
Canal Mariano?

Eu posso dizer, simplesmente, que o dodecaedro (como o cubo, como a pirâmide, como o que vocês
denominam esta geometria sagrada das formas perfeitas) está onipresente no universo.

Eu diria que, no mínimo, a forma menos perfeita dessas formas perfeitas é a redonda ou o círculo, que é um
princípio confinador.

Enquanto que, contrariamente ao que se poderia imaginar, quando se vê uma esfera, ou quando se vê um
cubo, poderia se dizer que o cubo é muito mais rígido, muito mais denso, muito menos harmonioso, porque

não, do que uma esfera. 
É totalmente falso.

Isso, isso vem da sua visão, que está invertida, devido à falsificação.
Portanto, existem formas geométricas que são mesmo independentes dos cristais, por exemplo.

Mas uma forma dada é uma onda de forma.
Vocês têm o exemplo das estruturas do que foi nomeado os Círculos de Fogo, que são estruturas hexagonais.

Vocês têm as pirâmides, é claro.
Mas toda forma tem um efeito; simplesmente este efeito não está inscrito na linearidade do tempo da Terra.

A forma tem um efeito que é muito mais sutil, muito mais alto em Vibração, mas não em energia: o que
chamamos de efeito de forma ou de onda de forma.

Estas formas geométricas perfeitas estão diretamente ligadas à estrutura, se eu puder me exprimir assim, tanto
da Fonte como das Dimensões, como do próprio Absoluto, que está além de toda estrutura.

Portanto, o dodecaedro, isso quer dizer o quê?
Vocês têm quantas faces, se vocês souberem contar? (ndr: 12).

Vocês têm quantas Estrelas? (ndr: 12). 
Aí está.

Pode-se fazer geometria assim, ou gematria, na cabala, mas bom, isso alimenta o mental.
Há uma explicação Vibratória.

A forma vai ressoar, em vocês, porque nós estamos em estruturas Vibrais.
Nós sempre diferenciamos a energia do prana, do éter da Terra, das forças etéreas e da fusão dos Éteres que

revelou a Luz Vibral, que não tem nada a ver com uma circulação de energia, tal como ela é concebida no
magnetismo e em tudo o que é energético.

A forma interage na estrutura Vibral e, portanto, na Luz Vibral.

***

Pergunta: a necessidade crescente de solidão que eu sinto, é uma fuga?



É diferente, cara amiga, segundo cada alma.
Há almas que têm necessidade de estar sós, sobretudo neste período.

Há outras, como se viu há pouco, que sentem um apelo para o agrupamento e há as que oscilam entre os dois.
Vocês são profundamente diferentes, cada um, por enquanto.

O apelo da Luz, para vocês, é talvez ficar na natureza, não falar durante o dia.
Para outros, o apelo da Luz vai ser de se reunir, de trocar as Comunhões e as Vibrações.

Não há normalidade ou anormalidade, nisso.
Os impulsos da Luz, como eu dizia há pouco, são profundamente diferentes para cada um, sobretudo em

relação a essa noção de solidão. 
Mas aquele que está no Absoluto ou na Infinita Presença, nunca está só.

Jamais.

***

Pergunta: algumas pessoas não poderão viver o Despertar?

De fato, 80 por cento da humanidade. 
Em nome de que vocês querem que alguém Desperte, se ele não quer Despertar? 

Toda a Terra está Liberada.
Toda a Terra vai para a Luz.

Não há nenhum meio de se subtrair disso.
Portanto, é mais do que um Despertar.

É um Despertar estrondoso.
Mas aquele que vê isso e que não quer Despertar, o que é que se pode fazer?

Podemos torturá-lo para que ele Desperte?
Então, onde está a Liberdade?

Vão perguntar, na rua, quando vocês dizem a alguém: “você Despertou?”.
Ele vai dizer: “estou em pé, eu ando”, mas ele não vai compreender nada do que vocês vão dizer.

Não se esqueçam de que vocês não têm, todos, a mesma origem, a mesma Vibração, o mesmo destino.
Não é porque se diz (e é a verdade) que vocês estão frente a um Desconhecido que jamais existiu sobre a

Terra, que vocês vão ser todos Liberados, que vocês vão, para tanto, aceitar. 
Nós jamais dissemos isso.

E por que vocês querem partir em férias com todo mundo?
Há seres que estão destinados, porque eles querem isso, permanecer na matéria. 

E então?
Não é todo mundo que aspira à Luz. 

Todo o mundo não aspira à Liberdade.
E isso não é uma questão de programação.

Não há nada de exterior a nenhum ser humano que possa evitar ou impedir o Despertar. 
Mas existem polaridades da alma.

Como disse, há mais de um ano, MA ANANDA MOYI (ndr: ver as intervenções de 20 de maio de 2011 e de 21
de agosto de 2011 (4)), há almas que são atraídas para a matéria.

E, aliás, há muitos espiritualistas que estão persuadidos de que tudo acontece, mesmo depois, na matéria.
O que é que se pode fazer?

Então há uma programação, mas a programação é coletiva.
Nós lhes explicamos longamente: é o ‘sistema de controle do mental humano’, é o confinamento, a falsificação.
Nós lhes dissemos desde muito longo tempo: o que é que faz com que nós ficássemos confinados tão longo

tempo?
A possibilidade de romper o sonho coletivo, isto é, de quebrar esse ‘sistema de controle do mental humano’. 

Então, isso sim, é um programa, mas é um programa coletivo.
O indivíduo tem a Liberdade em relação a isso. 

Mas as mesmas Liberdades se exercem dos dois lados.
Há aqueles que vão ver a Luz, que vão viver essa Luz, que vão se lembrar de quem eles eram: é o Julgamento

Final.
E aqueles que, para tanto, com toda franqueza, não quererão essa Liberdade.

Aquele que jamais conheceu a Liberdade, que nasceu em prisão e que vive em prisão, aquele que jamais viu a
luz do Sol, que está no escuro desde seu nascimento, primeiramente, vai ser cego.



Mas se vocês o fazem sair das suas condições de vida habituais, isso se chama o desconhecido.
E quem lhes diz que ele vai aceitar?

E por que aceitaria?
E por que isso seria uma obrigação?

O que é obrigatório é a passagem pela Luz. 
Agora, falar de Luz a alguém que está em sua vida a mais comum que seja, mesmo que tenha o coração na

mão: não há nenhum meio de vocês dizerem que ele tem necessidade de Luz.
Falem a uma criança sobre a Luz do além.

Se ela estiver na espontaneidade, ela não vai compreender o que vocês lhe dizem.
Só a programação, ela não diz respeito a um indivíduo: era a programação coletiva do confinamento.

***

Pergunta: qual é a proporção de seres Despertos na Terra no momento atual?

Isso depende do que se entende por Despertar. 
Porque, com a intensidade da Luz Vibral, desde uma dezena de anos, há seres que, de um dia para o outro, se

encontram não mais separados e vão falar de Despertar.
Nós sempre insistimos que o Despertar, não é a Liberdade.

O Despertar, não é a Liberação.
É a tomada de consciência de que não se está mais limitado a esse corpo.

O que já é enorme.
A proporção de despertados, como eu disse há pouco, é 80 por cento da humanidade que ainda dorme.
E vocês têm a impressão, quando vocês olham ao redor, que esses 80 por cento da humanidade estão

interessados na alma, no Espírito, na Luz, ou no que quer que seja mais do que viver aqui?
Muitos (lembrem-se do que nós lhes dissemos), muitos seres buscam a Luz para nutrir a sua própria

personalidade, para se tranquilizarem porque eles têm medo.
Mas fundamentalmente, quando nós vemos os casulos de luz desses seres, nós vemos bem o que ocorre.

Eles captam a Luz para eles, não para se tornarem Transparentes, mas para se alimentarem no sentido de se
apropriarem.

Mas vocês não podem ser Luz enquanto vocês quiserem se apropriar do que quer que seja.
Parece-me que, sobre a Terra, o que domina, ainda que por pouco tempo, é o instinto de propriedade, não é?:
o meu jardim, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, o meu carro, o meu terceiro olho,

o meu chakra do coração, etc..
Agora, o importante não é saber qual é a proporção de seres que estão Liberados ou que vão se Liberar, que

estão Despertos ou que não estão Despertos porque, definitivamente, no momento em que o Absoluto está aí,
vocês sabem muito bem que esse mundo não existe mais.

Agora, se houver aí quem deseja permanecer no sonho e continuar a sonhar, eles irão sonhar noutro lugar.
É todo o paradoxo: tanto a Liberação, como o Despertar, ocorrem nesse corpo, por que esse corpo, mesmo

desaparecendo, deve ascensionar ao mesmo tempo que a sua consciência.
Mas isso necessita do paradoxo seguinte: aceitar plenamente e integralmente a encarnação, ver onde está o

jogo enganoso da encarnação e, ao ter visto isso, sobretudo não rejeitar esta vida.
Porque, se vocês rejeitarem esta vida (e é aí que pode haver gente que vai pular na oportunidade quando

falamos de Abandonar o Si, de renunciar a tudo o que faz a vida), isso seria um erro magistral.
Nenhum de nós jamais disse isso.

Houve impulsos para mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar um monte de coisas, mas
são os impulsos da Luz.

Mas cuidado para que não sejam sugestões do seu mental que quer estar na negação da vida.
É a transcendência da vida, a Liberação.

É ver claro.
Ver claramente o que é a Ilusão, mas sem para tanto se prender à Ilusão porque, se vocês se prenderem à

Ilusão, vocês a reforçam.

***

Pergunta: os seres que vão passar à 3D Unificada, vão reviver o ciclo de encarnações?

Isso é muito diferente. 
Há seres que são levados com seus corpos para se estabelecerem em outros sistemas solares.



A grande maioria ressuscitará, portanto, morrendo: o que vocês denominam morrer, mas que não é uma morte,
é um Despertar porque a Luz está aí.

Enquanto que, quando nós morríamos (exceto para os seres Liberados), nós deixávamos esse primeiro frasco
para entrar no segundo frasco.

Mas não era mais Liberdade do que aqui, ainda que fosse mais leve.
E nós jamais lhes escondemos o que chegava.

Seria talvez tempo de percebê-lo, não é?
Então, o ponto de vista da lagarta, é dizer que é a extinção total de toda a vida.

E a lagarta tem o direito de dizer isso e de não vê-lo.
A Borboleta (ou quem já se tornou borboleta ou está prestes a se tornar), ela vê o quê?

A Liberdade.
Portanto, vocês veem segundo o ponto de vista, não é a mesma coisa.

Há quem queira chamar isso de morte, e outros que vão chamar verdadeiramente de Ressurreição e de
Nascimento.

***

Pergunta: a Luz vai ainda aumentar e Liberar todos aqueles que o desejarem?

A Luz aumenta a cada dia. 
Chegará um momento em que ela vai se tornar muito evidente.

Eu os remeto ao que disse o Arcanjo MIGUEL há pouco tempo (ndr: ver a intervenção de 18 de Agosto de
2012) (5), que ninguém mais poderá colocar em dúvida o que está aí, quer queira ou não.

Agora, lembrem-se do que eu disse: vocês não podem Liberar aquele que não quer ser Liberado.
Vocês estão Liberados do confinamento.

Vocês estão Liberados da Ilusão.
Mas aqueles que, apesar disso, quiserem persistir em um mundo de carbono, irão para o que se chama de 3D

Unificada.
Isso quer dizer que eles serão reconectados ao que eles são, mas haverá (devido às estruturas denominadas

Véus, corpos sutis) uma necessidade de purificar esses corpos sutis.
Mas se vocês quiserem, há muitas formas de ascensão, de translação...

É a mesma coisa quando vocês morrem: vocês podem morrer de múltiplas maneiras.
 Todas as mortes valem a pena?
Tudo depende do ponto de vista.

Uma vez do outro lado elas valem a pena, mas não valem a pena antes.
Aquele que morre durante o sono, com uma invasão de sangue na cabeça, é abençoado.

Aquele que morre após uma agonia extremamente longa, do ponto de vista da personalidade, é muito difícil.
Do ponto de vista da alma e do ponto de vista do Espírito, era necessário, para aquela alma, para se preparar.

O resultado é o mesmo, não é?
Mas as condições não são as mesmas.

***

Pergunta: no astral, após um coma, é verdadeiramente possível viver um sentimento de Libertação, de
infinito?

Sim. Retornando, sim. 
O que é que acontece? 

Vocês sabem que vocês não são esse corpo, desde que vocês o vivenciaram. 
Assim, mesmo em outro frasco, é necessário compreender que ele é mais leve do que o primeiro frasco.

Aliás, todos aqueles que saem no astral (e não no Estado de Ser) lhes descrevem a impressão de entrar em
um cadáver quando eles retornam a esse corpo físico.

E fora, há realmente um sentimento de Liberdade porque a densidade não é a mesma, mesmo se for sempre
terceira Dimensão.

Então, efetivamente, todas as pessoas que estão em coma ou aqueles que têm uma boa experiência (porque
há as que são ruins), trazem um sentimento de Liberdade de que a Verdadeira Vida não está nesse corpo, de

que em outros lugares é melhor, de que a morte está aqui e de que lá está a Vida.
Mas isso permanece como coisas intermediárias.



É a mesma coisa quando vocês passam de um estúdio de seis metros quadrados, para uma casa de cem
metros quadrados: isso lhes parece gigantesco.

Mas aquele que passa de cem metros quadrados a quinhentos metros quadrados, também acha isso
gigantesco.

Para aquele que vivia em seis metros quadrados, é mesmo inconcebível.
A percepção Vibratória, a percepção da consciência não são as mesmas.

O sentimento de Liberdade e o sentimento de Amor existem no astral, porque o Amor ali, obviamente, é em
quantidade mais importante do que aqui, neste Plano, aqui deste lado do Véu, aí onde vocês estão.

Mas a Liberdade, ela não está ali.
Isso dá um sentimento de não separatividade, de não separação, pelo simples fato de ver a Luz ao longe, para

aqueles que a veem.
Mas esta não é a Verdade, tampouco.

Vocês têm um monte de seres ditos espirituais que são persuadidos de que eles estão maravilhosamente bem
neste mundo, de que tudo está em seu lugar, de que suas vidas são magníficas.

Estes, vocês acreditam que eles vão Despertar um dia?  
Um dia, mas mais tarde, é a escolha deles.

Vocês não podem despertar ninguém, sobretudo aqueles que não querem.
Então é claro, eles vão empregar as mesmas palavras: Amor, Luz.

Eles vão lhes falar de compaixão, de fraternidade. Eles vão lhes falar de energia.
Lembrem-se: qual é sua finalidade?

Cabe a vocês verem.
Há quem gostaria que a liberdade fosse aqui, sobre esta Terra, que se confinasse todos os ímpios e que a

Terra se tornasse um paraíso e que fossemos apenas seduzidos pela beleza do Sol.
Certamente que é preciso ficar fascinado pela beleza do Sol, e eu fui o primeiro quando estava encarnado.

Certamente que é necessário estar totalmente em harmonia com o que há ao nosso redor.
Mas é aí que está a verdadeira questão: qual é a finalidade, aqui como em outros lugares, da encarnação, em

um mundo de carbono?
Se vocês quiserem ficar, por uma infinidade do tempo, nas mesmas leis de carbono, Unificadas, vocês são

livres. 
Ser Absoluto, há essa tensão, essa sede inextinguível, não de fazer vir a Luz, aqui mesmo, se vocês a tiverem

Ancorado e Semeado.
Uma vez que isso foi ancorado e semeado, uma vez que isso germinou, é necessário que isso dê uma flor.

Assim, muitos consideram que a flor deve estar sobre esta Terra, que vocês pertencem à Terra.
A Terra não lhes pertence mais do que vocês pertencem a ela.

Este corpo é procedente da carne da Terra, com sua história, com suas memórias.
 Mas será que vocês São isso?

Será que vocês acreditam ser isso?
Mas vocês são Livres.

Não melhor.
Não demais.

É simplesmente a consciência, aí onde vocês estão, que decide.
Todo o mundo está Liberado porque todo o mundo está Liberado do confinamento, mas, apesar disso, muitos

seres humanos não querem esta Liberdade.
Porque, para eles, a liberdade é estar encarnado.

Eh, sim, eles não conhecem o outro lado.
Mesmo aquele que foi ao astral (seja por experiências de morte iminente, por um coma), mas que não foi além

do “chamariz” (“miroir aux alouettes” - a expressão significa algo que serve como isca para em seguida
prender cotovias) da luz que se vê ao longe, não pode saber o que há por trás. 

Enquanto vocês não viverem outra coisa, enquanto vocês não pensarem ali (mesmo sem o conhecer),
enquanto vocês não tiverem essa sede...

Se vocês têm sede de se encarnar, se vocês têm sede de viver coisas na matéria, onde está o problema?
Mas eu lhes garanto que, da nossa visão, esse não é verdadeiramente o mesmo destino.
Eu já disse antes: por que vocês querem que todo mundo vá de férias ao mesmo lugar?

Em nome de quê?

***

Pergunta: para aqueles que vão ascensionar, existirá uma hierarquia relacionada à sua evolução?



Qual hierarquia? 
Essa palavra de novo? 
Mas não há evolução. 

Há a ilusão de alguma coisa. 
Há um desdobramento infinito da Vida.

Vocês estão encarnados e vocês têm o hábito de obedecer ao papai, à mamãe, a este, àquele, às regras
sociais, morais, às leis.

Mas isso, isso não existe nas outras Dimensões.
Ninguém é superior a ninguém.

Portanto, essa noção de hierarquia não quer dizer estritamente nada.
É uma projeção do seu quadro de referências, no qual vocês vivem, sobre as outras Dimensões.

Vai por si mesmo: você verá que não há METATRON ocupando um lugar lá, e depois você o ocupando aqui.
Isso não existe.

Acreditar ainda que vocês vão encontrar estruturas hierarquizadas, acreditar que vocês vão encontrar as
mesmas circunstâncias e condições de vida que vocês conhecem no confinamento, simplesmente um pouco

mais leves, mostra apenas que vocês não foram ao outro lado.
Quando lhes falamos de Autonomia e Liberdade, como o IRMÃO K (ndr: ver a intervenção de 1º de Abril de

2011) (6), quando lhes falamos dos ferrolhos da Ilusão, vocês ainda estão persuadidos de que vão encontrar
casas e um papai e uma mamãe, filhos. 

Isso não quer dizer nada: são apenas projeções.
Quando vocês ficam na prisão e vocês não conhecem nada mais, vocês só podem supor que fora será

parecido.
É sempre o mesmo princípio: vocês sempre definem algo em relação ao que vocês conhecem.

Mas isso foi explicado de múltiplas maneiras: o desconhecido não pode ser conhecido, deste lado aqui em que
vocês estão.

Portanto, vocês estão (como dizer?) submetidos a construir hipóteses.
E por que não saber também se há carros?

Tudo é criado e agenciado pela Inteligência da Luz.
O tempo não existe.

 O espaço não existe.
As Dimensões são apenas subdivisões artificiais que são bandas de frequências.

Um pouco como quando vocês veem um arco-íris: a difração da Luz os faz acreditar que há uma banda que é
violeta, uma banda que é vermelha, etc..

Mas isso é artificial.
A Embarcação de Luz é vocês.

A nossa Embarcação, a nossa, o que é?
Vocês acreditam que é de metal com parafusos?

É o agenciamento da Luz em relação a uma arquitetura temporária, que foi construída, de 24 Nobres Anciãos
(ndr: os 24 Anciãos ou Melquizedeques), cujo objetivo é criar e canalizar (nós também, em nosso nível) certo

número de elementos que favorecem colocar em operação a Liberação.
Isso é tudo.

Mas mesmo se isso for uma forma, para vocês, visível, mesmo se isso parecer gigantesco, isso é apenas a
Luz.

A intenção cria a forma.
Mas se vocês quiserem construir casas e carros, lá no alto, vocês vão ter algumas pequenas preocupações.

É como se vocês me perguntassem se as camas são macias lá em cima.
A única hierarquia é a organização Inteligente da própria Luz.

***

Pergunta: pode-se acolher mais Luz quando se está no estado de Presença?

Não. 
Isso é na Transparência do Absoluto.
Na Presença, há ainda um observador.

Há ainda alguém que se deleita com a Luz que é vivida.
Há muitas transformações que ocorrem, é claro: nós falamos disso durante anos.

Mas vocês são Luz.
É o momento em que vocês percebem que não há nada a acolher.



É o momento em que vocês percebem que tudo isso é apenas uma existência relativa.
 É naquele momento que vocês se tornam Luz e o que os chamamos de Libertadores.

Simplesmente, são aqueles que se tornaram muito Transparentes (eu creio que o Mestre PHILIPPE lhes falou
ontem) que se tornam os menores (ndr: ver a intervenção de 28 de agosto de 2012) (7).

Hoje, há muitos seres que param no caminho porque eles encontram o quê?
Eles encontram a Luz.

Quando alguém encontra a Luz, o que é que acontece?
Ele quer, sobretudo, não ser Transparente.

Ele quer, sobretudo, deleitar-se, alimentar-se, dessa Luz. 
E, aliás, isso desencadeia o Si, o Despertar, mas isso nada tem a ver com a Transparência do Absoluto.

Portanto, enquanto houver uma vontade de viver essa não separatividade, o que quer dizer, o instante presente,
HIC e NUNC, como disse o Arcanjo ANAEL, há algum tempo, e de se instalar nessa Luz porque nos deleita,

nos alimenta (ndr: ver intervenção de 17 de outubro de 2010) (8)...
Era o que eu fazia todas as manhãs, em minha encarnação, com o Sol.

E isso nos dá fôlego para o dia inteiro, e isso transforma muito as coisas.
Isso alivia a personalidade.
As emoções desaparecem.

O mental pode desaparecer, por vezes.
Isso é o Despertar, mas não é a Liberação.

Não é a Liberdade.
Tudo isso foi explicado, realmente de maneira extremamente precisa, desde o mês de fevereiro.

E como eu disse, há muito tempo: o Choque da Humanidade, a Separação das Humanidades, ela vem desta
diferença de ponto de vista.

Qualquer um que esteja instalado na sua Presença, ele se sente bem, ele contempla a sua própria Luz.
Portanto, há algo que contempla.

Há uma consciência, uma supraconsciência.
Isso se chama o Despertar.

Essa pessoa, ela pode ficar aí, como ela quiser, durante um tempo muito longo.
E depois entre esses seres, há os que aceitam fazer esse Abandono, esse Sacrifício.

Aí está a Liberação.
Não antes.

É claro, ainda uma vez, o acontecimento final, que eu nomeei “a grelha planetária”, é a Liberação total da
Humanidade.  

Mas, a título individual, a falsificação não poderá nunca mais se reproduzir.
Mas vocês podem decidir conservar uma vida futura em um corpo de carne, mas Unificado.

E isso, é em função, não da decisão.
Nós sempre lhes dissemos, porque, se perguntarem a todos se vocês querem a Luz, vocês todos vão

responder: “Sim”.
Mas vocês sabem muito bem que todos vocês não vivem as mesmas coisas.

Que há quem esteja instalado no Si.
Outros que vivem experiências do Si.

Outros que estão instalados na Infinita Presença.
E outros que se tornam o Absoluto.

Será feito exatamente segundo a sua Vibração.
Mas, novamente, as circunstâncias dessa Transição, dessa Ascensão, dessa translação Dimensional (vocês

podem empregar uma quantidade de termos), é profundamente diferente para cada um.
É por isso que nós temos falado dos apegos, de se liberar de tudo o que é conhecido, de viver as Portas, as

Estrelas, as Coroas Radiantes, o Manto Azul da Graça, o Canal Mariano, a Onda da Vida.
Há muitas definições da Liberdade e essas múltiplas definições da Liberdade são em função do que vocês

conhecem no que lhes é conhecido (nesse momento, não é a verdadeira Liberdade), ou seja, há uma ruptura e
essa ruptura os conduz a ser Absoluto. 

E ali, vocês não podem nunca mais se enganar.
Vocês sabem o que é a Liberdade.

Vocês o sabem porque vocês o vivem, mesmo vocês estando limitados por um corpo.

***

 Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e lhes proponho Comungar no Fogo, alguns momentos. 
Eu lhes digo até muito em breve.

... Partilha do dom da Graça ...

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

1 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
*

2 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
*

3 – ARCANJO ANAEL (17.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-17-de-agosto-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-17-de-agosto-de-2012-autresdimensions
*

4 – MA ANANDA MOYI (20.05.2011 e 21.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/05/ma-ananda-moyi-20-de-maio-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-4

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-21-de-agosto-de-2011-

autresdimens
*

5 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-18-de-agosto-de-2012-autresdimensions-com-
audio

*

6 – IRMÃO K (01.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de-2011
*

7 – PHILIPPE DE LYON (28.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012-autresdimensions
*

8 – ARCANJO ANAEL (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-22-17-de-outubro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-17-de

http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-17-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-21-de-agosto-de-2011-autresdimens
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-17-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-18-de-agosto-de-2012-autresdimensions-com-audio
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/05/ma-ananda-moyi-20-de-maio-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-22-17-de-outubro-de-2010.html
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~ RESISTÊNCIA ou TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes, Bem amados Libertadores, permitam-me, se isso lhes for possível, Comungar com

vocês.
Eu me apresento a vocês a fim de, se isso for possível, esclarecer ainda mais a noção de Transparência e,

particularmente, da Transparência ao Amor e à Luz.

*** 

A Luz Vibral foi apresentada a vocês, por alguns de nós já, desde vários anos do seu tempo, para outros, isso
é muito recente.

Muitos elementos se desenrolaram, neste corpo que vocês habitam, e lhes permitiram viver algumas
modificações, algumas transformações da consciência, visando descobrir a Verdade Absoluta sobre a sua

natureza, sobre a sua essência.
Vocês São Luz e vocês São Amor.

Realizar a Transparência é não mais interferir ou modificar o que atravessa vocês (que isso venha de cima, que
isso venha debaixo, que isso venha do seu coração).

A Transparência é um estado onde nada pode parar, onde nada pode frear esta travessia da Luz.
Além desta travessia da Luz, restituindo-os ao seu Estado de Ser, à sua essência, à sua natureza, há, nisso, a

possibilidade de deixar viver, neste mundo onde vocês estão, o efeito da Luz, pela ressonância, pela
redescoberta da sua essência.

Isso, naturalmente, podendo traduzir-se de diferentes modos, que um deles lhes foi falado, em várias
ocasiões, chamado de Morada da Paz Suprema.

A Luz os chamou, de diferentes formas, a Luz os modelou (ou, mais exatamente, remodelou) à imagem do que
vocês São, na Eternidade.

Presente na superfície deste mundo existe, simplesmente pela sua Presença (e qualquer que seja a sua
Presença sobre este mundo), um princípio inerente à Sombra e à falsificação, que é justamente ser uma
sombra, ou seja, um reflexo ou, ainda, uma projeção ou, se vocês preferirem, uma consciência separada,

separando o que ela parece ser, com o conjunto dos seres, com o conjunto das consciências.
A fusão dos Éteres, a liberação do Sol e da Terra, permite-lhes viver, cada vez mais numerosos, a não

separação, a não dualidade, e encontrar algo de novo.
O que se desenrola sobre esta Terra, e que se amplifica doravante a cada dia, em vocês como no exterior de

vocês, vai chamá-los, de maneira cada vez mais premente, a se estabelecerem na Transparência.
A Transparência é o estado da consciência (qualquer que seja) que não procura mais modificar, interferir, frear

ou limitar a Luz que atravessa vocês.
A Luz atravessando vocês, além da sua transformação, restitui-os ao que vocês São, como eu disse: Amor e

Luz.

*** 

A Inteligência da Luz, o seu ordenamento em meio à Liberdade e à Autonomia, permite-lhes fazer, agora, o
aprendizado da Liberdade, o aprendizado da Transparência total.

O que se desenrola, em vocês, no cenário específico da sua vida, em todos os seus aspectos, mostra a
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vocês, de maneira cada vez mais significativa, cada vez mais evidente, o que atua, em
vocês: resistência ou Transparência.

A resistência implica na aplicação dos mecanismos ligados à personalidade e chega, portanto, a frear ou a
ocultar a sua Transparência.

O Abandono do Si (como esse foi o caso para o Abandono à Luz, desde alguns anos) leva-os, por fases
sucessivas ou de maneira brutal, para os últimos entre vocês a se Despertar, a viver a alquimia da Luz,

permitindo dissolver as diferentes sombras ligadas à sua Presença sobre esta Terra.
A Luz Vibral não tolera e não deixa expressar qualquer sombra: isso é chamado de Transparência.

O que vocês têm a viver, de maneira pessoal e individual, apenas está aí para fazê-los descobrir a sua Verdade
Última, esta Verdade Absoluta que os conduz à Morada da Paz Suprema.

Dessa maneira, além do que lhes foi expresso, por diferentes vias, referente ao Amor ou ao Medo, referente ao
que eu exprimo em relação à resistência ou à Transparência, isso vai levá-los a ver (não mais somente saber, e

além de viver) o que vocês são, nesse instante presente.
Isso se desenrola neste corpo que vocês habitam.

Isso se desenrola na sua personalidade, exprimindo-se ainda pelo próprio fato da sua presença.
Isso se desenrola em meio à Unidade.

E isso os conduz, não progressivamente ou de imediato, durante este período precedendo o Apelo de MARIA,
a posicionar-se em uma Transparência e uma evidência, cada vez mais flagrantes, para muitos de vocês.

*** 

A Transparência, além da Morada da Paz Suprema, convida-os a deixar passar a Luz, a deixar passar o que
vocês São, sem ali se opor à menor resistência da própria pessoa em meio à expressão da sua personalidade.
O que é chamado a se desenrolar no nível coletivo, mesmo se vocês souberem disso, vocês ainda não o viram

de maneira coletiva e, para alguns de vocês, vocês o vivenciaram no que é denominado a Liberação do
Absoluto com forma.

A Passagem, a Transição e a Ascensão são um processo que, a um dado momento deste tempo ultracurto
que os separa deste acontecimento, irá levá-los a viver, realmente, nesta carne, nesta consciência e no que

pode restar da personalidade, a ação da Transfiguração da Luz, a ação da Ressurreição da Luz.
Este reconhecimento faz de vocês seres Liberados.

A Liberação da Terra é total.
O que se desenrola nos seus céus, e o que irá se desenrolar vindo do núcleo cristalino da Terra, de maneira
sincrônica à chegada da irradiação central da galáxia, assim como à presença de Hercólubus nos seus céus,

será, para vocês, a ocasião de viver o Apelo Absoluto da Luz.
A partir do momento em que vocês perceberem esta Onda, esta Vibração (vindo de cima, debaixo, no meio do

seu corpo), impedindo-os, de qualquer forma, de reagir, de agir e de exprimir a menor emoção, ser-lhes-á
conveniente, naquele momento, alinhar-se e permanecer aí onde vocês estão para viver a efusão final da Luz.
O que está chegando do Céu, além das partículas Adamantinas, é uma irradiação da Luz branca que lhes será

visível aos olhos de carne, que lhes será perceptível em cada uma das células do seu corpo, como no conjunto
das suas consciências, da personalidade, da Unidade, ou ainda no nível da não consciência absoluta.

A Luz vem regenerar, ela vem ressuscitar, na Glória da Luz, o que vocês São, além das aparências, o que
vocês São, além da consciência limitada e separada.

Absolutamente nenhuma consciência, absolutamente nenhuma forma, absolutamente nenhum átomo deste
sistema solar e desta Terra, poderá extrair-se de maneira alguma desse Fogo regenerador.

O Fogo é o Espírito, o Fogo é a Água do alto vindo batizá-los além do Espírito, devolvendo-os à sua
integridade, devolvendo-os à sua Transparência.

*** 

Descobrir a Transparência (que isso seja de maneira brutal ou progressivamente) irá levá-los, em um tempo
extremamente breve do tempo terrestre, a descobrir, se isso já não ocorreu, a Morada da Paz Suprema.

Só a localização da sua consciência, naquele momento, poderá ser uma resistência à Transparência que se
restabelece.

Vocês terão a oportunidade e a ocasião de descobrir, por vocês mesmos, por essa vivência da Luz vindo do
Céu e da Terra, o que se desenrola nesse corpo, o que se desenrola na sua consciência.

A própria localização da sua consciência irá condicionar, nesses momentos específicos, o futuro da sua
consciência além deste corpo.

A intervenção dos Anjos do Senhor irá se tornar cada vez mais patente nos locais geofísicos submetidos às
perturbações dos Cavaleiros do Apocalipse.

Aí onde vocês vão estar, se essas terras onde vocês estão viver a ação de um elemento, estejam certos de
que os Anjos do Senhor (sob forma visível, tanto nas suas Embarcações Unificadas, como no seu aspecto

físico) estarão ao lado de vocês, assim como nós estamos ao seu lado, de maneira cada vez mais sensível, de
maneira cada vez mais perceptível e de maneira cada vez mais lúcida.



*** 

Desta Comunhão resulta o desaparecimento das camadas isolantes, individuais, que podem ainda existir em
vocês, devido a restos da separatividade.

O fim dos envelopes isolantes do sistema solar, desta Terra como de vocês, assinala a destruição final do que
é nomeado o corpo causal, queimado no Fogo do Espírito e na Água do alto.

O que vai ocorrer será anunciado a vocês, o que vai ocorrer será perceptível, qualquer que seja o local da sua
consciência.

Isso irá engendrá-los na Eternidade e vocês serão restituídos à Luz que vocês São.
Dessa maneira, então, não existirá mais discernimento possível entre o que vocês São, onde vocês estiverem,

e a Luz que se revela aos olhos do mundo.
Este acontecimento irá ocorrer no momento oportuno.

Vocês serão informados, ao mesmo tempo pela ação dos Cavaleiros do Apocalipse, ao mesmo tempo pela
ação em meio às suas células, como em meio à sua consciência e, sobretudo, pela nossa Comunhão.

*** 

Nós os convidamos então, todos, para cultivar a sua Paz, para posicionar-se em um espaço onde não existe
qualquer questionamento sobre o seu futuro, porque vocês se tornam de novo o que vocês jamais cessaram

de Ser, além da aparência e da projeção da consciência, em meio a este mundo.
O convite da Luz, nesta fase final, não sofre qualquer distorção.

Não que esta distorção pudesse vir de um medo, mas, muito mais, que a sua consciência não esteja, naqueles
momentos, fixada, centrada, polarizada, no evento que se desenrola, que ninguém sobre esta Terra poderá

ignorar ou evitar.

*** 

Instalem-se na Paz.
Instalem-se na Transparência.

Instalem-se na meditação.
Instalem-se na Alegria.

Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, sobre este mundo, qualquer que
seja o estado deste corpo, neste mundo, vocês nada são de tudo isso: vocês são a aparência, a Verdade Está

em outros lugares.
Se vocês aceitarem esse princípio, vocês irão vivê-lo: vocês irão passar do saber ao ver, vocês irão passar do

ver à vivência.
A preparação do Céu e da Terra, a preparação das suas estruturas, a preparação realizada por nós, Arcanjos,
pelos novos Conclaves constituídos pelos Anciãos e pelas Estrelas, assim como o conjunto da Confederação

Intergaláctica da Luz, têm-se pronto.
Vocês devem, do mesmo modo, terem-se prontos.

Manter sua casa limpa porque “ele virá como um ladrão na noite”.
Vocês estão nesse momento.

Isso não deverá deixar, em vocês, qualquer sombra, nem qualquer dúvida sobre a realidade do que vocês
vivem.

A única dúvida, a única interrogação, como vocês irão se aperceber disso, apenas pode vir, em última análise,
da parte separada, da aparência de quem vocês são, sobre este mundo.

Isso, mesmo se por enquanto isso lhes parecer impensável, mesmo se isso lhes parecer uma hipótese, é,
para nós, uma certeza.

A Liberação do Céu e da Terra foi realizada.
Nós sempre dissemos que é a própria Terra que ia decidir o momento da sua translação Dimensional.

Esse momento chegou.
O alinhamento com o Centro Galáctico, com a FONTE, as modificações da velocidade de Hercólubus, fazem

com que esse momento fique inscrito em um futuro extremamente próximo, se isso não for iminente.

*** 

O Apelo da Luz, o Apelo à Transparência (além do aspecto Vibral percebido onde quer que seja no corpo de
vocês), irá se transformar no que eu denominaria (e que lhes foi descrito pelo Ancião UM AMIGO) o terremoto
generalizado da Terra (das estruturas ilusórias da Terra), assim como do seu corpo de carbono, e irá traduzir a

transmutação alquímica final chamada, desde alguns anos por JOFIEL, de Obra no Branco (ndr: sua
intervenção de 20 de dezembro de 2008) (1).



*** 

Isso acontece agora.
Alguns, entre vocês, vivenciaram, e vivem ainda, o Absoluto com forma.

Outros, entre vocês, estão estabelecidos em meio ao Si, cujos marcadores lhes são conhecidos.
Independentemente do que vocês são, nesse instante presente, o que a Luz irá desencadear, no momento
dela (que é sincrônico àquele da Terra), deverá chamá-los, não a alguma reação, mas, muito mais, para se

estabelecerem na Paz.
Preparem-se pela meditação.
Preparem-se interiormente.

Não há nada do que fugir, não há qualquer situação correspondendo, durante este período, muito
precisamente, ao que vocês próprios acreditaram, neste mundo, como afastamento ainda mais extremo da Luz.

*** 

Isso poderia corresponder ao Apelo de CRISTO tal como apresentado no Apocalipse de SÃO JOÃO.
O conjunto dos marcadores, além do aspecto Vibral do Apocalipse de SÃO JOÃO, desenrola-se sob os seus

olhos.
Só aquele que não quer ver a ação da Luz, por enquanto, não irá vê-la.

Mas, bem depressa, a chegada dos primeiros sinais do Céu à visibilidade usual (e não mais escondido de
vocês pelos meios técnicos atuais) irá lhes permitir adaptar-se no caminho que vocês seguiram.

Resta-lhes conscientizar que não há mais caminho, que há apenas que estar na Transparência, no Absoluto, no
seu estado além de todo estado.

Vocês não poderão, em nenhum momento, evitar apreender e compreender o que acontece.

*** 

Naturalmente, por enquanto, quaisquer que sejam os seus estados Interiores, qualquer que seja a sua
consciência, existe, pelo fato da perpetuação das condições rotineiras (pelo menos, para vocês, nesta parte do

Ocidente), uma espécie de perenidade ou de usualidade que vem, por vezes, fazê-los colocar questões.
Eu os convido, então, a se lembrar do que nós sempre lhes dissemos, uns e outros, de que quanto mais o

tempo fosse encurtado, mais vocês iriam ganhar em tempo para preparação, e mais vocês iriam ganhar para o
estabelecimento da Paz.

Isso foi realizado, como vocês sabem, pelo trabalho notável de vocês, uns e outros, no nível onde vocês estão.
Hoje, o chamado pelo seu primeiro nome, a percepção e o fortalecimento da percepção do Canal Mariano, já

são convites para entrar em Comunhão, em Fusão e, se possível, em Dissolução.
Da sua capacidade para manifestar a Dissolução, vocês irão aliviar o choque da humanidade, de maneira cada

vez mais visível e cada vez mais nítida.
Independentemente das reações que possam existir para aqueles que irão entrar em resistência, nos primeiros
momentos, lembrem-se de que esse tempo final correspondente à dissolução total da matriz ilusória irá durar

apenas muito pouco tempo.
As circunstâncias e o desenrolar desse processo é um processo que (mesmo, hoje, sendo estritamente
desconhecido de vocês), no momento em que ele ocorrer, irá lhes parecer como a evidência mais total,

afastando de vocês tudo o que pôde fazer alguma identidade anterior a esse momento, que isso seja da sua
vida, das suas vidas passadas, dos seus apegos, das ligações ou das resistências podendo ainda existir no

momento em que eu falo a vocês.

*** 

A única coisa a realizar corresponde, de fato, ao que lhes foi dado, desde vários meses, ou seja, no momento
em que o Apelo da Luz se tornar tal que nenhuma das suas funções usuais e habituais, na superfície deste

mundo, puder estar em operação, ser-lhes-á preciso então responder (da forma a mais prestativa, a mais nítida
e a mais evidente) ao que lhes pede a Luz: ou seja, tornarem-se vocês mesmos.

Não há, portanto, nada mais, nem a preparar, nem a antecipar.
O tempo que deve transcorrer entre o evento final e o evento nomeado, desde muito poucos dias, Advertência,
é tão breve que não haverá tempo para a menor interrogação, havendo cada vez menos tempo para a noção de

sobrevivência a qualquer dos elementos.
Ainda mais que esses elementos estritamente nada poderão contra a sua consciência.

Os Anjos do Senhor estarão cada vez mais presentes em cima das suas cidades, mas, sobretudo, no nível dos
elementos, a fim de acompanhar isso no que se desenrola.

Os tempos estão, não somente Consumados, mas eles chegaram.
Resta a vocês muito pouco tempo, em termos terrestres.

Isso é um convite, não ao medo, não à preparação outra senão aquela do seu Coração.



Da sua capacidade para a Paz, da sua capacidade para o silêncio mental, da sua capacidade para tornar-se de
novo o que vocês São, irá resultar o modo de viver o que é para viver.

*** 

Aí estão as poucas palavras e a mensagem que eu tinha para entregar a vocês.
Tudo isso já lhes foi anunciado, em outros termos, por outras personalidades que estiveram encarnadas sobre

esta Terra.
Enquanto Arcanjo, eu falo em termos muito mais amplos.

Eu fui encarregado, como Arcanjo da Relação e do Amor, além de todo Conclave, de vir falar a vocês.
Se houver, em vocês, perguntas em relação ao que eu enunciei, então eu ficarei feliz em ali responder, ao

mesmo tempo pelas palavras e, sobretudo, pela Inteligência da Luz em meio à sua Vibração.
Eu os escuto.

  
*** 

Pergunta: esta chegada da Luz é diferente do que é chamado de “planeta grelha”?

 É exatamente o mesmo processo.
A lagarta chama isso de planeta grelha.

A borboleta chama isso de vida. 

*** 

Pergunta: o que significa a expressão “localização da consciência”?

 A consciência é, simplesmente, aí onde vocês estão.
Vocês estão na consciência da personalidade, ou vocês estão na consciência do Estado de Ser?
Vocês estão na consciência da Infinita Presença, ou vocês estão na não consciência do Absoluto?

Desta localização resulta a resistência ou a não resistência, ou seja, o Abandono do Si reforçando o Abandono
à Luz, a fim de se tornar pura Luz, sem qualquer sombra, sem qualquer freio.

Aí está a Liberdade.
Isso corresponde, muito precisamente, à próxima atualização, visível aos olhos de todos, perceptível aos olhos

de todos, do Juramento e da Promessa. 

***

Pergunta: quando isso começar, você disse que seria extremamente curto. Poderia avaliar em
tempo terrestre?

 Sim, isso já foi comunicado a vocês, desde alguns anos, pela própria MARIA.
Haverá três dias, entre o momento do Anúncio de MARIA e o início desta fase final.

Vocês conseguiram, no nível do conjunto das consciências da Terra (e nós, com vocês), limitar o intervalo de
tempo entre a Advertência e a Liberação à sua mais simples expressão.

Ninguém poderá mais ignorar sobre esta Terra o que acontece.
 Depois do Anúncio de MARIA, e dos três dias de espera, irão ocorrer três dias onde vocês estarão na

Consciência Absoluta ou nas resistências.
Após este período, cada um de vocês, presente em um corpo ou não, será alocado para aí onde ele É, em

Vibração, em Essência e em Verdade.
Há muitas Moradas na casa do Pai, disse CRISTO.

Vocês irão verificar, por vocês mesmos, a verdade desta frase.
Novamente, e ao contrário do que nós temíamos, de certo modo, há alguns anos, quando se falava de uma

preparação Interior e exterior, esta preparação exterior não tem mais qualquer sentido.
Isso, a sua consciência vai experimentar em breve, se isso já não ocorreu.

Não há qualquer questão, quanto a algum futuro, que deva perturbá-los.
Só o aspecto dissociado e separado gostaria de saber algo referente ao seu próprio fim.

Ele não está preocupado com o que está chegando, exceto, é claro, com a sua própria Dissolução.



Os marcadores antevendo o Anúncio de MARIA já lhes são conhecidos.
Trata-se da ação dos Cavaleiros do Apocalipse em diversas partes do mundo.

Trata-se do despertar do conjunto dos vulcões da Terra.
Trata-se das oscilações da Terra, do basculamento dos polos (magnético no primeiro momento, e físico no

segundo momento).
Trata-se dos sinais do Céu, que isso corresponda aos Anjos do Senhor, que isso corresponda a objetos

visíveis no seu Céu, como lhes disse e enunciou o Arcanjo MIGUEL (ndr: em particular, suas intervenções de
17 de janeiro de 2009 e de 05 de junho de 2012) (2).

Muitas consciências humanas, não sabendo ainda do que se desenrola, apenas podem observar a
multiplicação, em número cada vez maior, dos sinais celestes. 

***

Pergunta: você poderia dizer algo sobre Hercólubus?

 Bem amado, eu não acrescentarei nada que já não tivesse sido dito, desde vários anos, por ORIONIS (ndr: em
particular, suas intervenções de 08 de fevereiro de 2007 e de 09 de agosto de 2007) (3) porque ele disse tudo.

Hercólubus, independentemente dos seus efeitos, faz parte de um conjunto de conjunturas sincrônicas, no
nível astrofísico, tal como vocês podem nomeá-lo.

Isso se refere, ao mesmo tempo, ao centro galáctico e a este alinhamento.
Isso se refere, ao mesmo tempo, ao aparecimento, visível aos olhos de todos, de Hercólubus, e não somente

em alguns espectros de frequência invisíveis aos seus olhos.
Isso corresponde também à radiação emitida pela Estrela Bételgeuse, aí onde vivem os Nefelim, que lhes

prometeram e deixaram sobre a Terra o vestígio do seu retorno iminente, assim como os Elohim. 

***

Pergunta: MARIA recomendou para não se retirar na oração ou na meditação. Por que então você
vem nos propor para meditar mais?

 A meditação não deve ser uma escapatória deste mundo, mas, muito mais, se vocês preferirem, um
alinhamento ou um ajustamento ao que vocês São, na Verdade.

Não há nada do que fugir, porque não haverá qualquer local onde fugir do que está chegando: nem em vocês,
nem em outros lugares.

Se a sua meditação, ou se a sua oração, é um refúgio e não uma aquiescência, isso irá representar uma
resistência a mais, e nada mais.

A meditação de que falo, ou a oração, é uma tensão extrema para o Abandono do Si.
Uma tensão para o Abandono à Luz.

Isso vai preencher, como vocês irão constatá-lo, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto das suas
ocupações, isso irá se tornar cada vez mais presente em vocês.

E quanto mais isso estiver presente, em vocês, menos haverá lugar para qualquer interrogação da
personalidade ou ainda da vida ilusória. 

***

Pergunta: será que tudo isso vai ocorrer antes do Alinhamento proposto por MIGUEL para logo
mais?

 Isso é iminente, eu não posso dizer outra coisa.
De nada serve conhecer alguma data.

Simplesmente, saibam que está aí.
A partir do momento em que isso está aí, não há qualquer data a buscar.

Buscar uma data, qualquer que seja, é apenas o reflexo da atividade das resistências e do ego.
Eu tinha falado, em outro momento, assim como SÉRÉTI o fez (ndr: sua intervenção de 06 de setembro de

2011) (4), e que voltará em breve para vê-los, que existia um ciclo final, que existia certa forma de elasticidade
temporal, ligada às suas reações, às suas ressonâncias, às suas Liberações, à Liberação da própria Terra, que
modificava, de algum modo, a velocidade de propagação, não do seu sistema solar, mas da Onda procedente

do Sol Central, assim como do próprio Hercólubus.
Quando o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse, há quinze ou dezesseis meses, que

tudo estava Consumado, no nível individual, isso foi perfeitamente verdadeiro.
Resta, agora, viver a liberação coletiva, e ela está aí. 



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

 ***

Bem amados Semeadores, Ancoradores e Libertadores, Comunguemos enquanto Filhos da Lei do Um,
enquanto Absolutos, no Amor e na Verdade, na Transparência.

Esse será o meu presente à sua doação.
Que a Água do Alto e o Fogo Celeste toquem vocês.

Que o Fogo da Terra e a Água do batismo possam se difundir em vocês.
Eu sou ANAEL Arcanjo.

Até logo. 

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

1 – ARCANJO JOFIEL (20.12.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

* 

2 – ARCANJO MIGUEL (17.01.2009 e 05.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2009/01/miguel-17-de-janeiro-de-2009....
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-aut...

* 

3 – ORIONIS (08.02.2007 e 09.08.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/02/orionis-8-de-fevereiro-de-200...
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-r...

* 

4 – SÉRÉTI (06.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/sereti-6-de-setembro-de-2011....

***
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Luzes em Presença, acolhamos, no tempo da Graça e neste instante, a Água do Alto, Batismo e Fogo, que os restitui a
OD, que os restitui, através da Última Passagem, a ser o Ser em seu Infinito.

Pela Vibração de nossa Presença, pela Vibração do instante, instalada além de todo tempo, a Água do Alto, a Água de Vida torna-se
Ode e Canto, que ressoa, no Éter Unificado, o Som de Sua Presença.

E eu, Arcanjo e Anjo do Último instante, venho instalar-me, a fim de instalá-los no Canto da Verdade, no Canto do Ilimitado.

Escutem e ouçam a ressonância do Éter Um.

Escutem e ouçam o Apelo final, para a Passagem Final, que Ressoa de minhas palavras, que põe fim aos males.

Vibrância e confiança, Canto de Eternidade e Verdade.

Juntos, Unidos.

Juntos, na Verdade.

A Água do Alto e o Fogo, Fogo de Luz, que crepita de Alegria.

Alegria da Liberdade.

Última Passagem.

Eu sou o Anjo que vem, em vocês e em cada um, chamá-los para a Última Presença, no Éter Unificado.

URIEL - 30 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Para além do Céu e da Terra, a odisseia da ilusão deixa lugar para a Ode à Verdade, que põe fim ao Yod, que os privou de OD.

A Água e o Fogo, na mesma Dança e na mesma ressonância, instalam o Éter de sua Eternidade.

Para além de minhas palavras e para além de seus males, a união à Luz, a união à Liberdade põe fim a toda ilusão.

Ouçam o Canto da Liberação.

Juntos, no Silêncio e na Paz, acolhamos a Água do Alto, Água de Vida, Ode à FONTE.

Canto do Absoluto.

Ressonância do Silêncio.

Confiança e evidência.

Então, juntos, dancemos no coração do Centro, deixemos o que não é Verdadeiro.

Eu os convido para a Água do Alto.

Eu os convido ao Fogo (batismo do Espírito, ressonância da FONTE, confiança infinita), que celebra sua Infinidade, que celebra sua
Dança: a Passagem Final, que supera toda condição, que transcende todo confinamento.

Vocês são chamados à Dança da Água e à Dança do Fogo, que os convida a superar todo passado, que os convida a superar todo
temor, pelo crepitar da Alegria.

A Água do Alto e a Água de dentro, que anunciam Elohim.

Venham Dançar.

Vocês são convidados a Vibrar a Eternidade.

Vocês são convidados a reencontrar-se nas Núpcias de Fogo, da Água do Alto.

Vocês são convidados a Passar, para pôr fim a toda Porta e a todo limite, ultrapassando a Última Porta.

A Água do Alto e Fogo do Coração, na mesma Dança, ressoam em vocês, e crepitam o Verdadeiro e o Belo.

Minha Última Presença nesse mundo aberto à Luz vem iluminar seu Canal do Éter e seu Canal Mariano, para que se eleve a Onda de
Vida, Ode à Vida e Ode à Beleza.

Juntos, Passamos, além e através da ilusão.

Amados do Um, Amados do Amor, escutem e ouçam.

Vejam e vivam o tempo da Elevação, Passagem na qual tudo é Verdadeiro.

Escutem e ouçam o Canto do Último, que se espalha através de todos os Cantos desta Terra.

A Terra Canta sua Ressurreição.

Vocês, que trabalharam nos ateliês da Criação, nos ateliês da Liberação, o tempo da Graça e da Última Bênção eleva-se ao
firmamento de seus Céus e no brilho de seu Coração, que crepita de Alegria e de Beleza.

No brilho da Luz Branca, no qual nada pode ser separado, no qual nada pode ser dividido, no qual tudo É.

A Ode da Vida vem exprimir a expressão de quem vocês São, em Verdade, porque vocês são a Vida e o Caminho.

Então, eleva-se a Última Núpcia Mística, que celebra a Verdade.

Escutem a Voz, escutem o Som que Dança e Canta, no Éter da Terra e no Éter do Céu.

Eu estou com vocês, no brilho da Luz, que ilumina a Passagem, que ilumina a Vida e a Verdade.

Eu venho selar a Nova Aliança que vocês criaram com MIGUEL.

Eu abro todas as Portas, a fim de que não haja mais, jamais, portas.

Eu venho convidá-los a Dançar no Sol e a Dançar o Coração.

Eu venho celebrar a União Mística.

Eu sou seu Duplo, aquele da Passagem, que os conduz ao trono da Liberdade.

Para além das palavras, ouçam a ressonância, escutem o sentido de minha Presença, escutem a Alegria, a Passagem que dá a Paz.

Nenhuma palavra pode aproximar-se da exata descrição de nossa união na Liberdade.

Nesse tempo do além, nesse tempo da Água do Alto, nesse tempo da Água Mística eu decreto o Final, fazendo-me o retransmissor da
Terra e do Céu, a fim de instalar, em seu Céu e em sua Terra, a Lâmpada que não se apaga, jamais.

Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.



Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.

Eu venho convidá-los a terem-se em pé e prontos.

Eu venho convidá-los a darem-se à Verdade.

Escutem, no Silêncio de minhas palavras, o Canto do Êxtase, o tempo da Beleza.

Eu os chamo para reconhecer-se, para abrir o que não pode ser fechado, nem confinado.

Eu os convido à Água, porque a Terra convida-os a viver a verdadeira Vida, fecundada pela Água e o Fogo.

Eu os convido a juntar-se a mim.

Eu os convido a convidar-me à Dança da Liberdade.

Juntos.

Amados do Amor e Amantes da Eternidade, eu os convido a acolher e a recolher seu direito, sua Paz.

Eu os convido a imergir-se na Fonte de Vida.

Eu os convido a saciar-se no poço da Liberdade.

Eu os convido, e peço-lhes para religarem-se e Liberarem-se à minha Última Presença, no brilho da Luz Branca.

Eu os convido a serem fecundados pela Verdade e na Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo do Final, Anjo da Presença.

Na Água do Alto, satisfaçamo-nos.

Escutem e ouçam o Apelo da Água.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu os convido a estarem Presentes ao Amor.

Eu os convido ao presente do Fogo.

E eu abençôo, em nós, o Amor que nós Somos.

Vão em Paz.

Permaneçam em Paz.

Eu sou URIEL, e eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até já, em seu Canal, em seu momento de Alinhamento.

Eu os abençôo.

URIEL saúda-os.
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, nesta carne, que me escutam ou que me leem, eu estou presente, em vocês e com vocês.

Eu estou acompanhada (mesmo se elas se fazem silenciosas, por enquanto), por MA ANANDA (ndr: MA
ANANDA MOYI) e por MARIA.

O que eu tenho a dizer-lhes inscreve-se sob os auspícios do Manto Azul da Graça e pela nossa Tríplice
Presença.

Eu lhes apresento todo o Amor e toda a Paz.

***

Nesses tempos específicos, eu vou tentar fazê-los, não compreender porque isso não pode ser
compreendido, mas talvez refletir e aceitar que, em nenhum caso, o Amor pode ser algum caminho já que a

nossa natureza, de todos, É este Amor.
E começar a procurar o Amor, ou começar a ver o Amor (enquanto finalidade, ou busca espiritual ou outra), é

um absurdo.
Então, é claro, todos, sem exceção, qualquer que seja a nossa idade, as nossas ambições, quando estamos

encarnados, nós somos persuadidos de que nós realizamos um caminho que nos leva a encontrar o CRISTO,
a encontrar o Amor.

Esta busca (porque é uma) não pode se resolver em momento algum.
Mas, paradoxalmente, é precisamente quando é compreendido e vivenciado, na alma e no mental, que pode

haver possibilidade de um resultado desta busca, ocorrendo a ruptura final do último Véu que abre os olhos e o

GEMMA GALGANI - 31 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Coração de vocês, ao que todos nós Somos.

***

Mas, antes desse momento, cada Irmão e cada Irmã acredita que deve encontrar algo e isso, em qualquer
setor que seja.

Então, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem: busca espiritual, busca de bem-estar, desenvolvimento
pessoal (quaisquer que sejam os nomes), é justamente porque há uma falta que se expressa uma busca.

O Amor não pode, em caso algum, ser o resultado de uma falta.
Ou então, ele é tudo, exceto o Amor: ele é a ilusão do Amor, eu diria, a crença no Amor.

Há um momento, em toda busca, em que esta busca cessa.
E, aquele que vive, naquele momento, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e o envelope do

Coração que é definitivamente queimado pelo Anjo METATRON, por MIGUEL ou por CRISTO, naquele
momento, a Verdade emerge.

Então, é claro, há formas de tensão para este Abandono, como lhes descreveu a nossa Irmã HILDEGARDA
DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010) (1).

Mas todos aqueles, sem exceção, que, a um dado momento, vivem este Encontro e esta Ruptura, dão-se conta
perfeitamente de que isso não é o resultado da sua busca, de que isso não é o resultado de uma procura, mas
que é bem um momento (perfeitamente reparável) em que, justamente, tudo cessa: o tempo para, não há mais

espaço, não há mais ninguém.
Há o que vocês nomearam esta Maturidade, que faz com que, por causa desta tensão para o Abandono ou por

causa da exaustão por ter buscado um sentido, um significado (da vida, do futuro), subitamente, o Véu se
rasga.

***

Não é, portanto, um caminho (mesmo se isso tiver essa aparência), mas, sim, como isso foi dito: uma
capitulação.

O mental, a pessoa, as suas próprias preces, a um dado momento, não fazem mais sentido e não dão mais
direção.

E, somente naquele momento, o último Véu pode se desagregar.
E todos aqueles que passaram, como lhes dizia IRMÃO K, “do outro Lado, na outra Margem”, testemunham

isso (ver as intervenções de 20 de julho de 2012, de 10 e 14 de abril de 2012) (2).
Naturalmente, cada um conforme o que era antes.

Mas, o que é essencial é que, naquele momento, há a clara percepção, há a clara consciência, de que tudo o
que havia antes, eram apenas, de algum modo, obstáculos, para viver o Amor que É, o que nós Somos.

O Amor não é um caminho.
Poderíamos dizer, eventualmente, que é um objetivo, mas enquanto este objetivo é procurado em outros

lugares do que na vivência do que nós Somos, é um erro, uma falta, uma perda, um ideal.

***

Como vocês veem, nem os Arcanjos, nem os Anciãos, nem qualquer Estrela, doravante, podem mais esconder
esse processo de vocês, último e final e coletivo, que está se desenrolando.

Obviamente, sempre haverá Irmãos e Irmãs que não querem ver, que não querem olhar, não querem se ver e
se olhar.

Eles preferem sempre encontrar uma justificação no exterior deles mesmos.
Que eles chamem isso de castigo, de punição, ou que eles nada vejam, isso não muda em nada porque o

último Apelo do Amor vai em breve soar e este último Apelo é destinado, realmente, a fazê-los viver o que nós
Somos, nós todos, realmente.

Não em um ideal, não em uma projeção de um amanhã melhor (ou de um mundo novo que vai de revelar sob
os seus olhos), porque isso não pode ser.

Naturalmente, em palavras mais ou menos acobertadas, em palavras mais ou menos humorísticas, os Anciãos
falaram de coisas e outros, adotaram metáforas.

Mas, durante este período e antes desta data que lhes foi dada pelo Arcanjo MIGUEL (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012 (3)), nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, a realmente se olharem.

Não se olhar agindo, não se olhar buscando o que quer que seja.
Mas para Ser o que vocês São, não mais fingir o que quer que seja, não mais procurar no exterior de vocês

algum motivo, alguma explicação.
Porque, como dizem nossas Irmãs e nossos Irmãos do Oriente, este mundo onde vocês estão é uma Ilusão e



ele é apenas o resultado de uma mera projeção de uma ilusão.
Então, não pode existir, em meio a esta ilusão, qualquer culpado, qualquer responsável.

Mesmo se, é claro, alguns jogaram jogos, papeis, que vocês poderiam (às vezes com razão) considerar como
opostos à Luz.

Mas que, em última análise, se vocês procedem dessa maneira, vocês mantêm, vocês mesmos, na ilusão e,
vocês mantêm, vocês mesmos, em um combate que jamais tem fim.

***

O Amor vem pôr fim a isso, mas ele não vem do exterior.
Evidentemente, os Duplos, as Comunhões, as Fusões e tudo o que nós explicamos a vocês, tudo o que nós

vertemos em vocês como Vibrações, como Amor (e que vocês acolheram e deixaram passar através de
vocês), tem um sentido.

Mas, hoje, não é mais tempo de considerar outra coisa senão o Amor, não como um objetivo, não como um
ideal, não como uma progressão segundo alguns acontecimentos deste mundo, nem mesmo como uma

progressão no interior de vocês (do que quer que seja).
Eu diria: é-lhes preciso depor as armas, todas as armas, quaisquer que sejam os álibis, quaisquer que sejam as

justificativas ou o que as subtende.
Que isso seja um problema neste corpo de carne, que isso seja as preocupações na sua cabeça, que isso seja

contrariedade, justificada, segundo vocês (referente tanto à saúde, ao dinheiro, às finanças, como a não
importa o que mais): não é mais tempo de pensar na linearidade do tempo, não é mais tempo de pensar no

amanhã, não é mais tempo de pensar no que quer que seja mais, senão no que vocês São.
E isso não pode ser encontrado em coisa alguma fora de vocês.

***

Certamente, os Duplos, e a nossa Presença, são um estímulo para viver este Instante Presente, desvencilhado
e desembaraçado de toda projeção, de todo medo, de todo peso vindo do passado, de todo sofrimento.

Não há outro modo de apreender e de viver que o Amor não pode ser um caminho, mas que ele é apenas a
sua natureza, escondida.

Não é mais tempo de querer se desembaraçar disso ou daquilo.
É tempo, simplesmente, de Ser o que nós lhes levamos, e o que vocês São: ou seja, a Graça.

E, Ser a Graça, é não solucionar qualquer conflito.
Ser Amor, isso não é se debruçar no que se desenrola (em vocês como no exterior de vocês) no que é

limitado, no que é incompleto, no que é apenas um momento.
É tempo de descobrir, realmente, a sua Eternidade.

É tempo do efêmero não afetá-los mais, de forma alguma.
E, para isso, obviamente, mais do que nunca, é-lhes preciso superar a dualidade e a reação ao que quer que

seja, em vocês como no exterior de vocês, assim como com este mundo, assim como com os seus próximos,
assim como com não importa quem ou não importa o que, que viria manifestar-se na consciência, no que vocês

são (na aparência).

***

Os tempos são propícios a isso porque não há mais linearidade.
Vocês irão constatá-lo, muito rapidamente e, cada vez mais, de maneira meteórica.

E, se vocês aceitarem se posicionar (e se posicionar, em todos os sentidos do termo), então, naquele
momento, vocês verão, por vocês mesmos, o que acontece.

Mas, para isso, é preciso realmente parar, é preciso realmente se assentar em vocês mesmos, no coração do
Coração.

 E aí, a intensidade da Graça, a Fusão dos Éteres, a nossa Presença, ser-lhes-ão reveladas instantaneamente.
E, naquele momento, vocês sabem (sem mais qualquer dúvida possível, sem mais qualquer interrogação

sobre o amanhã ou sobre o que quer que seja), que vocês ali São, e que somente a ilusão de um caminho os
perdeu, de algum modo, de vocês mesmos.

Não, vocês não estarão sonhando porque vocês irão saber, instantaneamente, que, quaisquer que sejam as
experiências que vocês puderam viver, quaisquer que sejam as suas preces, os seus Alinhamentos, naquele

momento, vocês saberão que não há caminho, que nada há a empreender, que nada há a desejar.
O Amor é isso.

Evidentemente, uma vez passado esse momento, o Amor irá emanar de vocês, espontaneamente.



Ele não poderá ser acompanhado de qualquer pensamento, de qualquer vontade e de qualquer insuficiência ou
de qualquer falta.

É isso, estar Liberado.
E nada mais do que isso.

Enquanto vocês correrem atrás de um mundo melhor, enquanto vocês correrem atrás de uma melhoria da sua
pessoa, vocês permanecem na pessoa, e vocês permanecem na Ilusão.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, vocês se aperceberam de que houve uma progressão, ao
mesmo tempo, dos seus sentires, das suas Coroas, do que acontece nas diferentes partes deste corpo.

Mas, mesmo isso, como foi dito por vários Anciãos, é preciso, a um dado momento, vocês cessarem.
É a única maneira de renascer conscienciosamente, de viver a Ressurreição da maneira mais suave e mais

eficaz, para vocês e para a Terra.
Isso não irá dispensá-los, é claro, de Amar.

Mas vocês precisam perceber isso agora porque, em breve, vocês não terão mais tempo, nem oportunidade.
E as circunstâncias do seu Nascimento, da sua Ressurreição, não serão as mesmas.

***

E nós precisamos de vocês, no Amor, no que vocês São, realmente, no que vocês São, além de toda pessoa.
Como vocês querem imitar o CRISTO, viver o CRISTO, sendo ainda uma pessoa, com seus problemas, com

seus objetivos, com seus desejos ou suas faltas?
Nada desta pessoa, doravante, pode conduzi-los a outra coisa, senão à falta e ao sofrimento.

O Amor é a nossa natureza comum.
Que isso seja MARIA e os Arcanjos, outras Irmãs, outros Anciãos ou outros membros da família Intergaláctica

dos Mundos Livres, nós somos inumeráveis, agora, com vocês.
Alguns de vocês começam a nos perceber, de maneira cada vez mais clara.

Nós estamos aí, é claro, para desencadear, em vocês, esse choque salutar, pondo fim ao confinamento e ao
aprisionamento.

Mas, para isso, vocês devem parar de acreditar no que quer que seja, de acreditar em um amanhã melhor, de
acreditar em um novo mundo onde esta carne (desta pessoa) iria participar.

Isso não existe.
Então, é claro, muitos mensageiros grandemente induziram ao erro e isso fazia parte de alguns planos.

Não há planos: há apenas o Amor.
E é a própria Luz, pela sua Inteligência, que cria o Plano mais natural possível, que é o Amor.

Nada há com que se preocupar.
Não há qualquer caminho a considerar.

Isso, é a alma que acredita nisso.
Mas será que a alma é a Verdade?

Minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) falou longamente disso.
Enquanto a alma não estiver voltada para o Espírito, há apenas ilusão.

Há apenas paralelismo entre uma alma, que foi privada do Espírito, e um corpo, que foi privado ainda mais do
Espírito.

Levando a construir e a elaborar muitas hipóteses, muitos caminhos imaginados, muitas religiões e muitas
escolas espirituais.

Mas nada de tudo isso, para o que está chegando, tem qualquer utilidade.
A única coisa prestável são vocês mesmos, mas vocês mesmos, despojados de toda a sua pessoa.

São vocês mesmos que se mantêm tranquilos e, no espaço de um instante fulgurante, vocês se colocam
inteiramente assim.

Vocês largam tudo e vocês deixam lançar, em vocês, o que os Libera (ou seja, vocês mesmos).
A Onda da Vida, que se lança dos seus pés, então, os fará viver a Verdade Final.

***

Eu especifico também que essa é, para cada Irmão, cada Irmã, a Liberdade a mais absoluta de permanecer na
ilusão de um caminho, na ilusão de uma evolução, na ilusão de uma crença em tal ser ou em tal outro ser que

virá libertá-los e salvá-los.
Nós viemos acompanhá-los, nós viemos nos manifestar a vocês.

Mas ninguém pode salvá-los.
Nada há a salvar, em meio à Ilusão: há apenas um último Véu a rasgar.



E isso não é o fim do caminho: vocês São o caminho (se eu puder me expressar assim).
Não há outros caminhos senão vocês mesmos.

Então, como vocês mesmos podem considerar um caminho quando vocês São o Amor e quando vocês Estão
em cada Dimensão, em cada Plano e em cada tempo (além de todo tempo e de todo espaço).

Mas para isso é preciso cessar a ilusão.
De nada serve projetar (através de sofrimentos e de ideais) qualquer futuro, qualquer amanhã, qualquer

salvamento.
Mesmo se, é claro, os Anjos do Senhor já estão aí para trabalhar em várias regiões do mundo.

Mas eles vêm não para salvá-los, nem para Liberá-los.
Eles vêm acolhê-los, para as circunstâncias especiais.

Então, é claro, vocês são livres para acreditar que o amanhã será melhor, que um mundo novo está emergindo,
nas mesmas condições que esta Terra, mas com mais Amor.
Não pode ali haver mais Amor porque o Amor é UM e Único.

Não existe Amor maior ou menor.
É a pessoa que considera isso assim.

Tudo o que é efêmero acredita que o Amor morre e nasce.
Vocês nada são de tudo isso.

O Manto Azul da Graça se verte, agora, permanentemente, sobre a Terra.
A influência do que vem do centro da Galáxia, e do que vem do que chega aos seus céus (assim como

MIGUEL), tem cada vez mais impacto sobre a ilusão.
Isso, se vocês olharem, real e verdadeiramente, ao redor de vocês, vocês irão vê-lo.

Mas do que isso lhes serve se isso não desencadear, em vocês, a urgência de viver esse Choque?
A urgência de viver o que vocês São?

E, lembrem-se principalmente de que isso não é um caminho, de que isso não tem que ser adiado para
amanhã, ou aguardar o momento em que MARIA irá chamá-los.

***

É-lhes preciso, vocês, Ancoradores, Semeadores da Luz, e todos vocês que irão escutar o que nós temos a
dizer-lhes, é-lhes preciso realizar o que vocês São.

E isso independe de qualquer crença, de qualquer ideia.
Vocês nada têm a fazer.

E, justamente, talvez o mais difícil, para a pessoa, seja, justamente, nada fazer, justamente, acreditar que o
Amor seja para amanhã, que ele esteja em um lugar mais do que em outro, em um Duplo mais do que em

outro, mesmo se esses lugares, os Duplos e tudo o que nós lhes propusemos, tiver sido útil.
Foi útil, justamente na ilusão de um desenrolar linear, a fim, de algum modo, de fazê-los duvidar desta

linearidade, de dar-lhes os vislumbres do que acontece quando a consciência se expande.
Agora, é preciso finalizar, de qualquer forma.

É preciso finalizar que não há fim, que nada jamais começou, que nada jamais irá parar.
Só o que é efêmero dá a impressão de que há um fim.

Então, cabe a vocês saber onde vocês querem se instalar.
Cabe a vocês decidir onde vocês estão, não pela cabeça, não como uma projeção do que quer que seja.

E lembrem-se (como isso foi dito pelos Anciãos ou ainda por BIDI): vocês São Isso, vocês não são nada mais
do que Isso.

Todo resto são apenas miragens.
Todo o resto são ilusões.

Mas é a vocês que convém vivê-lo, descobri-lo realmente.
Naquele momento, vocês poderão proclamar e declamar que o Amor não é um caminho, mas que é a Verdade.

Por isso, hoje, nada mais há a fazer.
Então, é claro, vocês podem continuar os seus Alinhamentos, as suas preces, as suas Comunhões, as suas

Fusões, as suas Dissoluções (ou qualquer outra coisa que vocês julgarem bom).
Mas o que vocês julgam bom, em um dado momento, é-lhes preciso, também, deixar de lado.

Jamais o Amor pode ser qualquer ideal.
O Amor não pode ser ontem ou amanhã.

Ele não pode ser, aliás, sobre este mundo, exceto se vocês o São.
E então, naquele momento, vocês irão se apreender plenamente, além de todo mental e de todo conceito, da

Verdade do Amor.
Mas antes, de nada serve idealizá-lo, projetá-lo ou ali refletir.



É preciso justamente Sê-lo, e isso jamais pode passar por uma reflexão, nem por uma ideia.

***

Certamente, a consciência / Vibração lhes permitiu acolher alguma coisa.
Houve, efetivamente, a aparência de uma transformação.

Para muitos, ela tem sido real, no sentido em que as condições da sua vida, das suas percepções, mudaram.
Então, é claro, quando vocês olham por vezes o caminho percorrido, vocês imaginam que ali terá, no final

desse caminho, o Amor.
Mas não.

O Amor está aí, agora, imediatamente.
Ele não pode estar amanhã.

Ele não pode estar em uma data.
Ele não pode ser a expressão de um medo ou de um sofrimento ou de uma alegria.

E, se o Amor, então, É o que vocês São, então a Morada da Paz Suprema está aí, permanentemente.
Ela não depende nem dos seus Alinhamentos, nem das suas orações, nem dos seus pensamentos, nem dos

seus Encontros (mesmo conosco).
Eis, de alguma forma, o que vocês São.

Não fixem isso como um objetivo a conquistar, mas é isso que vocês São, realmente.
Isso parece tão simples e, ao mesmo tempo, tão delicado para a pessoa efêmera.

E efetivamente, isso o é porque jamais uma pessoa efêmera pode descobrir o Amor.
É apenas, justamente, quando esta pessoa desaparece, que o Amor É.

Então, é claro, algumas Estrelas lhes falaram de Humildade, de Simplicidade, de Abandono.
E isso é totalmente verdadeiro.

Enquanto vocês não tiverem feito o sacrifício, o seu sacrifício, da sua pessoa, enquanto vocês não estiverem
sacrificados, vocês não estão Liberados.

Então, é claro, a Liberação da Terra (vocês sabem disso), pela Luz e pelo Retorno do CRISTO Solar, será total
e definitiva.

Mas isso é como para um parto, mantendo as devidas proporções.
Há partos que são fáceis.
Há partos que são difíceis.

Há partos que são muito dolorosos.

***

Reflitam sobre isso, agora, não com medo, não com apreensão, mas coloquem-se a única questão que pode
ser ainda possível de se colocar: “quem eu Sou?”, “aonde eu vou?”.

E isso não depende dos seus sentidos.
E isso não depende, tampouco, das respostas que serão formuladas no Interior de vocês.

“Eu estou pronto para tudo perder?”.
“Eu estou pronto para me sacrificar?”.

Não sob uma forma de ‘dolorismo’ que iria se impor dos sofrimentos (quaisquer que sejam).
Mas, realmente, como este ato, além da fé, do Abandono, total, de tudo o que lhes é conhecido, de tudo o que

lhes é percebido.
O Amor está aí, não está em outros lugares.

Então, é claro, houve caminhos, sobre a Terra, onde algumas almas se dedicaram, na totalidade.
Mas essa dedicação total levou, efetivamente, em alguns casos, à obliteração total da pessoa.

Aí sim, há Liberação.
Mas se vocês permanecerem no Serviço, persistindo um medo e não querendo deixá-los sacrificar pelo que

vocês São, pelo Amor, então isso de nada serve.
Isso foi expresso de diferentes modos: vocês podem falar todas as línguas, vocês podem ter o conhecimento
de todos os mistérios, vocês podem conhecer todas as suas vidas passadas, vocês podem conhecer toda a

arquitetura deste mundo (no nível da eficácia Vibratória dos Arcanjos, dos Raios, do que vocês quiserem), mas
isso não irá fazê-los se mover um centímetro.

Todo conhecimento é apenas ignorância.
Todo conhecimento os faz apenas considerar um caminho, adaptado a este mundo e que vocês ali mantêm,

tão certamente como a carne.
Mas vocês são livres de ali acreditar.



Mas vocês são livres de ali acreditar.
Vocês são livres de ali encontrar um aperfeiçoamento, uma progressividade.

***

Mas o Amor jamais será um aperfeiçoamento, uma progressividade, do que quer que seja.
É tempo de se darem conta disso.

É tempo de vivê-lo.
Então, larguem tudo.

Larguem todas as suas ilusões.
Larguem todos os seus sofrimentos.

Larguem tudo o que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa, de uma atribuição, de uma função.
Isso é, hoje, capital e, por intermédio da minha Presença (assim como de MA e de MARIA), isso deve se tornar

o único imperativo.
Vocês não podem pretender o Amor e continuar a buscá-lo.

Vocês não podem pretender o Amor e seguir um conhecimento, qualquer que seja.
Aceitem a sua ignorância do Amor.

Aceitem não ser mais nada, sobre este mundo.
Aceitem ser tudo, em outros lugares.
Vocês o serão, porque vocês o São.

Mas cabe a vocês ver.
Mas não se queixem.

Não se queixem do Amor não estar na sua vida, e deste corpo sofrer.
Não se queixem das coisas que não vão como vocês o desejariam.

O Amor não tem o que fazer dessas circunstâncias.
O Amor não tem o que fazer do que se manifesta neste corpo.

O Amor não tem o que fazer da sua pessoa.
O Amor é o que vocês São, justamente além da pessoa.

E vocês estão aqui para encarná-lo, neste corpo.
Encarná-lo não quer dizer, somente, receber a Luz Vibral, mas é conscientizar que vocês o São.

E não há outra maneira de vivê-lo senão estar Transparente a tudo, nada parar, nada reter.
Se vocês não se doarem vocês mesmos (mesmo se vocês doarem todos os seus bens), isso de nada serve.

É-lhes preciso doar-se si mesmo.
A Luz está à porta da visibilidade do seu mundo (aos olhos de carne, eu falo) e de todas as suas

consequências que, já, afetam a Terra (e cada dia, de maneira cada vez mais importante).

***

Portanto, eu digo a vocês: “sim, Despertem-se ao que vocês São, Despertem-se ao Amor”.
Nada mais existe.

Todo o resto (como diria BIDI) é apenas uma farsa, crenças, confinamentos, dramatizações, jogos de papel.
Vocês nada são de tudo isso.

E para isso, é-lhes preciso permanecer tranquilo.
E isso, não significa um objetivo onde você vai decidir permanecer tranquilo algumas horas por dia, porque eu

não falo de ficar imóvel.
 O que deve ficar imóvel é tudo o que constitui a consciência.

E quando vocês viverem esse momento, naquele momento, vocês sabem que vocês não percorreram um
caminho, mas que é, justamente, o fato de ter acreditado ter percorrido um caminho que os afasta do Amor.

Mas precisava ali chegar para vivê-lo.
Então, quando vocês são o Amor, este Amor Absoluto, nada mais pode ser como antes na sua vida.

E isso transparece através de cada célula do seu corpo, através do seu olhar, através de toda ilusão deste
mundo.

É dessa maneira, por este Amor, que irá desaparecer, para vocês, o mundo, sem, no entanto, que haja
qualquer sofrimento do que quer que seja.

Se vocês forem realmente afetados por alguma coisa, então, o Amor não é Absoluto: ele ainda está
condicionado, ele ainda está inscrito em uma ilusão.

O Amor Absoluto não pode ser afetado pelo que quer que seja.



E isso, vocês o sabem, para aqueles que o vivem.
E, para todos os outros, eu lhes digo: “sejam o que vocês São”.

E para aqueles que não querem ouvir, eu lhes digo: “sejam livres e sigam o seu caminho”.
Somente aquele que compreende que não há caminho, é Amor Absoluto.

Então, isso pode ser chamado de diferentes maneiras, aí também.
Há poucos dias, denominamos isso para vocês: Maturidade.

E é exatamente isso.
Mas a Maturidade que os faz encontrar a Infância, a Inocência.

Enquanto vocês acreditarem manter o que quer que seja, é isso que os mantém.
Ora, o Amor nada mantém.

O Amor nada retém.
Ele É.

E cabe a vocês ver isso.
Mas nós não podemos esconder de vocês por mais tempo que, agora, vocês ali estão, na totalidade.

***

Então, não busquem se isso é em um minuto, se é amanhã, se são datas que foram anunciadas por
calendários, porque tudo se desenrola agora, totalmente.

E isso pode se desenrolar, de maneira coletiva, a qualquer momento, na ilusão desse tempo.
Mas é tempo de se desligarem da ilusão desse tempo, mesmo se, é claro, vocês desejarem olhar

exteriormente o que acontece.
E isso acontece.

O mais importante não é isso.
Sejam o Amor (o que vocês São) e, depois, vocês poderão olhar o que vocês quiserem, mas o seu olhar

jamais será o mesmo.
Não haverá mais qualquer falta.

Não haverá mais qualquer deficiência.
E o que quer que chegue em meio a este corpo, o que quer que chegue em meio a este mundo, vocês irão

ficar e permanecer o Amor que vocês São.
Enquanto houver uma reação a este corpo, enquanto houver uma reação a este mundo, vocês não são livres:

vocês irão permanecer acorrentados.
E a Liberdade (pôr fim ao aprisionamento) é, hoje, muito mais fácil do que nunca porque os Tempos estão aí.

***

Portanto, nós dizemos, nós lhes dizemos, incansavelmente, o que vocês São.
Mas lhes dizer de nada serve enquanto vocês não aceitarem tudo largar.

Não há alternativa.
Ou vocês irão considerar que há uma evolução e um caminho, e o Amor irá permanecer um ideal e o Amor irá

permanecer uma projeção e o Amor irá permanecer o que vai lhes dar a impressão de se dirigir para ele.
Mas ele não será vivenciado.

Para isso, é preciso pôr fim a todas as outras vivências, estar plenamente aqui, sair de todas as crenças, de
todas as ilusões, de todos os efêmeros e, aí, a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

O Manto Azul da Graça irá se colocar sobre os seus ombros, de maneira definitiva.
O Coração irá irradiar, permanentemente.

O seu corpo inteiro será habitado pela Água do Espírito e do Batismo.
Vocês serão Ressuscitados.

E, disso, vocês não podem, em momento algum, duvidar, quando vocês o viverem realmente.
Porque vocês sabem que vocês São o Caminho, a Verdade e a Vida.

O que flui através de vocês é a consciência da Luz e o estado da Luz e deste Amor.
Mas isso não são vocês, nesta pessoa, mesmo isso se desenrolando em vocês.

***

Depois de mim irá falar a nossa Irmã MA ANANDA que, ela, irá continuar no seu impulso sobre o que acontece,



no Amor Absoluto, bem longe das afecções humanas, bem longe dos ideais de um salvador, bem longe dos
ideais de um mundo melhor.

E, ainda uma vez, eu repito a vocês, vocês são livres, totalmente, de acreditar buscar alguma coisa, como de
se estabelecer na Verdade.

Mas isso não pode ser um e outro.
Não pode ali haver, ao mesmo tempo, a continuação de um ideal, a continuação de um objetivo (qualquer que

seja), doravante, e Ser Amor.
Ser Amor não os impede de fazer funcionar este corpo e esta vida.

Mas isso deve ser encontrado, se eu puder dizer, em primeiro lugar, e o resto irá decorrer daí.
Mas os Elementos, os Cavaleiros do Apocalipse (em vocês como sobre este mundo) atingiram, desde agora,
uma tal potência que ninguém poderá ignorá-lo, em breve, correspondendo, pontualmente, ao Apocalipse de

SÃO JOÃO.
O tempo é extremamente reduzido, agora: esse tempo linear, ilusório, que lhes resta a percorrer.

Mas lembrem-se: o Amor não está no final do caminho, ele é Vocês, desde que vocês saiam de toda pessoa,
de toda atribuição, de toda função, de todo papel.

E isso é agora.

***

Então, eu os convido, acompanhada, eu mesma, por MA ANANDA e MARIA, a este instante de Graça, que irá
durar vários minutos, a partir de agora.

Eu lhes peço, se vocês o desejarem, para se estabelecer no coração do Coração.
Nada há a pedir.

Nada há a observar.
Há apenas: Isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou sua Irmã GEMMA GALGANI.
Eu Amo vocês e eu os aperto no meu Coração, que é o de vocês.

Até logo.

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
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~ SIMPLESMENTE OBSERVAR ~

Meu nome é IRMÃO K.

Instalemo-nos, se o desejarem, na Paz.
Eu venho prosseguir, de algum modo, minhas duas intervenções anteriores com relação às estratégias, às

organizações.
E nós iremos, se quiserem, aplicar isso a esta questão, fundamental nesses tempos: “quem vocês São?”, ou,

se preferirem: “quem eu Sou?”.
Dos elementos de resposta que vocês poderão levar a esta interrogação se referindo a vocês, vocês poderão,

com objetividade, deduzir o que pode restar a descobrir no que vocês São ou no que vocês acreditam Ser.

***

Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos princípios da refutação e da investigação, mas, muito mais, neste
instante presente que vocês vivem, a olhar, da maneira mais clara possível, o que existe, em vocês, quanto ao

conteúdo desta questão e das respostas referentes a quem vocês São.
A época atual, e particularmente aquela que se revela agora, leva-os a reconsiderar o que poderia ser um

Encontro, entre o que é de natureza efêmera e mortal, e o que é de natureza duradoura, e, eu diria, Eterna e
Infinita.

Pois, é bem, em última análise, disso que se trata: de um Encontro entre o efêmero e o Infinito.
 Este Encontro passa, é claro, por uma espécie de interface com a consciência, que a consciência seja aquela
de um indivíduo separado como aquela de um indivíduo Unificado, presente em meio a um corpo perecível.

Ser levado a se colocar esta questão é levar, precisamente, a se definir além de todo finito, além de todo
definido.

Para chegar, em última instância, mesmo que mentalmente, a se descobrir em meio ao Infinito.
Como eu tive a oportunidade de expressá-lo, há alguns meses, aquele que não conhece a outra Margem, daí

onde ele está, não pode pretender falar da outra Margem.
Há apenas, efetivamente, a experiência da outra Margem que lhes dá a presciência e o conhecimento do que

se trata.
Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, e enquanto vocês se definirem em relação ao conteúdo

da Margem onde vocês estão, de forma alguma, vocês podem nem viver, nem conhecer, nem apreender, nem
mesmo definir o que é a outra Margem.

Eu estou prestes a falar para vocês do Encontro da Margem onde vocês estão, e da outra Margem.

***

Naturalmente, como durante qualquer encontro, existe um elemento, mais ou menos importante, de surpresa.
Lembrem-se, assim, de que eu não denomino isso nem uma boa surpresa, nem uma surpresa ruim, mas,

efetivamente, uma surpresa.
Ou seja, algo que vem apanhá-los, em um dado espaço (definido pela sua posição, em meio a um corpo, a um

país, a uma nação, a uma família, ou a algum papel) e que vem, de algum modo, irromper.
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Levando-os a reconsiderar, de maneira quase imediata e instantânea, o lugar em que vocês se situam, a fim
redefinir-se, de alguma forma, ou permanecendo em meio ao finito, ou se inserindo em meio a um infinito que

(seja qual for o aspecto perceptível, em um primeiro momento, no nível dos sentidos como no nível da
consciência) pode parecer, e vocês teriam razão de chamá-lo assim, como intrusivo.

Mas, além desta intrusão, há, é claro, uma modificação de equilíbrio, uma nova adaptação a fazer.
E o problema desta adaptação é que ela não pode se satisfazer com nenhuma referência e com nenhum

contexto, tal como lhes é conhecido, deste lado desta Margem.
Vocês irão me responder que é aparentemente impossível ter a presciência (exceto no momento em que isso

se desenrolar) desta intrusão.
Eu lhes responderia (como isso foi dito, em qualquer tradição, e desde muito tempo) que o reino dos Céus
está dentro de vocês, e que é ele que era preciso, de algum modo, buscar e encontrar, em primeiro lugar.
Se ele está dentro de vocês, ele não pode, portanto, ser manifestado aí onde vocês estão, no exterior de

vocês.

***

Eu fui também levado a especificar uma série de elementos referentes ao exterior e ao Interior, em
conformidade com o que foi dito por outros Anciãos.

Do mesmo modo, todo problema vem desta delimitação entre o Interior e o exterior.
Naturalmente, quando nós estamos encarnados (e enquanto a consciência não tiver, de qualquer forma,

abandonado esta ideia, esta manifestação de ser um corpo separado, confinado em algo que está separado de
outra consciência), não pode ali haver esse mecanismo onde esta distância e esta separação vai desaparecer,

como por um golpe de varinha mágica.
Eu tive a oportunidade, há vários meses, de explicar também a vocês, pelo meu próprio caminho encarnado,
que o sentimento da perda e a própria perda, seja ela qual for, representa, além do choque inicial, a ocasião
inesperada de ceder à evidência e de superar os limites impostos por este corpo e por este mundo, ou, em

todo caso, por este lado da Margem.
Nós lhes dissemos também que era desejável que muitos de vocês realizassem, de alguma forma, esta

Liberação, de vocês mesmos, a fim de participar ativamente da Liberação da Terra.
Não como a expressão de uma vontade, mas mais como a expressão de um Abandono total, justamente, ao

que está na outra Margem.
Eu chego aí onde eu quero chegar: é, portanto, colocando esta questão a vocês mesmos (“quem Sou eu?”), e
conforme as respostas que vocês forem capazes ou incapazes de ali dar, que vocês irão melhor definir a sua

localização em relação ao que está chegando.

***

Observem, claramente, em vocês (antes mesmo de refutar isso), quais são os elementos que surgem na
consciência.

Existe também um outro elemento que vai permitir-lhes aquilatar, eu diria, a intensidade do seu Abandono, que
isso seja à Luz, e como vocês sabem, em seguida, do Si: se chegarem momentos (que eles estejam ligados
às suas meditações, aos seus Alinhamentos ou a qualquer outra atividade) em que parecem desaparecer, ou

seja, se tornar impossível, a um dado momento, definirem-se como pessoa, definirem-se em meio a um
espaço, definirem-se em meio a uma atividade (que isso ocorra durante um despertar, pela manhã, que isso
ocorra, de algum modo, não importa como, no desenrolar dos seus dias), eu lhes diria então que o que está

ocorrendo é justamente, para vocês, e de maneira ligeiramente antecipada, a irrupção do exterior no seu
Interior, ou o que foi denominado como tal.

Este confronto acontece então, agora, em vocês.
Evidentemente, este próprio confronto pode colocar na Luz as últimas resistências, os últimos medos, levando-

os por vezes a comportamentos incomuns, mesmo em meio às suas definições enquanto personalidade ou
consciência separada.

Tudo isso não deve chamar, da sua parte, qualquer preocupação, mas, muito mais, uma compreensão e uma
colocação na Luz do que acontece.

***

Da sua aptidão para extrair-se de um contexto definido (não fugindo disso, mas, sim, nos momentos em que a
Luz decidiu, ou nos momentos em que vocês tenham, vocês mesmos, decidido), da sua capacidade para se

apagar totalmente de todas as experiências, ou de toda a presença a si mesmo em meio ao “eu Sou”, irá
refletir a sua capacidade para viver o confronto, e para garantir que ele não encontre, de alguma forma, uma

distância importante entre o que vocês creem ser e o que vocês São, na Verdade.
O que vocês São, na Verdade, nós o enunciamos, eu diria, nós o repetimos muitas vezes, mas enunciá-lo não

é o suficiente: não basta saber uma coisa para considerar que ela foi adquirida.
Nós não estamos em um sistema de conhecimento intelectual onde aquele que tem a mestria é aquele que,



justamente, comanda os elementos de uma matéria, de uma profissão, ou de uma relação.
Eu diria até que é exatamente o inverso: é justamente a ausência de dominância que facilita, de algum modo,

este Encontro e esta confrontação.

***

Como foi dito por BIDI, o conhecimento, no final, é apenas uma ignorância.
Pois o conhecimento apenas pode direcionar ao que lhes é conhecido, ao que pode ser conhecido, e que

apenas pertence, portanto, em última análise, a esta Margem, portanto, a este mundo e a esta pessoa.
Esse tipo de conhecimento, evidentemente, desaparece instantaneamente no momento do instante preciso em

que vocês desaparecem deste mundo.
Ele não pode ser, em caso algum, um suporte a qualquer futuro, nem se situar em alguma parte na mesma

Margem, mas, sim, na outra Margem.
Existe então, nesse nível, uma forma de distância importante.

Nós esperamos (assim como as Estrelas, como nós, e como os Arcanjos) ter permitido à sua consciência se
ampliar, se expandir e poder considerar ou viver o que está na outra Margem.

Naturalmente, como vocês não podem se apoiar em nenhum conhecimento de si mesmo, como vocês não
podem se apoiar em nenhum antecedente, nem em qualquer experiência, vocês não podem, portanto, definir-

se em relação a tudo o que vem do seu passado, a tudo o que vem das suas experiências e, eu diria até, a
tudo o que vem das suas Vibrações e das suas Consciências Unificadas.

***

Então, como resolver a equação, como garantir que o confronto e o Encontro possam acontecer nas condições
mais propícias?

A primeira maneira é, efetivamente, verificar se existe, em vocês, momentos ou instantes em que vocês
desaparecem completamente do tempo e do espaço, da sua identidade, das suas ocupações, isso refletindo,
de maneira importante, e sendo o marcador do que existe, em meio à sua consciência, de manifestações que

nada mais têm a ver com o ordinário da consciência (quer esteja separada ou Unificada).
Ao se colocar esta questão, e observando e olhando o que pode acontecer, manifestar-se, vocês poderão, de
qualquer forma, ver o que lhes resta, não para percorrer, mas, muito mais, para Abandonar, para realizar este

aspecto particular que nós denominamos: manter-se tranquilo.
Na realidade, da sua capacidade para manter-se tranquilo (ou seja, para extrair-se da sua ação/reação, como da
ação/reação do mundo), irá decorrer a facilidade ou a dificuldade com a qual vocês poderão efetuar esta última

Passagem.

***

Um outro elemento importante que, ele, nada mais tem a ver com esta observação, mas, sim, com ver-se viver
na sua vida ordinária, não tanto para ver se você é moral, não tanto para ver se você é social, ou se você é

humilde, mas, sim, para observar-se em meio aos seus comportamentos e às suas atitudes.
Se vocês chegarem, de algum modo, a penetrar no instante presente e a levar a sua vida da maneira mais

serena, sejam quais forem os acontecimentos que acontecem, vocês podem, amplamente, estimar se vocês
estão, efetivamente, prontos para viver este Encontro.

Da sua capacidade para não se envolver, emocional ou mentalmente, mesmo em relação a um problema
recorrendo ao seu mental para resolvê-lo: o seu não envolvimento e o seu distanciamento em relação à ação

(ou seja, estar realmente desapegado do fruto das suas ações), mostram-lhes, aí também, um forte sinal
referente à sua preparação para o Encontro.

É preciso, efetivamente, beneficiar-se das circunstâncias que lhes são oferecidas, pela sua estrutura de vida
individual, onde vocês estiverem neste mundo.

Se vocês têm a oportunidade de poder ler o que eu digo, é óbvio que vocês estão instalados confortavelmente
em uma poltrona, em uma casa e, portanto, que a sua qualidade de vida (independentemente dos seus

recursos) está em grande parte preservada.
Eu não vou, é claro, passar um sabão em vocês em relação a uma criança que iria morrer de fome e que,

evidentemente, não tem a possibilidade de aceder a algo que, para vocês, parece-lhes totalmente habitual e
usual.

Nós não estamos aí para isso.
Mas é interessante, nessas circunstâncias mais perfeitas, em que então vocês têm um teto, em que então
vocês têm comida, de se colocar a questão do que poderia acontecer se tudo isso desaparecesse, para

vocês, de um dia para o outro, não para qualquer pessimismo, mas, sim, para ver, no nível da reação da sua
consciência, onde vocês se situam, uma vez mais.

***

Da sua capacidade para realizar o que a vida lhes pede para realizar (seja qual for esta tarefa ou seja qual for



esta pausa), evidentemente, cada um de vocês encontra-se confrontado com situações que lhe são
estritamente pessoais, e que apenas são, em última instância, o cumprimento de certa forma de preparação, na

maioria das vezes inconsciente do que consciente.
De qualquer forma, esta questão do “quem eu Sou?” vai levá-los, efetivamente, a redefinir-se, a reposicionar-

se, e é justamente através desta re-disposição de vocês mesmos, eu diria (no Interior de vocês mesmos e nos
seus ambientes) que vocês poderão avaliar, digamos, o que resta para soltar, o que resta para Abandonar.

Tudo o que se manifesta, de maneira violenta, à sua consciência, quer seja um medo, quer seja uma ruptura de
equilíbrio, seja ela qual for, como uma surpresa, o fato de se sentir surpreendido por alguém que chegaria por
trás de vocês, o fato de ter medo (por projeção ou por vivência) de um elemento da natureza, de um animal,

seja do que for, mostra-lhes, aí também, de maneira evidente, o que lhes resta, a vocês, individualmente, para
soltar.

Não é questão de pedir a vocês, assim, para empreender um trabalho (no sentido psicológico ou energético)
sobre o que resta para soltar, o que seria, nesses tempos específicos, um erro importante e uma perda de

tempo.
O importante é, bem mais, ver (com uma iluminação do que está distante) o que está presente neste corpo ou

o que está presente na sua cabeça e que pode representar uma forma de obstáculo à sua Liberação.

***

Evidentemente, trabalhar para a sua liberação não é trabalhar nos obstáculos para a Liberação, mas, sim,
concentrar-se, de algum modo, focar a sua Atenção e a sua Intenção unicamente no que é a Liberação, não

enquanto questão, mas enquanto princípio: voltar para si esta Liberação, não considerar ou projetar o que pode
estar na outra Margem, mas deixar a outra Margem vir até vocês, pois, como nós o reiteramos, a outra Margem

já chegou a bom porto.
Dessa maneira, então, não há esforço a suportar, não há que trabalhar no que resiste: há apenas que observar

o que resiste, isso não é realmente a mesma coisa.
Em um segundo momento, resta-lhes observar o que as circunstâncias da sua vida chegam a significar para

vocês, chegam a deixar-se viver.
Pois (durante este período, ainda mais do que antes), o que se é deixado viver, e seja qual for este

acontecimento, feliz ou infeliz, segundo o sentido da sua pessoa, está aí apenas para, em última análise,
facilitar a Passagem para a outra Margem.

Esta questão é essencial, não como uma interrogação sem fim, mental, que iria girar permanentemente na sua
cabeça, mas, sim, para permitir-lhes tomar uma forma de distância em relação ao que é efêmero, o que vocês

acreditam ser e o que vocês São, na Verdade.
Mesmo se vocês não viverem isso, é sensato sabê-lo.

***

Daí decorre toda a sequência que irá permitir-lhes, quando o momento chegar e o instante chegar, não entrar
em oposição, não manifestar os seus medos e as suas resistências, e passar, com a maior facilidade, no seu

Veículo ascensional.
O Veículo ascensional que (independentemente dos nomes que lhe foram dados), hoje, chegou ao seu

destino, permitindo-nos, por outro lado, como vocês constataram isso, aproximarmo-nos, de maneira cada vez
mais íntima, do seu Canal Mariano e abordá-los, uns e outros, enquanto Duplo.

Isso reflete a iminência da última transformação.
Não há, portanto, como vocês sabem, nada a temer, mesmo se o mental e as suas experiências mentais
passadas forem tudo fazer, assim como a sociedade, para induzi-los em um modo de resistência, em um

modo de reações, em um modo de pânico e de medo.
É aí onde a sua lucidez irá se tornar essencial: simplesmente observar o que acontece, sem ali participar, de
uma maneira ou de outra, escutar o que lhes pede este corpo nos momentos em que é proposta uma estase,

seja qual for a duração desta estase.
Escutem o que lhes diz o som ouvido no nível do Canal Mariano.

Alguns de vocês já foram Chamados.
Isso deve ser para vocês uma certeza interior que deve culminar em uma pacificação cada vez maior da sua

vida, assim como das suas interações em todos os níveis, e em qualquer nível que seja.
Evidentemente, o ser humano na encarnação (e todos nós estivemos), nós somos tentados a reagir a qualquer

coisa, sendo mesmo o único princípio de funcionamento deste mundo.
Mas, ainda uma vez, o funcionamento deste mundo nada tem a ver com o funcionamento da outra Margem.

As leis são, eu diria, contraditórias e incoerentes.
Vocês não podem, portanto, esperar apoiar-se em nada que seja conhecido, para viver o desconhecido.

***

Da sua faculdade para viver uma série de processos Vibratórios, vocês podem, agora, situar-se aí onde vocês
estão em relação a este Encontro a vir.



A sua capacidade para se estabelecer na Infinita Presença, pela sua própria ação, ou pela ação da Luz, no
momento em que ela apreendê-los, mostra-lhes aí também, e lhes dá um elemento importante permitindo-lhes

situar-se em relação a este próximo Encontro.
O conjunto desses elementos, colocados de ponta a ponta, vai dar-lhes, de qualquer forma, um panorama, uma

cartografia, daí onde vocês estão.
Lembrem-se de que esse “aí onde vocês estão” não tem nem que ser julgado, nem que ser condenado, nem
que ser exasperado porque, tanto um como o outro, se houver isso, iria induzir em vocês, é claro, uma reação

em relação ao seu próprio estado.
Que esta reação seja da ordem de um medo ainda maior, ou de uma satisfação pessoal, isso apenas iria

permanecer elementos egotistas e pertencendo apenas ao ego.
O mais importante será, portanto, olhar, de maneira objetiva, o que está aí, e o que está aí em vocês, o que

atua em vocês, como o que atua no seu ambiente.
Lembrem-se de que não tem que reagir, mas, muito mais, que observar.

Daí resulta uma diferença fundamental, pois aquele que reage, mantém, eu diria, esse círculo vicioso e, em
nenhum momento, solta e Abandona o que, justamente, deve ser solto ou Abandonado.

Só aquele que observa, de maneira lúcida e consciente, o que acontece nele, vê, nele, uma oportunidade de
dissociar-se (de algum modo, de desapegar-se) do que justamente podia afetá-lo até agora.

Aí está a Inteligência da Luz.
E aí está a Inteligência da Consciência que se dirige para a sua Última Presença.

***

Se vocês respeitarem isso, e se vocês observarem isso, vocês irão constatar bem depressa os efeitos, quer
seja no nível dos medos, quer seja no nível dos apegos, ligados ao seu passado ou às suas próprias

construções mentais, ou às suas próprias projeções no futuro.
Obviamente, estar frequentemente no Aqui e Agora é, com certeza, um elemento importante que centra de

novo instantaneamente a consciência e a faz sair do seu quadro egotista, para entrar na Presença, no Si ou na
Infinita Presença.

Não há outro modo de proceder.
Qualquer ação que fosse empreendida, hoje, envolvendo a eliminação de um medo pelas vias mais

consensuais, eu diria, estaria fadada ao fracasso, pois vocês não têm mais tempo de realizar isso, e porque o
tempo não é mais para realizar esse tipo de operações, esse tipo de trabalho que são apenas futilidade
fazendo-os perder um tempo, importante e essencial, que visa, eu lembro a vocês, prepará-los para este

Encontro.
Da maneira que vocês viverem este Encontro, quanto à sua duração, irá resultar e originar, de algum modo, a

sua capacidade, maior ou menor, para estar na aceitação e, portanto, para dizer “sim” ao que acontece.

***

Lembrem-se de que o Si, assim como a Última Presença, são, de algum modo, as garantias da sua Liberação
em condições, eu diria, fáceis, mas, mesmo em meio a esta facilidade, podem existir elementos de medos e
de resistências que estão ainda inscritos (seja qual for a experiência do si ou da Última Presença que vocês

tiverem feito).
Só o Absoluto com forma irá evitar, de maneira total e formal, qualquer risco do Choque, qualquer aparecimento

de medos e qualquer aparecimento de interrogações, quando o momento chegar.
As futuras intervenções dos Princípios MICAÉLICOS, assim como do próprio MIGUEL, assim como de

algumas Estrelas (que acontecem neste período e que vão até a data que foi anunciada de 22 de setembro),
fornecem-lhes, de maneira considerável, as ajudas necessárias para se perguntarem: “quem eu Sou?”.

E, sobretudo, para observar as respostas.
Lembrem-se de que isso não é, em nenhum caso, uma introspecção, ou uma confissão, mas, sim, um olhar
lúcido que é levado ao que pode restar, em meio à consciência limitada pertencente a este corpo e a este

mental, podendo se manifestar de improviso durante o seu Encontro.
Este não é um trabalho que vai operar no que restringe, mas, muito mais, no que facilita.

Observem o que acontece, em todos os níveis.
Olhem se, na sua vida, vocês têm momentos em que vocês desaparecem totalmente, que isso dure um

décimo de segundo ou uma hora, a consequência é a mesma: isso reflete, de maneira formal, a sua
capacidade, quando o momento chegar, se isso já não ocorreu, para ser Absoluto.

***

Muitos sonhos podem também se manifestar ou, em todo caso, visões particulares, ocorrendo
preferencialmente à noite, e elas são levadas a se generalizar porque elas lhes revelam, de maneira

espontânea, as suas linhagens estelares.
Não deem ali mais importância do que isso.



Ter um sonho, ou acordar em plena noite vendo tal animal, confirma para vocês a sua filiação estelar.
Mas não façam disso nem uma procura, nem um presente: simplesmente, vocês o vivem porque ela se revela.

Isso está ligado à ação dos Cavaleiros do Apocalipse, em vocês, que, eu os lembro, estão ligados, eles
próprios, aos Hayoth Ha Kodesh, aos Elementos: cada um de vocês tem quatro linhagens estelares e cada

linhagem estelar se revela, nesse momento.
E o que é observado, naquele momento, nesse sonho muito intenso ou sendo despertado à noite, dá-lhes os

elementos de estabilidade do Elemento em questão.
Isso se reflete, aliás, muitas vezes (se vocês forem observadores), por percepções fortes no nível de algumas
Estrelas, reagrupadas em triângulo, no nível da cabeça, quer seja no triângulo da Água, da Terra, do Fogo ou

do Ar (ndr: ver o protocolo “As 12 Estrelas de Maria”) (1).
Vocês irão se lembrar, se vocês ficarem atentos, de que nos momentos em que ocorrerem essas visões ou

essas aparições ou esses sonhos, um dos triângulos da sua cabeça trabalha de maneira mais intensa.
Não deem ali muita importância, mas eu lhes dou isso como elemento de referência, pois, se uma das suas
linhagens for revelada (ou as quatro), isso é também um trunfo importante para o momento do seu Encontro.

***

Eu rendo Graças pela sua Presença e, portanto, pela sua compreensão, pela sua aceitação.
Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes apresento todas as minhas homenagens e todo o Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Graça e o Amor sejam a sua Morada, a de todos nós.

Até mais tarde.

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

1 - ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

***
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Eu sou MA ANANDA MOYI, assistida e acompanhada por MARIA e GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
Irmãos e Irmãs, antes de eu expressar as palavras, instalemo-nos, juntos, no Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Onda da Vida e a Fonte de Cristal nos reguem e nos alimentem, durante a nossa Presença conjunta,
durante as palavras que eu vou dizer e as palavras que, talvez, vocês irão dizer.

Eu vou tentar exprimir (assistida pela sua Presença, pelas nossas Irmãs Estrelas, assistida pelo Manto Azul da
Graça, pela Onda da Vida), um pouco mais, sobre o Ser e o Absoluto ou o Ser no Absoluto.

O Absoluto (que a mínima palavra seria, de algum modo, uma traição do que isso É) foi qualificado de Não Ser,
de Não Presença e de Não consciência ou A-consciência.

O Absoluto não pode ser qualificado porque qualquer qualificativo seria já uma saída dele.
O Absoluto é Amor e Luz, além de todo qualificativo, de toda pessoa, de toda identidade, de todo sentido, de

toda Presença e de toda Ausência.
O Absoluto se traduz, na consciência, pela Morada da Paz Suprema, por este êxtase até o seu máximo.

E esse máximo é sem fim e sem limite.
Ser no Absoluto, além de todo Ser, é desaparecer, apagar-se de todo parecer, de todo sentido, e de toda

lógica, de toda observação.
É não mais ser, aqui e ali, e, no entanto, também, por toda parte, aqui e ali.

Cada uma das minhas frases é apoiada e transportada pela Onda da Vida, no Manto Azul da Graça.

Ser no Absoluto é sair do Ser.
É sair de todo sentido de qualquer existência.

É deixar todo fardo e todo peso.
Ser no Absoluto faz descobrir que não há seres separados, nem divididos.

É ser o Amor, além de tudo que pode ser uma representação.
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É estar por toda parte e ser de toda parte, e de nenhuma parte, ao mesmo tempo.
É o instante em que a consciência nada experimenta.

Onde não há mais sinais, mais percepções e mais sentido.

***

Quando a pessoa desaparece, o seu último pensamento é: “é o nada, o vazio”.
É a última palavra da pessoa.

Essa última palavra da consciência da pessoa desaparece, e a própria ideia do nada desaparece porque tudo é
pleno, tão pleno, tão vasto que nenhum limite pode ser pensado ou percebido.

Ser no Absoluto dá uma liberdade que nada do que é vivenciado na carne pode sequer imaginar, nem mesmo
considerar.

Ser no Absoluto é uma beatitude que não tem palavra para exprimi-la.
Ser no Absoluto é a Verdade fazendo-os descobrir que essa é a única.

Ser no Absoluto dissolve instantaneamente as compartimentagens e todas as ilusões.
Tudo é preenchido de Amor.

Tudo é apenas Amor.
Nada mais pode ser senão o Amor.

Nada mais pode ser senão a Doação Total.

***

Uma Paz, sem início, sem fim.
Uma Paz, ela também, Absoluta, que mesmo a palavra é muito pouco vigorosa para transcrever este estado,

além da consciência e além do estado, qualquer que seja.
Ser no Absoluto é redescobrir o que nós somos, individual e coletivamente, sobre este mundo como em

qualquer mundo, sobre este Sol como em qualquer Sol, nesta galáxia como em qualquer galáxia, como em
qualquer Dimensão.

Ser Absoluto é a Dissolução de toda afiliação, o desaparecimento de toda forma, o desaparecimento de tudo o
que pode persistir.

É estar em Comunhão permanente, como as minhas Irmãs Estrelas e eu mesma imprimimos isso em vocês,
muito além das minhas palavras.

***

Ser no Absoluto é a Água e o Fogo trabalhando, na sua pureza original.
É desfrutar do Amor, como o Amor desfruta de vocês, porque não há mais vocês, não há mais eu, não há mais

o outro.
Há apenas Isso.

Isso de onde Tudo sai, subtendendo Tudo, exprimindo Tudo.
É Ser no Absoluto que se doa si mesmo, onde o Amor é Doação, onde a Doação é Amor, e nada mais

subtende senão o Amor.
É o abrasamento e o crepitar do Coração.

Não somente o coração do Coração, mas o conjunto deste corpo que se abrasa no Fogo Celeste, aí onde não
há nada a ver, não há nada a perceber, porque nada há a separar e nada a distinguir.

É o Abrasamento da Alegria e da Paz que se renovam permanentemente.
É aí onde tudo é esquecido: corpo, alma, espírito.

É aí onde reside o Eterno Amor, que não está nem aí, nem em outros lugares, mas por toda parte.
Abandonando-se, cada vez mais, o Amor parece crescer, cada vez mais, mas, na realidade, ele não pode

crescer já que ele é imutável, em nossa Comunhão presente, muito além dessas poucas palavras, pela nossa
Presença Una, aí onde todo sentido se dissolve, aí onde nenhuma identidade pode se manter, no abrasamento

e no crepitar da própria Consciência, consumindo-se na Alegria e na Paz.

***

Ser no Absoluto dissolve tudo o que não é Amor.
E, além desta Dissolução, é perceber que mesmo o sonho, mesmo a Maya, não poderia existir sem ser



sustentado pelo Amor, mesmo sufocado.
As minhas palavras são muito tênues porque eu estou mais próxima do seu Coração, no seu Coração, e

acontece outra coisa senão o Amor.

***

As minhas palavras são espaçadas para deixar lugar à Plenitude, Shantinilaya.
As minhas palavras são espaçadas porque não há mais lugar para as palavras.

É a isso que os convida o Amor.
Assim se revela a Verdade.

Nesse Silêncio pleno, onde nós nos situamos, Ligadas e Liberadas, pelo Coração e pelo Canal do Éter e
Mariano, onde o indizível se revela, um dia que nunca mais pode se apagar.

Eu permanecerei no Amor, com vocês, para o Alinhamento, assim como sobre o conjunto desta Terra, com as
minhas duas Irmãs Estrelas.

***

Se lhes for aprazível retomar as palavras, se existir, em vocês, questões e palavras, então eu os escuto e
permaneço mesmo assim na mesma Comunhão, de Ser no Absoluto, porque, neste espaço do nosso

Encontro, a carne já não é obstáculo, assim como a pessoa, ela tampouco, pode sê-lo, e porque a Graça está
aí.

Então, se palavras houver, eu lhes peço, Irmãs e Irmãos, digam-nas.

***

Pergunta: a Comunhão permite ser Absoluto?

A Comunhão dá-lhes a viver a Última Presença.
O Absoluto está aí (emprestando uma imagem), um pouco atrás, um pouco na frente, um pouco sobre.

A Última Presença ou Infinita Presença cria circunstâncias favoráveis para tudo soltar e nada reter.
A Comunhão, assim como a Deslocalização, ou qualquer outro elemento que lhes foi comunicado e que vocês

vivem, cria as condições propícias ao Abandono do Si, criando as circunstâncias iniciais onde a Doação, o
Abandono e o esquecimento do Si podem ocorrer.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Neste estado, dizer: “eu os Amo” é supérfluo porque isso É.

Eu permaneço, em vocês e com vocês, se vocês o desejarem.
De qualquer forma, eu irei acompanhar o Alinhamento.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************
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Meu nome é SNOW.
Irmãos e Irmãs, acolhamos na Alegria do Grande Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, com vocês, na mesma linha que foi dada pelo Ancião (ndr: SRI AUROBINDO) que me
antecedeu.

Eu lhes falei, em várias ocasiões, da natureza, do seu papel, dos Elementos e dos Cavaleiros.
O Grande Espírito irá chamá-los, cada vez mais, e a Terra irá chamá-los, cada vez mais, como disse o Ancião.
E este Apelo vai soar no fundo de vocês e, ao soar, ele vai levá-los a buscar as condições mais propícias para

estar na Paz e, portanto, para Estar aí, Presentes e na Paz, para viver isso.

***

No momento em que um dos Elementos o chamar em vocês, regozijem-no.
Afastem-se, neste momento, de tudo o que é artificial, criado pelo Homem, que isso seja a pedra da sua casa

[muros e paredes], que isso seja a eletricidade das suas casas.
Privem-se, durante alguns instantes, de tudo o que não é natural.

Prestem atenção para estar em concordância, naqueles momentos, com a Terra, com o Céu e seus
Elementos.

Se for dia, busquem a luz do dia.
Se for noite, respeitem a noite: não acendam a luz elétrica.

O Ancião lhes disse que áreas da sua cabeça iriam chamá-los.
E se vocês forem chamados por um dos Elementos, tentem conectá-lo, mesmo se for por alguns instantes.

Se a Água chamá-los: vão para a beira da água.
Se a Terra chamá-los: deitem-se no chão.

Se o Ar chamá-los: busquem o ar das árvores.
Se o Fogo chamá-los, e se o Sol estiver aí: olhem-no.
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Se for noite, e se vocês tiverem oportunidade, acendam um fogo ou uma chama de vela.
Respeitem o Apelo dos Elementos porque eles vêm despertá-los onde vocês estiverem.

***

São nessas circunstâncias naturais que vocês serão mais capazes de responder ao Céu e à Terra.
Porque é preciso se preparar, como a Terra e o Céu se preparam e preparam vocês.

 Respeitem também, segundo o Elemento que o chamar, o Elemento da natureza que vocês irão ingerir e
comer, do mesmo modo.

Se a Água chamá-los: bebam muita água.
Se o Fogo chamá-los: comam mais comida quente.

Se o Ar chamá-los: comam, de preferência, o que cresce no alto [por exemplo: frutas que dão em árvore].
É uma lógica que visa fazê-los encontrar suas raízes: do Céu e da Terra, que visa prepará-los, como a Terra e

o Céu se preparam.
Respeitem isso.

E mesmo se lhes parecer não poder respeitá-lo, então, perguntem o que é capital, para vocês, naqueles
momentos.

***

Busquem a calma e, depois, instalem-se, aí, sem nada procurar, sem nada pedir, sem nada esperar.
Simplesmente estar presente, Aí.

Consciente da sua própria consciência, embalados pelo Elemento que os chamou, respondendo ao Apelo do
Céu e da Terra.

Vocês verão bem depressa a diferença, se vocês responderem ao Apelo no lugar onde vocês vivem, em
comparação com se vocês responderem ao Apelo na natureza.

Qualquer que seja o tempo.
Não é preciso muito tempo, mas tomem esse tempo.

Nenhum Elemento, mesmo o mais intenso, pode alterá-los, de qualquer maneira, porque ele vê vocês.
Porque o Elemento da Terra, o Elemento do seu corpo, o Elemento do Céu, é o mesmo Elemento que cerca o

Grande Espírito.
 Simplesmente, a sua forma, a sua textura, não é a mesma, mas é a mesma coisa.

Deem-se esse tempo.
Deem-se esse tempo, para estar Aí, sensível ao Céu e à Terra, entre o Céu e a Terra.

***

O pedido do corpo será seguido, se vocês o aceitarem, de um Apelo da consciência a nada comparável onde
o Grande Espírito estará aí.

Se as suas condições de vida, de trabalho e de ocupação, não permitirem conectar-se à Mãe Terra, então
recriem, na sua casa, o que pode representar os Elementos: um copo d’água, uma chama de vela, uma flor ou

uma planta, ao ar livre.
A representação (que vocês tiverem adotado) do Elemento irá agir porque o Elemento do Grande Espírito é
Inteligente, como a Luz, e a sua intenção de representar este Elemento será realmente seguida da ação do

Elemento.
Esse corpo chama vocês para a Luz.

Ele os chama para a Terra e os chama para o Céu.
Coloquem-se entre o Céu e a Terra.

Coloquem-se nos Elementos.
E muito rapidamente vocês verão os benefícios e os efeitos.

***

Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ da Terra vai ressoar, em vocês, porque este corpo pertence à Terra.
Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ do Espírito vai ressoar, no seu Espírito, porque o seu Espírito vem do Céu.

Se vocês respeitarem isso, então vocês irão respeitar vocês mesmos, e o Grande Espírito estará de acordo



com o seu Espírito, entregando-lhes o que for necessário, em Espírito e em Luz, para ser bem sucedido no
que está acontecendo.

Vocês irão constatar bem depressa que, se o ambiente no que vocês estão estiver tranquilo, vocês estarão
cada vez mais Aí, e cada vez mais Presentes.

Por outro lado, se o ambiente estiver hostil, se não estiver de acordo com os Elementos, então vocês irão
constatar também, muito rapidamente, que isso fica mais difícil para vocês.

***

Os Elementos têm coisas a dizer para vocês: daí aonde vocês vêm, daí aonde vocês irão.
Os Elementos lhes falam e, nesses Elementos, nós estamos mais facilmente com vocês.

Há um Apelo por toda parte.
O nosso Apelo.

O Apelo dos Elementos.
O Apelo do seu corpo e do seu Espírito.

Cabe a vocês responder.
E se vocês não puderem responder, olhem bem o que está se rebelando, em vocês, para não responder e

ajam a fim de estar Aí.
A intensidade do Céu e da Terra e do Grande Espírito chama vocês, mais do que nunca, para estar Aí.

Cabe a vocês dizer e demonstrar o que é mais importante para vocês.

***

Vocês irão responder ao Apelo do seu ordinário ou irão responder ao Apelo do extraordinário?
Vejam isso com cada vez mais Clareza, com cada vez mais contraste e iluminação.

Vocês estarão, de qualquer maneira, cada vez mais lúcidos sobre os conselhos que eu dei a vocês.
Isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente porque isso é evidente.

Este corpo pertence à Terra.
O seu Espírito pertence ao Grande Espírito.

E quando o Grande Espírito e a Terra despertarem, é a hora também, para vocês, Despertar definitivamente.
Escutem os Elementos.

Eles irão permitir-lhes ouvir, ainda mais distintamente, aqueles que os acompanham do lado esquerdo.
Não é questão de se demitir do que quer que seja que vocês julgariam importante na sua vida, mas, muito mais,

de encontrar o tempo necessário para responder a esses Apelos.
A ação dos Elementos, em vocês, naturalmente, em outros momentos, irão impulsioná-los a reajustar-se

totalmente, com a maior das Clarezas, sem qualquer dúvida possível.

***

Mas é preciso primeiramente que os Elementos tenham trabalhado, em vocês, para finalizar o seu Encontro
consigo mesmo.

A Terra e a natureza são as suas aliadas para o nosso Encontro e para o Encontro de vocês.
Essa é também a melhor maneira de não se deixar levar pelos pensamentos, pelas emoções, pelos apegos,

pelos medos.  
Os Elementos da natureza serão de uma ajuda considerável, cada vez mais, qualquer que seja a intensidade

dos Elementos, em vocês, como no que vocês observam.
Nada temam.

Se vocês encontrarem os Elementos, eles irão lhes falar, à sua maneira, e vocês irão compreendê-los.

***

Não hesitem tampouco em chamar esses Elementos, em Encontrá-los, aí onde eles estão, mas também em
chamá-los.

Vão ao seu contato, ao seu encontro, e ouçam a resposta deles.
O que acontece, em vocês, acontece tanto nas árvores como na água, e lhes têm coisas a dizer.

Vocês irão obter uma ajuda considerável.



É a melhor maneira de respeitar este corpo, assim como o Espírito que vocês São, e de harmonizar, em
perfeita ressonância com o ‘tam-tam’ da Terra e com o ‘tam-tam’ do Céu.

Eu não tenho outras palavras para dar a vocês.
Mas, por outro lado, eu estou pronta para responder a vocês, se houver interrogações suplementares ao que

eu disse.

***

Pergunta: o Apelo dos Elementos pode ocorrer pelos Triângulos da cabeça, ligados aos Elementos?

Isso vai ocorrer exclusivamente dessa maneira (ndr: ver o protocolo / “As 12 Estrelas de Maria”) (1).

***

Pergunta: como chamar os Elementos?

Não há técnica, minha Irmã.
Só o Coração chama os Elementos.

Só quando o Coração chama, os Elementos respondem.
Não vai imaginar construções na sua cabeça: chama simplesmente.

É tão simples assim.
Nós Somos e os Elementos São.

Isso é Tudo.

***

Pergunta: seria mais benéfico viver no campo?

Minha Irmã, eu lhe responderia que se você tiver oportunidade, viva sob uma tenda.
Mas, é claro, eu entendo que isso não é viável para vocês.
Os muros das suas casas protegem-nos e os confinam.

Aquele que ousa estar em contato com os Elementos, durante a noite, irá obter todos os benefícios.
Mas, naturalmente, isso é possível para poucos de vocês, por diversas razões.

Mas o muro de uma casa, na natureza, é menos prejudicial do que o muro de uma casa em uma cidade.

***

Pergunta: é preciso responder ao Apelo da Natureza, à noite, qualquer que seja a hora da noite?

Eu lhe responderei, meu Irmão, que cabe a você ver.
Coloque a questão a você mesmo: “eu devo responder ou não?”.

E veja o que acontece, naquele momento.

***

Pergunta: o Apelo ao Elemento deve ocorrer de maneira geral ou específica?

Isso que eu falei é específico e individual, por enquanto.
Quando o Apelo dos Elementos se tornar coletivo, vocês não terão mais que se colocar questão.

***

Pergunta: deve-se chamar prioritariamente o Elemento que causa problema no nosso corpo?



O Apelo dos Elementos não é em função do Elemento faltante, ou em excesso, ou a se revelar, mas, é claro,
das circunstâncias da interação entre o seu corpo de energia e o corpo de Luz.

***

Pergunta: podemos chamar os Quatro Elementos todos os dias?

Meu Irmão, quem falou dos Quatro Elementos, e quem falou de todos os dias?
Eu bem disse que era preciso respeitar o Apelo do Elemento.

Vocês podem chamar os Elementos para Encontrá-los.
Mas não peçam para encontrar logo os Quatro Elementos ao mesmo tempo.

***

Pergunta: uma estrutura de vidro, como uma varanda, é também um bloqueio no nível dos Elementos como
os muros de uma casa?

O vidro é constituído do quê?
De chumbo.

Ele é, portanto, no que se refere aos Elementos e ao Apelo dos Elementos, limitante.
Menos do que um muro de pedra.

Quanto menos espessura vocês colocarem entre vocês e a natureza, naqueles momentos, melhor isso é.
Mesmo se isso for apenas por alguns minutos, vale mais alguns minutos na natureza, para Encontrar o

Elemento, do que várias horas dentro [da casa].

***

Pergunta: em resposta ao Apelo de um Elemento, os três Pontos do Triângulo referente da cabeça vão se
ativar ao mesmo tempo?

Os três Pontos, ou toda a zona.
Vocês têm quatro zonas: acima da orelha esquerda, na frente, atrás e acima da orelha direita.

Vocês irão notar que o Elemento privilegiado, nesse momento, é mais frequentemente o Ar, porque é aí que
está o Canal Mariano.

Mas, para outros Irmãos e Irmãs, é a Terra ou a Água e o Fogo.
Mas os Elementos estão girando: eles não são sempre os mesmos.

***

Pergunta: se o Elemento Fogo chamar, é preciso olhar o Sol, com os olhos abertos?

Eu jamais disse isso.
Olhem o Sol, com os olhos fechados, é claro, exceto nos seus primeiros raios, nos seus últimos raios, exceto

se vocês tiverem a certeza de que o olho nada se arrisca.
A chama da vela é a Luz do Sol, na casa, e do Fogo.

***

Pergunta: à noite, é melhor acender a vela?

Eu não disse perfeitamente isso.
Eu bem falei da luz da vela, no momento do Apelo do Fogo, nada mais.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu sou SNOW e eu saúdo vocês, no Amor e na Paz.
Que o Grande Espírito os acompanhe.

Até logo.

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

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

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1588

1º de setembro de 2012
(Publicado em 02 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1588
http://4.bp.blogspot.com/-omiIz2t_32Y/UEktcwI4wWI/AAAAAAAAEv0/oitehrW9vI8/s1600/000bibli_4tringulostraduzido350x.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://portaldosanjos.ning.com/


~ MANIFESTAÇÕES CORPORAIS ~

Eu sou Sri Aurobindo. 
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Luz Azul da Fusão sacie sua sede.

Antes de começar a me exprimir no que diz respeito aos efeitos esperados da Liberação, tenho de chamar sua
atenção, como talvez vocês já tenham percebido, sobre o fato de que nossa Comunhão, entre nós e vocês, se

estabelece de maneira mais intensa e mais lúcida.
Isso irá se traduzir, cada vez mais frequentemente, por um abrandamento do fluxo verbal, traduzindo-se, aí

também, por um aumento do fluxo Vibral.
Manifestando, no momento dos nossos encontros (que seja aqui, em leitura ou em audição), uma capacidade,

cada vez maior, para perceber os estados Vibrais, bem além das simples palavras pronunciadas.
O espaço entre as frases deixa-os viver uma integração, muito maior, muito além do primeiro sentido das

palavras.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o efeito sobre o corpo e a consciência irá aumentar.

***

O quadro da minha intervenção deste dia se inscreve na sequência do que foi abordado, em parte, pelo IRMÃO
K em sua última intervenção (ndr: sua intervenção de 31 de agosto de 2012) (1).

Da mesma maneira que durante as Núpcias Celestes, quando lhes foi dado a viver certo número de
manifestações ligadas às fases e às Etapas, hoje, depois da última vinda do Arcanjo MIGUEL (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2) e até a sua próxima e última vinda, vocês vão constatar o mesmo
processo em vocês.

***

Eu vou abordar, de maneira quase exclusiva, não o que pode lhes ser conhecido no nível da consciência (como
todas as experiências de Comunhão, de Fusão ou outras), mas, bem mais, insistir sobre os marcadores

presentes nesse corpo.
De fato, a aproximação da Luz Vibral, a resposta da Terra no nível da Onda da Vida, a sua maturação celular,

vai levá-los a viver uma amplificação sem precedentes de diferentes sinais, de diferentes sintomas. 
Esses sintomas aguardados são explicáveis pela conjunção do Encontro entre o corpo Etéreo desse corpo
físico e o novo corpo Etéreo, aquele que será forjado pelo Fogo e pela Água do Céu, dando, no nível desse
corpo físico que vocês habitam, uma interface de percepção de diversos elementos que eu vou detalhar a

vocês.

***
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O primeiro, para muitos de vocês (e isso talvez já tenha começado desde alguns meses), é o reforço, sem
precedentes, do Nada ou Canto da alma.

Os sons percebidos no nível do ouvido (dentro como fora), por intermediário do que é nomeado ampola da
clariaudição, o Antakarana e o Canal Mariano, além de lhes permitir perceber a modificação que pode ocorrer

nos seus Encontros (humanos ou não), pela lateralidade esquerda ou direita como exprimi há algumas
semanas, independentemente disso, o som assume uma tonalidade cada mais aguda, aproximando-se, por

sua modulação, do Coro dos Anjos.
O último Som do Nada ou Som da alma, antecedendo o Maha Samadhi. 

O Som, impregnando cada vez mais, poderá lhes parecer estender-se ao conjunto da cabeça, depois ao
conjunto do corpo, em perfeita ressonância com o que ocorrerá, de maneira audível, para todos, no momento

em que o Som do Céu e da Terra (ouvido em diversos locais da Terra) se tornar quase permanente.
Esse Som reflete, é claro, a elevação da consciência, mas também a chegada de certo número de elementos

celestes.

***

O segundo sinal mais importante, se isso já não tiver ocorrido, é a aparição ou a amplificação de sensações de
formigamentos e de calor no nível das plantas dos pés e das palmas das mãos, refletindo a intensificação da

Onda da Vida.
A subida da Onda da Vida, quando ela se tornar possível (se esse ainda não for o caso), pela superação dos

últimos medos, virá preferencialmente, elevando-se no nível do sacro e no nível dos órgãos genitais,
desencadear na frente um fenômeno de estremecimento (como um arrepio), e desencadear, na parte traseira,

sensações às vezes nevrálgicas e dolorosas, no nível inferior das suas costas.

***

A manifestação das Coroas Radiantes, no que diz respeito ao coração, deixar-se-á viver o tremor da caixa
torácica, de maneira mais intensa, vindo reforçar a pressão e às vezes as dores sobre o Ponto KI-RIS-TI das

suas costas e das zonas laterais de KI-RIS-TI das costas.
A Coroa Radiante da Cabeça verá ativar-se, preferencialmente e em alguns momentos, a energia específica

dos Triângulos Elementares.
Em um dado momento: o do Fogo.

Em outro momento: o Triângulo da Água.
Em outro momento: o Triângulo da Terra, ou mesmo do Ar.

A ação sobre as três Estrelas da sua cabeça, de um dado elemento, implicará, é claro, em manifestações
precisas e particulares sobre as quais eu não me estenderei, hoje, deixando-os vivê-las (ndr: ver Protocolos/

“As 12 Estrelas de Maria”) (3).

***

Sobre a pele, começarão a se manifestar (se esse já não for o caso) uma percepção, cada vez mais clara,
como se milhares de toques de agulhas percorressem essa pele, até um estremecimento.

Será ainda possível, quando da Fusão Dissolução preparatória com o Duplo, perceber claramente, ao redor de
todo o corpo, uma espécie de tremor, como de uma corrente de ar.

***

O Canal Mariano, qualquer que seja o modo de percepção que vocês tenham, dar-lhes-á (se esse já não for o
caso), a percepção de uma Presença, permanente, no alto e à esquerda.

O estabelecimento dessa permanência, quer esteja ligada à MARIA, ao seu Duplo, ao Duplo KI-RIS-TI, a um
Duplo Monadário ou a um mecanismo de Fusão Dissolução vivido com um Irmão ou uma Irmã, tornar-se-á, para

vocês, cada vez mais tangível, cada vez mais intenso, dando-lhes a sensação de serem tocados no nível do
ombro esquerdo e na parte alta da bochecha esquerda.

***

O ponto ER da cabeça irá se ativar, podendo até desencadear uma sensação, por vezes dolorosa, de cabeça



pesada, no topo.

***

A zona específica do dedo grande dos pés irá lhes parecer acumular, por alguns momentos, os formigamentos
percebidos no nível da pele.

***

A percepção do conjunto do Canal do Éter, e dos seus diferentes componentes, tornar-se-á perceptível para
vocês.

Em particular, as quatro Portas circundando o sacro, assim como a Porta KI-RIS-TI e suas zonas laterais
correspondendo às asas Etéreas.

***

Numerosos sinais digestivos poderão surgir (se esse já não for o caso), traduzindo o impacto do Manto Azul da
Graça e da Fusão de seus Éteres, no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo desencadear novos
mecanismos, deixando-se viver o fato de não poder comer tal ou tal tipo de alimento, e que lhes convém

respeitar.

***

Filamentos de sangue poderão aparecer na narina esquerda, principalmente pela manhã ao acordar, ou então
de imprevisto, traduzindo a finalização da perfuração do pavimento das fossas nasais, sob a ação da Onda da

Vida e do Supramental.
Em posição alongada, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o conjunto do corpo pode pôr-se a

mover e a tremer, de alto a baixo ou da esquerda à direita.

***

As sensações táteis tornar-se-ão diferentes, podendo dar-lhes a sensação de sentir menos ou de sentir mais,
seja no nível das mãos, e mais frequentemente no nível dos braços.

Isso poderá produzir, sobretudo nos momentos de imobilidade, uma impressão (além do tremor) de
entorpecimento doloroso de um membro, de dois membros ou dos quatro membros.

***

Haverá alguns momentos privilegiados em que o corpo parecerá não mais responder a qualquer vontade de
mobilização.

A percepção sensorial, visual, auditiva, espacial, poderá ser, às vezes, profundamente diferente, dando-lhes a
impressão de sobreposição desta realidade com uma outra realidade.

***

A respiração poderá lhes parecer parar.
A zona cardíaca poderá revelar anomalias do ritmo cardíaco assim como dores que se projetam na parte

anterior do seu peito, aparecendo, de maneira específica, nas portas AL e UNIDADE.
Parecer-lhes-á emanar (e esse será o caso) a Luz, sem o desejar e sem o querer, pelo conjunto do peito,

preferencialmente por uma zona de expressão da Luz, independente de qualquer vontade, justamente no nível
das Portas AL e UNIDADE.

***

O conjunto das funções (fisiológicas, automáticas) desse corpo será, por vezes, profundamente modificado.



Nesses momentos, se a sua consciência estiver atenta a esse corpo, vocês constatarão facilmente que o
simples fato de colocar sua consciência sobre o corpo, sem nenhuma interrogação ou sem nenhum

questionamento, reforçará a percepção que estiver presente naquele momento.
O conjunto desses sinais e sintomas irá lhes parecer cada vez mais claramente, como os efeitos diretos da

Ascensão.
A intensificação de um ou do conjunto desses processos (que de qualquer modo, irão se completando, uns e

outros) será, para vocês, a ocasião de verificar o que se desenrola na consciência, referente à Última Presença
ou ao estabelecimento do Absoluto.

***

Tudo o que irá se desenrolar quando dessa Fusão do Corpo Etéreo, usual e seccionado, com o Corpo Etéreo
regenerado pelo Fogo e pela Água do Céu, tornar-se-á uma evidência.

O seu corpo físico, e o que está presente dentro, começará a emanar a Luz, de maneira cada vez mais
tangível, além mesmo da Visão Etérea, criando ao redor de vocês uma forma de luminescência, de

transparência, perceptível.
Existem, é claro, circunstâncias do seu ambiente de vida que irão favorecer, se eu puder dizer, a integração
desses estados, e outras que irão abrandá-los, mas eu deixarei a Estrela SNOW exprimir mais coisas sobre

isto.
Quanto a mim, permaneço centrado exclusivamente nas manifestações corporais.

***

Durante essas fases de manifestações corporais, poderão se apresentar momentos e instantes em que, de um
golpe, de um único, o conjunto das percepções cessa, podendo expressar-se por um sentimento de perda

iminente.
É nesse momento que lhes será conveniente, sobretudo, ficarem tranquilos, não se colocarem a menor

questão sobre o sentido do que é vivido, e compreender e aceitar que isso os leva a se estabelecerem no
Absoluto.

Nesses momentos privilegiados, se o mental se calar, se as emoções se calarem, então, a Onda da Vida irá se
lançar, de maneira extremamente intensa e bem além do simples Êxtase, tal uma torrente de Fogo, reunindo-se

a uma outra torrente, descendente desde sua cabeça, não lhes dando mais a exata percepção e um local de
um encontro, mas sim de um estouro e de uma iridescência do conjunto das suas células.

Isso irá se reproduzir em diferentes ocasiões, até o momento em que, pela experiência, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se o mental não intervir, se não houver emoções, então a Morada da Paz Suprema

está aí, independente desse corpo, independente da sua pessoa, independente da Última Presença e
independente das percepções vividas no instante anterior.

É nesse momento que vocês irão perceber que, não tendo mais a percepção do corpo, não tendo mais a
percepção de uma consciência, nem mesmo de uma pessoa e ainda menos de um ambiente, vocês poderão
se estabelecer no que vocês São, bem além das percepções do corpo, que estavam ali, no instante anterior.

***

Tudo isso deve se desenrolar, aí também, no seu ritmo, mas esse ritmo irá se tornar cada vez mais aparente
para cada um, à medida em que vocês se aproximarem do dia 22 de setembro deste ano.

Além de qualquer interrogação e de qualquer questionamento, virá um momento em que a evidência do que se
desenrola irá golpeá-los, de maneira importante.

Tudo isto corresponde à Liberação da Terra assim como à sua Liberação deste Plano.
 Vocês irão constatar, também, facilmente, que a partir do instante em que o seu mental, que a partir do instante

em que as suas emoções não vierem mais interferir com o que se desenrola, vocês perderão o sentido de
qualquer interrogação, por um reconhecimento imediato de quem vocês São, além de qualquer pessoa, de

qualquer aparência, de qualquer papel e de qualquer função.
Isto decorre diretamente da Ascensão da Terra assim como da sua.

***

Eu não irei mais longe à respeito das consequências sobre a consciência, além daquelas que eu acabo
enunciar.

Eu não irei mais longe, tampouco, à respeito das circunstâncias conhecidas como ambientais, que vêm facilitar
ou incomodar o que se desenrola.



Se vocês tiverem questões sobre esses sintomas e sinais físicos, então eu os escuto.

***

Pergunta: sentir como uma descarga elétrica na cabeça faz parte desse processo?

Sim, isso pode fazer parte.

***

Pergunta: esses sinais poderiam ter começado, há várias semanas, ocasionalmente?

Eu o confirmo, como eu disse. 
Essa intermitência, independente de onde vocês começaram, irá se reforçar, de qualquer maneira.

Mas eu especifiquei bem que isso já pode ter começado há muitos meses.
Simplesmente, por que vocês são e serão cada vez numerosos a vivê-lo, é importante, visto a intensificação

em curso, que vocês estejam informados, não para explicar, mas justamente para, no momento em que vocês
o viverem, vivê-lo o mais serenamente possível.

***

Pergunta: as pessoas que não seguem este caminho, vão viver a mesma coisa?

No que diz respeito aos Irmãos e Irmãs adultos que não vivem nada disso, eles não são relacionados, no
momento, a isso.

***

Pergunta: tenho às vezes sangramento do nariz, mas do lado direito.

Os sangramentos do nariz podem realmente aparecer às vezes do lado direito. 
Isso corresponde simplesmente a um deslocamento do septo nasal, em relação ao que foi nomeado o

pavimento das fossas nasais.

***

Pergunta: há alimentos que convém evitar ?

Isso é diferente para cada Irmão e cada Irmã. 
No entanto, existem elementos de resposta, eles lhes foram comunicados, já há algum tempo, por ANAEL e

especificados novamente mais recentemente (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012) (4).
A alimentação líquida permite evitar que o sangue não se dirija, de maneira muito considerável, aos órgãos

digestivos.
É desejável, e vocês irão constatar por vocês mesmos, limitar a ingestão de sólidos a partir das 17 horas, onde

quer que vocês estejam (na sua hora, portanto).
Isso corresponde aos seus ritmos internos de sucessão dos dias e das noites assim como uma alimentação

que deverá se fazer, preferencialmente, antes que o Sol esteja muito baixo.
Vocês irão constatar, além disso, que se vocês forem surpreendidos por um processo Vibratório, como acabei

de descrever, e se o seu ventre estiver muito cheio, isso irá se tornar ruim.

***

Pergunta: e o que dizer de uma dor frequente ao redor da sétima vértebra cervical?

Há uma conexão ao longo do Canal Éter, entre o ponto ER da cabeça e, é claro, o conjunto da Lemniscata
Sagrada, na frente, mas também com o ponto OD da cabeça e a porta KI-RIS-TI das costas, podendo dar,
efetivamente, sensações de peso ou de opressão, no nível da sétima vértebra cervical, independente de



qualquer desequilíbrio.

***

Pergunta: quando se sente uma dor, é contra indicado tentar fazê-la cessar?

Vocês nada podem fazer para este tipo de dores, quando elas estão relacionadas à Onda da Vida, ao
Supramental, à Luz Vibral.

***

Pergunta: quando se sente a Onda da Vida, nos pés e nas mãos, e hoje, não se sente mais, é uma
evolução normal?

Isso é diferente para cada Irmão e para cada Irmã. 
A Onda da Vida não deve permanecer nos pés e nas mãos: ela circula, é claro. 

Existem diferenças de percepção que estão relacionadas, eu diria, às exalações que são enviadas do Núcleo
Cristalino da Terra, que não dependem de vocês.

Há, efetivamente, várias Ondas da Vida, podendo dar (da mesma maneira que para as Coroas Radiantes e em
particular da cabeça), flutuações e variações, relacionadas aos momentos do dia, às fases lunares e às fases

solares.
Isso é perfeitamente lógico.

***

Pergunta: as perdas de consciência podem também fazer parte desses processos?

Isso foi expresso pelo IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 07 de junho de 2012) (5).
Eu também fiz alusão a isso (ndr: sua intervenção de 16 de agosto de 2012) (6).

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e irmãs na humanidade, Comunguemos juntos. 
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.
Fiquemos juntos, dois minutos do seu tempo.

... Compartilhando o dom da Graça ...

Até logo.

************
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~ RECONSIDERAR ALGUNS PONTOS DE VISTA ~ 

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos se vocês o quiserem, na Paz, na escuta e na Vibração.

De fato, minha presença requer de vocês, uma atenção e uma vigilância. 
Eu não vou tentar fazê-los aderir a um ponto de vista, mas sim fazê-los reconsiderar certos pontos de vista que

estão em curso sobre esta Terra. 
Nós vamos falar, se vocês o quiserem, dos elementos que explicam certo número de elementos, qualificados

de espirituais, e que, nesta Terra, estão muito precisamente desviados e alterados. 
Isso necessita, da sua parte, uma escuta com o Coração e, eventualmente, se isso não os convencer, reler

atentamente as palavras que eu pronunciei.
Nós vamos falar de um assunto que é importante, não tanto para sua Liberação (a qual está adquirida), mas

que, eu o espero, neste período de tempo particular, permitirá a muitos Irmãos e Irmãs entregar-se à evidência,
à lógica e, sobretudo, à Verdade.

Este tema é, precisamente, o apego ao Si, enquanto ferrolho do ego espiritual.

***

Muitos elementos foram assentados, com força, por aquele que se nomeia BIDI (ndr: ver suas intervenções na
seção “mensagens a ler”) (1).

Evidentemente, se vocês vivem o que diz BIDI, a questão não se coloca para vocês.
  Mas, obviamente, se vocês não o vivem, é muito lógico que isso coloque problema e questionamento.

Isso não coloca nem problema, nem questionamento (mesmo se vocês não o vivem), se vocês captam, eu
diria, a Vibração e a Consciência.

Contrariamente para os Irmãos e Irmãs que estão engajados em um caminho relacionado com um domínio
religioso, um domínio espiritual, um domínio que eu qualificaria de ensinamento, de iniciático, assim como de

desenvolvimento pessoal.

***
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O ser humano encarnado, do seu ponto de vista, está submetido à sua própria história, a um conjunto de
crenças, a um conjunto de organizações (quer ele o queira ou não), e a um conjunto de estratégias, que foram

construídas à medida de suas experiências na encarnação. 
Existe uma ignorância total do que pode ser a Vida, além do seu próprio mundo, além da esfera astral, no qual

alguns desencarnados, ou espíritos, estão suscetíveis de lhes falar. 
Há uma problemática essencial: enquanto vocês estão limitados na percepção de vocês próprios, fora deste

mundo e fora da encarnação, não há, efetivamente, nenhum outro meio senão criar certos modelos.
E nós todos passamos por aí.

Quer esses modelos sejam religiosos, quer eles sejam mais ocultos ou iniciáticos, ou esotéricos, eles todos se
baseiam em duas palavras chaves, que são a fé e a crença.

 E nos princípios escondidos que sustentam este mundo, por meio de um princípio de causalidade, no seu
sentido e na sua aceitação a mais ampla.

Da mesma maneira que existe um sistema de ensinamento denominado educação, que não visa nada mais
senão formatá-los segundo regras estabelecidas no nível social, existem, da mesma maneira, “autoridades” (e
coloco esse termo entre aspas) espirituais, cordatas em lhes apresentar certo número de elementos que vão,

pelo menos, explicar suas vidas.
E fazê-los espelhar, ou crer em uma evolução, uma transformação, em meio a este mundo, permitindo-lhes

acessar, mais tarde, a algo que será possível, quando vocês estiverem suficientemente purificados das
problemáticas pessoais, o seu karma (ou qualquer outra coisa, segundo o modelo religioso ou o modelo

espiritual).

***

Todo o mundo conhece, é claro, o princípio da existência de um corpo, de uma personalidade, eventualmente
de uma alma (da qual nada pode ser conhecido, nem visto, nem percebido, nem pensado, nem medido), e

bem mais longe, um espírito, que seria, de algum modo, o Atman, o princípio de Unidade, do qual cada
consciência humana viria, e para onde ela deve retornar, após um trabalho de purificação, de conhecimento e

de evolução.
É claro, nenhum desses ensinamentos, nenhuma dessas religiões, estão aptos (e isso é muito lógico) a lhes

falar de outra coisa senão deste mundo, senão de promessa, senão de um futuro.
Se vocês olharem atentamente (qualquer que seja o ensinamento: religioso, filosófico ou espiritual), jamais há a
descrição de outra coisa a não ser dos mundos intermediários, chamados de astral ou, segundo as tradições, o
Bardo Thödol, por exemplo (o Bardo, que é esse mundo intermediário onde permanecem as almas, antes de

reencarnar).
É claro, vão lhes falar de mundos que são similares e sobrepostos ao mundo humano, com as cidades cheias
de luz, a disposição de mundos que não são tão diferentes como o da Terra, com, no entanto, um sentimento

de maior coloração e de maior leveza.
Os seres que permanecem nesses espaços (quaisquer que sejam os nomes que eles levam a suas moradas)

estão persuadidos em dever trabalhar para levá-los a viver, como eles, em seus domínios etéreos, onde as
regras de vida seriam sensivelmente as mesmas que aquelas que existem neste mundo. 

Mas desembaraçadas de tudo aquilo que pode degenerar, de maneira evidente, sob os significados, para o
humano em encarnação, através do sofrimento, das doenças, e todas as anomalias desta sociedade, dita

moderna.

***

Mas vocês notarão que, tanto BUDA, quanto as religiões, no seu conjunto, quanto os modelos iniciáticos mais
recentes, nenhum é suscetível de lhes falar do que há por atrás dessas construções de luz.

E isso é muito lógico porque a maior parte das pessoas que estiveram encarnadas e que se apresentam, hoje,
como mestres denominados ascensionados, ou que se apresentam como seres Realizados, e que se

propõem a ajudá-los a viver uma transformação Terrestre visando melhorá-los, considera, portanto, desde já,
que vocês são imperfeitos. 

E que há em vocês (sem explicá-lo a vocês) algo, que faria parte da evolução da consciência, que lhes
permitiria retornar ao Espírito.

Ora, se esse Espírito já é perfeito, o que é que explica (ou motiva) um princípio que os faria encarnar em um
mundo limitado?

O que haveria a experimentar, a beneficiar, a melhorar se, desde o início, se considera (e eles o consideram)
que o Espírito é perfeito?

Aí está a questão fundamental.
O que é que pode justificar que absolutamente nenhuma religião, absolutamente nenhum modelo iniciático, é

capaz de lhes falar, de lhes explicar, claramente e simplesmente, o que representa a vida no nível do Espírito?
E eu não falo, aí nesse nível, do Absoluto, da Consciência Unificada totalmente À FONTE, aos estados

multidimensionais.



***

Existe, portanto, um sério problema aí nesse nível.
Ainda mais que, qualquer que seja o modelo, religioso ou iniciático, vocês têm sempre a questão de uma

“autoridade”, dita superior, depositária de uma autoridade, de um poder, ou de uma ascendência sobre vocês,
que pretende guiá-los, e dirigi-los para algo de melhor, na condição, é claro, de que vocês sigam o que é dado,

na condição de que vocês se adaptem ao seu ponto de vista.
E isso é aceito pelo humano, de modo (eu diria) geral, sem que nunca venha a se colocar a questão de: por

que o mundo, além deste mundo, seria perfeito?
E por que a alma estaria sujeita a um princípio de evolução (de melhoria, de karma, quaisquer que sejam os

nomes que vocês queiram lhes dar) para retornar ao que era, de fato, sua origem e seu início?
O que teria de ganhar, o que teria de adquirir para retornar a esse estado original?

E quem é responsável pela perda desse estado original, dessa originalidade, que faz com que a Consciência
seja independente, é claro, da carne?

***

Então, é claro, vão lhes falar, e fazê-los espelhar um princípio de evolução, um princípio de amor, um princípio
de paraíso (e de inferno, é claro, que lhe é consequência), e vão lhes apresentar um deus criador, que criou o

humano e que criou a consciência humana.
É claro, o mundo, tal como vocês o vivem, viu a degenerescência de algumas de suas crenças, em particular

as crenças religiosas, baseadas unicamente na fé e na adesão (sem discussão e sem contestação possíveis)
a um deus criador e vingador, que viria salvá-los ou puni-los (isso é conforme, conforme os períodos e

conforme as épocas).
 Isso foi substituído, desde o início do 20º século, por certo número de ensinamentos visando fazê-los

conhecer as leis da alma, os princípios da encarnação. 
Prometendo-lhes um estado de felicidade, após uma evolução, e após a compreensão de si mesmo.

Mas esse si mesmo, é claro, não é em nenhum caso a compreensão e a vivência do Espírito, mas antes, fazê-
los aceitar que as leis da alma vão condicionar a experiência da encarnação, da vida, ao longo de toda uma

sucessão de aprendizagens, chamadas de vidas anteriores, que vai se suceder e que vai levá-los a uma forma
de liberação da encarnação.

É claro, esses ensinamentos são reais.
Eles são retransmitidos, substituídos, de diferentes maneiras, e em particular através de um ensinamento que,

seja telepático, seja canalizado, vindo aí dessas esferas, e dando-lhes elementos que lhes permitem
beneficiarem-se, melhorarem em seu caminho terrestre, e, portanto, evoluírem para um futuro melhor.

Sem, contudo, falar-lhes (omitindo, voluntariamente, falar-lhes) do Absoluto, falar-lhes da Última Presença, e
dos estados de Samadhi que não dependem de nenhuma circunstância anterior e, ainda menos, de uma

suposta evolução.

***

É claro, há uma propensão, no ser humano, a sempre se submeter a uma autoridade.
 E isso se manifesta desde o nascimento, através de um modelo educativo parental, e escolar, em seguida.
E isso continua, é claro, por meio do princípio de aprendizagem, por meio do princípio de educação, em que

há um mestre, depois os professores.
E o conjunto da sociedade está então construído conforme um princípio piramidal, que eu denominei ‘princípio

de organização’ (ndr: ver sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2), que obedece a certo número de
estratégias, onde existe sempre um ser humano, consciente, que é suposto ser seu superior, pelo seu

conhecimento, pela sua iniciação, pela sua espiritualidade, ou de maneira legal.
Esse princípio de autoridade é um princípio hierárquico piramidal.

Enquanto vocês considerarem que existe um mestre, qualquer que seja, vocês estão submissos a essa
autoridade, quer vocês o queiram ou não.

Há algumas semanas, nós lhes falamos das linhas de força que drenam, literalmente, a energia vital dos corpos
e das almas, em proveito daqueles que lhes apresentam essas leis sociais, essas leis espirituais, seu superior

hierárquico (ndr: suas intervenções de 20 e 24 de agosto de 2012) (2).
E isso vai muito longe, uma vez que diz respeito (eu diria) ao conjunto das relações humanas, que lhes

escapam, no momento, além do simples reconhecimento, da simples comunicação ou da simples relação.

***



O problema da liberdade, é que não existe nenhuma Liberdade em meio ao conhecido: essa Liberdade se
exprime em meio a um quadro preciso, qualquer que seja esse quadro, que ele seja familiar, social e mesmo

espiritual. 
Enquanto existir um quadro, vocês não podem pretender a Liberdade.

Essa liberdade está condicionada ao quadro, uma vez que ela não pode se manifestar senão no interior desse
quadro, e exclusivamente no interior desse quadro.

Se vocês olharem realmente a estrutura da sociedade, se vocês olharem, realmente, a estrutura da religião, a
estrutura de qualquer grupo social, o princípio hierárquico está onipresente.

Portanto, é claro, no nível espiritual, há uma palavra que vai retornar, todo o tempo, é a palavra amor.
E é claro, esse amor está colocado enquanto dogma, está colocado enquanto conduta, enquanto manifestação

de certo número de elementos, que vai, de algum modo, opor-se ao princípio da personalidade.
E assim coloca-se em balanço todo um princípio de culpabilidade, em relação à sua personalidade, e em

relação ao que seria desejável mudar, para se tornar um ser de amor e um ser ascensionado, e se possível,
um mestre.

Tomar o lugar do mestre.
E isso lhes é apresentado como uma evolução completamente normal, sem que ninguém possa trazer-lhes a

prova a mais formal de que isso existe, e de que isso os conduz para onde pretende conduzi-los.

***

É claro, existem leis sociais, energéticas, afetivas, de crenças e de fé, que vão (em certa medida) permitir-lhes
viver alguns elementos, que vão fazer parecer que as paredes da prisão estão um pouco mais longe do que

elas estão, em realidade, e dar-lhes a impressão de um crescimento da consciência.
Enquanto vocês estiverem submissos a um princípio de autoridade exterior, enquanto vocês estiverem

submissos a uma crença (mesmo que ela seja perfeitamente estruturada, e sobretudo no plano espiritual),
enquanto vocês estiverem submissos a uma autoridade exterior ao que vocês São, em Verdade, vocês não

podem pretender nenhuma Liberdade.
O estratagema é muito bem feito.

Ele vai consistir em falar-lhes de amor e de luz, e alimentar, de algum modo, a sua alma, dando-lhes as leis da
evolução da alma em meio à personalidade: isso se chama karma. 

Mas eu espero que vocês compreendam e aceitem, hoje, que o karma só diz respeito à personalidade, que se
reencarna de vida em vida, mesmo que ela não tenha a lembrança, mesmo que ela não tenha a presciência.

***

Assim vai este mundo, onde todos os princípios de organização, de estruturação e de evolução, lhes são, de
algum modo, vendidos como inelutáveis, inexoráveis.

E onde ninguém poderia, de maneira alguma, transgredir essas leis, que foram estabelecidas por “eu não sei
quem”. 

Enquanto vocês estão submissos a isso, em vocês não pode se colocar a interrogação última, não pode se
colocar, em vocês, a necessidade de Liberdade, a sede de Liberdade.

O que faria com que um sistema social, espiritual, organizacional, assim como ligado à encarnação, fosse
limitado, no Conhecimento espontâneo do que existe do outro lado, do que existe além dos mundos da

encarnação?
É claro, ninguém pode responder a esta questão.

Qualquer lógica os faz espelhar um amor (para amanhã), os faz espelhar o karma (que é necessário melhorar),
e os faz espelhar que o ser humano é imperfeito, que o ser humano deve mudar, se quiser ter esperança de

um mundo melhor e viver de modo melhor.
Mas quem, entre esses ensinamentos, entre essas crenças, lhes fala do Mundo do além?

A não ser com palavras veladas como, por exemplo, o fez O CRISTO, como, por exemplo, o fez O BUDA, ou
ainda, alguns ensinamentos tradicionais (que vocês encontram, por exemplo, e é apenas um, entre os sufis).
Enquanto existir o menor princípio de autoridade, enquanto existir a menor submissão a um dogma, enquanto
existir a necessidade de se adaptar a um modelo criado pelo homem, ou de se submeter a uma “autoridade”

dita espiritual, vocês não podem experimentar, de modo algum, o que vocês São, em Verdade, além de
qualquer confinamento ligado ao corpo, à alma, ou a qualquer outra esfera de vida que possa lhes ser

conhecida.

***

É-lhes necessário, portanto, de alguma maneira, admitir o princípio de confinamento.



 É-lhes necessário, portanto, aceitar ver esse confinamento.
Não para descrever os mecanismos, não para esperar poder desfazer as razões e as consequências, mas,

bem mais, para ver as coisas tal como elas são.
Existiu, pelo mundo, e em todas as culturas e tradições, certo número de seres que tiveram acesso à Luz, além

de qualquer organização, além de qualquer hierarquização, ao que é chamado de Absoluto.
Certamente que em número muito mais restrito do que aqueles que puderam viver um acesso ao que nós

denominamos, com vocês: o Si, e o Eu Sou.
O apego ao Si é, justamente, o que conduziu a esse princípio de falsificação certo número de seres, que se

mantêm nas franjas superiores do astral, persuadidos de terem chegado, eles mesmos, à Liberação.
Ora, a Liberação, a partir do instante em que se deixa este mundo, não pode estar sujeita a nenhuma limitação,

a nenhuma forma, e a nenhuma imperfeição.
O que fez então com que esses seres (tendo vivenciado, realmente, processos energéticos, processos de
Consciência, quando de sua encarnação) se reencontrassem, de algum modo, do outro lado da encarnação,

estruturando acontecimentos, estruturando cidades, estruturando mundos?
Que, eles também, apresentam suas próprias leis, suas próprias regras, e onde existe uma submissão a uma

forma (mesmo se essa forma for livre, muito menos densa do que a sua)?
O que é que explica que os seres e as consciências, humanas, puderam reencontrar-se fixados, de algum

modo, em meio a um modelo evolutivo que é, em resumo, sobreposto e similar ao que se passa sobre a Terra
(certamente, mais leve)?

Muito simplesmente, o que eu denominei: o apego ao Si.

***

A Realização do Si, a abertura do que são nomeados os chakras (e em particular, o que é nomeado o 3º olho, o
que é nomeado o despertar da Kundalini) os impulsiona imediatamente em um universo extremamente

colorido, cujas descrições foram muito numerosas.
Deixando-se encontrar seres, deixando-se encontrar algumas consciências.

Dando-lhes referências, em que aparecem luzes, essas luzes, estão representadas na maior parte das
imagens, dos desenhos ou das pinturas, que foram realizadas por aqueles que estiveram em contato com elas.
Então, apresentam-lhes seres, que seriam portadores de virtudes, de funções, de raios, e que administrariam,

em alguma parte, da vida sobre a Terra, e dirigiriam a evolução sobre a Terra, para um melhor, para uma
civilização de amor, uma civilização onde todas as regras seriam harmoniosas, e onde todos os sofrimentos da

Terra seriam melhorados, ou mesmo desapareceriam.
Mas em nenhum momento, mais uma vez, esses seres são capazes de lhes definir o que quer que seja, além

das suas próprias esferas de eleição que se situam, então, nas partes mais altas do astral.
Esse foi o caso há até alguns anos, até o momento em que um certo princípio de Dissolução da matriz astral,

permitiu limitar essa influência particular do desvio da Luz.

***

A Luz é a sua natureza e a sua Essência.
Enquanto existir um sentimento de associação a uma forma (ainda que através do despertar da Kundalini,
ainda que através da ativação dos chakras), vocês permanecem tributários de certo número de formas, de

certo número de luzes, que, em nenhum caso, são a Liberdade.
É nesse momento, chamado de nível dos poderes espirituais, que vai manifestar-se certo número de

consciências (elas também confinadas) para fazê-los aderir, é claro, ao seu caminho.
Fazê-los aderir, e fazê-los concordar, a todos os pontos de vista comuns ao princípio de evolução.

É, de fato, extremamente difícil de compreender e de admitir, para um humano em encarnação, que não existe
absolutamente nenhuma lei de evolução, na perfeição da Criação (quaisquer que sejam as Dimensões,

quaisquer que sejam os Universos, e quaisquer que sejam os Multiversos).

***

A ausência de fundamento, a ausência de vivência do que se situa além dessas esferas, condiciona e confina o
ser humano em um sistema de valores e de crenças que vai levá-lo a tentar melhorar-se progressivamente.
O objetivo desses ensinamentos, é claro, é sempre apresentar-lhes a finalidade como sendo deus, como

sendo o amor, e como sendo a fraternidade.
Existe, portanto, uma sensibilidade particular, do ser humano em busca, dessa noção de amor, de fraternidade

e de evolução.
É muito difícil de entender que isso não existe, jamais existiu, e não existirá jamais, em outro lugar a não ser na

mente daqueles que o conceberam.



Mas que em nenhum caso, aquilo pode corresponder a qualquer Liberação.
Quaisquer que sejam as leis observáveis, qualquer que seja a ilusão do tempo que se desenrola sobre este

mundo, aqueles que vivem o Absoluto podem dizê-lo: não existe nenhum tempo e nenhum espaço.
Existem formas mutáveis.

A Consciência não tem de ser atribuída a uma forma fixa, a um princípio de identificação, a um princípio de
evolução insignificante: isso corresponde, de maneira definitiva, a um confinamento.

***

Então, é claro, enquanto eu o digo, isso não ficará para vocês, enquanto vocês não o vivem por vocês
mesmos, senão, aí também, uma crença.

Mas esta crença é perigosa, por que ela leva o humano a se colocar a questão da Liberdade, da Autonomia, da
Liberação do conhecido, e, sobretudo, sobretudo, encontrar-se, realmente, no Amor.

Que não é nem um ideal, nem uma projeção, nem um melhoramento, nem um princípio de fraternidade, mas,
bem mais, a própria natureza, como vocês o sabem, que vocês São, além de qualquer aparência, além de

qualquer encarnação, e além de qualquer Plano intermediário.
Como o que seria perfeito (desde a Essência, desde a primeira manifestação) teria necessidade de percorrer
os mundos da encarnação, cada vez mais densos, cada vez mais sofridos, cada vez mais separado e dividido,

para reencontrar, um dia, o que ele era, ao partir?
Qual seria o saber, em relação ao Absoluto?
Qual seria o saber em relação à Luz Vibral?

Ninguém pode trazer resposta a essa questão, por uma razão que é muito simples: ela não existe.
Vocês são perfeitos, desde a origem.

Somente, exatamente, a criação dessas leis, ditas de evolução (reflexos das crenças desses ditos indivíduos
tendo realizado o Si) os confinou, de maneira ainda mais sutil no nível espiritual, em relação ao que vocês São,

em Verdade.

***

O interesse não é absolutamente crer no que eu digo, mas sim, verificar por vocês mesmos.
Ora, isso não pode ser verificável, e isso não se verifica, se, anteriormente, vocês, pela sua Atenção e sua

Intenção, rejeitaram para longe de vocês o conjunto desses ensinamentos.
Somente o Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, são capazes de fazê-los descobrir a Verdade.

Tudo o que lhes é conhecido, absolutamente tudo o que é percebido por vocês (neste mundo, como nos
Planos que eu denominei “astral”) não têm nenhuma realidade no Plano do Absoluto.

Eles não existem mesmo.
Eles são apenas projeções da consciência: um conjunto de consciências tendo realizado projeções comuns,

tendo imaginado, suposto, leis de evolução que existem apenas nessas consciências.
O mundo é perfeito, desde o início.

Não há nem expansão, nem contração.
A ilusão de um movimento está, justamente, ligada à ilusão do tempo no qual vocês vivem.

A partir do momento em que a ilusão do tempo e do movimento é criada, segue-se um princípio de
distanciamento, que vai ele mesmo conduzir, dele próprio, à criação de certo número de leis, que não existiam

anteriormente, que vão reforçar as crenças, reforçar o confinamento, e reforçar a ilusão de qualquer evolução, e
de qualquer mestria que seja.

***

Nossa situação, quando nós nos nomeamos Anciãos, ou Estrelas, ou ainda os Arcanjos, é somente uma
reunião de Consciências, tendo por único objetivo favorecer a sua Liberdade, favorecer a sua Liberação, a fim

de fazê-los cessar de crer, ou aderir, ao que podem lhes sugerir.
A única maneira que nós encontramos (que isso seja em meio ao Conclave dos Anciãos e das Estrelas, que

seja em meio ao Conclave Arcangélico, como em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres) tem
sido levar sua consciência à noção de Vibração, à noção de Consciência Vibral, até levá-los ao ponto que
vocês conhecem, que é a Liberação da Terra, o nascimento da Onda particular, nomeada Onda da Vida.

Essa Onda da Vida foi descrita, de maneira extremamente velada, nos ensinamentos originais e primordiais,
referindo-se a uma Onda se propagando, efetivamente, desde os pés, e que permitia religar-se, de maneira

efetiva, à Terra.
Não segundo os princípios viciados e alterados, onde desde que um ser humano queira escapar do

condicionamento, qualquer que ele seja, lhe diriam que ele não tem os pés na Terra: os pés estão sobre a



Terra, as Raízes estão no Núcleo Cristalino, e em nenhum outro lugar.
A recuperação das suas verdadeiras Raízes abre-os ao Absoluto, e os faz viver o Último estado, além de

qualquer estado.

***

Enquanto isso não foi conscientizado, vivido, e atualizado, vocês permaneceram submissos ao princípio do
confinamento, qualquer que seja a sua função. 

O apego ao Si é certamente, hoje, (como para essas consciências que estão confinadas, elas próprias, em
meio às esferas astrais), o princípio o mais importante a ultrapassar e transcender.

O apego ao Si representa o exato inverso do Abandono do Si.
Foi explicado, de diferentes maneiras, que o apego ao Si resulta, é claro, do medo da Dissolução, do medo da

perda da própria consciência (que isso seja no nível da personalidade, ou do Si, que foi vivido e integrado).
A permanência do Si, e, portanto, o apego ao Si, dele próprio, vai criar as condições propícias à eclosão de
novas leis, como foram representadas pelos ensinamentos que apareceram no 20º século, e aos quais, por

experiência, eu me desolidarizei extremamente rápido.
Enquanto existir, acima de vocês, alguém que lhes diga o que é necessário fazer, para vocês se adaptarem às
leis que foram criadas por ele mesmo, pretextando-as criadas por um deus hipotético, isso apenas vai confiná-

los e limitá-los novamente, ainda que essa esfera não seja unicamente a esfera da sua vida, ou da sua
encarnação.

***

A Liberdade e a Autonomia não pode se encontrar, e Viver, a não ser na condição de vocês renunciarem, real e
formalmente, a tudo o que não é a sua experiência.

 Enquanto vocês aderirem à experiência de um outro, vocês não são Livres.
Enquanto vocês seguirem quem quer que seja, vocês não são Livres.

A única Liberdade é realizar o que vocês São sozinhos, e nessa solidão, há o Mundo inteiro, as Dimensões na
sua totalidade, e o Amor o mais puro, o mais Absoluto, o mais Vibral, que vocês jamais cessaram de Ser.

Assim, portanto, como lhes disse BIDI, trata-se simplesmente de um ponto de vista.
 Seja o ponto de vista que se exprime por meio do corpo e da personalidade, e isso dá o que se chama de

ego.
Seja que ele se exerça por meio do acesso à impermanência do Si, à imanência do Si, a não divisão da

Consciência unificada (denominada Unidade ou Si, ou Eu Sou), que é já, é claro, para aquele que não o vive,
um objetivo que se poderia qualificar de mágico ou de magnífico (mas, isso não é, em nenhum caso, qualquer

finalidade).

***

Enquanto existe esse apego ao Si, o princípio de confinamento está sempre presente.
 Há, de algum modo, a vivência da Consciência Vibral da Unidade: a Consciência percebe, aí nesse momento,

que ela não está separada, como ela o acreditava em meio ao ego.
Ela percebe as ondas, ela percebe as energias, ela percebe a abertura dos centros energéticos, ela realiza o

Si, mas para tanto, essa não é a finalidade.
O perigo é, efetivamente, parar nesse nível, e construir novas leis confinantes, resultantes da observação e da

própria percepção desse nível da Consciência.
Esse nível da Consciência é apenas um estágio do que vocês São, mesmo se ele aparecer como mais amplo,
e indiscutivelmente mais realizado e luminoso do que aquele que cabe sob seus sentidos habituais, ele não é a

Verdade.
Ele não é em nada qualquer finalidade, na medida em que jamais houve partida, e jamais houve chegada.

***

Extrair-se disso, já é olhar isso.
Não com julgamento, não com desdém, mas aceitar a eventualidade de que isso é apenas transitório.

É a vocês (e mais uma vez, somente a vocês) que cabe se desembaraçar do conjunto do que os mantém em
confinamento.

Ora, vocês sabem muito bem, que vocês não o podem pela própria lei de ação e reação.
E aí reside a maior das ilusões, que foi a de fazê-los crer que resolvendo as consequências de todas as ações



passadas, vocês iriam poder se liberar dessas ações passadas: não existe nenhuma liberação possível em
meio ao confinamento, porque, como imaginar que a menor das ações que vocês criaram, em um tempo muito

antigo (na linearidade do tempo), chegaria a solucionar-se?
Como o conjunto das ações que vocês acionaram poderia, um dia, solucionar-se?

A trama é tão bem feita, e tão complexa, que não há nenhum meio de desfazer o novelo, enquanto vocês se
dirigirem tanto à consciência do ego, como à Consciência do Si.

***

Esse apego ao Si representa, de algum modo, um ferrolho, e ele é o ferrolho do ego espiritual.
Eu disse ego espiritual e não orgulho espiritual.

O ego espiritual consiste, simplesmente, em ter uma pessoa, tendo vivido o acesso a uma Vibração particular,
tendo contatado a energia particular que chega sobre a Terra desde uma trintena de anos.

Essa época de 30 anos foi largamente antecipada, e fechada a sete chaves, aí também, por aqueles que
criaram os ensinamentos, ditos espirituais, da alma.

De modo a evitar, exatamente, que o ser humano encontre sua Liberdade, o mais frequentemente, e contra a
vontade deles, sem o saber eles mesmos: não há nada de pior do que um zarolho que guia um cego.

Ora, esses seres são zarolhos.
Eu não falo da visão dos olhos, mas eu falo da Visão do coração, da Visão Real do que é o Amor, pela

Vivência do Amor, e a Essência do Amor.
É claro, existem princípios de humanismo.

É claro, existe, realmente, uma vontade de servir, daquelas consciências, como das consciências humanas que
aderem a esses princípios e a essas leis de evolução.

E, aliás, é extremamente sedutor e fascinante voltar a vida (quando a vida de um indivíduo se volta) da sua
pequena pessoa para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

E esse, evidentemente, já é um primeiro passo.
Mas jamais considerem esse primeiro passo como o Último passo porque, de fato, na Realidade, não existe

nenhum passo.
Exceto os Véus que vocês se colocaram, que foram colocados, pela projeção da consciência, do conjunto de

consciências, em meio a um sonho comum.

***

É a participação nesse sonho comum que dá a ilusão de uma substância, a ilusão de uma realidade, e a ilusão
de uma evolução.

Enquanto vocês não estiverem Liberados dessa maneira de ver, vocês não poderão acessar a Liberação do Si
em meio ao Absoluto.

É necessário, efetivamente, Abandonar o Si.
É necessário, efetivamente, uma vez que o Eu Sou está realizado, ir além do Eu Sou.

Como lhes diria BIDI, é necessário constatar que o Eu Sou, inscrito no corpo em que vocês estão, na
consciência em que vocês estavam anteriormente, amplia o seu ponto de vista (que lhes dá a viver a não

separação, a Unidade, o Eu Sou, a Alegria), mas isso não é, em nenhum caso, uma finalidade.
Como vocês o sabem, o conjunto da Terra será Liberado, mas as condições das crenças que vocês

mantiverem, no momento da Liberação, serão (de algum modo) condicionantes para um eventual Futuro, ou um
eventual Destino.

Ou, em todo caso, se eu puder me exprimir assim, para ser Livre, totalmente ou não.
Existe então uma maneira de proceder.

Isso foi comunicado a vocês, de modo extremamente preciso, por BIDI, e diz respeito ao princípio da
investigação e da Refutação.

***

Portanto, ali nesse estado, vocês constatam que alguns de vocês tocaram a Última Presença, outros tocaram o
Absoluto (se pudermos exprimir assim), e outros parecem, mais uma vez, fixados nesse apego ao Si.

Esse é o ferrolho do ego espiritual.
O que eu posso acrescentar a isso, é que há efetivamente, além dos medos, um apego, além da sua forma, à

existência em meio a uma forma.
É, de fato, extremamente difícil, assim como impossível, conceber existir fora de uma forma, como fora de um

tempo e de um espaço: somente o Absoluto o revela.



Ora, viver o Absoluto não é uma Passagem.
Viver Absoluto é refutar tudo o que não é a Verdade Absoluta.

O que passa, portanto, pela eliminação de todas as verdades relativas.
O que passa, portanto, pela cessação da ação e reação, mesmo em sua vida ordinária.

O que quer dizer não reagir.
O que quer dizer agir estando desapegado de qualquer fruto dessa ação, estando desapegado de qualquer

eventualidade de reação.

***

Isso vai colocar, de algum modo, as bases da sua própria Liberação.
Enquanto vocês estão submissos a um ensinamento, enquanto vocês não vivem vocês mesmos os efeitos, no

nível Vibratório (quaisquer que sejam as energias que se manifestem), vocês não podem pretender a
Liberdade.

Há muito poucos dias, um outro Ancião deu-lhes os elementos que correspondem, eu diria, como ele o disse,
aos sintomas e aos sinais que acompanham a Passagem à Última Presença, que prefigura, de algum modo, o

Absoluto (ndr: ver as intervenções de SRI AUROBINDO de 22 de agosto e 1º de setembro de 2012) (3).
O apego a uma forma, qualquer que ela seja, decorre diretamente do confinamento vivido em meio a este

mundo, e em meio às esferas nomeadas astrais, do outro lado do que é nomeado a morte.
Mas nem a vida, nem a morte, são a Verdade.

Vocês São Absoluto, não existe nem vida, nem morte.
Existe simplesmente o Amor, em meio ao Absoluto que É (se eu puder dizer assim) a verdadeira Vida.

Não há nada para melhorar, crer nisto é já uma crença.
Mesmo se existe, efetivamente, em meio à personalidade como em meio ao Si, uma espécie de progressão,
de melhoramento e de amplificação, que faz crer que a finalidade se encontra nesse nível: isto é estritamente

impossível.
O apego ao Si, além de qualquer medo presente em meio à personalidade, representa, portanto, esse ferrolho

do ego espiritual, que é uma Última etapa.
Que é uma Renúncia: quaisquer que sejam as palavras que tenham sido empregadas (que seja o Sacrifício, a

Ressurreição, a Renúncia), não há outra maneira a não ser perceber claramente que o Eu Sou não é em
nenhum caso o Último.

O Eu Sou é a prefiguração, o Eu Sou é a penúltima manifestação.
Enquanto o Eu Sou não é rejeitado, no sentido simbólico, enquanto ele é percebido como a última identidade,
é-lhes feito exatamente conforme a sua Consciência: o que quer dizer que vocês não podem passar ao outro

lado de qualquer Véu, e de qualquer ignorância.

***

Todo sistema de conhecimento, qualquer que ele seja, e isso foi muito largamente explicitado pelo Arcanjo
JOFIEL no ano de 2008 (ndr: ver intervenções na seção “mensagens a ler”) (4), deve-se tomar com pinças, e

deve ser experimentado, e em finalidade, rejeitado.
Tudo o que nós lhes demos (o conjunto das Vibrações, o conjunto dos Yogas, o conjunto das informações)

tem somente um único objetivo: conduzi-los a este ponto, este ponto que começou a se revelar no início deste
ano.

Vocês estão no momento em que a Terra, que vive a sua Liberação, deve viver as consequências da sua
própria Liberação, que é a sua Translação Dimensional.

Essa Translação Dimensional é também a de vocês.
Se vocês aceitarem que não pode existir a menor solução de continuidade entre a personalidade, o Eu Sou,

este mundo, o mundo astral, e o novo mundo.
Não é uma Passagem, é bem (como lhes foi explicado) uma Transubstanciação.

Não se pode comparar isso a uma faixa de frequências: vocês evoluem em uma faixa de frequências, a
próxima faixa de frequências não é absolutamente sobreponível à antiga faixa de frequências.

Não há solução de continuidade, não há sobreposição, não há Passagem, no sentido em que se pode
entender, como uma continuidade: há o desaparecimento, e reaparecimento.

Enquanto isso não for conscientizado, enquanto isso não for realizado, pelo acesso ao Absoluto, pode haver
apenas a crença em um mundo melhor, a crença em um mundo em que tudo vai continuar, de maneira mais

leve.
Que isso seja em outros Planos, isso não pode existir.

***



Toda forma, no nível dos Mundos Unificados multidimensionais, jamais está fixada.
A Consciência (como nós lhes dissemos) não está jamais localizada, de maneira formal, em meio a uma forma,

em meio a um tempo, em meio a uma Dimensão, mas se exprime de maneira conjunta, no conjunto das
Dimensões.

Vocês podem dizer, neste mundo, que isso é possível?
Vocês podem dizer que aqueles que têm lhes colocado os preceitos de alguns ensinamentos, concernentes

às leis da alma, lhes falaram desse acesso multidimensional?
Não, eles estão efetivamente fixados em uma forma.

Nós, Anciãos, não estamos absolutamente fixados na menor forma.
Sem entrar em detalhes, a maneira como nós nos exprimimos, hoje, mesmo se existe uma Embarcação dos

Anciãos, corresponde a um mecanismo que está diretamente religado, ao que eu nomearia a
ultratemporalidade.

Isso quer dizer a capacidade de estar presente neste tempo, como em outros tempos, não havendo nenhuma
solução de continuidade, em nosso espaço como no seu espaço (e isso, de maneira cada vez mais próxima,

perceptível pelo seu Canal Mariano).
Mas, apesar disso, nós não buscamos vender-lhes nenhuma organização, nenhuma hierarquia, nenhuma

estruturação, em meio em não importa qual mundo.
Nós lhes falamos, cada vez mais frequentemente (após uma etapa, eu diria, de formação Vibratória), para ser o

que vocês São.
Além de qualquer autoridade, além de qualquer condicionamento, além de qualquer projeção, e de qualquer

ideia preconcebida sobre o que vocês São.
Nós lhes falamos, portanto, da Liberdade, e certamente não ao conhecimento da personalidade, e certamente

não ao conhecimento do que é nomeado a energia, ou qualquer outra coisa.
Nós simplesmente atraímos sua atenção sobre os Pontos de contato que se desenvolveram, na mesma

medida, entre esse corpo que vocês habitam e o Corpo de Estado de Ser (ndr: abordados na série
“protocolos”) (5).

***

Hoje, na hora em que certo número de elementos do Céu e da Terra se conjuga, em vocês, como na superfície
deste mundo, como em meio ao mundo astral, é tempo de realizar o que vocês São, além de qualquer

Realização da pessoa, e além de qualquer Si.
Viver o Manto Azul da Graça, viver o Canal Mariano, e, sobretudo, viver a Onda da Vida, são os elementos

formais que lhes permitem identificar sua Liberação em curso.
 Além da personalidade, se vocês vivem o Si (manifestado, eu os lembro, pela Alegria, pelo Fogo do Coração
ou pelas Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, e eventualmente pelo despertar da Kundalini), enquanto
o Canal do Éter, pela Onda da Vida, não estiver revestido de Partículas de Onda da Vida (que são também as
Partículas Adamantinas, um pouco diferentes), vocês não podem ser Liberados, e vocês não podem viver a

Liberação antes do momento da Liberação final da Terra.
 Ainda é necessário que, em sua consciência (seja no nível da personalidade, ou instalado em meio ao Si), haja

a eventualidade e a possibilidade, sem o buscar, de Ser realmente o que nós lhes dissemos, quer dizer,
Absoluto.

***

Existe, portanto, uma Última Revolução da sua Consciência a efetuar.
Quer vocês chamem de Abandono do Si ou apego ao Si, isso lhes mostra simplesmente, enquanto vocês não

são Absoluto, o que se desenrola em meio à sua pessoa, como do Si, que não é nada mais senão a sua
adesão às crenças ultrapassadas, não tendo nenhum sentido para o que vocês São, na Eternidade, quer dizer,

Absoluto.
Eu os convido então a se colocarem a questão, não de crer ou de não crer, mas, sim, de realizar, segundo a

posição em que vocês estão, ao que vocês aderem.
Vocês aderem a um princípio de Liberdade?
Vocês aderem a um princípio de evolução?

Vocês aderem às ligações familiares, ou aderem a suas Linhas Estelares?
Vocês aderem ao seu medo, ou vocês aderem ao Amor?

Vocês aderem ao condicionamento?
Ou vocês aderem ao que é não condicionado, e não nascido?

Daí decorrerá a vivência, ou não, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer finalidade, e do que vocês
sempre Foram.



***

Enquanto vocês considerarem, na menor parcela da sua consciência (que seja do Si ou da personalidade), que
há algo a melhorar, enquanto vocês considerarem que há algo a mudar, que põe uma distância entre o que

vocês São e o que vocês projetam ser, vocês estão submissos às leis do confinamento.
Assim, portanto, se vocês forem capazes, no espaço de um instante, de deter qualquer princípio de crença,
qualquer princípio de adesão a qualquer lei que seja, se vocês forem capazes, no tempo de um instante, de
não estarem mais submissos ao passado e ao futuro, e ainda menos ao tempo presente, de se extraírem de

qualquer definição (temporal, espacial, corporal, da alma, ou do que quer que seja além disso), a perda total de
qualquer identidade e de qualquer identificação os fará viver, de maneira instantânea, o que vocês São, além de

qualquer Véu e de qualquer ilusão.
É necessário ainda, para isso, aceitar a eventualidade.

É necessário para isso, fazer calar todo sinal e sinais, vindo da pessoa como da alma.
 Foi ao que nós os convidamos, durante estes anos.

É ao que a Terra vai convidá-los também, de maneira muito mais persuasiva do que as simples palavras, ou do
que as simples Vibrações chegando da Luz Supramental ou do Núcleo da Terra.

***

Assim, portanto, se eu lhes digo: “vocês estão prontos?”, não é uma questão de qualquer preparação, mas sim
de um estado de ser além de qualquer ser, de qualquer pessoa, de qualquer identidade, de qualquer

casualidade e de qualquer evolução.
Se vocês chegarem a se dessituarem, a se deslocalizarem, o que não seria senão na consciência e no mental,

no Si como na personalidade, não há nenhuma dúvida de que, de maneira extremamente rápida, eu diria
mesmo brutal, vocês encontrarão a natureza profunda, real e autêntica, do que vocês São, além de qualquer

aparência, de qualquer evolução, de qualquer alma e de qualquer corpo.

***

Eis o que eu tinha a emitir, que, em resumo, reforça (eu o espero) tudo o que eu pude dizer, durante esses
anos.

Se há em vocês interrogações, questões em relação a isso, complementares, eu quero bem demorar-me com
vocês, com grande prazer.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes rendo Graças pela sua escuta benevolente. 
Eu proponho um momento de Fusão com o Duplo KI-RIS-TI, eu rendo Graças, mais uma vez, pela sua escuta.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu lhes digo até breve.

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

1 – Mensagens de BIDI
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012

*

2 – IRMÃO K (20.08.2012 e 24.08.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012


2 – IRMÃO K (20.08.2012 e 24.08.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-24-de-agosto-de-2012-autresdimensions

*

3 – SRI AUROBINDO (22.08.2012 e 01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

4 - Mensagens do ARCANJO JOFIEL:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010 

*

5 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 06 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1591

02 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Ligia Borges

***

Edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1591
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-24-de-agosto-de-2012-autresdimensions


E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Bem, nós poderemos começar, se vocês o desejarem.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Ponto ER da cabeça muito presente e muito pesado?

Então, no que você especifica, você dá a impressão de viver isso uma vez.
Eu, eu digo, é bom se isso se repetir o tempo todo, não é?

As Vibrações (particularmente sobre tudo o que nós lhes demos, ou seja, as Estrelas da cabeça, as Portas, as
Coroas Radiantes) são, no momento, as mais Vibrantes, e isso pode ir até sensações de cozimento, de

queimação e eu creio que o nosso amigo SRI AUROBINDO acabou de falar sobre isso, não é?
Todos esses sintomas fazem parte, exatamente, do que foi dito desde poucos dias (ndr: sua intervenção de 1º

de setembro de 2012) (1).

***

Pergunta: quais são as circunstâncias do cotidiano em que não nos entregamos à Luz?

O que eu posso dizer, simplesmente, é que não há cotidiano que se mantenha.
Quando vocês estão nesta aspiração para a Luz (é algo que sempre está aí), quando vocês vivem algumas
Vibrações, quando vocês vivem a Última Presença, não há qualquer motivo para que haja um momento do

cotidiano escapando, como dizer, à ação da Luz e à percepção da Luz.
É, aliás, a característica da Onda da Vida: não é porque você está cozinhando que a Onda da Vida vai parar.

Não é porque vocês vivem alguma coisa (mesmo se isso for ler o jornal ou outro entretenimento) que a Coroa
Radiante vai parar.

Independentemente do Abandono à Luz (o Abandono do Si é outra coisa, mas isso faz parte do mesmo
desenrolar), quando você foi Liberado ou Despertou, mas não há um minuto da sua vida que ocorra sem a Luz.

E isso se percebe, isso se sente.
Não pode ali haver esquecimento: o esquecimento ocorre unicamente quando há oscilações entre a

personalidade e as primeiras Vibrações, eu diria.
Mas no dia em que o Fogo das Coroas Radiantes, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a ativação de
todas as Portas, forem realizados, não há mais que se colocar esse tipo de questões, porque a Luz, vocês

sentem que ela Vibra em vocês, vindo de cima, vindo debaixo, vindo pelo Coração.
Há apenas circunstâncias em que, se vocês declinarem em um estado emocional ou se vocês estiverem com
certas pessoas (como isso foi dito também, me parece, desde algum tempo, por SRI AUROBINDO), vocês

terão uma inversão, ou seja, a Vibração vai diminuir e o Som vai passar para o lado direito.
Mas, independentemente disso, se vocês estão nesse trabalho que foi o de Ancorar a Luz (ou antes, de

trabalhar em vocês), de se Abandonar à Luz, não há razão para que houvesse momentos do cotidiano que
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escapassem à Luz.
Não falamos da Atenção dirigida para a Luz (e é já uma primeira etapa, isso), mas, agora, é principalmente ser

banhado desta Luz de Amor Vibral.
Ela entra por toda parte, pelos pés, pela cabeça: ela está em todas as células.

Eu não falo do intelecto.
Não é questão de dizer: “muito que bem, é preciso que eu pense na Luz”.

Nós falamos realmente de estado Vibratório ou de estado além de todo estado, que é Absoluto.
A questão não se coloca mais.

Ela se coloca, evidentemente, para todos os Irmãos e as Irmãs que estritamente nada veem de tudo isso.
Então, é claro, quando há uma atração pela Luz, vocês notam, antes que seja vivenciado não importa o quê, há
uma espécie de aspiração para tentar compreender, para tentar viver alguma coisa e, é claro, esta aspiração
para tentar viver alguma coisa, ela está na maioria das vezes ausente quando vocês fazem outra coisa que

disso.
Mas, aí, nós não falamos mais de Atenção à Luz ou de tensão à Luz.

Nesse momento, isso é a vivência da Luz e isso não sofre um minuto de exceção.
Vocês adormecem e vocês acordam com isso.

A intensificação dos processos Vibratórios, a intensificação do Som da alma, é a Luz, obviamente.

***

Pergunta: no que o conhecimento das Linhagens seria facilitador no momento do Choque?

Então, é claro, este conhecimento das Linhagens, ele vem do Interior.
Há circunstâncias particulares que foram dadas a vocês: à noite, os sonhos com animais que são muito íntimos,

muito próximos, eis o que eu posso dizer.
Agora, o conhecimento das Linhagens, enquanto tal, não traz para vocês outra coisa senão os Quatro Pilares,
ou seja, isso vai ser uma ressonância dos Hayoth Ha Kodesh, isto é, dos quatro elementos primordiais em

todas as Dimensões.
E é ao redor desses quatro elementos que se arranja, se vocês quiserem, a consciência, quando ela está na

experimentação das diferentes formas.
Então, cada Linhagem vai corresponder aos Quatro Pilares, é claro, aos quatro elementos, e aos Quatro Pilares

do Coração, também.
O que isso representa?

Não curiosidade, porque, se for para saber se vocês têm uma Linhagem em Arcturius, por exemplo, o que isso
traz?

Concretamente, nada, no plano mental.
É simplesmente que, em função das origens estelares e em função das quatro Linhagens (na primeira

experiência da consciência, muito antes de estar aqui sobre esta Terra, muito antes de qualquer outra coisa),
vocês vão assumir a quintessência Vibratória de um sistema solar: não por uma encarnação, mas como se

vocês estivessem mergulhados em banhos da consciência que iriam ativar, no nível desta consciência, uma
determinada característica.

Então, por exemplo, a Linhagem da Água, ela vai ser responsável por uma matriz que vai fecundar: é a
fecundidade e a fecundação.

As Linhagens que estão ligadas ao Fogo, é a capacidade para estar no Fogo, ou seja, para estar no Amor, isto
é, para estar conectado permanentemente ao Fogo.

Eu os lembro de que a trapaça, dos maus rapazes (do DNA e deste sistema solar), consistiu em virar o Fogo.
E tendo virado o Fogo, eles cortaram a orientação do Fogo enquanto elemento do Amor e elemento de

conexão ao Amor – Luz Vibral.
Em seguida, vocês têm a Terra, o elemento Terra, e a sua Linhagem Terrestre, ligada à Terra.

Vocês estão imersos, enquanto consciência experiencial, em uma atmosfera específica.
E é o mesmo para o Ar.

Por exemplo (e eu tomarei um exemplo porque é demasiadamente longo para explicar), imaginem que vocês
têm uma Linhagem no nível de Sírius (então, há vários Sírius, e isso podem ser vários elementos), mas

imaginem que vocês vejam golfinhos, que vocês sintam golfinhos, não vocês, a sua pele, é claro, mas quando
vocês sentem o golfinho, isso quer dizer que vocês têm uma Linhagem que vem de Sírius, e isso dá o quê?

Isso dá uma polaridade feminina específica, uma polaridade de receptividade particular.
Portanto, conhecer as quatro Linhagens, isso não é um interesse intelectual ou de se dizer: “ah sim, eu estou

contente, eu venho de tal estrela, lá”.
Mas simplesmente, as Linhagens, quando elas se revelam, isso significa simplesmente que os quatro

Elementos e os quatro Pilares do Coração estão completamente instalados e que, naquele momento, vocês
estão plenamente prontos para viver o que está chegando.



Se vocês vivenciaram o Si, se vocês vivenciaram o Fogo do Coração, se vocês tiveram experiências de
Despertar, naturalmente que já é uma facilitação.

Mas as Linhagens, quando elas se revelam a vocês, do Interior, isso quer dizer que vocês estão prestes a
solidificar, não mais a experiência, mas a instalação do que havia sido denominado por BIDI, o centro do

Centro ou o coração do Coração.
O coração do Coração não é o ponto central do coração, é o Ponto ER que está ligado à Lemniscata e à

cabeça (ndr: na fontanela do topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pelas duas orelhas e da linha
passando pelo nariz e pelo occipital).  

É isso que os instala na possibilidade, pela estabilidade das quatro Linhagens e dos quatro Elementos, em
vocês, e dos Quatro Pilares, de fazer girar a Merkabah interdimensional, por intermédio da Lemniscata

Sagrada, de maneira extremamente simples.
E, aliás, se vocês vivenciaram, ou se vocês vivem, uma ou todas as suas Linhagens, vocês irão constatar que a
Luz Vibral que passa (quando vocês se alinham, quando vocês meditam, quando vocês estão na natureza perto

dos elementos) é multiplicada em dez vezes.
Portanto, isso significa que há um processo Vibratório de estabilização que os leva à Última Presença ou que

os leva no Absoluto.
Mas, ou isso acontece neste período particular, ou há uma certeza de vivê-lo quando a hora chegar, de

maneira, digamos, um pouco mais fácil.

***

Pergunta: eu ouço, no ouvido esquerdo, um som contínuo como o uivo do vento e no ouvido direito, um
som modulado.

Eu especifico que eu poderia, aí também, dar-lhes explicações.
Compreendam bem, e nós todos dissemos pelo menos duas ou três vezes (em todo caso, para os Anciãos,

em cada ocasião, quando nós dialogamos): vocês sempre querem saber “porque isso faz isso” e “porque isso
faz aquilo”.

Nós lhes demos muitos elementos.
Eu acabo, por exemplo, de revelar as Linhagens.

O que significa sentir, como ela disse, a Estrela SNOW, tal parte da cabeça, tal região do corpo?
Porque isso lhes dá indicações para aperfeiçoar isso, mas não é a explicação que é importante, não é refletir

sobre um significado: é vivenciá-lo.
Essa vivência vai se traduzir (e eu falo dos ouvidos como de qualquer outra coisa) por algumas atividades, por

algumas ativações potenciais, em vocês, que podem se juntar.
Mas não ao conhecimento que vocês terão.

Se eu lhes digo, por exemplo, que vocês podem muito bem ter uma Linhagem estelar que esteja ligada, por
exemplo, a Órion e ao Fogo, e que seja apoiada por uma origem estelar do tipo Vegaliano ou Lyriano, mas de

que isso serve?
Isso de nada serve, nos processos que vocês vivem.

Cada vez mais, nós iremos repetir para vocês: “parem de querer compreender o que quer que seja”.
Porque é sempre a personalidade que quer compreender.

Por outro lado, efetivamente, como vocês veem isso, nós lhes demos coisas no momento em que era
importante.

As primeiras vezes em que (durante as Núpcias Celestes) foram relatadas as Linhagens, não havia qualquer
interesse, naquele momento, em lhes dar os elementos que lhes foram dados por SRI AUROBINDO há pouco

tempo, porque não era o momento.
Portanto, há a vivência, há o significado da vivência, e há, sobretudo, o efeito da vivência.
Apoiem-se mais no efeito da vivência e não em querer saber ao que isso corresponde.

Nós lhes demos elementos importantes, por exemplo, em relação às Presenças que podiam se aproximar,
porque isso tem utilidade e é importante.

Então, efetivamente, dissemos a vocês que isso se manifestava na parte superior da bochecha, que isso se
manifestava no ombro, que por vezes isso descia mais profundamente no Canal Mariano, estendendo-se para

baixo.
Mas, agora, não podemos lhes dizer: isso vai dar tal sensação no joelho.

Sem isso, vocês irão perguntar o que significa se vocês não tiverem a mesma sensação.
O importante é o que se desenrola na sua experiência, e agora mais do que nunca.

Porque as explicações jamais irão substituir a experiência, e da experiência decorrem os efeitos, não a
explicação.

Será sempre o intelecto que quer se apreender da explicação para afastá-los da experiência.
Nós lhes dissemos onde passava a Onda da Vida, mas nós lhes dissemos também que se vocês quisessem

fazer nascer a Onda da Vida, ela não iria nascer.



Não são vocês que vão se debruçar sobre a Onda da Vida: cabe a vocês extrair-se do que não é da Onda da
Vida e ver os efeitos.

Mas não para ter a compreensão dos mecanismos, mesmo energéticos, porque isso, isso não os faz viver o
que vocês têm que viver: isso os afasta.

É extremamente importante isso que eu digo a vocês.
Vocês serão tomados por um turbilhão de Vibrações, por um turbilhão de percepções e de modificações da

sua consciência (já, para alguns, desde várias semanas).
Mas se vocês passarem o seu tempo a querer compreender o que vocês vivem, vocês não irão vivê-lo: isso irá

cessar.
 Porque vocês não podem ser o observador que vai olhar, de um olhar exterior, o que acontece neste corpo ou

ser a testemunha do que acontece.
Quando houver o processo Vibratório (que foi chamado de Apelo da Luz), é preciso ali responder.

Vocês não irão dizer: “espere, a Luz me chama, então isso faz assim, o que isso quer dizer?”.
Mesmo se vocês tiverem a compreensão, isso pode ser mais limitante do que outra coisa.

Vocês devem imergir-se no que é vivenciado, para receber a quintessência, para receber o efeito,
propriamente falando.

E o efeito não é a explicação, nunca.
Por outro lado, a explicação virá no momento em que ela deve vir, ou da nossa parte (mas agora lhes dissemos

tudo), ou da parte de vocês.
Assim que vocês tiverem vivenciado os efeitos, isso irá lhes aparecer claramente porque isso não é um efeito

da interrogação do mental, mas a resposta da própria Luz.
É muito importante apreender a diferença entre a primeira coisa e a segunda coisa.

Sem isso, vocês perdem alguma coisa.
Imirjam no que vocês têm a viver.

Imirjam nos momentos em que a Luz os chamar.
Mas não se coloquem a questão: vivam o que há para viver.

Se eu não lhes dou explicação, é que ela não apresenta qualquer interesse.
No nível dos Sons, foram relatados diferentes Sons do Nada, já há anos.

Isso está presente, aliás, em vários ensinamentos, que isso seja no oriente ou mesmo em algumas tradições
primordiais, ou mesmo nos povos nativos.

Há esta escuta do Canto da Terra e do Som do Universo, que está presente, nesses seres.
O Som é a testemunha do Antakarana, da lâmpada da clariaudição, da confiança na Luz e da abertura, em todo

caso, de alguns chakras.
Agora, efetivamente, há indivíduos que descreveram que havia sete fases, setes Sons diferentes que

correspondiam aos níveis dos diferentes Samadhi.
Mas isso é algo que foi escrito assim quando ele o vivenciou, integrou, e depois, ele o escreveu como

testemunho, certamente para que, quando vocês vivessem coisas, vocês tivessem algumas referências.
Mas isso são pistas, dizer: “aqui está, eu ouço tal Som”, mas não tentar saber por que eu ouço tal Som, em tal

momento.
Isso é muito importante.

Se a explicação vocês não a têm, de maneira direta, Interiormente, se, no que concerne às nossas relações,
nós não as damos, no momento em que vocês o pedem, é que elas não têm razão de ser.
Eu tomei o exemplo das Linhagens, mas poderíamos multiplicar, ao infinito, os exemplos.

E essas Linhagens apenas podem chegar do Interior.
Ninguém do exterior pode dá-las a vocês.

Sem isso, isso de nada serve.

***

Pergunta: qual será a fragilidade da borboleta?

É uma imagem que eu tomei (tornar-se lagarta ou borboleta), mas a borboleta de que falo não tem qualquer
fragilidade.

Não pode haver qualquer fragilidade já que ela é portadora das quatro Linhagens, da Vibração das quatro
Linhagens, como eu dei o exemplo.

Ela está inscrita em uma forma, mas ela não é prisioneira de uma forma.
A linhagem da Terra, há o apoio do Fogo do Amor, onde quer que seja: o elemento Fogo.

Há a capacidade para se deslocar e para Vibrar em todos os universos e em todos os multiversos: a linhagem
do Ar.

E ela é levada a fecundar ela mesma e os mundos, quando ela deve fazer a experiência, porque ela porta a



linhagem da Água.
Eis o que eu posso dizer.

Mas a borboleta de que falo não é a borboleta que há sobre a Terra.
Portanto, não existe qualquer fragilidade.

A fragilidade nada quer dizer, ela apenas existe nos mundos dissociados.
Como é que o que é imortal, jamais nascido, Livre de movimentos nas ultratemporalidades, Livre de

movimentos em todo espaço, assim como Livre para se extrair de todo tempo, para se extrair de todo espaço
e de toda Dimensão, poderia ter alguma fragilidade?

Isso não é possível.
A fragilidade resulta do medo e de uma anomalia.

A anomalia é a falsificação de ter cortado vocês do Fogo.
Se faltar um dos elementos, há uma falsificação, porque vocês não têm mais a capacidade, espontaneamente,

para estar consciente do seu corpo de Estado de Ser (que foi feito prisioneiro), mas também para a sua
vivência interdimensional e multidimensional.

É isso que cria a fragilidade, e que cria todos os outros medos, todas as doenças, todas as mortes, todos os
karmas, e tudo o que vocês quiserem.

Mas isso apenas faz parte deste mundo.
A borboleta jamais tem fragilidade.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos pouco o Som nos ouvidos? Podemos favorecê-lo?

O Som é a testemunha do que acontece, no nível Vibratório.
Aliás, foi apresentado, nos Escritos antigos, como o principal sinal do Despertar.

Eu não disse Liberação, mas Despertar.
É o momento em que os chakras da parte superior (ou então quando é uma via de ascese ascendente), em

que o chakra do Coração, está aberto.
Em todos os yogas, nos Siddha Yoga, nos Kriya Yoga e em outros Yoga, é relatado esse Som.

Portanto, esse Som, não podemos amplificá-lo.
É como a Onda da Vida: é uma testemunha.

Quanto mais a meditação for importante, quanto mais vocês se aproximarem de experiências importantes, mais
o Som aumenta.

Agora, isso é relativo.
Você tem apenas a sua própria experiência para saber se o Som está forte ou não, mas quem diz a você que o

que você escuta como tênue não seria forte para outra pessoa?
Então, é claro, há momentos, cada vez mais, entre vocês, onde este Som se torna tão agudo, tão presente, tão

permanente, que ele pode tornar-se excessivo.
Mas esse é o objetivo.

Ele é apenas a testemunha.

***

Pergunta: desde que eu refuto o que é efêmero, eu me sinto leve. Essa é a conduta correta?

Esse é, sobretudo, o efeito apropriado.
A resposta é sim, naturalmente.

***

Pergunta: eu já o chamei e não o senti. Aí, eu o chamei e eu o senti.

Isso quer dizer que talvez o Apelo que você tinha feito não viesse do Coração.
Nós não podemos atender a qualquer atitude mental.

Se não houver percepção, se o Canal Mariano estiver aberto e não houver resposta, isso quer dizer que a
maneira de proceder não está correta.

Então pode ser que aí, agora, houve certamente a possibilidade de abandonar o mental para realizar este



Apelo do Coração.
Mas eu especifico também que aí, agora, como todos os Anciãos, não há razão, eu também me instalo, quando

há lugar, no Canal.

***

Pergunta: pode ser que não estejamos prontos, que todos os centros não estejam abertos?

Pronto ou não pronto, nada muda.
Como sempre foi dito: a Terra inteira está Liberada.

Mas, ainda uma vez, a vivência da Liberação é diferente.
Mas não há que estar pronto, ou não pronto.

Por exemplo, no momento em que vocês morrerem, em uma vida, vocês não irão dizer à morte: “espere, eu
não estou pronto”, não é?

Quando é o momento, é o momento.
Pronto, ou não pronto.

E, em última análise, pronto, ou não pronto, o resultado é sempre o mesmo, não é?
Simplesmente, a maneira que se vive esse resultado é um pouquinho diferente e depois também o futuro,

depois disso, é um pouco diferente, conforme aí onde vocês estão, em consciência.
Não podemos extraí-los, a Luz não pode extraí-los, e vocês não podem se extrair, se vocês estiverem

apegados, visceralmente, à forma ou não importa ao quê.
Vocês não podem aparecer na multidimensionalidade, Liberados totalmente, de imediato, porque vocês

mantiveram os penduricalhos (ou seja, os pesos), vocês mantiveram os apegos (que vocês próprios criaram).
Portanto, vai ser preciso, progressivamente, aumentar o nível Vibratório e descobrir, para que não haja danos à

partícula-semente, pouco a pouco, uma forma de reapropriação da Luz, que não pôde ser feita de maneira
total.

Mas aí, agora, colocar-se a questão de saber se vocês estão prontos, ou não, estritamente de nada serve.
Isso estava correto há seis meses, há um ano, há dois anos, no momento das escolhas.

Mas aí, pronto ou não pronto, de qualquer maneira, isso estritamente nada muda porque vocês não estão mais
em uma liberação individual: é a liberação de toda a humanidade.

Então, esse é o seu comportamento agora, então a sua Vibração agora, neste período (segundo o que vocês
liberaram ou mantiveram apegado).

E não há culpa nisso.
Mas vocês têm também o direito de estar profundamente apegados à materialidade desta Dimensão.

Portanto, naquele momento, ninguém irá contrariá-los: a sua Vibração irá aí aonde ela deve ir.
É tão simples assim.

Não pode ali haver nem boa escolha, nem escolha ruim.
Não pode ali haver pronto ou não pronto, porque o momento que está chegando, que está aí, vai tomá-los de

um ímpeto, se vocês quiserem.
É como se houvesse uma instantaneidade que acontecesse.

Mas esta instantaneidade, ela é, naturalmente, em função do que vocês foram capazes (ou da vontade que
vocês expressaram) de fazer isso ou aquilo, mesmo em meio à falsificação da sua vida, da sua alma.

Mas se vocês quiserem continuar a viver em uma Dimensão material, não tem problema algum.
Não façam disso um sarampo, não é?

Porque, mesmo quando vocês dizem, todos: “eu quero a Luz”, não é certo que seria o mesmo entendimento
detrás, nem o mesmo desejo de vivência. É completamente diferente, no próprio nível da encarnação (aí onde
vocês estão, hoje), de ser alguém que aspira à Luz até desaparecer totalmente na Luz, do que simplesmente

continuar a desejar apenas um pouco de Luz para que as coisas sejam mais agradáveis e continuar, na matéria,
a se comportar de maneira deleitável, digamos.

Os temperamentos, as almas que exprimem essas coisas, não são as mesmas, é evidente.
E isso é a sua Liberdade.

E como eu dizia na minha vida: a espiritualidade, isso pode ser turismo (turismo espiritual), mas isso pode ser
muito mais intenso do que um sacerdócio.

Há uma tal sede que nada mais tem importância.
Mas esta sede é uma rejeição da vida.

Porque se hoje vocês imaginam que porque este mundo está terrível, porque ele não agrada a vocês, vocês
querem simplesmente a Luz e simplesmente isso, isso irá passar assim, porque, aí, vocês estão na recusa.

Sempre lhes dissemos que isso acontecia aqui, neste corpo: Aqui e Agora.
É uma frase um pouco bizarra que eu vou dizer, mas, para sair deste corpo, é preciso estar neste corpo.

Isso não é um mistério.



Se vocês estiverem, por exemplo, nos medos, nas projeções materiais, ou nas ilusões que os levam no astral,
se vocês estiverem nas projeções, o que acontece neste corpo?

Vocês não estão aí, mesmo se vocês estiverem aí, encarnados: mas vocês estão nos instantes seguintes,
vocês estão nos instantes passados, vocês estão nas distrações, nos divertimentos.

Não é uma questão de seriedade, é uma questão de prioridade.
Não é sinal de mais seriedade estar sem parar na Luz, e isso não é sinal de mais seriedade do que se ocupar

das suas atividades ou dos seus passatempos ou dos seus prazeres cotidianos.
É simplesmente uma ótica, uma Vibração, que é diferente.

Portanto, não há pronto, ou não pronto.
Mais agora, em todo caso.

***

Pergunta: qual é o interesse em ter indicações sobre a Linhagem?

Mas justamente, é exatamente não isso.
Se uma Linhagem se revela, em forma de animal, isso não é uma indicação da Linhagem.

É a consequência, o efeito.
É a estabilização desta Linhagem e deste Elemento.

Isso não é saber que você faz parte dos Golfinhos, das Águias ou dos Cães, ou dos Gatos, ou do que você vê.
Vocês inverteram o que eu disse.

Eu disse exatamente o oposto: se a Linhagem se revela, o que é importante é o efeito.
Não é saber que você foi isso ou aquilo, ou que você é isso ou aquilo.

***

Pergunta: o aparecimento de animais nos sonhos tem um interesse especial, fora disso?

Nenhum.
Um interesse em outros referenciais, mas eu falava dos animais em relação ao que acontece, nesse momento,

na revelação das Linhagens.
Agora, depois, é claro, há um monte de ensinamentos que vão lhes dizer: se vocês veem tal animal, isso é o

seu totem, isso vai servi-lo para isso.
Façam o que vocês quiserem.

***

Pergunta: qual é a relação entre uma Linhagem e um animal?

Um golfinho é uma Linhagem que está em relação com a Água.
Uma águia, com o Ar.

Etc., etc..
Mas este conhecimento de nada serve, ainda uma vez.

Eu lhes disse, e eu repito, que não é para compreender.
O que vocês têm a fazer é servir-se do seu sentido de observação, da experiência, para ver o que isso reflete

na sua vida.
Agora, eu disse, a única explicação: isso significa para vocês que a Linhagem correspondente ao animal, no

nível do Elemento, está estabilizada.

***

Pergunta: é preciso chegar a estabilizar os quatro Elementos?

Quando um elemento está pronto, isso quer dizer o quê?
Que a ressonância, desde os Hayoth Ha Kodesh, passando pela primeira expansão da consciência (em um

determinado sistema solar, em uma determinada Dimensão), até o Elemento que está em vocês, e as funções



que estão ligadas ao Triângulo Elementar, estão estabilizadas.
Quando isso se revela.

Agora, UM AMIGO lhes disse (há mais tempo) que havia três dedos que vocês podiam colocar nos Triângulos.
Podemos muito bem imaginar estimular, Vibratoriamente, pela Luz, um dos Triângulos.

Isso foi dito (ndr: ver a série “protocolos / Yoga da Unidade”) (2).
Mas hoje, vocês não estão mais realmente nisso.

É a própria consciência que age.
Isso quer dizer o quê?

Humildade, Simplicidade e os outros Pilares.
O mais importante está aí.

Porque os fluxos, eles estão nesse nível.
Vocês podem sempre trabalhar na Humildade e na Simplicidade, trabalhando nos Triângulos do Ar e da Água,

mas se a sua consciência não for Humilde e Simples, vocês podem trabalhar por muito tempo.
É mais direto ser Humilde e Simples do que querer, pela Vibração, ativar tal Triângulo, até que se revele tal

Linhagem.
Há uma ressonância, desde os planos os mais elevados que são os quatro Hayoth Ha Kodesh, que se

encontram ao redor da Luz Central (que é denominado o Pai, ABBA, METATRON, enquanto imagem do Pai, o
Centro Galáctico, etc., A FONTE, se vocês preferirem).

Desde esse Plano, o mais elevado, em Vibração e em Dimensão, até os Planos os mais encarnados, é a
mesma ressonância.

***

Pergunta: eu ainda não compreendo.

Então, se não está claro, é que é preciso sair do “querer compreender”.
Você não pode viver e compreender, ao mesmo tempo.

É tão simples assim.
Nenhuma compreensão, do que quer que seja, irá fazê-lo viver.

Você pode ler todos os livros que quiser sobre o Despertar, você pode ler todos os mecanismos dos Yoga
(entre os mais sofisticados), você pode até praticar esses Yoga, mas se não houver as quatro Virtudes, que

estão inicialmente presentes, isso estritamente de nada serve: isso é apenas do conhecimento, isso é apenas
um princípio de divisão.

Acreditar (é a sua liberdade) que conhecer os mistérios dos sete universos irá lhes trazer a Liberdade é uma
ilusão do ego.

O ego, ele quer se apropriar, ele quer assumir, ele quer compreender, ele quer saber.
Tudo, não para viver.

É preciso viver plenamente o que é vivenciado: que isso seja não importa qual ato da vida cotidiana, que isso
seja nas Vibrações.

Tudo o que devia ser dado, foi dado.
Há as consequências das vivências Vibratórias.

Não há necessidade de ser um psicólogo para reparar nos efeitos da Coroa Radiante do Coração, nos efeitos
da Luz Vibral e na Onda da Vida, que desencadeiam um Êxtase.

Você não pode criar um Êxtase pelo seu mental, parece-me.
Isso é, justamente, quando há este abandono do “querer compreender”.

Querer compreender é querer, a todo custo, ter um sentido e uma significação.
Se houver isso, a experiência, ela se afasta: é um ou outro.

E, obviamente, o que ocorre é em função de como funciona o Irmão ou a Irmã.
Enquanto houver uma vontade de compreender alguma coisa, é sempre a personalidade que se exprime.

 Aquele que vive o Despertar, é justamente no momento em que ele nada compreende, é o momento em que
tudo cessa, em que o passado cessa, ou o futuro cessa, é o instante em que tudo cessa: e o Véu cai.

Não há mais qualquer interrogação, naquele momento.
Aliás, se houver uma interrogação, a experiência cessa instantaneamente.

Se vocês olharem bem a vida de vocês, é sempre essa necessidade de compreender que os afasta da vida.
A necessidade de compreender é importante para as coisas materiais.

Saber como funciona uma chave, como a pomos em uma porta, é preciso ter feito a aprendizagem do gesto.
Portanto, vocês compreendem que há um dispositivo que é plano, que se coloca em alguma coisa que

representa uma fenda, e que é preciso fazer um movimento para girar, para abrir a porta.
Mas isso não funciona assim, no Espírito.



***

Pergunta: em relação ao que está por vir, o que dizer aos familiares que têm alguma abertura?

Dizer?
Mas o que você quer dizer?

A abertura nada significa.
Há montes de gente que está pronta para acolher a Luz.

Mas se lhes dissermos que isso vai ser um tanto ou pouco perturbador ao que quer que seja da vida deles,
isso vai torná-los muito engraçado.

E, se, além disso, você lhes disser que o que eles concebem da vida não vai mais existir, tão simplesmente, o
que você quer que eles façam?

Isso não é questão de abertura intelectual, não é questão de estar aberto.
A única maneira de estar na Alegria, não é porque há uma transformação radical que está chegando, é porque

vocês vivem os efeitos, em vocês.
Portanto, aquele que não vive esses efeitos, que não vive esses Samadhi, que não vive esses Êxtases, como

vocês querem perturbar o mundo dele?

***

Pergunta: o que responder então às questões colocadas?

Não haverá questões a serem colocadas, já que a humanidade estará em choque.
Mas em um choque violento.

Quando a evidência estiver aí, não há mais questões: isso é visível.
Não se esqueçam de que, em um corpo encarnado, nós somos (como se diz, não animais) mamíferos, não é?

Nós temos também sinais interiores, mesmo se não os conhecemos.
Quando os sinais eletromagnéticos, que desencadearam todas as mortes de animais sobre esta Terra,

começarem a atingir os seres humanos em massa, vocês acham que eles vão fazer perguntas para saber o
que está acontecendo?

Mas eles vão sabê-los muito rapidamente.
Interiormente.

Eu irei ainda mais longe: se alguém, por exemplo, quisesse ler, intelectualmente, o que eu conto a vocês, se
ele não viver as Vibrações, no que ele está concernido?

Principalmente agora?
Nós nos dirigimos a todo mundo, desde sempre.

Mas há aqueles que não quiseram entrar nessas Vibrações e outros que preferiram permanecer em outros
lugares.

É a Liberdade deles.
Porque os seus sonhos e as suas projeções eram a continuação da ilusão.

Isso é tudo.
Portanto, adiantar-se ao Apelo, que foi nomeado a Advertência, estritamente de nada serve, exceto para passar

por louco.
E eles terão razão, do ponto de vista deles, porque eles nada vivem.

No momento da Advertência é que eles terão esse choque.
Mas, até lá (como eu disse em certo momento), são humanidades totalmente separadas.

Como eu disse de maneira humorística: por que vocês querem que todo mundo vá assistir ao mesmo filme?
Parentes ou não parentes.

Aí também, é preciso ver o que se expressa nisso.
Imagine alguém que esteja no caminho espiritual de autoconhecimento e interessado em um sistema filosófico,
trabalhando nisso há anos, e que você gostaria de dizer-lhe que isso é inútil, que dentro de um tempo ‘x’ a vida

tal como se conhece não existirá mais, porque não é ele que desaparece, é o mundo?
O que é que ele vai fazer com isso?

Na melhor das hipóteses, e, na pior, ele vai considerar você um intrometido tedioso, sendo da família ou não.
Desde alguns anos, desde as Núpcias Celestes, desde antes até, há Irmãos e Irmãs que vieram para esse

momento, às vezes aguardando por 40 anos, 50 anos.
A eles, não temos necessidade de dizer isso, eles não precisam olhar o que acontece no mundo: eles sentem,



já, neles.
Mas aquele que está bem distante disso, ele quer continuar o seu sonho.

Ele quer continuar a acreditar.
Mesmo chegando o momento, eles irão dizer: “isso não é verdade”.

Mesmo passado o momento, por sinal: é por isso que eles serão obrigados a permanecer na 3ª Dimensão,
porque, para eles, isso não pode existir.

Eles não concebem a vida fora dos mundos em carbono.
É a Liberdade deles, não?

Acreditar que uma pessoa, porque ela vai estar ciente de que está chegando tal coisa, vai se sentir melhor, é
um erro.

Não é a informação que é importante, é a vivência Vibratória.
Mesmo eles não vivendo as Vibrações, mas eles estão mortos de medo.

Há apenas a Vibração da consciência, os Samadhi, a Beatitude, o Êxtase, que permitem aceitar o que está
chegando.

Sem isso, não haveria qualquer razão de preparar o que quer que seja.
Bastaria aguardar simplesmente o momento oportuno.

Isso não acontece assim.
Sem isso, não haveria qualquer razão de esperar tanto tempo.

O Processo da Liberação é muito simples, do lado da Vibração, da Consciência Unificada, da Última Presença
ou do Absoluto.

Ela se torna delicada (não impossível, mas delicada) para aqueles que não estão em um estado de consciência
especial, ou unicamente intelectual.
Mas vocês nada podem mudar ali.

Vocês ali mudaram enormemente, Ancorando, Semeando a Luz.
Ser um Libertador não é tranquilizar com palavras.

Ser um Libertador é estar Transparente à Luz e deixar este Amor sair e se expressar tão somente do Coração,
sem qualquer vontade.

Agora, cada caso é diferente.

***

Pergunta: as quatro Colunas abordadas por SÉRÉTI estão relacionadas com as Linhagens estelares?

Certamente.
O que havia sido chamado de Fusão dos Éteres (há mais de um ano, em março e abril do ano passado)
correspondeu à instalação dos dois Pilares centrais, que são o Fogo e a Água, mais as duas Linhagens

complementares, os dois Pilares complementares.
É exatamente a mesma coisa.

***

Pergunta: é possível, ainda hoje, não se ter consciência de alguns medos?

Isso é muito simples.
Se a Onda da Vida subiu até a parte superior da cabeça: não há medos.

Se ela não subiu até a parte superior da cabeça, permanecendo nos pés ou não tendo nascido: obviamente
que há medos.

O único obstáculo à Onda da Vida é o medo, nada mais.
Principalmente agora.

***

Pergunta: e se a Onda da Vida subiu parcialmente?

Mas isso significa que ainda há medos.
Ou ela subiu até a parte superior (acima da cabeça), ou ela não subiu até em cima.

Não há alternativa ou meia-medida.



Ou ela não nasceu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas perguntas apaixonantes.
Vocês viram, o mais importante, eu lhes repito também, é o único conselho que eu posso dar a vocês:

esqueçam.
Porque o que vocês irão ver (e mesmo as sensações que vocês irão ter no seu corpo, sobre este planeta),

vocês não poderão compreendê-lo, deste lado do véu.
Vivam o que vocês têm a viver.

Vivam o que vocês têm a viver porque isso é a Luz, isso é a Luz Vibral, isso é o Amor.
Todo resto é apenas bagatela, nada significa.

Portanto, não se esqueçam da frase que eu disse a vocês: quando vocês viverem alguma coisa
(especialmente se for novidade), não se coloquem a questão: “o que isso significa? O que isso quer dizer?”.

Vivam-no totalmente.
Isso é que é o mais importante.

Porque, por exemplo, se vocês estiverem em plena Vibração e de repente as Vibrações cessarem, isso são as
primícias da Última Presença ou do Absoluto.

E se, naquele momento, vocês dizem: “Ah, nossa, as Vibrações estão parando, o que isso quer dizer?”, vocês
irão Vibrar de novo, mas terão perdido a experiência e vocês terão perdido a vivência.

É preciso tomar por hábito ser (como se diz?) a água no lago, como na meditação, onde nada mais existe.
Vocês vivem o que há para viver.

No ano passado, dizíamos a vocês: “foquem a consciência nas Portas, nas Estrelas e em todas”.
Aí, não mais.

Vocês têm uma Vibração que aparece em um local da Coroa Radiante da cabeça, dissemos a vocês o que
isso queria dizer, mas vivam o que o que há para viver.

Não procurem dizer a vocês: “ei, eu sinto mais tal ponto do que aquele, do que aquele outro”.
Entre a parte da frente e a parte posterior, entre a esquerda e a direita, é grande o suficiente para não se

confundir, não é?
O mais importante é a vivência da experiência, no momento em que ela ocorre.

E quanto mais vocês se aproximarem de algumas coisas, mais será preciso realmente prestar atenção para
permanecer na vivência.

A explicação nada resolve e principalmente, quando vocês São Absoluto, realmente, não há qualquer questão
que possa aparecer: há a superfície tranquila de um lago.

Vive-se tal Vibração?
Tal Presença está aí?

Que ela tenha sido chamada ou não, ela está aí: eu deixo como está [atitude de não intervir] o que acontece,
durante a nossa Comunhão, a nossa Fusão, na Dissolução, eventualmente.

Mas eu procuro não dizer: “ei, bom dia / olá, como vai? O que você acabou de me dizer?”
Não é esse o objetivo.

Se vocês aceitarem isso, tudo vai acontecer bem.
É por isso.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o Fogo do meu Coração, e eu lhes digo até uma próxima vez.

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

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120902_-_RAM.mp3

*EXERCÍCIO DA CONSCIÊNCIA SOBRE A RESPIRAÇÃO*

Eu sou RAM.
Eu saúdo, em vocês, a Luz.

Eu venho, designado, de algum modo, pelo Conselho dos Anciãos e eu irei me exprimir enquanto
Melquizedeque do Ar e, como eu tive a ocasião de fazê-lo, ao mesmo tempo pelas palavras, ao mesmo tempo

pelas Vibrações e ao mesmo tempo pelo Silêncio.
E contrariamente desde algum tempo, as palavras, o Silêncio e a Vibração, estarão presentes ao mesmo

tempo, em cada um de vocês.
Foi pedido para comunicar-lhes os diversos modos mais adaptados de sincronizar-se com o que, na falta de

um termo melhor, eu denominaria o Céu do Centro.
O Céu do Centro poderia muito bem ser denominado o coração do Coração, devido aos sinais do Céu de

MIGUEL, ou então, devido à chegada das modificações do Céu exterior, assim como do Céu Interior.

***

Além dos diferentes Yoga e do que lhes foi comunicado por UM AMIGO (ndr: ver na série “protocolos”) (1),
existe, em cada Irmão e em cada Irmã, o que eu chamaria de Núcleo, um Núcleo de imortalidade cujas

ressonâncias estão situadas nas Portas do peito denominadas AL e UNIDADE, fazendo parte, eu lembro a
vocês, da Nova Tri-Unidade da Nova Aliança.

Se vocês respirarem da maneira mais natural possível para vocês, se a sua consciência se focar na sua
respiração, vocês poderão ritmar a sua consciência na sua própria respiração, seja qual for esta respiração:

quer seja pelo nariz, pela boca, ventral, superficial, com pausas ou sem pausas. O fato de simplesmente calcar
a consciência no ritmo respiratório, evidentemente, irá permitir o que já é possível, já há algum tempo, que é o
mecanismo de switch da consciência, fazendo passar a respiração no coração e, em seguida, no nível celular.

***

Doravante, esta respiração (ainda uma vez, seja qual for a forma) se acompanha de percepções no nível do
peito, quer sejam simplesmente a percepção da Nova Aliança, quer seja a percepção de KI-RIS-TI e mesmo

de OD, ou até mesmo, em alguns casos, das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, de tudo o que se refere ao peito, até
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o estremecimento do peito e as dores do peito.
 Se a sua consciência, focada na respiração, se colocar ao mesmo tempo nessas percepções do seu peito, se
vocês permanecerem focados no que acontece em vocês, vocês irão perceber um elemento novo que irá se
situar, de maneira preferencial, nas proximidades do Ponto ER do peito, desencadeando, não somente uma
Vibração, não somente um estremecimento, não somente uma irradiação para os outros Pontos que ali estão

conectados (KI-RIS-TI, chakra do Coração, Porta AL e Porta UNIDADE).
Mas chegará um momento (acompanhado da modificação dos Sons percebidos nos seus ouvidos ou em um

dos seus ouvidos, de percepções corporais tais como lhes foram dadas e descritas pelo Bem Amado JOÃO),
se a sua respiração continuar a ser vivenciada como elemento central da sua meditação ou de qualquer instante
em que vocês se consagrarem ao Apelo da Luz, então chegará um momento, não descritível pela presença de

uma Vibração, de um estremecimento, da percepção de uma Coroa Radiante ou do Fogo do Coração, mas,
muito mais, como um elemento vindo focalizar-se no Ponto ER ou ao redor dele.

A um dado momento, o conjunto das percepções sobre as quais vocês se centraram (que isso seja a própria
respiração, ou os sintomas que a acompanham), a chegada desta percepção que representa a certeza da sua
conexão com o Centro Galáctico e com o que chega do Céu, vocês irão constatar que, se houver realmente (e

isso não é decidido ao nível da cabeça, mas isso é vivido) a perda de toda referência temporal e espacial, a
perda daí onde estava a sua consciência, centrada na respiração ou na própria percepção do que acontece ao
redor do Ponto ER: há como um desmaio que ocorre, às vezes a sensação de ver uma Luz branca que se abre

no que está diante de vocês, na parede ou no teto ou no céu, se vocês estiverem deitados ao ar livre.

***

De qualquer modo, no momento desta ruptura, irá se perder todo contato com o próprio sentido de uma
experiência.

Se vocês viverem plenamente o que acontece naquele momento, então o que vocês irão viver (que nada pode
ser dito, a partir do momento em que há aquiescência à eliminação de toda consciência) irá lhes revelar, com
antecedência, o que vocês São, além da sua presença sobre este Mundo, além do seu Corpo de Estado de

Ser, além das Comunhões, além das Fusões com os Duplos, sejam eles quais forem.
Vocês irão dar no que pode ser nomeado o Absoluto ou o Último, nos momentos em que não existe mais

qualquer localização, em nenhum corpo, em nenhum tempo, em nenhum contato.
A chegada, no momento em que vocês respiram, da percepção do Ponto ER ou em sua zona circundante, vai

restituí-los à Essência Final do que todos nós Somos, antes de qualquer experiência, antes de qualquer
Dimensão.

Esse momento deve ser reconhecido, não para ali se focalizar, mas, sim, porque é naquele momento que é
preciso renunciar e não manifestar medo (seja ele qual for) ou uma questão (seja ela qual for), mas

simplesmente, pela própria respiração, continuar a respirar até o momento em que o conjunto dos sinais da
consciência se extinguir sozinho.

A respiração, em última análise e por fim, será percebida como inexistente.
Podendo ocorrer modificações importantes do ritmo cardíaco e da sua percepção.

***

A um dado momento, durante essas vivências que irão ocorrer, chegará um instante, localizável entre todos,
onde vocês adquirem, além de toda consciência, uma forma de não-consciência, já que não atribuída a

qualquer projeção.
E, aí, vocês irão descobrir a Verdade Absoluta, sem qualquer atributo.

A consciência não poderá se localizar.
A extinção da própria consciência irá instalá-los, durante o que é vivenciado ou depois do que é vivenciado, em

uma forma de Êxtase e de Paz.
Viver isso é sincronizar-se de novo com o Céu do Centro, com o coração do Coração e não mais ser alterado

pela falsificação deste mundo e da consciência.
O conjunto dos Véus isolantes, para vocês (individualmente e, no momento em que isso for coletivo), vocês

irão percebê-lo também, nitidamente.
Tornar-se-á evidente que a reconexão com o Céu, com a FONTE, restabelecida no coração do Coração, foi

efetuada.

***

Viver esta última reconexão traz o próprio sentido da Vida e o próprio sentido da Consciência.  
Haverá então um processo de não solidarização da própria consciência com o seu atributo neste mundo (ou

seja, com este corpo, com esta pessoa) e com este mundo, sem qualquer dificuldade, sem qualquer questão,
sem qualquer dúvida porque, como isso foi nomeado, é uma reconexão, um reconhecimento do que foi dito



por BIDI e por outros, como estando sempre aí, e tendo estado sempre aí, e que estará sempre aí.
A ruptura deste último Véu será a nada comparável, entre todas as experiências vivenciadas e todas as

consciências possíveis de viver sobre este mundo.
A sincronização com o Céu do Centro vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, ajustando a Terra e

ajustando vocês às novas áreas de Vida Ilimitada que se instalam, a partir da conclusão da Transição.
A respiração, assim como a última parte que lhes redefiniu UM AMIGO, referente ao seu Yoga da Unidade, são
os elementos mais capazes de assisti-los nesse processo de nova sincronização, de reconexão e que visam,

portanto, restabelecer a Verdade.
Isso não pede nada mais da sua parte senão do que eu acabo de falar.

Naturalmente, tudo o que pode contribuir para esvaziá-los do que é fútil, para viver isso (as preocupações, o
mental, as emoções, as atmosferas sobrecarregadas), cabe a vocês, como isso foi dito pela Estrela SNOW,
tirar suas conclusões quanto ao que lhes é desejável viver, no nível do seu ambiente, quando a Luz chamar

vocês, ou quando vocês decidirem sincronizar-se de novo, reconectar-se.

***

Existem circunstâncias capazes de privilegiar, existem circunstâncias facilitadoras, para permitir-lhes instalar-se
nesta respiração, assim como no movimento do Yoga da Unidade, dado por UM AMIGO (ver a série

“protocolos”) (1).
A ativação do conjunto da Lemniscata Sagrada focaliza, em um primeiro momento, e trabalha o que é

nomeado, na cabeça como no peito, o Ponto ER, manifestando então uma sensibilidade particular na cabeça
ou no coração, ou em ambos.

Isso tem o mesmo significado e a mesma ressonância. 
O desdobramento da Luz, concluído (no nível das Portas do Corpo de Estado de Ser e de tudo o que foi

realizado), leva-os, depois desse desdobramento, a um novo dobramento no centro do Centro, no coração do
Coração, no Céu do Centro, ilustrado e representado, na estrutura corporal, pelo Ponto ER da cabeça e pelo

Ponto ER do peito, denominado também 9º Corpo.
Não há, nesse nível, simplesmente, a capacidade para irradiar a Luz, mas, sim, realmente, doravante, para

receber ou receber de novo a irradiação da Luz Central, não falsificada e não alterada.
É esta reconexão, além da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça, do Supramental, do Canal Mariano e do

conjunto das manifestações possíveis, que vai finalizar o retorno ao que vocês São.

***

As modificações que ocorrem, durante a ressincronização desse Ponto Central, permitem recuperar o Fogo
original elementar, traduzindo-se, a um dado momento, pelo retorno do Fogo Celeste ao conjunto da Terra.
As Portas AL e UNIDADE, acopladas, desta vez, não mais ao ponto central do chakra do Coração, mas ao

Ponto KI-RIS-TI, nas costas, realiza a junção final entre a Lemniscata Sagrada, a Merkabah Interdimensional, a
Porta KI-RIS-TI e o conjunto dos Duplos.

Naquele momento, o Corpo Etéreo, reconstituído pelas Partículas Adamantinas e não mais pelas Partículas
Prânicas, estará concluído, permitindo-lhes então viver a Presença desse novo Corpo Etéreo, através de

diversas sensações, de diversas percepções, tais como descritas pelo Bem Amado JOÃO.
O ajustamento desse Corpo Etéreo de Fogo, como vocês irão constatá-lo, será facilitado pela respiração, pela

natureza, pela água absorvida ou na qual vocês se imergem.
Vocês poderão notar, naquele momento, a intensificação das modificações das necessidades fisiológicas,

sejam elas quais forem.

***

A restituição do Corpo Etéreo de Fogo é, precisamente, para a grande maioria dos Despertos e dos Liberados
Viventes, o modo privilegiado de Translação Dimensional: Passagem da lagarta à borboleta, mudança total de

Vibração, de mundo e de ambiente.
Como nós sempre lhes dissemos, não são vocês que desaparecem, mas o mundo antigo.

As regras, se tanto é que podemos falar de regras (os mecanismos, de preferência, de funcionamento) desse
Corpo Etéreo (que é um Corpo de Luz), irão necessitar, para alguns, de uma forma de reajustamento,

necessitando da presença, ainda, de uma identidade física.
Outras utilidades também podem ser notadas, mas elas lhes foram detalhadas, por outro lado, com relação,

particularmente, à noção de recuperação memorial.
A Passagem, assim, para aqueles que terão vivenciado esta ressincronização com o Céu do Centro, a

Passagem de uma Dimensão a outra, far-se-á, portanto, sem ambiguidade, sem qualquer questionamento, sem
qualquer erro, mas com a Alegria mais significativa que possam experimentar.



Esse é um processo totalmente natural, mesmo se, efetivamente, do seu ponto de vista, é para vocês, ainda,
para a maioria, desconhecido.

Os mecanismos de funcionamento do Corpo de Luz ou Corpo Etéreo de Fogo são incomparáveis às regras do
mundo no qual nós estivemos encarnados.

Não se coloquem questões sobre o seu funcionamento porque, do mesmo modo, aqui, sobre a Terra, existem
funcionamentos automáticos, ou seja, que não requerem a sua consciência, como o fato de fazer circular o

sangue e de respirar.
Será exatamente o mesmo, e de maneira ainda mais evidente, quando a sua consciência, quando chegar a

hora, instalar-se definitivamente no Corpo de Luz ou Éter de Luz.

***

Os elementos que eu lhes comunico são destinados a fazê-los, simplesmente, então, reparar nos momentos
em que as Portas AL e UNIDADE, ou o Ponto ER, são mais manifestados, a fim de escolher esses momentos

privilegiados para realizar o que eu disse.
Um outro momento privilegiado é aquele em que, independentemente de um Apelo (eu especifico bem:

independentemente de um Apelo de um de nós, Arcanjo, Ancião, Estrela), no momento em que uma Presença
então, chamá-los, beneficiar-se também desta ressonância para realizar o mesmo exercício.

Isso é realizável, também, nos momentos em que a Onda da Vida se tornar mais intensa, segundo o seu
referencial interno.

Aqueles momentos são os momentos mais apropriados para esta reconexão, para esta ressincronização com
o Céu do Centro, no coração do Coração.

As minhas palavras cessarão aí.
Resta-nos um momento de questionamento, se houver.

***

Pergunta: pode ser que durante o que você descreveu, houvesse uma microrrespiração
permanecendo?

Esse é o objetivo.
Como eu disse, eu me comunico com vocês pelas palavras, pela Vibração, pelo Silêncio, no mesmo tempo e

espaço que o de vocês.

***

Pergunta: os períodos de Alinhamento são favoráveis para efetuar isso?

Eu sugiro a você, se eu não falei disso, a considerar o Alinhamento como um momento de Abandono total à
Luz, e do Si.
Nada mais.

***

Pergunta: existe um outro momento mais favorável?

Eu falei deles: o momento do Apelo da Luz, o momento de uma Presença que vocês não tenham solicitado, os
momentos em que vocês percebem os Pontos ER.

***

Pergunta: podemos também praticar isso quando estivermos na natureza, quando quisermos?

Sim, foi exatamente o que eu falei.
Há momentos privilegiados.

Há, efetivamente (e a questão foi colocada), momentos que não servem para isso, como o Alinhamento.
Há momentos que vocês podem utilizar vocês mesmos, independentemente de qualquer sinal.



***

Pergunta: será que o exercício da consciência sobre a respiração pode ser efetuado caminhando?

Dado o que se espera, é melhor evitar isso, caminhando ou fazendo outra coisa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me então, antes de deixá-los, estabelecer em nós todos, aqui, uma Comunhão sobre o Pilar do Ar.
Eu sou RAM, eu saúdo, em cada um de vocês, a Luz e o Amor.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

1 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleca38.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-2_septembre_2012-articleca38.pdf
02 de setembro de 2012

(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

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

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120903_-_ANNE.mp3

Eu sou ANNA.
Que o Fogo do Amor e da Comunhão esteja entre nós e conosco.

Eu apenas tenho raramente a oportunidade de falar-lhes diretamente.
Além das minhas palavras e pela conjuntura da reunião desta Terra com o Céu, e além das minhas simples

palavras, eu lhes trago o Fogo.
As minhas palavras irão levar, aos seus ouvidos e ao seu Coração, a ressonância do Fogo e o seu efeito.

***

O Fogo que é para viver não é o Fogo que vocês conhecem, tal como está presente sobre esta Terra.
Mas eu irei lhes falar do Fogo da Terra, do verdadeiro Fogo da Terra, que encontra, nesse tempo, a sua

potência e a sua Verdade, amplamente além do fogo que vocês conhecem.
Este corpo de matéria que vocês habitam deve ver a sua matéria forjada no Fogo.

O Fogo de que falo é Luz, Vibração, Amor e Paz.
Este Fogo, cujo reflexo sobre a Terra, em sua ação, é o sangue da Terra.

Sangue da Terra emanando dos vulcões, Despertando a Terra, Liberando-a das suas limitações, como do seu
corpo.

***

O Fogo da Terra e o Fogo do corpo, tais como se manifestam, agora, são a ressonância do Fogo do Céu e
das Núpcias Místicas do Sol e da Terra.

Este Fogo nada mais queima senão o que não é da sua natureza: o que é chamado de Sombra (ou resistência)
sobre esta Terra.

***

O tempo do Fogo chegou.
Este Fogo é o Fogo nutridor d’A FONTE, do Sol, da Terra, do Centro da Galáxia e de algumas Estrelas,

trazendo-lhes este Fogo.
É o mesmo (da mesma Natureza, da mesma intensidade) que o Fogo do seu corpo, que o Fogo da Terra, que

o Fogo do Sol.
Este Fogo vaporiza e irá vaporizar tudo o que não é da sua Natureza, ou seja, do Amor, da Luz e da Verdade.

Tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, será vaporizado neste
Fogo.

***
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Na carne deste corpo, algumas consciências vivenciaram o Fogo: aquele de CRISTO, aquele de MIGUEL,
aquele de METATRON.

A intensidade e a generalidade do Fogo não se dirigem mais a um indivíduo, mas ao conjunto do Sistema
Solar.

Este Fogo, mesmo com os olhos da carne, é uma Luz visível que preenche tudo e que vaporiza o que não é da
sua Natureza.

O Fogo é o Amor, na sua Luz mais densa e, ao mesmo tempo, mais leve.
No corpo desta carne onde vocês estão, no corpo da Terra da sua Dimensão, o Fogo se eleva, também, em
resposta ao Fogo do Céu, até que não haja mais distância, nem diferença entre o Fogo da Terra e o Fogo do

Céu, de onde eles provêm.
É o mesmo Fogo.

***

O Fogo é um batismo.
Ele não é o batismo da carne deste corpo, somente.

Ele é, muito mais, o batismo da Consciência, restituída a ela mesma e à sua Liberdade.
Para o que está inscrito no efêmero, este Fogo pode ser denominado aniquilação e desaparecimento.

Para a Eternidade, para o Absoluto e para o Si, este Fogo é Aparecimento.
Ele é a Verdade, manifestada na Terra como no seu corpo.

O batismo do Fogo é o Fogo do Espírito.
O Supramental, que chegou até vocês, há quase três décadas, foi o batismo da Água do Céu.

Resta concluir pelo batismo do Fogo.
É o que se completa, e que irá se completar, pelo Fogo Celeste encontrando o Fogo da Terra.

Fogo levado por MIGUEL, trazido até as últimas camadas isolantes da Terra e até as camadas isolantes de
vocês.

***

O Fogo da Terra e do corpo abrem o casulo de Luz final, queimando o que é apenas sonho, fazendo aparecer,
por vaporização e sublimação, a Verdade do Corpo Eterno de vocês, das suas estruturas de Eternidade.

O Fogo do corpo e o Fogo da Terra, sustentados e atiçados pelo Cavaleiro do Fogo, no trabalho sobre a Terra,
em múltiplos locais desta Terra, vão se generalizar, assim como no corpo de vocês.

A Consciência, então Liberada, ou em Liberação, irá se estabelecer nesse Fogo que o corpo de carne prepara.
Esta combustão, que não queima, é Alegria e Amor.

***

O Fogo do corpo, o Fogo da Terra e do Céu, são a mesma Essência, a mesma Vibração, a Luz e o Amor.
Ele não pode ser sobreposto ao fogo que vocês conhecem, se bem que algumas das suas ações sejam

sobrepostas.
Mas o resultado não é, propriamente falando, idêntico àquele de uma queimadura do corpo de carne.

Mas, muito mais, o Fogo vem forjá-los na sua Eternidade e na Verdade (além do que se é deixado ver aos
homens e mulheres encarnados, desse Fogo da Terra, recebido do Céu e do centro da Terra), e lhes permitir

viver, enfim, a Última Verdade do Ser e da Consciência.

***

A preparação do Fogo do Céu, da Terra, e deste corpo, está em andamento.
O que foi observado, sobre a Terra, há muitos meses, ocorre sobre este corpo e neste corpo, de forma

idêntica.
Mas a ação sobre a consciência nada tem a ver com o simples fato de partir na fumaça.

Não há, no Fogo do Céu e da Terra, qualquer destruição senão do que é efêmero e temporário: o que vocês
não São.

O acolhimento do Fogo dá a resposta da Terra, que é a Água do Alto (manifestando-se, em vocês, como



nomeado: Onda da Vida ou Onda do Éter), propiciando nutrir o Fogo do Espírito.

***

Acolher o Fogo, é nos acolher.
Acolher o Fogo, é se acolher Vocês mesmos.

O Fogo do corpo e o Fogo da Terra são a resposta ao Fogo do Céu, nesse Casamento Místico Final do Sol e
da Terra.

O Fogo vaporiza e forja: vaporiza o efêmero e forja a Eternidade que já está aí.
Na sua consciência, como neste corpo de carne, isso irá se refletir, em sua intensificação e sua intensidade,
por uma ressonância muito presente da Porta OD da Ressurreição, levando-os do ego ao Coração, assim

como da Estrela sobre a qual o Fogo se coloca, ou seja, o Triângulo da Terra e o Ponto Estrela OD.

***

A colocação em ressonância do Fogo do Céu e do Fogo da Terra, a colocação em ressonância da Estrela AL
e da Estrela OD, pela ação do Éter ou Ponto ER, vai induzir, não somente a percepção desses pontos
nomeados, mas a sua alquimia profunda, sensível e perceptível, nesses dois lugares e ao redor deles.

OD, Fogo da sua Terra e deste corpo, é a finalização da Transubstanciação.
O que desaparece, em um nível, aparece, no outro nível.

O Fogo é o agente.
Fogo da Terra e Fogo do Céu, unidos na mesma ação que acontece também neste corpo de carne.

***

O Fogo é o agente e o operador, assim como o catalisador, da Ascensão da Terra e da Transformação deste
corpo de carne.

O que está desaparecendo, em um nível, está aparecendo, em outro nível.
O Fogo do Céu e da Terra (juntos em vocês), assim como o Fogo do Sol, levando ao nascimento de um outro

Sol, vai deixar nascer o que jamais nasceu, mas que aparece, para vocês: o Corpo do Éter revivificado, o
Corpo de Estado de Ser e o Absoluto da não-Consciência.

 O mesmo agente, o mesmo catalisador, em cima como embaixo, pondo fim à separação, pondo fim aos
efêmeros.

O Fogo é a Eternidade, batizando-os e convidando-os a encarnar esse Fogo em outra oitava.

***

Nenhum Fogo pode prejudicar a Verdade do seu Ser.
Trata-se, muito mais, de uma forma de regeneração, por vaporização.

Este Fogo, cujos sinais de apelo são os Pontos OD (Estrela e Porta), refletindo a última Elevação da alma, AL,
para o Espírito e para a Unidade, necessita da sua parte, quando chegar a hora, de certa forma de

reconhecimento, permitindo a Reconexão total.
O Fogo da Terra e o Fogo do seu corpo vão ressoar, cada vez mais rapidamente e cada vez mais amplamente,

pela ação de MIGUEL, de METATRON, do Sol, d’A FONTE, do Sol Central desta Galáxia, e pelo seu Fogo,
alojado na base da coluna vertebral.

Tudo isso é natural e normal.
Vivendo-o, isso será uma evidência.

***

O Corpo de Luz, o Corpo de Estado de Ser, é de natureza ígnea.
A consumação perpétua de Amor, é a Verdade.

Somente a pessoa, em vocês, pode exprimir algo contrário.
Mas não a Verdade, em vocês.

O Fogo é nutridor, pela Eternidade.
O Fogo do corpo e da Terra antecedem o Apelo de MARIA, como um elemento de Despertar, como um



Anúncio e uma Advertência, dirigido não à sua consciência, mas, sim, aos elementos de resistência presentes
no ‘sistema de controle do mental humano’.

***

O Fogo é um Fogo de Alegria, onde não existe, nele, lugar algum para alguma falta, algum sofrimento, algum
medo, alguma dúvida.

Tal é a Natureza do Fogo, tal é a ação do Fogo.
O que está em cima é o que está embaixo, não no espelho astral, mas, sim, vindo do Céu.

E o Fogo põe fim, como um toque final, à ilusão e ao espelhamento.
O Fogo é o Apelo à Eternidade.

Ele é também o Anúncio e a Advertência, permitindo-lhes sintonizar-se com ele.
Minhas palavras terminam aí, mas a minha Presença se mantém.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANNA e eu rendo Graças à sua Luz.
Eu saúdo vocês, no Fogo e no Amor.

Até mais tarde.

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

Os 4 Triângulos Elementares são apresentados no protocolo
'As 12 Estrelas de MARIA'

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

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

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://autresdimensions.info/article31a3.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANNA-3_septembre_2012-article31a3.pdf
03 de setembro de 2012

(Publicado em 04 de setembro de 2012)
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***

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

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Therese_de_Lisieux-2012-09-03.mp3

Eu sou TERESA de LISIEUX e eu amo vocês.
Antes de entregar-lhes a minha mensagem de hoje, todos juntos, vivamos um momento de Amor e de Fusão.

***

Irmãs e Irmãos amados, eu venho falar-lhes da Vida Eterna que está chegando e, para isso, eu gostaria (para
aqueles que não conhecem o que foi a minha encarnação) de exprimir uma série de elementos que, durante
esses tempos, podem ajudá-los a se interessar, de maneira importante, pelo Amor, pela Luz e pelo que nós

lhes dizemos sem parar: o que vocês São, na Verdade.

***

Desde minha mais tenra idade, eu pensava no Céu.
Naturalmente, enquanto criança, eu imaginava o Céu de uma maneira especial.

Mas este pensamento do Céu, esse desejo do Céu, jamais se acompanhou de uma rejeição da minha vida.
Eu acompanhava todas as tarefas que eram necessárias, em qualquer ambiente que fosse, que isso fosse no

Carmelo ou antes, na minha família.
Pensar no Céu, pensar depois desta curta existência terrestre, enchia-me de alegria, mas me enchia também, é

claro, como todos vocês, de interrogações.
Eu tive a oportunidade, muito jovem, de ter uma revelação.

E esta revelação foi aquela, inquestionável, da Realeza de MARIA.
O único sinal que eu tive (e que, no entanto, hoje, para muitos de vocês, é quase rotineiro no seu Canal Mariano

e através das suas experiências vivenciadas), eu o vivenciei apenas uma vez e uma única vez, e isso bastou
para satisfazer-me e me dar certeza de que o Céu era vivo já que MARIA tinha aparecido para mim.

Ô, isso foi muito simples: isso não foi igual ao que vocês vivem hoje (esta Presença no Canal Mariano e todas
essas experiências que vocês têm talvez vivenciado).
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***

Então, é claro, vocês (para alguns de vocês, desde muito tempo) buscaram manifestar o Amor e a Luz, que
isso seja na sua vida, na personalidade, ou também através do Amor que era denominado Vibral ou Crístico.

Hoje, é tempo de se dirigir para esta Vida Eterna.
Não a querendo, não a desejando, em um momento específico, mas de pensar sobre isso.

Porque pensar sobre isso, não é se projetar somente no futuro, longe disso, mas é estar, paradoxalmente,
ainda presente no que vocês fazem, em todas as suas relações, em todas as suas tarefas (as mais nobres,

como as mais elevadas, como as mais simples).
Pensar na Eternidade, na Vida Eterna que está chegando, é, naturalmente, não pensar na morte, na Passagem,
mesmo se, todas e todos, nós lhes dissemos que essa Passagem não é realmente uma passagem e que não

há morte.
São, justamente, os Reencontros com o que todos nós somos, além desta Terra e além do Céu limitado desta

Terra.
Isso não é se projetar em um futuro, isso não é imaginar simplesmente o que poderia ser.

Mas, hoje, é, realmente, em qualquer parte, conectar-se e fazer ressoar, em si, a Vida Eterna.
Isso acontece, é claro, no Coração.

Isso acontece durante as nossas Comunhões e as nossas Fusões.

***

Isso não é um conhecimento ou uma curiosidade, mas, sim, o estabelecimento de um estado que lhes permite,
em certos momentos, de estar aqui e, ao mesmo tempo, de estar em outro lugar, se o pudermos dizer, que
está preenchido de Amor, onde a Sombra não pode existir, onde somente a Luz está presente: não existem

sombras projetadas, não existe sofrimento.  
Então, é claro, há, quando estamos sobre a Terra, esta espécie de avidez de conhecer o que pode ser esta

Vida Eterna.
Ou, então, um medo que faz com que muitos Irmãos e Irmãs direcionem e concentrem a vida deles no que é
comum a todo mundo, quando nós estamos sobre a Terra, desde as ações as mais simples e repetitivas de

cada dia, como as aspirações as mais profundas.

***

Deste encontro que eu havia vivenciado, ainda criança, resultou toda a certeza que eu exprimi então (é claro, do
que eu chamava, à época, de Céu ou depois da vida), mas muito mais do que isso.

O meu coração era leve, o que quer que eu tivesse que viver e o que quer que eu pudesse sofrer nesta carne.
E mesmo este sofrimento não era um sofrimento, mas me propiciava reviver o meu primeiro e único Encontro

com MARIA, como a certeza de um Amor infinito, porque eu o vivia e o revivia, naquele momento.
Então, é claro, a nossa Presença, ao lado de vocês (de uma das Estrelas), faz-se por intermitência, segundo os

seus Apelos e também segundo os momentos em que nós podemos nos aproximar de vocês.
Mas nutram-se disso.

Porque é uma janela que está entreaberta com a Verdade, com o Amor.
E é aí que nós somos, todos, realmente o que nós Somos.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando não deve ser nem uma simples curiosidade, nem uma apreensão,
mas, muito mais, encontrar o que ali se encontra: e o que ali se encontra é apenas o Amor.

E os nossos contatos, quando vocês nos chamam ou quando nós chegamos por nós mesmos, traduz para
vocês a realidade disso.

Isso deve ser um bálsamo e isso não está inscrito em uma experiência ou em um passado, mas se atualiza de
novo, de algum modo, a cada minuto da sua vida, se vocês o quiserem, se vocês o desejarem.

Não para satisfazer, ainda uma vez, uma pequena curiosidade, mas, muito mais, para estar em ressonância e
contatar realmente os Planos de onde nós viemos, onde não existe mais Sombra, nem sofrimento, nem perda:

onde tudo é Alegria e Plenitude.
É isso que nós testemunhamos quando nós estamos ao lado de vocês.

Não esperem grandes discursos, não esperem longas explicações.
Nós viemos simplesmente para provar o seu Amor e para vocês provarem o nosso Amor.



A fim de que, do nosso Amor comum, revelem-se, a vocês, a Verdade e a Beleza do Amor e da Luz, dando-
lhes a força, a coragem para fazer o que vocês têm que fazer.

***

O Apelo da Luz é, antes de tudo, isso.
É perceber que a Luz desce até vocês, que as Presenças dos mundos Unificados estão, doravante e a cada

dia, cada vez mais próximas de vocês, nas suas noites como nos seus dias.
Inclinar-se para o Céu, para a Vida Eterna, é reviver, em permanência, esta Eternidade.

Não porque isso corresponde à Passagem ou à morte, mas porque isso já está presente, agora.
A partir do momento em que o seu Canal Mariano está ativo, a partir do momento em que uma primeira

Presença tenha se manifestado, vocês já têm uma parte do que vocês São, na Vida Eterna, dando-lhes a sentir
o gosto das primícias desta Vida que não conhece nem início nem fim.

Então, é claro, o mundo moderno de hoje incita-os a aproveitar a sua vida.
E, depois, as circunstâncias deste mundo, onde o conhecimento é acessível (deste mundo) por toda parte, é
claro, no nível do que vocês nomeiam a espiritualidade, vocês têm notado que muitas pessoas (que estejam
Despertas, realmente, ou em fase de Despertar) procuram, sobretudo, compreender os mecanismos da vida

delas.
Mas quem procura, realmente, não compreender, mas viver os mecanismos do Céu?

***

Existe uma forma de subitaneidade da consciência dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs, com um frenesi
que se exprime nas vertentes materiais da vida, e isso existe, é claro, também, nas vertentes mais espirituais.

Como um consumismo desenfreado de conhecimento de si.
Mas quem se inclina realmente, em intenção, quem se inclina com Amor, para a Vida Eterna?

Façam a experiência, durante o seu primeiro contato.
Lembrem-se desse momento, não como uma lembrança, não como algo que aconteceu ontem ou há alguns

meses.
Mas o simples fato de pensar ali faz reviver este instante, dando-lhes a prova de que o tempo não existe.

E, no entanto, esse tempo que passa, quando nós estamos nesta carne, e que nos parece tão palpável, às
vezes tão leve ou às vezes tão desagradável.

Mas existem contatos (nossas Comunhões pelo Canal Mariano, ou pela Onda da Vida que se revela em vocês)
que lhes propiciam viver esta escapada do tempo: não como uma fuga, mas mais como uma Transcendência

do tempo, fazendo-os aceder à Eternidade.

***

E a Eternidade passa da descrição.
Porque, quando vocês se instalam na Paz Suprema, quando nós estamos ao lado de vocês, quando vocês nos
chamam, quando a Onda da Vida sobe e atravessa esta carne, nunca mais vocês podem se colocar a questão

de qualquer futuro, de qualquer evolução ou de qualquer data.
Então, é claro, os Arcanjos, as Estrelas e os Anciãos, nós todos lhes dizemos que há uma iminência.

Esta iminência, ela está inscrita em vocês, assim como ela está inscrita na Terra, porque há, efetivamente,
prazos.

Mas esses prazos não são um fim.
É simplesmente o fim de todas as ilusões, o fim de tudo o que foi alterado, de tudo que foi cortado do Amor e

da Luz.
Então, é claro, isso não deve colocar nem na espera, nem em uma projeção do que quer que seja, sobre um

futuro qualquer.
Porque isso que vocês vivem, nos seus momentos de contato, é muito exatamente a Paz Suprema.

E quando há a Paz Suprema, o Amor e a Luz, não há mais nem limite ao Amor, nem limite à Vida, nem limite a
qualquer forma que seja.

***

Dessa maneira, então, os seus momentos privilegiados de contato e de ressonância estão aí para fortificá-los
nesta Vida Eterna.



Lembrem-se também de que quanto mais vocês viverem nossos contatos, ou quanto mais vocês viverem a
Onda da Vida, mais vocês chegam a fazer o que a vida lhes pede, mesmo se houver momentos em que vocês

estão ausentes.
Lembrem-se da Paz que isso lhes proporciona.
Lembrem-se do equilíbrio que isso dá a vocês.

Isso os alimenta pelo dia inteiro.
Isso os preenche de algo que era dificilmente visível e perceptível na vida habitual.

Havia apenas a espera, a fé, a esperança.
Havia a certeza, a crença.

***

Até agora (exceto alguns grandes místicos, que isso seja no ocidente, em casa, ou nos nossos Irmãos e Irmãs
orientais, ou mesmo no extremo-oriente, ou em outros lugares no mundo), eles eram extremamente raros, mas

quem pode dizer, hoje, quantos vocês são, sobre esta Terra.
Vocês são extremamente numerosos.

E o que lhes é dado a viver, mesmo se isso não for, por vezes, tão espetacular como o que puderam
manifestar alguns Santos no ocidente.

Lembrem-se da minha vida: eu nada manifestei.
Jamais houve milagre.

Para mim, o milagre era a Vida e o milagre era o Céu, e nada mais.
O resto não tinha qualquer importância, liberando-me para o Amor, e me permitindo Ser o Amor, com todos e

com todas, sem colocar questões de um retorno de Amor.
Porque, quando vocês descobrem o Amor, realmente, vocês não se colocam a questão de saber se vocês são

amados ou rejeitados.
Vocês Amam, e isso é tudo.

Então, nossos contatos (que, hoje, se tornam cada vez mais tangíveis) devem transformá-los e ajudá-los a
atravessar as Portas da Ressurreição.

Sem qualquer dúvida.
Façam a experiência, não somente no momento em que vocês vivem o Canal Mariano ou ainda a Onda da

Vida, e vejam quais são os efeitos no desenrolar da sua vida.
Vejam a Paz que emerge de vocês e constatem que o Céu já está aí, para vocês.

Haverá apenas sempre o que é efêmero tendo medo do seu próprio desaparecimento.
A carne pertence à carne.

Vocês não são esta carne, mesmo estando dentro dela.
Vocês não são essas vidas que vocês vivenciaram.

Vocês não são este corpo que espera e que está satisfeito.
Vocês não são a vida das suas emoções.

Vocês não são sequer a vida desta aspiração a algo Luminoso.
Vocês o São, realmente.

E, isso, vocês podem vivê-lo agora.
Não é questão para amanhã.

***

E a Eternidade que está chegando, vocês a vivem nesta carne que é efêmera.
A Eternidade (que está aí e que se instala) é, para vocês, a oportunidade real de alcançar, de Coração e a

fundo, a Verdade de nossos mundos e a Verdade do que vocês São.
Através desses contatos, através dessas Comunhões com vocês mesmos, com o conjunto dos seus Irmãos e
das suas Irmãs sobre esta Terra, com todos nós, aí onde nós estamos, com os Duplos, quaisquer que sejam,

dá a vocês a possibilidade, realmente, de reforçar-se na Paz e de viver a Morada da Paz Suprema.
A partir do momento em que vocês dizem: “sim”, a partir do momento em que vocês aceitam não mais ser

joguete dos apegos deste mundo, vocês não são mais enganados pelo que atua ao redor de vocês.
Quando vocês têm esta certeza, a Luz vem reforçá-los na sua certeza e propicia-lhes viver o Amor, a Beatitude,

e a Paz.
Façam a experiência.

Lembrem-se de um momento em que vocês vivenciaram, para fazê-lo reviver.
No momento em que vocês se lembrarem, isso não será uma lembrança agradável, isso não será algo que já



aconteceu, mas algo que irá acontecer instantaneamente, de novo, fazendo-os saborear, já, que o tempo não
existe.

E o que quer que se desenrole, como tempo, em relação a este corpo, em relação às suas obrigações, em
relação ao dia que amanhece e à noite que chega, e que se repete todo dia, há algo que está aí, que sempre

esteve aí e que sempre estará aí.
E isso é Vocês.

***

Eis o que nós vimos fazer, que não é um fazer, mas que é, apenas, testemunho da Realidade, testemunho da
Verdade.

E isso deve preenchê-los, preenchê-los da certeza Interior do que vocês São, envolvendo-os.
Como nós o dissemos, nós nos temos ao lado de vocês para olhá-los atravessar a Porta Estreita, a fim de que

o CRISTO se instale, definitivamente.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando, vocês têm as primícias.
Vocês vivem a Alegria, vocês vivem o Amor, a Luz, as Vibrações.

O que se instala não é destinado a transformar somente este corpo em Luz, mas é, realmente, a sua
Eternidade.

Que isso seja no nível de tudo o que lhes foi descrito, que isso seja nesse novo Corpo Etéreo que se revela: é
aí que vocês São Eternos.

E lhes é dado a provar isso, enquanto estando presentes no efêmero.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês e nesse Canal Mariano, vocês irão se aperceber

bem depressa de que não há mundo no exterior e de que, se vocês estiverem imersos, cada vez mais
profundamente, na Morada da Paz Suprema, não apenas, efetivamente, o que deve continuar neste mundo

continua, mas o que deve terminar estritamente nada irá mudar no que vocês vivem.
Como o Comandante lhes disse há algum tempo (ndr: O.M. AÏVANHOV), não são vocês que desaparecem: é a

ilusão e o mundo, mas não a Vida.
Quando vocês nos percebem, quando vocês nos sentem, quando vocês nos chamam, quando vocês vivem a
Onda da Vida, o Manto da Graça, quando vocês vivem momentos em que vocês parecem desaparecer, tanto

deste corpo como desta identidade da pessoa que vocês representam, que vocês são, então, sim, vocês
tocam a Eternidade e vocês vivem a Vida Eterna.

É isso que vocês irão viver e é nisso que vocês serão instalados.

***

E quando vocês vivem isso, haveria alguma razão para se preocupar?
Porque, como foi dito por muitos intervenientes sábios, tudo no que vocês creem, sobre este mundo, um dia,

desaparece: fica apenas uma memória.
Mas o que fica de vocês?

O que fica do que vocês construíram, em qualquer nível que seja?
Exceto a lembrança e a memória.

Para vocês, estritamente nada permanece.
Permanece simplesmente o Amor que vocês tocaram, o Amor que vocês vivenciaram e o Amor que vocês se

tornam, ou não, na Vida na Eternidade.
Então, a Vida Eterna está aí.

O que vocês vivem, para a maior parte de vocês, através do que se desenrola desde o início deste ano, é
muito exatamente isso.

A reconstituição do seu Corpo Etéreo multidimensional é bem real.
Algumas das minhas Irmãs falaram disso para vocês.

É isso que vocês vivem, e a Eternidade está aí.
Porque isso não será nem afetado por qualquer acidente deste corpo, por qualquer fim deste corpo, ou por

qualquer fim deste mundo.
Porque, aí, vocês alcançaram a Eternidade, vocês lembraram-no a vocês e vocês estão nesse Corpo de

Eternidade, que foi denominado Corpo sem costura, Corpo imortal, Corpo de Glória, Corpo de Ressurreição
(aquele que lhes foi prometido no Apocalipse de São João).

É muito exatamente isso que vocês vivem, e isso vai se instalar, de maneira cada vez mais permanente,



mesmo em meio a esta carne.

***

E vocês irão se lembrar, aliás, de que vocês não têm mais, quando vocês vivem isso, o desejo de ir
experimentar uma outra Dimensão, nem de viajar no Estado de Ser, mas, simplesmente, de se fundir no que
está aí, e vocês têm razão: e se vocês fizerem fora disso, tentem simplesmente deixar o que vocês são se

fundir na sua Eternidade e vocês irão constatar os frutos muito rapidamente.
Sairá de vocês não somente uma certeza, mas uma Verdade total do que é a Eternidade.

***

E isso se desenrola nesta carne.
Não há necessidade, para aqueles que não puderem isso, de ir até o Sol.

Há, simplesmente, na Humildade e na Simplicidade, que viver o que vocês têm a viver e que se manifesta na
sua própria Dimensão, já agora.

A porta de saída, a porta da Eternidade, ela está aí, ela não está em nenhuma parte em outros lugares.

***

Então, é claro, existem consciências que são suscetíveis de intervir, de maneira mais densa e mais física.
Vocês os conhecem: eles são nomeados os Anjos do Senhor.

Mas isso não deve, tampouco, fazê-los esquecer de que, mesmo para eles, o essencial é que vocês
encontrem a sua Eternidade.

E ela está aí, vocês não têm mais que procurá-la.
Vocês têm simplesmente que acolher e permanecer nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta tranquilidade:

e a Eternidade, vocês a vivem instantaneamente.
E é esta Eternidade que vai, ela, mudar e se tornar permanente.

E todo o resto (que era apenas efêmero, que eram apenas construções que não persistiam) irá desaparecer,
tão simplesmente.

Então, é claro, há o Fogo do Céu que é o batismo do Espírito.
Há a Água do Céu que é esta qualidade da Vibração e da consciência que é Criadora, e que é esta polaridade,

que podemos dizer feminina, d’A FONTE.
É isso que lhes confere o retorno à imortalidade e à consciência da Eternidade.

E isso é para viver agora.
E isso não é somente uma experiência.

Cabe apenas a vocês que isso seja permanente, desde agora.
Independentemente da vivência deste corpo de carne, independentemente do que vocês tiverem que fazer, ou

não mais fazer, isso é completamente independente.
É justamente assim que vocês irão se tornar Liberados de todos os resquícios de apegos que possam ainda

existir em vocês: não se ocupem deles.
Ocupem-se da sua vida, é claro: façam o que a vida lhes pede para fazer.

Mas não se esqueçam de que vocês são a Eternidade, de que o que está chegando é a Vida Eterna, e de que
vocês já têm uma pegada nesta Eternidade: uma parte da sua consciência ali está.

E é aí que se encontra a Fonte: a fonte da felicidade, a fonte da Alegria, a própria fonte da vida, aqui, sobre
esta Terra.

Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar, bem depressa, o que vai acontecer.
Vocês irão constatar que vocês verão cada vez mais coisas.

Muitos Anciãos lhes falaram disso.
Que isso seja as linhas de predação, que isso seja a malha das Partículas Adamantinas, que isso seja a

descida da Luz (em seus diferentes componentes) ou ainda tudo o que lhes foi escondido no nível visual,
serão vistos em meio ao seu olhar da Eternidade, aqui mesmo, sobre esta Terra.

***

Viver isso, pensar nisso, é ser, realmente, um Libertador.
Porque sendo assim, vocês estão, efetivamente, Transparentes, na totalidade, para a Eternidade.



Vocês estão totalmente Transparentes: vocês não interferem mais com a Luz, vocês não resistem mais à Luz,
vocês não se opõem a nada do que seja da Eternidade.

Permitindo-lhes trabalhar, sintetizar de novo esse Corpo Etéreo e esse Corpo de Estado de Ser, novo, que é
batizado no Fogo do Céu e na Água do Céu.

É isso que se desenrola em vocês.
Isso corresponde aos diferentes sintomas que este corpo pode sentir e que lhes foram dados por um Ancião

(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO, de 1º de setembro) (1).
Tudo isso é bem real.

Tudo isso não é simplesmente uma pequena transformação da sua vida, para mais harmonia.
É realmente a mudança do mundo, é realmente o que vocês chamam de Ascensão ou da Translação

dimensional que está em curso, nesse momento.
E da maneira de vivê-lo, da maneira que vocês aceitarem as nossas Comunhões, os nossos contatos, da

maneira que vocês tiverem a possibilidade de reviver isso, durante alguns instantes que seja, vocês se
reforçam no que vocês São, vocês se reforçam na Paz, na Morada da Paz Suprema.

É isso, a Eternidade.
Apenas o que é efêmero, que apenas existe por intermitência, é que desaparece e que irá desaparecer,

totalmente, em breve.

***

Quando vocês estiverem também nesta Comunhão, notem que não há pensamentos.
Não há mais pensamentos referentes ao amanhã, não há mais pensamentos usuais.

Vocês se instalam, cada vez mais, no que os nossos Irmãos e Irmãs orientais poderiam denominar esta
vacuidade e, nesta vacuidade, vocês se apercebem de que isso está pleno de Amor.

De que tudo o que está aí é Amor, e unicamente Amor.
Bem diferente, é claro, do mundo da carne que vocês conheceram, e que vocês ainda conhecem.

Isso irá reforçá-los também na Simplicidade.
Isso irá mantê-los na Humildade.

E pouco a pouco, se esse não for o caso, a Transparência irá se tornar cada vez mais flagrante, cada vez mais
evidente.

Muitos de vocês (nós o sabemos, porque nós o vemos) começam realmente a viver isso.
E a cada dia, durante este período, até o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul), vocês serão

cada vez mais numerosos para poder vivê-lo e para vivê-lo.
Aí está o Amor.

Aí está a Vida Eterna.
Aí está a Eternidade.

Todo o resto irá lhes parecer como devendo ser levado ao seu término, mas irá lhes parecer, cada vez mais,
sem graça, sem, no entanto, rejeitá-lo, sem, no entanto, renegá-lo, mas o fazendo simplesmente porque vocês

sabem que a Vida Eterna está aí e que ela estende os braços para vocês.
E que nesta Eternidade, não há mais, nem sofrimento, nem medo, nem questão, porque todas as respostas ali

estão.
Isso é viver, viver de um outro modo.

Isso não é mais viver no questionamento, e no que é limitado.
É realmente estar estabelecido neste Absoluto, no que é este Amor indizível.

Cabe a vocês escolher, e as experiências que vocês tiverem a oportunidade de fazer, de viver, devem conduzi-
los, sem qualquer dificuldade, a isso.

Porque, quando vocês compreenderem que vocês são Eternos, porque vocês vivem isso, do que teriam
medo?

O que teriam medo de perder?
O que teriam medo de deixar-se em algum lugar, já que vocês encontraram o que vocês São?

***

É isso que vocês são levados, realmente, a viver, durante este período, firmando-os nesta Vida Eterna.
Portanto, quando vocês tiverem tido a oportunidade de viver uma Comunhão (com quem quer que seja,

conosco, como entre vocês), revivam esse momento, não como uma lembrança, mas se instalem na
consciência desse momento, que é atemporal, que não é linear, mesmo se, para vocês, esta experiência

estiver inscrita em um momento específico.
Ela é vivente e ela sempre está aí: basta simplesmente ali pensar para vivê-lo.



E, gradualmente e à medida dos seus pensamentos, isso irá se estabelecer como a única Verdade possível, a
única resposta possível.

Vocês não poderão mais duvidar.
Vocês não poderão mais colocar em dúvida o que quer que seja sobre o que vocês São.

Vocês não irão mais acreditar ali, vocês não irão mais supô-lo, porque vocês o serão, cada vez mais.
As minhas palavras são breves, era simplesmente isso que eu tinha para dizer-lhes e, sobretudo, a felicidade

de estar com vocês, aqui.

***

Se, em relação ao que eu disse, e somente em relação a isso, se vocês bem o quiserem, então eu respondo a
vocês se houver perguntas.

Lembrem-se também de que, embora não sendo uma das Estrelas que participaram de maneira mais
privilegiada, do Manto Azul da Graça, eu estou também em ressonância, enquanto Estrela, com o Caminho da

Infância, e de que o Caminho da Infância será sempre o mais direto.
É aquele onde se instala, mais facilmente, a evidência da Luz e do Amor.

É Abandonar-se, totalmente, ao Amor e à Luz.
É tornar-se este Amor e esta Luz e é já viver na Eternidade e na Vida Eterna.

Mas eu os escuto, agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que você chamou de linhas de predação?

Meu Irmão, isso foi desenvolvido de maneira extremamente precisa pelo IRMÃO K.
Eu o convido, portanto, a ler e reler o que ele disse.

Isso está muito longe do meu vocabulário.
Ele explica certamente muito melhor do que eu o que isso significa (ndr: em particular, sua intervenção de 20

de agosto de 2012) (2).
São simplesmente as ligações que vocês criaram uns com os outros.

E, nessas ligações, qualquer que seja o amor humano, sempre há um medo: o medo da perda, um que é
superior e o outro que é inferior, há o julgamento, há o olhar levado.

E tudo isso criou essas famosas linhas de predação.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Corpo de Estado de Ser e o novo Corpo Etéreo?

O novo Corpo Etéreo é o seu Corpo de Estado de Ser que vocês percebem enquanto Duplo.
Esse Corpo de Estado de Ser se reveste, cada vez mais, das partículas d’A FONTE, além das Partículas

Adamantinas, além do Espírito Santo, além do Ultravioleta.  
Isso dá este componente do Fogo que vem, efetivamente, criar um Corpo Etéreo novo: Corpo de Luz, Corpo

imortal, Corpo sem costura.
O Corpo de Estado de Ser, que estava no Sol, participa da mesma essência.

Como os Arcanjos lhes explicaram longamente, quando vocês são multidimensionais, vocês não são afetados
de forma precisa.

Vocês não têm um corpo, mas vocês têm todos os corpos.
Vocês são todos os corpos.

Existe, entretanto, um veículo, e esse veículo é o Corpo de Estado de Ser, mas ele não é um corpo tal como
vocês podem vivê-lo na carne.

Vocês não são dependentes desse corpo, vocês não estão presos ali.
Ele não está, ele, tampouco, fixo em uma forma e ele é totalmente mutável e transformável.

Não vejam este Corpo como sobreposto, mesmo de muito longe, ao corpo de carne.
Mas, simplesmente, vocês o vivem: é ele que vocês sentem.

***



Pergunta: o que você entende pelo fato de ver os Anjos do Senhor de maneira mais densa?

Para alguns de vocês, os Anjos do Senhor estarão aí, com vocês, na sua Dimensão, no seu mundo.
Os Anjos do Senhor não são Anjos.

Eles são assim nomeados, mas eles são os Vegalianos.
Agora, eu não disse que isso se referia a todo mundo.

Eu o convido, para isso, se você quiser mais informações sobre o que são os Anjos do Senhor, a olhar o que
um deles expressou no contexto das nossas intervenções (ndr: VELGAN) (3).

Entre cada uma das suas perguntas, nós comungamos.
Entre cada uma das suas interrogações, nós nos aproximamos uns dos outros.

***

Pergunta: o novo Corpo Etéreo estará finalizado em 22 de setembro?

Aqueles que deverão ser finalizados o serão.
Mas, efetivamente, esta data que lhes foi comunicada pelo Arcanjo MIGUEL é importante, para este trabalho

(que não é um, eu lembro vocês).

***

Pergunta: qual é a relação entre a constituição desse novo Corpo Etéreo e o Absoluto?

Não há relação.
Simplesmente, quando vocês são multidimensionais, vocês são também o Absoluto.

Vocês navegam de uma forma a outra, vocês podem decidir ser todas as consciências ao mesmo tempo e
vocês podem, também, ser Absoluto.

Não há barreira, não há separação.
Só o seu funcionamento no mundo da carne os faz considerar tudo como separado, tudo como dividido, como

tudo tendo barreiras e limites, que isso seja nos pensamentos, nas emoções, no que vocês nomeiam sua
família, em relação a outras famílias que não são as de vocês.

Assim é a vida na divisão e na falta do Amor.
Mas no Amor, tudo é pleno.

Não há limite à consciência, assim como à não-consciência.
Não há sombra, não há sofrimento.

Portanto, a relação, a ligação que pode existir é simplesmente que o Corpo de Estado de Ser, assim como o
novo Corpo Etéreo que irá sobrevir ao antigo, coloca-os em ressonância, reconecta-os com o Fogo do Céu e

com a Água do Céu.
E a partir deste instante, vocês são Livres.

BIDI os nomeou (para alguns de vocês que vivem isso): os Liberados Viventes.
Porque vocês estão, realmente, Livres, e esta Liberdade não se concilia com qualquer limite que seja.

Na Liberdade, não há separação, desde A FONTE, desde mesmo o Absoluto, até a forma a mais densa que
vocês poderiam, por exemplo, recriar nos mundos Livres, qualquer que seja a Dimensão desses mundos.

Mas vocês estão prestes a viver em uma forma, sobre este mundo, mas vocês estão, no mesmo tempo, no
mesmo espaço (além de todo tempo e de todo espaço, portanto), inscritos, em consciência, em toda forma e

além de toda forma.
Nada está separado, nada pode estar confinado: não há limite.

Isso não é para imaginar, isso é para viver, porque vocês não têm qualquer meio de representá-lo ou de
imaginá-lo.

É para isso, aliás, que, quando nós vimos, aqueles de vocês que percebem o seu Canal Mariano, sentem a
nossa Presença.

E, no entanto, eu me expresso aqui, mas eu estou também ao lado de vocês e eu posso estar, ao mesmo
tempo em que eu me expresso, aí onde eu quero, sem que isso cause qualquer problema (o que não é o caso

para vocês).
Como vocês acham que MARIA pode entregar o seu Apelo ao conjunto da humanidade?

Vocês acham que ela passa por meios técnicos?
Não.

Ela passa por vocês, e em vocês.



***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, estabeleçamo-nos, juntos, na Unidade, na Comunhão, aí onde não existe
qualquer separação e onde o Amor é a única Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA de LISIEUX.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo até breve e eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem.
Até logo.

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

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html

*

2 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – Mensagens de VELGAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594

03 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594


O.M. Aïvanhov - 4 septembre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

  ~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, ainda mais que a minha intervenção
de hoje será, eu diria, não como de praxe, não relacionada às suas perguntas, mas a coisas que me cabe dizer-

lhes durante este período.
Então, primeiramente, eu lhes transmito não somente as minhas bênçãos, mas, sobretudo, eu me instalo no

seu Canal Mariano a fim de comungarmos juntos.
Então, é claro, o que eu tenho a dizer para vocês (devido a esta Comunhão) terá, da minha parte, uma elocução

um pouco mais lenta, não é?
Isso não está ligado a qualquer alteração da minha forma, mas, é claro, ao modo de propagação da Luz, da

Vibração e da consciência, que eu estou adotando agora.
Então, inicialmente, eu faço silêncio com vocês alguns instantes, o tempo de preparar a nossa conexão.

E, depois, eu irei me exprimir sobre por que eu devo falar-lhes de “Ser a Luz e não mais manter a Sombra”.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, nós poderemos começar.
Os tempos que vocês vivem (e aí, eu falo do seu calendário) inscrevem-se em uma série de mecanismos que

nós lhes descrevemos e que eu vou retomar, para aquele que pegam, de algum modo, o trem andando.
Mas, antes de tudo, é preciso resituar este período no nível de dados gerais.

AÏVANHOV - As últimas linhas de predação (04/09/2012) - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/72734360
http://1.bp.blogspot.com/-hBSRJ83M9GY/UEyrPIn_kBI/AAAAAAAAD08/T2zORcDBD8w/s1600/000omraam04_09_2012.jpg
http://vimeo.com/lestransformations
https://vimeo.com/


Este é o período que antecede, apenas pouco mais de três semanas do seu tempo, o que é denominado o
equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul) e no qual vocês têm vários encontros: encontros
geofísicos, encontros cósmicos, encontros MICAÉLICO e MARIANO (ndr: em particular, no dia 22 de

setembro – encontro apresentado na intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto) (1).
O período atual traduz-se e irá se traduzir, até este equinócio, por um período onde vocês irão experimentar, de

modos diversos e variados, a saída do tempo linear, ou seja, o acesso à multidimensionalidade, em suas
diferentes facetas, enquanto estando instalados, de qualquer forma, neste corpo onde acontece esta última

transformação.
Então, retornemos ao início sobre uma série de elementos.

***

Nós sempre lhes dissemos que ninguém conhecia a Ascensão, no nível da sua data formal, porque ela era
decidida pela Terra e também, é claro, pelo trabalho que vocês realizaram, que todos nós realizamos, para

permitir à Luz se restabelecer neste Universo.
E nós sempre insistimos, de algum modo, na noção de que Terra, era ela que ia decidir.

Ou seja, que a Terra responde, de alguma forma, a um impulso que chega de diferentes locais.
Então, quais são esses impulsos?

Nós iremos primeiro tomá-los no nível, digamos, astronômico.
Há, atualmente, uma série de fatores que se desenrolam e que vão continuar a se desenrolar, durante este

período, e que começou, já desde perto de uma geração, no momento em que o Sol Central desta galáxia, ou
seja, Sírius, emitiu certo número de Vibrações, de irradiações (a polaridade feminina d’A FONTE), para

despertar, de algum modo, as estruturas que haviam sido colocadas, sobre a Terra, desde extremamente muito
tempo, no início dos ciclos falsificados.

Então, tudo isso desceu sobre a Terra com um efeito progressivo.
Isso foi, de diferentes formas, digamos, a irradiação de Sírius (se vocês preferirem, o Espírito Santo), etc., etc.,

etc..

***

A um dado momento, durante este período, abriu-se certo número de vórtices e de portais.
Quando o momento foi julgado satisfatório, o conjunto dos Arcanjos se reuniu no Conclave Arcangélico e

iniciou as Núpcias Celestes, onde foi visto um aporte diferente chegando, sobretudo, do Sol, que foi chamado
de radiação do Ultravioleta (que é um outro componente da Luz Vibral).

E depois também, gradualmente e à medida do tempo, juntou-se a irradiação da Luz branca, Metatrônica ou d’A
FONTE, se vocês preferirem: é sensivelmente a mesma coisa.

No final das Núpcias Celestes, houve então este período de desconstrução da ilusão, nos planos sutis e nos
planos físicos.

Esta desconstrução continua no momento atual e se limita, eu diria, à dissolução.
Houve, então, uma série de processos que se desenrolaram.

Esses processos estão então, de alguma forma, em ressonância com os acontecimentos cósmicos, se vocês
preferirem.

O primeiro foi a irradiação de Sírius.
O segundo foram as Núpcias Celeste, com o início de modificações do Sol, da sua radiação (do Ultravioleta)

que mudou, e com o início da entrada, não do seu planeta, mas do conjunto deste sistema solar, sob a
influência do Sol Central das galáxias, ou seja, de Alcyone (das Plêiades).

E vocês estão agora no final do que é chamado de ciclo de revolução específico, ligado às precessões dos
equinócios, que os levam a retornar a um ponto preciso situado no nível do signo zodiacal que é Sagitário.

E, pouco a pouco, vocês se aproximam, de maneira final (e a Terra também) pelo fato do sistema solar que se
desloca nessa irradiação e em sua plena potência.

Os três primeiros elementos.

***

Outro elemento: esses ciclos existiam, é claro, desde muito tempo, mas eles não permitiam à Luz se reinstalar
porque existia uma Embarcação (Embarcação essencialmente de sucata) que tinha por objetivo, orbitando ao
redor do Sol Negro, vir fechar o espaço-tempo e fechar a possibilidade de estar conectado com A FONTE.

Tudo isso vocês sabem.
Em agosto de 2009, as primeiras irradiações da Luz da estrela Bételgeuse permitiram retirar essa Embarcação,

obviamente, sem destruí-la.



A Luz jamais destrói alguma coisa, mas simplesmente a desviou da sua rota, que devia fechar o seu tempo,
dando-lhes a ilusão de viver em um tempo linear, ou seja, com um passado, um presente e um futuro.

***

Paralelamente a isso, o Guia Azul de Sírius, SÉRÉTI, anunciou a vocês, antes das Núpcias Celestes, uma
transformação importante deste sistema solar e colocando esse ciclo em um período de sete anos, entre os

meses de julho de 2005 e julho de 2012.
Está aí, isso foi o que aconteceu no nível cósmico.

Mais o conjunto da Confederação Intergaláctica (independentemente do Conclave Arcangélico, de nós, os
Anciãos, e das Estrelas de MARIA, em sua Embarcação) que regularam, de algum modo, da melhor forma,

essas chegadas, múltiplas e maciças, dos diferentes componentes da Luz.
Primeiro, é claro, interagindo no nível do Sol para que ele não começasse a sua transformação final antes da

Terra viver o que eu vou descrever depois.
Eu espero que vocês estejam acompanhando.

Eu vou fazer uma pausa de dois minutos a fim de que a Vibração se estabilize e eu continue no meu impulso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Todo esse trabalho (dos diferentes componentes da Luz), assim como o trabalho de vocês e aquele da
Confederação Intergaláctica, permitiram despertar, literalmente, sobre a Terra, as estâncias de acolhimento da

Luz, que foram denominadas Círculos de Fogo e que foram criadas, desde mais de 320.000 anos, pelos
Gigantes (que chamamos de Nefelim) que, justamente, vêm de Bételgeuse e que sabiam pertinentemente

quando a sua estrela estaria alinhada em um ciclo particular, a fim de que a precessão dos equinócios com o
famoso Sagitário estaria sincrônico, para esse raio de Luz, muito concentrado, permitir desviar a órbita da

Embarcação dos maus rapazes.
Isso foi realizado em um momento extremamente preciso que correspondeu à liberação das cinco novas
Chaves Metatrônicas correspondentes aos cinco novos Corpos que lhes foram, que nos foram, a todos,

cortados, desde a falsificação.
Isso é o que chega do Céu e que permitiu liberar, um, o Sol, e em seguida liberar, dois, a Terra.

Ou seja, a irradiação da Luz azul de Sírius realizou, no ano passado, a Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres guiou a Luz, de maneira mais densa, mais rica, sobre os Círculos de Fogo, até a

Intraterra.
Porque os Círculos de Fogo estão nas entradas intraterrestres, extremamente estratégicas, que permitem

liberar o núcleo cristalino da Terra.
O núcleo cristalino da Terra, é claro, que vem de Sírius e que eram aqueles que chamamos de Guias Azuis de

Sírius e também os grandes Golfinhos (ou acobreados), e também aqueles que chamamos de mestres
geneticistas de Sírius.

Isso foi realizado.
Houve um aumento desta conexão com Sírius que ocorreu no mês de fevereiro.

***

Naquele momento, as Estrelas (reunidas em substituição ao Conclave Arcangélico, em Conclave, elas
mesmas) assim como nós, Anciãos, criamos uma espécie de Vibração de Luz em turbilhão porque era preciso

conectar, de novo, o núcleo cristalino, não somente a vocês, mas também com Sírius.
Isso permitiu ao Manto Azul da Graça se despejar.

E também à Onda da Vida (porque é a Onda da Vida que vem do núcleo cristalino) subir através da Terra, subir
através das camadas isolantes que foram enfraquecidas, desde que todas as irradiações de Luz vieram

desagregar essas redes, se vocês quiserem, de Sombra, que os mantinham encerrados em uma realidade
tridimensional.

Isso começou, se vocês quiserem, a separar essas malhas que não são a malha etérea, mas a malha da
Sombra ligada ao que vocês denominam, comumente (por aí, não é perfeitamente isso, mas isso ali não fica

mal), as forças gravitacionais.

***

Portanto, tudo isso criou as melhores circunstâncias possíveis para a liberação da Terra.
Isso foi dito, mas eu o estou situando de novo, isso é importante.

Em 2008, devia ali ter algum cenário que se compusesse e que persistisse até agora, tendo visto o conjunto do
planeta e dos seus habitantes, Irmãos e Irmãs ou não, viver nas condições que estritamente nada têm a ver



com aquelas que vocês conhecem, pelo menos, hoje, no Ocidente, nos locais onde vocês não são afetados
pelos Cavaleiros ou pela loucura dos homens.

Portanto, gradualmente e à medida do tempo, a ação da Luz amorteceu, eu diria, esse processo de revelação
que eu havia nomeado, à época, a “grelha-planetária”.

E que permitiu realizar uma espécie de alquimia sobre a Terra, em vocês, no cosmos, possibilitando que tudo
isso se desenrole e se viva, de maneira satisfatória, para o conjunto da humanidade.

Esse é muito exatamente o trabalho que todos nós realizamos.

***

Então, em seguida, a Terra, desde o início do seu ano 2012, começou a nos dar os sinais objetivos da sua
Ascensão.

 Esses sinais objetivos, eu os descrevi, durante as minhas primeiras intervenções no Autres Dimensions, a fim
de definir que o momento final seria o despertar e, depois, a explosão do conjunto dos vulcões da Indonésia.
Naturalmente, daí, e como vocês também, se vocês tivessem interesse nisso, vocês podem constatá-lo, isso
foi amplamente realizado em vista do número de vulcões despertados sobre a Terra refletindo que o Fogo da

Terra está pronto para ser liberado, em resposta ao Fogo do Céu.
O Fogo do Céu e da Terra não é nada mais do que o Amor, obviamente.

Isso atingiu uma espécie de ponto, assim como para a sua consciência, de basculamento.
Esse ponto de basculamento, nós o constatamos a partir do momento em que a Onda da Vida começou a subir

em alguns Irmãos e Irmãs em número suficientemente importante, paralelamente ao momento em que se
despejava o Manto Azul da Graça e, portanto, quando se ativava, de algum modo, o Canal de Luz,

o Antakarana, que foi forrado, por vez, de partículas Adamantinas.
Isso foi restabelecido também de outras maneiras, como foi feito por um número restrito de Irmãos e de Irmãs

que estavam no Estado de Ser, naquele momento (em 2009 e 2010).
Mas a constituição do Canal Mariano, e o testemunho que vocês trazem, pela sua vivência das nossas

Comunhões, das Presenças que estão ao lado de vocês, nos deram a prova indiscutível, ao nível dos nossos
Irmãos e Irmãs, de que a possibilidade da multidimensionalidade estava prestes a se atualizar, na totalidade,

sobre a Terra.

***

Em seguida, nós, os Anciãos, nós especificamos, de alguma forma, as condições, os avisos, as comunicações
com os mundos multidimensionais que passam exclusivamente pelo Canal Mariano, dando-lhes a viver, sempre

em número mais considerável, esses contatos importantes.
As Estrelas definiram para vocês o que eram as funções desses contatos e dessas Comunhões: não é para se

divertir e para dizer ‘bom dia / olá’, é para permitir-lhes realizar, justamente, a fase que vocês vivem.
Sobre isso, outros Anciãos lhes expressaram uma série de elementos concernentes aos Véus que foram

colocados sobre o ser humano e o que representava o corpo físico, e todos os corpos sutis inferiores, como
Véus para a Verdade.

Nós começamos a falar dos Duplos.
Nós falamos da Transparência, em vocês, dando cada vez mais elementos referentes a isso.

Tudo isso (e o que acontece sobre a Terra, no nível dos vulcões, no nível dos Cavaleiros que foram liberados,
há algumas semanas), vocês o observam, em vocês, sobre a Terra, no Céu, e na Terra.

É a mesma conjunção, eu direi, como a Terra que devia aumentar de diâmetro, também, em alguns milhares de
quilômetros (perto de 3.000 quilômetros).

Tudo isso, é claro, vai resultar em modificações da crosta terrestre, dos polos magnéticos e dos polos físicos,
extremamente importantes, mas que irão ocorrer no momento em que houver uma sincronia total entre a

irradiação de Sírius, o alinhamento com Alcyone (ou seja, com o centro galáctico e que, ele, segue em plena
potência durante o mês de dezembro deste ano).

Paralelamente a isso, o Sol começou a sua última transformação visando a reabsorção de Mercúrio.

***

Em seguida, sobre a Terra, o núcleo cristalino estando liberado, o magma terrestre começou a sua expansão,
traduzindo-se pelo que vocês veem (se vocês se interessarem por isso): todas as modificações, eu diria, no

sentido amplo, do ambiente, que isso seja a morte dos animais, que isso sejam os sismos, que isso sejam os
tornados, os ventos que eu já tinha anunciado em 2005).

E a cada vez eu lhes dizia: é preciso agradecer que muitos locais sobre a Terra estejam ainda preservados (eu
diria, de certa maneira) dessas desordens, antes do momento em que a Luz der entrada, na totalidade, no seu

Céu.



Isso, vocês não poderão mais ignorá-lo.
Eu não falo sequer mais das Vibrações.

Eu não falo sequer mais do Canal Mariano, das Coroas Radiantes, dos Novos Corpos, e da sua consciência.
Mas eu falo, realmente, de algo físico.

Assim que a Luz for visível (e ela o será, não somente como as partículas Adamantinas que vocês tiveram
oportunidade de ver, ao cair da noite ou durante o dia: havia uma densificação desta Luz branca), aí, ninguém
poderá ignorar porque as mudanças colorimétricas do Céu, do Sol e dos planetas, serão realmente mais do

que visíveis.

***

Naquele momento, há sempre uma possibilidade de ajustamento, em relação a vocês, e também em relação à
resposta da Terra.

E tudo será feito de tal maneira que este período entre a expansão, a Ascensão da Terra (ou a sua Transição e
a de vocês), seja o mais próximo possível da situação de segurança máxima, ou seja, desse famoso mês de

dezembro de 2012.
O que acontece, agora, é a chegada, já, das partículas Adamantinas, a liberação do Sol e da Terra.

E a sua Liberação (para aqueles que já estão Liberados) vai dar-lhes a ver, aí também, de maneira tangível,
física (e não somente no nível da consciência Interior), o que é a Transparência, ou seja, quando esta Luz

aparecer, vocês verão que vocês se tornam, real e concretamente, transparentes.
Isso é a ação do Fogo do Céu e da Terra, da Onda da Vida, do Supramental, em vocês, que cria este

ajustamento celular, esta transformação celular, desde as cadeias de carbono, até as cadeias de silício.
E quando isso ocorrer, isso não será somente uma Vibração.

Há uma Vibração, se vocês quiserem, até a resolução.
O que é a resolução?

É quando o novo Corpo Etéreo está suficientemente presente, suficientemente carregado e empanturrado de
Luz (desde as três fontes de Luz, e desde o núcleo terrestre da Terra) para fazê-los entrar nesta saída, de

algum modo, do tempo linear.
Esta “entrada nesta saída” (eu estou usando esta expressão propositadamente) porque a saída do tempo

linear vai mostrar-lhes a Luz.
E é vendo a Luz (e não a luz do Céu, a de vocês), pela sua própria Transparência (que é também um

desaparecimento ou que, em todo caso, antecipa o desaparecimento da estrutura em carbono), que vocês irão
se ver e que vocês irão ser transparentes.

***

E, aliás, aqueles que, entre vocês, foram os primeiros a viver a Onda da Vida, lhes foi dado a ver, não somente
as auras, não somente a visão etérea, não somente a visão do Coração, mas a ver, concretamente, no nível
dos Irmãos e das Irmãs, no nível das egrégoras, o que foi falado pelos Anciãos, recentemente, referente às
linhas de predação, ou seja, ao confinamento que nós havíamos nomeado o ‘sistema de controle do mental

humano’.
E aqueles que o viram, é claro, modificaram a sua vida em consequência disso, porque o ‘sistema de controle
do mental humano’ é uma energia que não é uma energia sensível, não é tampouco a Luz Vibral: isso é o que

vocês nomeiam ondas de forma.
As ondas de forma podem ser confinantes ou liberadoras.

Esse foi o caso para a Embarcação dos maus rapazes que era maior do que a Terra.
Esse é o caso para algumas estruturas megalíticas que foram criadas sobre a Terra, com esse objetivo.

Mas não foi isso que aqueles que foram os primeiros a viver a Liberação pela Onda da Vida, viram.
Eles não viram os pensamentos das pessoas, eles não viram as auras, eles não viram a Luz Adamantina: eles

viram, eles perceberam as linhas de força ligadas aos campos de força do confinamento.
Esses campos de força do confinamento são mantidos, como vocês sabem disso, infelizmente, pelo

pensamento humano, pelas crenças, por tudo o que vocês creem, pela animosidade, pela falta de humildade,
pela falta de simplicidade, pelo medo, pela necessidade de controlar os outros ou o outro na sua família, o seu

marido, a sua esposa, os seus filhos.
E esses seres aí, que eram em pequeno número, naquele momento, no mês de fevereiro, viram as linhas de

força.
Isso não são linhas, se vocês quiserem, que estão ligadas ao Prana.
Isso não é, tampouco, o que está ligado às partículas Adamantinas.

Mas é a realidade do ‘sistema de controle do mental humano’, que é mantido, é claro, pelo conjunto das
religiões, pelo conjunto das crenças, pelo karma, pelo DNA, mas também pelo comportamento dos Irmãos e
das Irmãs que, talvez, tenham recebido a Luz, mas que açambarcaram esta Luz, por medo, estabelecendo

estruturas de controle, sem vê-lo necessariamente.



Eles não tinham consciência.
É nisso que é preciso não julgar os seres que, inconscientemente, mantêm, para eles e ao redor deles, esses

sistemas de controle.
Lembrem-se, esse sistema de controle não é sensível: ele está inscrito nas formas, ele está inscrito nas

formas arquiteturais, ele está inscrito no simbolismo, portanto, nas imagens.
É o famoso Eixo ATRAÇÃO / VISÃO e são também os pensamentos do homem, que não são o Amor, mesmo

vivendo a Luz Vibral.
E tudo isso, alguns seres começaram a vê-lo.

Agora, com a generalização e a Fusão que é produzida entre o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sobre a
Terra como no Céu, vocês irão, como foi dito pelo IRMÃO K, ver o que eu denomino essas linhas de predação.

Essas linhas de predação não são a energia.
Elas não são o Prana.

Elas não são as partículas Adamantinas.
Elas não são Vibrais.

Mas são estruturas de densificação, de cristalização que são, se vocês preferirem, linhas de ressonância que
percorrem, ainda até agora, esta Terra, mas cujo efeito é cada vez menos potente.

 O que explica que muitos Irmãos e Irmãs vivem, nesse momento, mesmo sem a Onda da Vida,
transformações importantes em que eles chegam a estabelecer, sem demasiadamente compreender o

porquê, uma espécie de ‘terra de ninguém’, que não é denominada nem sono, nem despertar, mas um estado
de dissolução que vai favorecer, se vocês o aceitarem, o estabelecimento do Absoluto.

***

Todas essas linhas de força vão lhes aparecer, ou seja, é essa, a Revelação, em primeiro lugar.
É a iluminação da Luz, não somente na Transmutação e no reaparecimento dos novos Corpos, mas é a

vivência dessas linhas de predação, em sua compreensão, em seus efeitos diretos sobre a consciência, sem
passar pelo Prana e sem passar pela Luz Vibral.

É isso o ‘sistema de controle do mental humano’, a malha que era mantida artificialmente desde 320.000 anos
e que confinava tanto a consciência do homem, como este sistema solar (em todo caso, nesta 3ª Dimensão).
E foi isso que criou a ilusão do tempo, foi isso que criou o karma e foi muito exatamente isso que manteve o

confinamento.
É por isso que eu lembro vocês de que aquele que me antecedeu no meu lugar (ORIONIS, o grande

Melquizedeque que interveio sobre esta Terra) disse a vocês ser o Senhor do Karma: porque ele cuidou,
durante todo o tempo que esteve presente, em walk-in (no meu mestre Bença Deunov ou ainda, enquanto
Nostradamus), ele sempre tomou conta para que este confinamento não levasse à obliteração total da Luz.
E mantendo esta não obliteração, ou seja, deixando um mínimo de Luz Vibral, ele permitiu evitar a extinção,

pura e simples, da Vida.
Isso, vocês o veem e, aliás, mesmo os seres que não vivem a Onda da Vida, vocês veem ao redor de vocês, a

Verdade começa a surgir por toda parte porque vocês têm Irmãos e Irmãs que estavam do lado bastante
sombrio e que se dão conta, mesmo sem ver essas linhas de força, que há coisas, erros a corrigir, e isso faz

parte de todas as divulgações que ocorreram agora: no Céu, elas chegam, sobre a Terra e na Terra, mas
também no nível do que foi nomeado sociedade, na sua totalidade.

Eis as circunstâncias nas quais vocês se encontram.

***

Mas, lembrem-se: essas linhas de força, elas estão também presentes em vocês.
Elas são criadas pelos dois primeiros chakras que estão na parte inferior do corpo.

Esses dois primeiros chakras que representaram um desafio para a Onda da Vida porque, quando ela chegava
a nascer e ela subia, ela encontrava essas linhas de força e, naquele momento, o ser era submetido à Onda da

Vida (mas ainda mais submetido a essas linhas de força de predação), era obrigado a vivê-las e se liberar
disso.

Não desejando isso, mas olhando o que eram esses bichos-papão, se pudermos assim dizer, conectando-se
dessa maneira, mas não com Amor, com certo número de redes, com certo número de egrégoras, com certo

número de seres.
E foi preciso que esses seres aceitassem ver essas sombras que eram carregadas, mas principalmente sem

se opor porque a Luz, eu lembro a vocês, e nós sempre o dissemos, não pode se opor à Sombra.
Porque a Luz, se ela quiser combater a Sombra, ela vai fortalecer a Sombra, contrariamente, é claro, a tudo o

que podemos presumir.
Lembrem-se, para aqueles que me conheceram na minha vida, eu bem disse que havia entidades por toda
parte, os elfos, que havia entidades boas, os Anjos, e tudo mais, mas eu sempre dizia que era preciso se

ocupar da Luz, que isso existia, mas que de nada servia se opor a isso.



Aliás, eu tive a oportunidade, durante a minha vida, aí onde eu estava, de que órgãos oficiais viessem me pedir
para agir nos elementos.

Mas não era um ato de oposição, era simplesmente para iluminar, com o Fogo do Amor, a zona que
necessitada dessa intervenção.

***

Vocês serão confrontados, durante este período, com esta espécie de paradoxo.
Onda da Vida ou não, as linhas de predação vão aparecer para vocês, na consciência, como uma intuição

fulgurante, com a necessidade de se desengajarem disso: e isso pode se referir não importa ao que e, aliás,
mesmo as coisas que vocês acreditam, até agora, estarem colocadas sob o rastro da Vibração do Amor e que

vão ao sentido da Luz.
Mas, aí também, não há julgamento a fazer porque essas linhas de predação do ‘sistema de controle do mental

humano’, na escala do indivíduo, estão exclusivamente ligadas aos medos, ou seja, ligadas ao primeiro e
segundo chakras.

Basta que haja um medo, que foi vivenciado de maneira importante nesta vida, em outra vida, para criar uma
reação a este medo.

E esses seres que têm tido isso, e que, portanto, criaram linhas de predação, ao redor deles, no nível dos dois
primeiros chakras, não sabem disso.

Eles podem estar perfeitamente no Coração, no nível do Coração, mas eles não têm meios de ver essas linhas
de predação.

***

Então, hoje, a chegada da Luz no Céu, e que sobe da Terra, em vocês, vai permitir-lhes, não julgar, mas ver se
vocês são a Luz ou não, e ver (por transparência física, desta vez) o que pode restar, se a Onda da Vida não
tiver nascido ou não tiver subido, nos seus próprios sistemas de predação interior, que não são os jogos do
ego, que não são os jogos do orgulho espiritual, mas que são simplesmente a ressonância do sistema de

controle humano, no seu nível.
Tudo o que está no nível da personalidade foi construído, elaborado, sem o conhecimento da sua vontade,
mesmo pessoal, da sua personalidade, sem o conhecimento mesmo do Si, mantendo, em suas estruturas,

uma espécie de predação, bem inconsciente, mas, entretanto, bem real.

***

É por isso que, todo o tempo, nós lhes dissemos também para não exercer qualquer poder sobre alguém.
Isso é extremamente importante e é por isso que o IRMÃO K lhes falou também longamente da Autonomia, da

Liberdade, das organizações e das estratégias porque isso (ou seja, as organizações, as estratégias, as
egrégoras, se vocês preferirem, quaisquer que sejam, mesmo espirituais) apenas reforçam essas linhas de

predação e, portanto, o confinamento.
Paradoxalmente, nós lhes dissemos, lembrem-se (e eu creio que o Arcanjo MIGUEL havia falado), que era o

início dos primeiros encontros objetivos entre Irmãos e Irmãs de Luz.
Aí não é uma egrégora, são Irmãos e Irmãs que se reúnem, não para eles, não para criar imagens, não para

criar uma energia, uma tomada de poder, uma ascendência ou uma subordinação, mas, muito mais, para
festejar a Luz.

E quando vocês comemoram a Luz, a Transparência está aí e então, no nível individual, vocês irão perceber,
além de toda Vibração, além de toda energia, os efeitos diretos das linhas de predação que podem ainda

existir e que podem então, em qualquer parte, bloquear a Onda da Vida, não por sua vontade pessoal, mas
pelos medos que mantêm as estruturas de predação.

Então, tudo isso, vocês estão em via de vivê-lo.

***

E quando eu falo de Transparência, no momento, isso pode lhes parecer um pouco abstrato, para aqueles que
não vivem a Onda da Vida, mas isso é um processo, bem real e bem concreto, cuja ação não ocorre na
energia, não ocorre, por exemplo, na Coroa Radiante do Coração, mas vem, por exemplo, modificar a

percepção e o Som do Canal Mariano.
Isso foi falado.

Mas, além disso, há um impacto direto da consciência que, da noite para o dia, não pode mais permanecer em
tal linha de predação.



Então, não há ninguém para acusar porque, se a linha de predação estiver presente entre vocês e uma
organização, entre vocês e o ser amado, isso significa que esta linha de predação, ela foi criada pelos dois,

pelo medo, pela necessidade de se preservar, pela necessidade de amar pessoalmente.
Então, é preciso não julgar tudo isso.

Mas quando vocês virem uma linha de predação (agora que elas vão se tornar visíveis, independentemente do
efeito sobre a sua consciência), vocês verão, por vocês mesmos, que há sombras carregadas e são essas
sombras que vocês carregam, que não estão ligadas ao ego, que não estão ligadas à vontade de prejudicar,

mas que, entretanto, se tornaram extremamente tangíveis e prejudiciais.

***

E lembrem-se: não é porque vocês veem uma linha de predação com outro ser humano, com um sistema, que
é preciso combater.

Não é porque vocês estão conscientes desta linha de predação que é preciso se opor a esta linha de
predação.

A única coisa que vocês podem fazer é se tornar ainda mais Transparente e acolher ainda mais a Luz, pedir a
nossa Comunhão, pedir as nossas Presenças, instalar-se no Samadhi ou na Morada da Paz Suprema, e vocês

irão constatar que essas linhas de predação, essas sombras que vocês ainda carregam, diminuem e
desaparecem, na totalidade.

A Autonomia e a Liberdade serão realizadas, naquele momento.

***

É exatamente o mesmo processo que ocorre em todos os planetas deste sistema solar.
Então, sobre a Terra, isso criou o quê?

Essa Embarcação dos maus rapazes que passava de maneira cíclica: isso curvou o tempo e o espaço, isso
fechou de novo a possibilidade de ser alimentado, na totalidade, pela FONTE e por Sírius.

Isso criou, no nível da Terra, forças de compressão.
Assim como isso criou, em vocês, forças de compressão que os impedem de revelar, na totalidade, o que
vocês São, de deixar revelar a Onda da Vida, na totalidade, e de se instalar, realmente, neste Absoluto com

forma.
De nada serviria falar, antes desta semana, sobre tudo isso.

Nós os levamos ali gradualmente pela descoberta do Abandono à Luz, pela vivência das Vibrações, pela
vivência de tudo o que nós havíamos anunciado e, naturalmente, aqueles que acompanharam isso, vivem-no.

Naturalmente, aqueles que nada vivem, hoje, não devem mais se colocar questões.
Porque, se vocês não vivem nenhuma Vibração, nenhuma energia, significa que o que acontece atualmente

não irá concerni-los em momento algum, exceto no momento final que eu nomeei a grelha do planeta.
Enquanto isso, vocês não têm qualquer meio, em todo caso a partir do dia 22, de modificar o que quer que

seja.

***

É durante este período que vocês irão descobrir, não mais as suas sombras, não mais os seus defeitos, não
mais as suas falhas podendo existir quando eu falava da poeira debaixo do tapete, ou do excesso mental, do

delírio, ou do excesso de emoções.
 Mas aí, vocês têm acesso às forças que estão por trás do confinamento.

E é exatamente a mesma coisa, que isso tenha sido a Embarcação dos maus rapazes, que isso tenha sido
todos os sistemas de controle do ser humano pelos próprios humanos (no nível dos grupos, no nível dos

países, no nível dos estados, no nível dos grupos sociais), que mantiveram as crenças, que mantiveram um
monte de ideias que não têm qualquer realidade para a Luz.

E através deles, também, as formas com as quais eles construíram as cidades, tais como vocês as conhecem:
as grandes cidades.

As grandes cidades jamais foram construídas ao acaso porque havia um rio que passasse aí.
Elas foram construídas sobre linhas de força.

E para aqueles que ali se interessam, vocês sabem que há linhas telúricas, as redes Hartmann, e tudo isso.
Há redes sagradas, mas há também as redes da Sombra, e aqueles que têm este conhecimento sempre

construíram monumentos, cidades, sobre essas linhas de força para poder drenar, de algum modo, a energia
vital, a energia emocional, a energia mental, de todos os Irmãos e Irmãs que viviam nesses locais, e manter, à

sua maneira, esta subordinação.
Isso terminou.



Isso termina e isso vai terminar cada vez mais ruidosamente, porque a Liberação da linha de força principal do
confinamento, ela não passa muito longe do Equador, logo abaixo.

É aí onde MIGUEL vai intervir, de maneira visível e tangível, muito em breve.

***

Portanto, tudo isso se desenrola, também, em vocês.
Portanto, tudo isso, isso vai chamá-los a esta Transparência, não unicamente pela Humildade, pela

Simplicidade e pela Integridade, mas também a perceber (além da Vibração, além da Onda da Vida, pelos
sinas nos ouvidos, mas também pelo efeito sobre a consciência) o que pode restar do que vocês ainda

carregam como sombras que não lhes pertencem, e que estão ligadas a essas linhas de força de predação
que estão presente nos dois primeiros chakras.

Aceitar ver-se, não se culpar: nós insistimos muito longamente sobre isso, porque isso era capital.
Não julgar.

Porque (mesmo se vocês julgarem na sua cabeça, sem dizê-lo) vocês irão se aperceber de que, quando vocês
julgam, o que é que vocês fazem?

Simplesmente, mesmo se vocês não enviarem energias ruins para o outro, mesmo se o seu Coração não se
fechar, no nível dos dois primeiros chakras, isso acabará nutrindo as linhas de predação que restam.

***

Portanto, este período de Liberação é o momento em que as últimas linhas de predação individuais são
levadas a desaparecer.

Não pela sua vontade de derrotar essas bestas aí, mas porque, gradualmente e à medida que vocês aceitarem
a Transparência, vocês não têm mais que se preocupar com o que vocês carregam como Sombra: é a Luz que

faz o trabalho.
Se vocês acreditarem que são vocês que serão capazes de fazê-lo, parem imediatamente.

Vocês estão enganados.
Vocês não estão mais nos tempos da Ação / Reação.

Eu apenas disse que vocês estão saindo, cada vez mais, desse tempo linear e, portanto, vocês estão, cada
vez mais, sob a Ação da Graça.
Vocês saíram do tempo linear.

Então, é claro, não de maneira completa já que o corpo físico e o corpo da Terra ainda estão na densidade que
vocês conhecem.

Mas esta Liberação, que está em andamento, das linhas de predação, vai se tornar cada vez mais intensa.
É isso que leva à Revelação.

E, para aqueles que não querem ver a Luz, é o Choque da Humanidade.
É ver tudo o que foi a mentira que foi contada por aqueles que os confinaram e por aqueles que os seduziram.

Porque tudo isso deve ser revelado e é a Luz que revela isso.
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que não se colocaram dentro, que não deram os primeiros

passos, na não linearidade, vão, evidentemente, entrar em reação.
Não há nada de pior do que um ser humano que se apercebe de que ele foi enganado desde sempre,

principalmente se ele não estiver aberto, principalmente se ele não tiver a Transparência.

***

Portanto, vocês, o seu trabalho de Libertador, é nisso que vocês liberam a Terra e o conjunto da humanidade
porque são vocês que podem, pelo Absoluto, pela Onda da Vida e pelo Manto Azul, permitir ver o que vocês

carregam como Sombra e o que resta como Sombra carregada pelo conjunto da humanidade.
Se vocês forem o Amor, se vocês aceitarem essas sombras que carregam, se vocês as virem, se vocês não

se moverem nenhum pouco, mas que, naquele momento, o único pensamento for a Vibração da Luz,
o Samadhi, a Shantinilaya, o que quer que vocês façam, naquele momento, na sua vida, vocês irão constatar

que a sombra carregada desaparece.
E então, para aquele (ou a organização) que está na outra extremidade da linha de predação, vocês são

Liberados, todos os dois.
E esta Liberação, às vezes, pode apresentar aspectos difíceis, mas isso é obrigatório.

Então, é realmente a limpeza final dessas sombras carregadas, dessas linhas de força de predação.
Em especial, lembrem-se: sob o Equador, o ferrolho central que vai saltar, incessantemente, em breve.

Eis o que eu tinha para dizer a vocês.



***

Portanto, ser Transparente é ser a Luz e a Luz não faz mal algum.
Ela não conhece nem o bem, nem o mal.

Ela é Amor Absoluto, ela é Integridade e ela não age contra a Sombra.
Sem isso, ela não é mais Luz.

É aí que queremos levar todos os sistemas de predação.
É esta luta infinita, eterna, que jamais tem fim, entre o bem e o mal.

A Luz É.
Ao redescobrir o que vocês São, na totalidade, nenhuma Sombra pode afetá-los.

E, ao ver as linhas de predação, vocês liberam a Terra e vocês liberam também os seus Irmãos e as suas
Irmãs, ao lado de vocês como na outra extremidade do planeta, porque o que vocês criam, pelas primeiras
pessoas que se encontram e que vivem momentos de Comunhão, várias agora, põe fim a este sistema de

predação.
E, aliás, vocês constatam, para aqueles de vocês que vivem o término, se eu puder dizer, de uma relação de

predação, que a Onda da Vida vai subir.
Ela vai subir ainda mais depressa.

Ela virá apagar as últimas linhas de predação que existem em vocês, que vocês carregam, mas isso não é
vocês.

É por isso que eu disse que a Transparência da Luz, e o Fogo da Luz, e ser a Luz, não devem mais fazê-los
carregar a Sombra porque isso não é mais possível.

Não é porque vocês decidem agir, mas porque vocês aceitam, simplesmente, não agir, mas ser a Graça.
Aí está a ação real, palpável e cada vez mais palpável da Luz, tal como o vive este sistema solar e tal como

vocês o vivem, nesta forma na qual vocês ainda estão.

***

Então eu me apercebo de que eu não fiz pausas suficientes, mas eu lhes asseguro, eu paro de falar agora e,
antes de me retirar, eu proponho a vocês um momento sob a égide, não somente da Comunhão, ligada à

nossa Presença e à nossa reunião, mas diretamente pela ação do Manto Azul da Graça e, para aqueles que o
podem, da Onda da Vida.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para entregar-lhes, agora.
Não foi por nada se eu disse isso agora.

De nada ia servir conhecer isso antes, porque vocês não tinham qualquer meio de identificar e qualquer meio,
sobretudo, de poder ver isso desaparecer, o que não é mais o caso agora.

Então eu faço silêncio, eu prometo, e nós nos instalamos alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Caros amigos, eu rendo Graças pela sua benevolência e eu lhes digo até breve.

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

1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1595
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Luz e Luz nascida, EU SOU O Arcanjo chamado da Cura, e é a esse título que venho

me exprimir, por minha Radiância e as palavras, certo número de elementos referentes à Vida e à Cura.

***

A Vida é a expressão d’A FONTE.
A Vida é Amor e Eternidade.

Cada Consciência, onde quer que ela se situe, em qualquer Dimensão que seja, tem a consciência disso, e
Vive isso. 

O princípio da doença, presente em seu mundo, decorre diretamente da falsificação, do confinamento, e da
ignorância do que é a Vida.

Em meio a este mundo, vocês definem a vida como um espaço existente, desde seu aparecimento em
encarnação, e sua partida da encarnação.

Esse espaço, definido “vida”, vai ser preenchido de certo número de elementos, traduzindo-se por diferentes
manifestações, em meio à consciência, referentes ou não a esse corpo.

A boa saúde, tal como ela é definida, em seu mundo, corresponde à expressão da consciência e do corpo
nesses contextos, sem que haja perturbação (vivida enquanto tal) pelo corpo ou pela consciência.

A cura aplica-se, portanto, neste mundo em que vocês estão (quaisquer que sejam os meios colocados em
operação, qualquer que seja a inteligência, a antiguidade ou a novidade), visando restabelecê-los em um
esquema normal de funcionamento, compreendido entre o aparecimento em encarnação e a partida da

encarnação.
A cura permite, portanto, (e tenta, em todo caso) recolocá-los em um quadro, qualificado de normal, para

vocês, referente à expressão, perfeita e harmoniosa, do que a consciência é capaz de exprimir, de manifestar,
seja pelos diferentes corpos sutis, ou ainda pelo corpo físico.

***

Esse corpo de carne, que vocês habitam, é portador de um equilíbrio maravilhoso.
 Pois, para cada órgão, para cada função, existe o que é denominado um gênio, criador, misturando (em
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proporções diferentes a cada vez) o conjunto de elementos constitutivos dos elementos, a fim de orientar uma
função para um determinado efeito.

Assim, cada órgão, cada parte desse corpo, tem, nele, o arquétipo ressonante, permitindo religar, não ao órgão
tal como vocês o conhecem, mas a uma função presente em meio a todos os Universos, mesmo que ela não
tenha a mesma arquitetura, os mesmos mecanismos de funcionamento, e os mesmos limites inscritos entre a

encarnação e a morte.
A falsificação é, simplesmente, a amputação exata, cirúrgica (eu diria, em seus termos), de certas partes de

cada uma de suas células, e de uma parte importante presente em meio ao cérebro, tendo atado sua
consciência, para que ela não possa tocar outros limiares a não ser aqueles que são perceptíveis, pelo o que é

chamado de sentidos, pela inteligência, e pelas diferentes construções (mentais, e emocionais, e afetivas)
existentes em um ser humano.

***

O corpo no qual vocês vivem é um Templo.
Mesmo amputado de certo número de coisas, ele não poderia existir, mesmo em meio à falsificação, se não

fosse alimentado pela própria Luz, mesmo em parte ínfima.
  Tudo o que Vive, tudo o que se exprime (bem além de sua humanidade) a Consciência e a Vida, tem uma

ressonância, desde o plano mais denso até o plano (que eu chamaria, por razão de comodidade) o mais
etéreo.

Curar, para vocês, é então recolocar em condições um mecanismo de funcionamento adaptado à expressão da
consciência, tal como ela é vivida pelo comum da humanidade.

A vida é então assim definida, pelo que lhes é proposto percorrer em meio a este mundo, inscrevendo-se
sempre entre dois limites: o nascimento e a morte (ou, se vocês preferirem, a concepção e a morte) e, se

vocês aí aderirem, à uma sucessão de partidas e retornos, no que vocês denominam reencarnação.
As regras e as leis da vida, neste mundo, seguem, evidentemente, linhas denominadas evolutivas,

correspondendo à evolução da sociedade, à evolução do modelo no qual vocês estão.
Qualquer que seja a experiência da sociedade, conhecendo, por exemplo, o que vocês chamam de expectativa

de vida, é necessário compreender que, mesmo se, aparentemente, sua expectativa de vida progride desde
certo tempo (em relação às normas, tais como vocês puderam observá-las, há algumas centenas ou alguns

milhares de anos), ela não tem estritamente nada a ver com a duração, em termos temporais, da Vida antes de
qualquer falsificação.

***

A maior diferença da Vida, antes da falsificação, para qualquer forma de Consciência que seja, é que ela se
traduz, sempre, por uma permanência e uma continuidade da Consciência.

Fazendo com que cada Consciência presente em um corpo, naquela época, não tivesse a mesma duração de
vida, entre aspas: ela era eminentemente mais longa, em relação à sua escala de tempo.

Isso não se atém unicamente às circunstâncias ambientais, ou às circunstâncias magnéticas, mas bem mais,
aos efeitos das forças gravitacionais e da gravitação, sobre o princípio do uso e da finalidade de um corpo, e

da Consciência em meio a esse corpo.
Assim, existiu em tempos muito antigos, cuja memória lhes é perdida, e cujos traços arqueológicos

permanecem, em que o ser humano (assim denominado, hoje: “humano”) podia manifestar uma Consciência
que a morte não podia, em caso algum, apagar. 

A duração da vida do Veículo biológico, permitindo a experiência dessa vida, neste mundo, durava no mínimo 3
a 4 vezes mais tempo, em termos lineares, comparado a hoje.

Mas a diferença não é tanto a duração, ela está, sobretudo, na continuidade e napermanência da Consciência,
quer houvesse um corpo presente sobre esta Terra, ou quer não houvesse corpo presente nesta Terra: isso é

denominado a ‘multidimensionalidade’.

***

A multidimensionalidade corresponde a não interrupção da Consciência, sobre este mundo como em qualquer
Mundo, como em qualquer Dimensão, como em qualquer Corpo.

Existe, de fato, para cada Consciência, a possibilidade de viajar livremente, passando pelo Coração, de Corpo
em Corpo, de Dimensão em Dimensão, de Sistema Solar em Sistema Solar, tudo isso, em uma simultaneidade

de tempo.
Isto ainda lhes é desconhecido, sobre esta Terra, devido ao princípio de falsificação e de amputação.

A cura visa, portanto, apenas restabelecer uma harmonia, em meio a um espaço e um tempo efêmeros,
concernentes à vida e à sobrevivência desse corpo.

Foi dito, muitas vezes, e em particular, pelo Arcanjo ANAEL, que não existe doença em meio aos Mundos



Unificados, muito simplesmente por que não existe o princípio de resistência ou de oposição.
Permitindo, mesmo nos Espaços de carbono, desfrutar de uma corporeidade densa, podendo durar por um

lapso de tempo que lhes pareceria infinitamente longo.
A Consciência é livre para deixar, de maneira temporária ou definitiva, um corpo (qualquer que ele seja: de

carbono, de silício, ou outro).
Permitindo, então, uma regeneração, um Renascimento, sem que haja jamais a menor interrupção da

Consciência.  
É a interrupção da Consciência, criada desde o zero, neste mundo, que foi denominada falsificação, ou, em

uma linguagem ainda mais falsificada: a queda.
 Nunca houve queda: houve um confinamento.

 A culpabilidade da queda, ou do pecado original, é uma invenção daqueles que falsificaram este mundo.

***

Assim, chamar, em seu ser, a Cura no sentido da Luz, não pode, em caso algum, acompanhar-se desse
princípio de ilusão e de falsificação, interrompendo a Consciência.

O Renascimento e a Cura, para Ser em Vida, é o retorno à simultaneidade da Consciência, o fim da ruptura de
continuidade da Consciência.

Permitindo a esta restabelecer-se em sua multidimensionalidade, não atribuída a esse corpo, e, contudo,
presente nesse corpo.

É evidente que as Transmutações colocadas em operação pela Cura, e Ser em Vida, tais como elas são
aplicadas atualmente na Terra (pelo seu Apelo, pelo Apelo da Terra, e pela retribuição da Ação da Graça),

implicam necessariamente uma mudança.
A essa mudança não concerne somente a um aspecto Vibratório, em meio ao corpo (tal como poderia medir, o

que vocês chamam de radiestesia), mas bem mais, à modificação, sem medida comum, do que vocês
poderiam chamar de morte: o que vem não é a morte, mas é a Última Cura.

Essa Cura não se traduz pelo desaparecimento da Consciência, mas bem mais, pelo prosseguimento da
Consciência, pela amplificação da Consciência, e sua capacidade para se desenvolver, em qualquer Corpo,

em qualquer Espaço, em qualquer Tempo e em qualquer Dimensão.

***

A Ascensão (ou Translação Dimensional) os faz passar de um confinamento, limitado pela presença neste
mundo, e pela morte, significando a presença no astral.

Isso os faz passar, então, de uma alternância a uma continuidade.
De um processo onde o fim está inscrito, desde o que vocês chamam de nascimento, a um processo em que

a palavra fim não quer dizer nada, e não significa nada, jamais.
  Não existe mais o início, assim como não existe mais o fim.

A característica da Consciência Liberada, além do confinamento humano, é, justamente, a sua continuidade.
E, justamente, a sua capacidade para não mais ser limitada, nem pelo quadro da encarnação, nem pelo quadro

da morte, nem por qualquer quadro que seja, dependendo de uma autoridade exterior à sua.
A Liberdade, em meio aos Mundos Unificados, não é um espaço inscrito entre duas paredes, mas

corresponde, realmente, ao que isso quer dizer: ou seja, que há a possibilidade, para a Consciência, de não
mais ser afetada por qualquer problemática, de não mais ser afetada por qualquer fim, e nem mesmo por

qualquer início.
Isso representa uma diferença essencial. 

Mas o corpo no qual vocês estão é um suporte Vibratório: a Consciência está aí ligada e, geralmente,
confinada, fazendo com que, na vida comum dos humanos, haja ainda, para a maioria de vocês, uma

identificação da Consciência com o próprio corpo.

***

A tomada de distância desse corpo não é possível por um ato da consciência ordinária, nem mesmo por um
ato da vontade, mas só pode ocorrer em seguida ao que foi longamente denominado pelo Arcanjo ANAEL, o

Abandono à Luz, e em seguida, o Abandono do Si.
Todavia, esse corpo, tal como vocês o conhecem (qualquer que seja sua precisão e seus lados maravilhosos),

pela ressonância de cada uma de suas partes com o arquétipo correspondente, não pode permitir uma
continuidade da vida, no sentido em que vocês a entendem: o que está limitado deve tornar-se ilimitado, o que

está privado de Luz deve tornar-se Luz.
As zonas de Sombra vão desaparecer em totalidade.



O próprio princípio de confinamento, como eu lhes disse, estando inscrito tanto em meio à célula como em
meio ao cérebro, eles devem, eles também, desaparecer, para deixar lugar ao Único, para deixar lugar à

multidimensionalidade, à Realiança, e enfim, sobretudo, à ausência de fim e ausência de início. 
É neste sentido que o que acontece em vocês, como sobre este mundo, é realmente chamado de

Ressurreição, e de Renascimento: trata-se de uma regeneração total do que vocês São, além da consciência
limitada, inscrita entre o nascimento e a morte.

O que vem não é a morte: é o fim do modelo perecível e transitório, o retorno ao Infinito, o retorno ao Absoluto.
Se tal for o seu desejo.

E o retorno, sobretudo, a uma Consciência totalmente Livre (de qualquer forma, de qualquer corpo, de qualquer
Dimensão), que não pode mais ser confinada em meio a um sistema (nem planetário, nem solar), de qualquer

maneira que seja.

***

No que diz respeito a esse processo de Transubstanciação, de regeneração, de um Éter não alterado, as
palavras lhes foram dadas numerosas vezes.

Meu objetivo é, simplesmente, colocá-los em ressonância com a parte a mais íntima, a mais profunda, e que
jamais pôde ser alterada (pelo trabalho de certas Entidades de Consciência, desde os tempos da falsificação

da Terra).
Esse lugar situa-se, evidentemente, no meio do seu peito, e é chamado de Coração.

 Não o coração bomba, tal como vocês o definem neste mundo, mas o Coração, enquanto centro do Centro.
Quer dizer esse espaço, que, para vocês, é virtual, que permite ser um Ponto, não unicamente de

basculamento ou de Reversão, mas justamente, o Ponto Central onde se efetua, no final, o conjunto das
Reversões que vocês talvez vivenciaram (seja no nível do Triângulo de Fogo, seja no nível da alma, seja no

nível da Passagem da Garganta, seja no nível do nascimento da Onda da Vida).
O conjunto dos processos que deviam viver-se, ou que foram vividos por vocês, corresponderam a uma

sucessão de Passagens e de Reversões.
Esta Reversão é a Última Reversão.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de Coração do Centro, ou o coração do Coração, ou o centro do
Centro.

Esse Ponto, que vocês denominariam virtual, é o lugar onde se resolvem todos os antagonismos, e é o lugar,
também, onde se restabelece a multidimensionalidade.

***

Estamos perfeitamente conscientes e lúcidos de que numerosos seres humanos, ainda sobre esta Terra, não
encaram diferentemente a vida do que a eles conhecem como inscrita em uma memória da humanidade, como

presença, aqui, sobre este mundo, entre o nascimento e a morte.
Nós estamos perfeitamente lúcidos e conscientes da ação da Luz Vibral, no conjunto dos seus componentes,

sobre um corpo de carbono.
Muitos de vocês, engajados em um processo de elevação Vibratória, de abertura da consciência, de

Realização do Si, ou do estado Absoluto, contribuíram para elevar, em certa medida, o nível Vibratório
planetário, permitindo um acolhimento da Luz, e da Cura, que eu chamaria de real e Última, possível.

Contudo, entre o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, assim como o conjunto das presenças conscientes sobre
este mundo, existe, frequentemente, uma inadequação entre esse corpo físico e a multidimensionalidade, tanto

mais se o Coração Centro não foi finalizado, tanto mais se o que vocês chamaram de Coroas Radiantes não
foram ativadas. 

Isso não significa, no entanto, um processo de morte, mas sim, o desaparecimento deste mundo, e o
desaparecimento total de todos os sistemas, alterados e falsificados, tendo prevalecido, sobre esta Terra,

desde mais de 320.000 anos.
Isso irá se traduzir pelos mecanismos de ajustamentos finais, que ocorrerão no momento em que a Terra tiver

decidido, mas, contudo, inscritos em quadros astronômicos precisos, ligados aos Ciclos que este Sistema
Solar vive.

***

Assim, a melhor maneira, para permitir à consciência (qualquer que seja o seu futuro) reencontrar a sua
multidimensionalidade, é parar, de maneira temporária, os mecanismos da gravidade e, portanto, a submissão
desse corpo às forças de confinamento, permitindo, durante um lapso de tempo extremamente curto, viver os

últimos ajustamentos, preparando o seu destino final.
Não pode haver, nesse processo que se desenrolará no momento oportuno, a menor ocultação da

Consciência: não a Consciência que vocês conhecem, linear, mas a Consciência que vocês têm, além da



armadilha em meio a este sistema.
Existe, portanto, não uma reativação de memórias no sentido em que vocês poderiam entendê-lo (sobre o
conjunto das lembranças das suas vidas passadas, em meio à falsificação), nem mesmo o despertar de

memórias, ligadas às suas vidas em outros sistemas Solares (isso se seguirá depois): trata-se, realmente, de
uma regeneração total do coração do Coração, passando, como isso lhes foi enunciado, pela síntese de um
Corpo de Estado de Ser e de um novo Corpo Etéreo, onde a marca do Fogo não pode ser falsificada, nem

alterada.
A Consciência que vocês têm, no momento atual, viverá um estado, mais ou menos pronunciado, de Beatitude.
É claro, aqueles entre vocês que não estão prontos (por sua atividade pessoal, em meio à personalidade e o

ego) para se reencontrarem imóveis, em Luz, aceitarão muito mal. 
Mas não há outra solução, nem alternativa, senão realizar o Ponto de Reversão final, no coração do Coração, no

centro do Centro, de maneira sincrônica, para a maior parte da humanidade.

***

Assim, o processo se desenrolará, muito precisamente, três dias após o Anúncio de MARIA.
Ele coincidirá com certo número de eventos geofísicos, dos quais alguns começaram a ser abordados pelo

Comandante dos Anciãos (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de Setembro de 2012) (1).
Eles correspondem à realidade.

Não será necessário crer no que veem os seus olhos, porque os seus olhos estão adaptados, como vocês já o
sabem, talvez, à Sombra deste mundo, mas absolutamente não à Luz.

Lembro-os de que os Anjos do Senhor, quando eles intervêm neste mundo, não veem vocês.
Eles são obrigados a recorrer a um artifício particular, permitindo a eles avistar vocês (ndr: ver particularmente a

intervenção de VELGAN de 27 de novembro de 2010) (2).
O melhor exemplo que eu posso dar, é que vocês não veem à noite, e, contudo, alguns animais veem à noite.

Vocês não veem na noite, mas vocês podem ver, na noite, com certos artifícios técnicos.
Assim como nós, Arcanjos, assim como o Conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,

mantendo-se além da encarnação de carbono, mesmo Livre, nós não vemos o que vocês veem: o que nós
vemos é a sua Luz, a sua densidade, a sua irradiação, o seu brilho, a sua cor.

Os sistemas de Conhecimento não são, portanto, absolutamente os mesmos, nem mesmo sobreponíveis, nem
mesmo apreensíveis pelos sentidos comuns.

***

O processo denominado estase, é um processo de Cura, permitindo-lhes Ser em Vida, além de qualquer
limite, de qualquer encarnação em meio a um mundo falsificado.

É durante esse episódio particular, que se produzirá a reconexão com o que foi denominado, pela própria
FONTE, o Juramento e a Promessa (ndr: ver em particular a intervenção de A FONTE de 27 de julho de 2009)

(3).
Isso está em curso.

A Cura é, portanto, uma regeneração.
A Cura, para Ser enfim em Vida, é não mais limitar a Vida à encarnação e à morte e, tampouco, limitá-la à sua

contraparte astral.
Mas, sim, restituí-los à Verdade autêntica do que vocês São, além das limitações, justamente, desta

encarnação.

***

O futuro do corpo, quando vocês estiverem instalados no novo Corpo Etéreo, em meio ao Estado de Ser como
em meio à estase, não será, para vocês, algo que tenha alguma espécie de importância.

E nós consideramos, com a justa medida, que isso, para vocês, hoje nesta Terra, pode representar alguma
importância.

Tanto mais que muitos de vocês não têm a capacidade para verificar, por vocês mesmos, o Corpo de Estado
de Ser, e para viajar em meio às Dimensões.

Assim, então, os marcadores que foram comunicados pelos Anciãos, nestes últimos dias, e pelas Estrelas
(ndr: ver as intervenções de IRMÃO K de 31 de agosto (4), de SRI AUROBINDO de 1º de setembro (5), e de
SNOW de 1º de setembro de 2012 (6)), são, de algum modo, as referências que lhes permitem orientar-se no

desenrolar do processo de Renascimento e de Ressurreição.
No que diz respeito à noção de medo, ela apenas concerne, justamente, ao que é limitado, ao que acreditou

sê-lo, em meio a uma encarnação.



Da mesma maneira, quando vocês nascem neste mundo, vocês não têm nenhuma lembrança, nem dos seus
outros nascimentos, nem mesmo do que acontece em meio aos mundos intermediários, de uma maneira geral.
Sem falar mesmo do que são os Mundos Unificados, Liberados de qualquer dominação, e Livres de qualquer

confinamento.

***

Então, é claro, a Consciência deve, de algum modo, aclimatar-se de novo e reajustar-se.
É muito exatamente esse princípio que será colocado em operação no momento do Anúncio de MARIA.

É muito precisamente esse mecanismo alquímico que visará a transferência da Consciência, com ou sem esse
corpo de carbono, em um novo corpo, denominado Corpo Etéreo de Fogo, ou Corpo de 5ª Dimensão (se bem
que os destinos que são os seus, não são todos, simplesmente, essa 5ª Dimensão, nem mesmo a semeadura

da Nova Terra em seu novo domínio de eleição).
A Liberdade é e será total.

Somente, o momento da Transição, somente, o momento da estase, e os tempos que irão anteceder, de
maneira imediata, esse mecanismo, poderão ser encarados com dificuldade.

A maior parte das dificuldades depende da ignorância desses processos, da não vivência dos processos
Vibratórios, e, sobretudo, do medo do seu próprio fim.

Então, mais uma vez, o que desaparece, é bem o mundo, mas isso não é vocês.
O que desaparece, é uma faixa de frequências, mas isso não é a Vida que desaparece, uma vez que a Vida

aparece.

***

Certo número de metáforas e de imagens tem sido empregado, pelos Anciãos: vocês as conhecem
certamente melhor do que eu.

O que eu quero dizer, com isso, é que tudo dependerá, sempre, do seu ponto de vista.
 Tudo dependerá, sempre, da localização da sua consciência.

Vocês estão inscritos em uma história efêmera, denominada o nascimento e a morte?
Vocês estão inscritos em uma outra Realidade (mesmo sem conhecê-la, mesmo sem tê-la frequentado) que

está além de uma aspiração e do desejo?
Sua consciência já o sabe, mesmo que ela não tenha acesso aos estados multidimensionais.

Nós fizemos de modo que lhes seja possível nos contatar, que lhes seja possível entrar em ressonância
conosco, entrar em Comunhão e, assim, verificar a veracidade do que vocês vivem, para alguns. 

Desses encontros e dessas Comunhões, assim como das diversas maneiras de contato entre a sua Dimensão
e a nossa Dimensão, produz-se um processo de aclimatação, tornando mais suave (segundo seus termos

humanos) o processo da Deslocalização e da Transição.

***

Guardem bem que em nenhum momento, mesmo durante a estase, haverá ocultação da Consciência.
Dependendo do caso, a Consciência estará na Beatitude a mais total.

Em outros casos, ela estará consciente dela mesma, e dificilmente viverá isso como tranquilo, uma vez que não
haverá mais possibilidade de controle, nem do corpo, nem do mental, nem das emoções.

Contudo, mesmo através da recusa desse estado, há a prova da continuidade de uma Consciência.
Evidentemente, essa continuidade da Consciência se acompanhará de outros processos, que lhes serão

acessíveis a partir da data de 22 de setembro (ndr: data designada por MIGUEL e MARIA para o equinócio de
outono – ver as intervenções de 18 e 21 de agosto de 2012) (7 e 8).

Dando-lhes a ver, dando-lhes a Viver o que é a verdadeira Vida.
A verdadeira Vida não está em caso algum condicionada, por um corpo, por um limite, por um sentimento de

pertencimento ao que quer que seja, ou de posse do que quer que seja.
A Vida, em meio aos Mundos Unificados, não tem nenhuma necessidade, uma vez que tudo aí é atualizado em

permanência, além dos mundos de carbono: nada é um esforço.
Então, para vocês, dali onde nós estamos, mesmo se sua vida for a mais leve, eu posso lhes dizer que tudo é
um esforço: desde a densidade e o peso desse corpo, desde o confinamento em um corpo, mesmo falando,

do estado de Despertar, em que há, não obstante, um fim de separação, um fim de separatividade.
Mas mesmo nesse Despertar, mesmo se houver a perspicácia ou a Vivência real do Infinito, essa Última

Presença do Si não revela de modo algum o que é a verdadeira Vida, uma vez que não há
multidimensionalidade.



***

No entanto, a aproximação desses estados e a aproximação das suas experiências (que seja conosco, como
com vocês mesmos), significou para vocês a realidade do processo empenhado.

Bem além de nossas palavras, o aspecto Vibral e Vibratório, vivenciado nos diferentes setores desse corpo,
permitiu regenerar seus Órgãos Etéreos, que estão no primeiro camarote, eu diria, em relação à Ressurreição.
São, muito exatamente, os Pontos Vibrais que foram ativados durante os últimos meses, e que foram relatados,
amplamente, pelos Anciãos (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012, e

de RAM de 02 de setembro de 2012) (9 e 10).
Existe, no nível dessas Portas, a particularidade de fazer ressoar a Luz Vibral, as Partículas Adamantinas,
os Agni Deva, a Radiação do Ultravioleta, assim como a Irradiação vinda d’A FONTE e vinda de Sirius.

Isso lhes foi dado para fortalecê-los, Interiormente, e para prepará-los, Interiormente, para viver o que é para
viver, sem nenhuma dificuldade.

De sua capacidade para se estabelecerem no Alinhamento da Última Presença, ou do Absoluto, decorre a sua
capacidade para viver a Transmutação final, e a Transubstanciação desse corpo, pela Luz, sem nenhuma

dificuldade.

***

A rapidez da colocação nesse estado particular, correspondendo ao Juramento e à Promessa, depende da sua
capacidade para se deixarem atravessar pela Onda da Vida.

A fim de não serem confrontado, nos momentos iniciais do Apelo de MARIA, ao que eu chamaria de suas
próprias Sombras, que poderiam, naquele momento, tentar limitar e frear (o que, é claro, é impossível) o

processo de Transubstanciação.
Evidentemente, isso não será o mesmo para o conjunto da humanidade, porque, naquele momento, realizar-se-

á, além de qualquer noção punitiva ou de “julgamento final”, simplesmente, o face a face consigo mesmo.
Não em um objetivo punitivo, do que quer que seja, mas simplesmente, permitindo-lhes reajustar, ou não, a sua

Consciência, à nova Liberdade.
Nós estamos conscientes de que muitos seres humanos não podem conceber uma existência fora de um

corpo, e fora da matéria.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que os fragmentos e resquícios que concernem ao Sistema de

Controle do Mental Humano, em vocês como sobre o conjunto da Terra, criaram marcas profundas de
confinamento, assim como medos, tendo às vezes dificuldade em se deixar dissolver pela Luz.

E, contudo, não há alternativa.

***

O conjunto de preconizações que lhes foram dadas por alguns Anciãos, nos últimos meses, visa fazê-los
aceitar, e, sobretudo, viver os processos que se desenrolam agora.

A Cura é simplesmente ser Liberado, na totalidade, das contingências materiais ligadas ao confinamento.
Isso não é deixar a vida, mas é entrar na Vida.

É enfim deixar, e eu empregaria, para isso, palavras pronunciadas por alguns humanos, tendo acessado a Luz,
quando em uma experiência de morte iminente: muitos dizem que, quaisquer que sejam as circunstâncias do

seu retorno nesse corpo, é nesse corpo que se sentem mortos, mesmo se sua consciência é livre. 
Esse corpo é, no entanto, um Templo.

É a limitação desse corpo, em suas capacidades para viver o centro do Centro (ou o coração do Coração), que
criou o sentimento, regressando em meio a esse corpo (após ter vivido, mesmo, uma liberdade relativa), de

penetrar em algo de estreito, de limitado, de frio e de morto.
É a Consciência que jamais morre.

São os Corpos multidimensionais que jamais morrem.
Os corpos em estrutura de carbono, mesmo no que é denominado 3ª Dimensão Unificada, apresentam um

limite, devido, justamente, às forças de resistência, e apesar da conexão com A FONTE.
Mas as durações de vida não são absolutamente as mesmas, e a continuidade da Consciência é assegurada.

***

Assim, a Cura para Ser em Vida, não é a fuga deste mundo, mas sim a Realização, em meio a este mundo, tal
como isso ocorre agora, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer limitação de consciência.

No momento, isto pode parecer, para muitos de vocês, como angustiante, perturbador, nos momentos de



reflexão do mental, diante da incerteza, diante do Desconhecido, diante mesmo da prova da existência de
nossas Presenças.

É claro, há, pela limitação desse corpo, e da consciência limitada que o habita, uma dificuldade para conceber,
perceber, imaginar, sonhar, que isso seja Verdadeiro.

Mas, no entanto, vocês não duvidarão mais, no momento do Juramento e da Promessa.
A única preparação (que foi conduzida, para alguns de vocês, desde anos), foi destinada, além da semeadura

da Luz sobre a Terra, do Ancoramento da Luz sobre a Terra, a prepará-los para viver esses momentos.

***

Assim, é-lhes necessário regozijar-se.
É claro, se existirem apegos ou inquietações ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, isso

representará, é claro, um freio, em vocês.
Esse freio não resulta senão da inquietude e do medo, que isso seja carregado por vocês mesmos, por seus

ascendentes e descendentes, sobre as circunstâncias de sua vida.
Mas a partir do instante em que a Promessa e o Juramento forem estabelecidos, para aqueles de vocês tendo
vivenciado ao menos uma das Coroas Radiantes e, sobretudo, para aqueles que vivenciaram a totalidade dos

processos, isso representará uma simples formalidade.
E, sobretudo, a ocasião de uma grande alegria, de uma grande abertura e, efetivamente, de um grande

renascimento.
Isso está perfeitamente orquestrado.

A preparação destes tempos foi realizada em tempos, para vocês, extremamente longos.
Não para as suas vidas, mas para aqueles que, em meio aos Universos Unificados, colocaram em operação o
Amor o mais puro, a Luz Vibral a mais autêntica e a mais adequada à FONTE, para permitir-lhes realizar esse

salto Dimensional.

***

Tudo o que lhes aparecerá como sentimento de perda, sobre esta Terra, tudo o que lhes aparecerá, com os
olhos da carne, como formas de destruição, não representa simplesmente senão o fim da ilusão, senão o fim

dos pretextos, e, sobretudo, o fim do confinamento.
Não vejam aí nada mais.

Eu terminarei estas palavras, lembrando-os a frase do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) que tanto a
pronunciou para vocês: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Deste princípio, a partir do momento em que a lagarta compreende que ela se torna borboleta, e o aceita, não
existe nenhuma problemática a resolver. 

A partir daquele momento (aquiescer e vivenciar na Consciência), tudo se desenrolará segundo um programa
pré-estabelecido, que corresponde à Inteligência da Vida, à Inteligência da Luz, enfim reencontrada, enfim

regenerada.

***

Não esqueçam tampouco que, enquanto Arcanjo da Cura, eu posso também, ao seu apelo sincero do Coração,
emitido do coração do seu Coração, manifestar-me para vocês.

Não para trocar palavras, mas, sim, para que a minha Presença seja, por sua vez, um bálsamo vivificante, e um
encorajamento para viver o que vocês têm a viver, concernente à sua Ressurreição.

Vivamos, juntos, em meio a este espaço, um momento privilegiado.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu sou RAFAEL Arcanjo, Arcanjo da Cura, e eu estou em vocês, como vocês estão em mim.
Eu rendo Graças ao que vocês São.

Até mais tarde.

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

Un Ami - 4 septembre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ VIVER AQUI, MANTENDO O FOGO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração, ao seu Coração, a Paz, o Amor.

Minha vinda, entre vocês, efetuar-se-á, Irmãos e Irmãs, sob os mesmos auspícios, e a mesma felicidade, do
nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

As minhas palavras serão espaçadas umas das outras, a fim de que a Vibração, que o Fogo do Amor, se
manifeste em vocês, pela leitura, e pela escuta das minhas palavras.

Eu vou tentar fazê-los apreender, pela vivência Vibratória, o que pode significar esta frase enigmática: “viver
Aqui, mantendo o Fogo”.

***

Durante as minhas intervenções anteriores, eu dei a vocês, ao mesmo tempo elementos do Yoga da Unidade
para praticar de novo (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012) (1), mas também, anteriormente, eu tinha
esclarecido a Ação do Supramental, do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida, na zona torácica, falando-lhes
naquele momento de espaços de estremecimentos, de zonas por vezes doloridas, compreendendo o chakra
do Coração, o chakra da alma, o chakra do Espírito, a Porta KI-RIS-TI, assim como o Ponto ER, o Ponto OD e

as Portas Atração / Visão, mobilizando o aparecimento de Linhas Etéreas, nas suas costas.
O que lhes é dado a viver (ou que já foi vivenciado ou que será vivenciado, posteriormente), pela Ação do

Manto Azul, da Onda da Vida, do Supramental, pela Inteligência da Luz e, também, por todos os mecanismos
de Comunhão, entre nós e vocês, entre vocês e os seus Duplos (além do fortalecimento das percepções

vibrais, em diferentes níveis do corpo), pelo Desdobramento dos Cavaleiros ou Hayoth Ha Kodesh, traduz-se
e irá se traduzir por percepções, cada vez mais insistentes, no nível dos segmentos da sua cabeça, da Coroa

Radiante das Estrelas.
Chamando para vocês (como isso foi especificado por SNOW) a ressonância do Elemento, ocorrendo sobre a
Terra e em vocês, a se manifestar preferencialmente em um dos quatro Triângulos que culminam, no seu ponto

superior, no que foi denominado: a Cruz Cardeal (o Eixo AL / OD e IM / IS) (ndr: sua intervenção de 1º de
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http://vimeo.com/lestransformations
http://2.bp.blogspot.com/-P6sjznvggq8/UE21ZJbZv9I/AAAAAAAAEyw/6dy64lP8FU8/s1600/000UmAmigo04.09.2012.jpg
http://vimeo.com/72756083
https://vimeo.com/
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


setembro de 2012) (2).

***

A Estrela ANNA (ndr: sua intervenção de 04 de setembro de 2012) (3) falou do abrasamento, da vaporização e
da consumação, pelo Fogo, fecundando de novo a Terra.

“Viver Aqui, mantendo o Fogo” é nutrir esse Fogo, em nada se opor a ele, deixá-lo trabalhar.
Por intermédio do Canal Mariano, o Triângulo do Ar se ativa, doravante, para nutrir o Fogo.

Esse Triângulo do Ar, na sua cabeça, está conectado, ao mesmo tempo, ao Canal Mariano e, no peito, com, ao
mesmo tempo, o chakra do Espírito e a Porta KI-RIS-TI.

O Canal Mariano, pela sua constituição, pela adição, sempre maior, de Partículas Adamantinas, e pela repetição
das Comunhões, vem estabelecer uma Ponte de Conexão, que se mescla, para vocês, ao Canal Mariano,

conectando com o ponto do Triângulo do Ar da cabeça (Ponto IM), com o Ponto do peito, situado do mesmo
lado, chamado de Porta UNIDADE (Ponto lateral do Triângulo da Nova Aliança).

A ativação desse circuito, pelo Canal Mariano, pela Onda da Vida, pelo Manto Azul, pelo Supramental, e pela
Graça, vem realizar a Fecundação da sua Terra, ou seja, deste corpo de carne, pelo Fogo Celeste e da Terra.
Isso, vivendo neste corpo de carne, pode ser amplificado pelo Elemento Ar, da natureza, que isso seja o vento

(se ali houver) ou ainda, a encarnação do Ar nos vegetais e, especialmente, nas árvores.
A ressonância desse Canal (parte integrante do Canal Mariano) representa a efusão do Ar, nutrindo o Fogo da
sua Terra, permitindo à Luz realizar o que expressou longamente o nosso Comandante (ndr: canalização de 04

de setembro de 2012) (4), neste dia.
O emprego do Elemento Ar, nesse nível de funcionamento, contribui, ele também, para a Transparência, pelo

fato de não mais carregar a Sombra.
A partir do momento em que, além da percepção do Canal Mariano, a percepção do Triângulo do Ar (ou zona
do Ar) emergir, em vocês, no nível da cabeça, implicando em uma ressonância e em uma dor, significativa, no

chakra do Espírito (ou Porta UNIDADE), vocês serão, naquele momento, nutridos: o Ar irá nutrir o Fogo e a
Terra deste corpo, realizando a Transubstanciação, concluindo-a, e Liberando-os, ao mesmo tempo.

***

 “Viver Aqui, mantendo o Fogo”: é estar plenamente presente, a si mesmo, enquanto estando plenamente
presente, à Luz, não para favorecer o Estado além de todo estado (o Último Absoluto), mas, muito mais, para

estar no serviço de Liberação da Terra.
O Apelo dos Elementos (de um dos Elementos), a manifestação espontânea de um dos Elementos, no nível

da estrutura de ressonância da sua cabeça, não somente irá firmar, então, o Apelo deste Elemento, mas a
Ação deste Elemento neste corpo de carne, levando-o a viver a sua Transubstanciação.

As condições mais propícias à recepção do Elemento Ar são estritamente aquelas que eu dei, referentes ao
que é observado, no gesto do Yoga da Unidade, vindo colocar em ressonância (pela posição dos punhos) o 9º

Corpo, (pela posição dos dedos) o 10º, o 11º e o 12º Corpos.
A colocação em sintonia dos três Corpos (nomeados 10º, 11º e 12º), com os punhos aplicados no 9º (e não no

8º), vai permitir-lhes colocar em relação esta parte específica desse Canal, entre a cabeça e o Coração.

***

A mesma coisa irá se desenrolar com o Elemento Água, vindo se conectar com a Porta AL (ou chakra da alma),
de maneira menos sensível e menos perceptível.

Mas, há uma forma de simetria.
O que decorre do emprego desse canal lateral (paralelamente ao reforço da animação da Lemniscata Sagrada

entre o Ponto OD, 8º Corpo, e o Ponto ER da cabeça, assim como o canal que lhe é simétrico), cria, de
maneira tangível, a síntese final, pelo Fogo, do novo Corpo Etéreo, e cria as condições adequadas da

mobilização do Veículo Multidimensional e, portanto, da Ascensão.

***

 “Viver Aqui, mantendo o Fogo” é, portanto, estar cada vez mais presente a si mesmo, na Atenção e na
Intenção da Luz, sem desejo e sem projeção, simplesmente vivendo, aqui, a Ação do Fogo, a Ação dos

Elementos.
A Lucidez, acoplada à Atenção e à Intenção, irá permitir à Inteligência da Luz realizar isso, sem outra

intervenção, da sua parte, senão estar Aqui e Agora.
Não há outra maneira de deixar o Fogo se manter, aumentar e realizar o objetivo, para vocês, como para a



Terra.
O Comandante lhes falou de algumas linhas de forma chamadas de ‘linhas de predação’ (ndr: intervenção de

O.M. AÏVANHOV de 04 de setembro de 2012) (4).
Uma dessas linhas de predação, no nível da Terra, foi especificada para vocês.

Ela está conectada (energética, Vibratória e espiritualmente) com o conjunto dos Círculos de Fogo dos
Anciãos, assim como com o que é denominado Cinturão de Fogo do Pacífico.

Trata-se do mesmo Fogo: não somente do fogo vulcânico, mas também do Fogo do Éter (o Fogo espiritual do
Amor Vibral).

É, então, nesta zona, do seu corpo e da Terra, e no que é, de qualquer modo, simétrico, do outro lado do globo
(ou seja, do outro lado da sua cabeça) que se desenrola a Ação Micaélica, dando o seu toque, e se conectando

ao HIC e NUNC, ao Ponto IM e ao Ponto IS, reforçando-os na sua vivência e na vivência da Terra, em total
sincronia com a Ascensão.

Da sua capacidade para estar tranquilo, naqueles momentos, irá resultar o desenrolar harmonioso do que deve
acontecer, neste corpo e nesta Terra,

Não pode existir, para vocês, Ancoradores e Semeadores ou Libertadores da Terra, qualquer recuo possível,
qualquer diminuição da Luz.

A sua capacidade para manter a tranquilidade, a vigilância e a escuta, no desenrolar do trabalho do Fogo, em
vocês (sem interferência, sem questionamento), é a garantia da sua integridade nova.

***

Quando vocês nos chamam, ou quando nós nos manifestamos para vocês, espontaneamente, por uma razão
específica (no Canal Mariano, vocês o sabem, apenas podem estar presentes Seres Unificados e

Consciências Unificadas, para além, portanto, de toda Sombra), antes mesmo de tentar identificar aquele ou
aquela que visita vocês, se este ou esta o visitar com o Elemento traduzindo-se pela Ativação do Triângulo

Elementar da cabeça, vocês irão saber que, naquele momento, desenrola-se uma Alquimia especial, sem nada
lhes pedir (nem interpretação, nem explicação, nem reconhecimento de quem está nesta Comunhão), mas

simplesmente para vivê-lo, totalmente Aqui, totalmente Agora, a fim de se beneficiar e a fim de viver os efeitos
os mais rápidos e os mais intensos, possíveis e desejados pelos Elementos, pelo Elemento em questão, e

pela nossa Presença ao lado de vocês.
Quanto mais vocês permanecerem tranquilos (sem questão, sem ação, sem interrogação), mais a integração

será facilitada e finalizada, em um tempo extremamente curto.

***

Como a situou de novo o nosso Comandante, a primeira descida da Irradiação de Sírius ocorreu há quase 30
anos.

As Núpcias Celestes duraram 12 semanas, a preparação prosseguiu durante todo esse tempo.
Existe uma escala de tempo linear, na qual vocês ainda estão.

A primeira Radiação propagou-se de agosto de 1984, ao início das Núpcias Celestes, em 2009.
O efeito das Núpcias Celestes se estendeu, então, entre o início das Núpcias Celestes até a Liberação da

Terra e, sobretudo, até o aparecimento da Onda da Vida.
Da Onda da Vida até a Ação dos Cavaleiros, como vocês o observam, o tempo foi se encurtando: uma primeira
fase, longa, de quase uma geração (ou seja, de 25 anos), uma segunda fase, de cerca de 3 anos, uma terceira

fase, tendo durado alguns meses e, agora, uma fase ainda mais curta.
As etapas preliminares, vivenciadas pela Terra, pelo Sistema Solar e por vocês, estabilizaram, de algum modo,

o que acontece agora.
A colocação em Vibração dos Pontos, das Portas e das Estrelas (como isso foi explicado), permite, ao mesmo
tempo, a Síntese de novo do Corpo de Estado de Ser e a Transmutação do Corpo Etéreo de 3ª Dimensão no

Corpo Etéreo de 5ª Dimensão, percorrido pelos Agni Deva, pelo Fogo Primordial.
Os Agni Deva (Partículas Adamantinas estruturadas pela própria Luz) vão moldar, sintetizar, o conjunto dos

seus Novos Veículos, do mesmo modo que nós, Anciãos, nos dispomos em uma Embarcação de Luz.
Essa Embarcação de Luz é montada pela Intenção da própria Luz, e absolutamente de nada mais.

Isso poderia chamar-se: a tecnologia da Luz.
A simples Intenção, o simples Pensamento, nos Mundos Unificados, cria a forma desejada.

É o mesmo para vocês, sobre esta Terra, na condição de que vocês vigiem, permanentemente, para respeitar
a Inteligência da Luz, em sua Ação e em sua Construção.

Porque existe um modelo, específico, no qual se molda e se constrói o conjunto dos seus Veículos
Interdimensionais, nomeado KI-RIS-TI, que, pela Ação das 5 Chaves Metatrônicas, pela Ação do

Desdobramento da Luz (no nível das Portas e das Estrelas) e, doravante, pela Ação dos Cavaleiros (ou Hayoth
Ha Kodesh, ou Elementos Primordiais), vocês se reposicionam no Contexto de Vida, Ilimitado, do Amor, da Luz

e do Fogo.



***

Absolutamente nada, portanto, do que é humano, no nível do seu corpo físico, dos corpos sutis e da sua
consciência (que ela esteja instalada na personalidade ou no Si), deve interferir nesse processo.

É nesse sentido que eu empreguei, em várias ocasiões, a expressão: “manter-se tranquilo e permanecer
tranquilo”.

Eu repito o que eu disse: a Luz é Inteligência, ela não tem necessidade da inteligência de vocês, humanos, em
um corpo de carne.

É justamente quando vocês Abandonam o Si, nesta Renúncia e nesta Crucificação, que o trabalho da Luz é
mais potente, mais justo e mais tangível.

Contentem-se em estar vigilantes, presentes, aqui, no Aqui e Agora, sem qualquer vontade de interferir.
Realizando isso, que isso seja durante um Alinhamento, nas suas atividades de rotina ou durante o sono (isso

nada irá mudar).
Pelo conjunto dessas Ações, da Luz, os complexos (ou corpos inferiores) sofrerão alquimia, na totalidade.

O corpo causal (no qual se encontram as linhas de predação) vai ser queimado, na totalidade.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Verdade.

Tudo isso é levado a se desenrolar, de maneira parcial ou completa, nesse tempo específico.

***

Nós lhes pedimos, então, como isso foi solicitado por MIGUEL e por MARIA, para guardar, durante o dia 22 de
setembro, para começar uma preparação Interior de Pacificação, de Perdão, de Amor e de Graça, com o

Conjunto desta Criação.
Nós lhes pedimos, também, para respeitar este corpo, nesse dia aí, para deixá-lo livre de toda impressão

externa, de tudo o que poderia vir, do exterior, impedir o que irá se desenrolar.
Não se esqueçam dos gestos que eu especifiquei de novo, que irão ajudá-los, se necessário, para vocês se

estabilizarem novamente.
Não se esqueçam da natureza e, em particular, das árvores.

Esses tempos que vocês vivem são tempos que representam a ruptura do ordinário, da história moderna, do
que nós, Orientais, denominamos o Kali Yuga (a idade sombria), que desaparece, na totalidade, diante da

Idade da Felicidade, em uma Outra Dimensão.
Vocês irão constatar, muito facilmente (e isso, bem antes do dia 22 deste mês), que se vocês aceitarem o

convite dos Elementos, e da nossa Presença, então, tudo será extremamente facilitado e amplificado.
É-lhes possível, é claro, desde a ruptura da linearidade do tempo, por um processo nomeado

Ultratemporalidade, poder viver isso, já desde algumas semanas, ou mesmo desde alguns dias.
De qualquer modo, se isso estiver ocorrendo, isso irá ocorrer de novo.

Vigiem então para estarem atentos, não às suas sombras (mesmo se elas sobrevierem), mas, muito mais, ao
Apelo da nossa Presença e do Cavaleiro correspondente.

Esses poucos elementos, muito simples, são as garantias, da Integralidade a vir, da Síntese em andamento,
dos novos quadros não enquadradores da vida linear.

Dessa maneira irá se viver o Fogo que, para a maior parte de vocês, irá permitir passar diretamente da primeira
fase do Choque da Humanidade, para a sua última fase.

***

Aí está a utilidade, para vocês, mas aí está também a utilidade, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs da
Terra não tendo tido a oportunidade de viver, ainda, isso.
É nesse sentido que, aí também, vocês Liberam a Terra.

Lembrem-se também de que, neste período, a maioria dos Irmãos e das Irmãs jamais tendo considerado a
ruptura de continuidade da vida de 3ª Dimensão, será surpreendida por essa mudança de curso, sem mesmo

falar e pensar naqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que estritamente nada vivem dos processos Vibrais
ou da Consciência, por enquanto.

E é aí onde vocês assumem totalmente o seu lugar: é para isso que vocês estão na Terra, ainda.

***



Da parte do Conjunto dos Anciãos, eu lhes peço então esta Atenção focada nesta zona (em última análise,
limitada e restrita) do seu corpo, aonde vai se desenrolar esta Transmutação.

Esse processo requer a sua Presença, a sua tranquilidade, a natureza, eventualmente.
Em todo caso, a disponibilidade e o acolhimento.

Permitam-me, por minha vez, instalar-me, em Comunhão, com vocês, através do que está aberto, em cada um
de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração, ao Coração de vocês: o Amor.

Eu os Saúdo.
Até logo.

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

************
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Bem, BIDI está com vocês.
E vamos prosseguir, através de suas questões.
Eu os saúdo e eu os escuto.
 
Questão: como se pôde cair na armadilha dos falsificadores?
Qual é o papel deles?

Responder a isso, do ponto de vista do Absoluto, é uma dualidade.
É claro, isso existiu.
É claro, isso existe.
Mas, em caso algum, isso pertence à Verdade e, ainda menos, ao Absoluto.
Não há mais falsificadores do que seres que viveram uma história.
Essa história é real, a um nível da personalidade e da alma.
O que você É, em definitivo, não tem qualquer relação com uma história.
Aquele que É Absoluto, em uma forma, como o sem forma, possui o verdadeiro conhecimento.
Todo o resto e todos esses conhecimentos, do ponto de vista do Absoluto, são apenas ignorância,
que mantém o princípio de Dualidade, bem longe da Unidade.
Conhecer isso pode ser importante para a personalidade, para a alma e para aquele que se sente
confinado.
O Absoluto não conhece qualquer confinamento em qualquer história que seja.
O objetivo de nossas conversas é, justamente, fazer cessar isso, não responder, porque toda
resposta necessitaria de recair em um princípio de dualidade, de oposição de bem e de mal,
concernente às histórias.
O Absoluto não se importa com uma história, tanto a sua como qualquer outra.
O Absoluto, como Centro presente em todo ponto, não se importa com isso.
Assim, portanto, essas dados foram-lhes dados para fazê-los aproximar-se de um ponto de
Basculamento.
No que lhes concerne, em nossas conversas, isso não tem qualquer espécie de importância.
Você poderia ler todos os livros de história do mundo, que isso não o faria mover-se uma vírgula da
personalidade.
Não está em meu propósito, no curso dessas conversas, nutrir isso ou ali aportar qualquer resposta.
Tanto mais que isso foi dado, em muito numerosas reprises, por todos aqueles que se reuniram
para, justamente, permitir-lhes não mais estarem inscritos em uma história.
Então, permitam-me não estender-me sobre esse gênero de ignorância.
Eu jamais escondi de vocês que, qualquer que seja o sistema de conhecimento que vocês
procurem, toda essa busca é apenas uma vaidade, e mostra, simplesmente, sua ignorância para
Ser a Verdade.
É uma fuga à frente, uma fuga de si, uma fuga do Absoluto.
Todos esses conhecimentos, em definitivo, são apenas ignorância.
Eles correspondem a uma camada profunda da cebola, que não conhece qualquer das outras
camadas e, ainda menos, a cebola.
Elas participam da cena de teatro.
 
Você quer permanecer no teatro?
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Você quer continuar a jogar a história sem fim?
Que terá um fim, um dia, mas ela repetitiva?
A única Verdade é reconhecer que todos os seus conhecimentos, desse conhecido, são apenas
ignorância.
Aí está o verdadeiro Conhecimento.
Todo o resto são apenas divertimentos, trapaças, perdas de tempo.
Tudo o que os inscreve no tempo, os faz perder tempo.
É claro, se seu objetivo é o conhecimento, então, mergulhe nos livros.
Mas nenhum livro o fará viver o que foi vivido.
Tudo isso faz apenas manter a ilusão de uma lógica, a ilusão de uma ação/reação e não participa,
em caso algum, do que você É.
Isso apenas pode afastá-lo de si e levá-lo a outro lugar que não aí, onde você É.
Tudo o que eu lhes disse, desde minha primeira intervenção aqui, como a ilustração do que eu vivi,
era destinado a fazer romper o círculo vicioso do que vocês nomeiam conhecimento.
Coloquem-se a questão, antes, do que é que isso nutre em você.
O que é que tem necessidade de ser nutrido, se não é o saco de alimento e o saco mental?
Será que o que você É tem necessidade de qualquer alimento?
A menos que você se assemelhe a um saco, que tem necessidade de ser preenchido até explodir
(como a rã).
Nada de tudo isso pode levá-lo à Verdade.
 
Esse gênero de questão é feito para distrair e para deturpar a Verdade.
A falsificação concerne à precipitação da alma e às circunstâncias do que alguns ignorantes
chamaram a Queda.
Mas qual queda?
O que é que cai?
Como o que jamais se moveu e não se moverá, jamais, pode cair em algum lugar?
É uma anomalia de ponto de vista.
A localização de onde está situada essa questão é apenas o reflexo de cogitações do mental, que
procura deturpar a Verdade, que procura afastar o que você É.
Quem comanda, quem dirige, em você?
Quem o faz crer que esse gênero de resposta vai levá-lo a qualquer Verdade?
Por trás de toda questão e por trás de toda resposta há um vai-e-vem.
Esse vai-e-vem é a Vida.
Não no conteúdo ou na resposta, não mais do que na questão.
Mas bem mais, para permitir-lhes ver que nada de tudo isso concerne ao que vocês São.
Eu recordo, de qualquer forma – mesmo se isso não concirna ao Absoluto que eu Sou, mas
concerne, de qualquer forma, ao Absoluto que vocês São – que a história sem fim termina, no caso
que vocês não tenham compreendido.
 
A história sem fim que termina é como para o teatro: quando o espetáculo terminou, é preciso,
efetivamente, sair.
Ninguém voltará a acender a luz e a tela de projeção.
Ninguém animará a cena.
Inclinem-se no essencial, inclinem-se na única coisa que é útil, hoje.
 
Questão: a separação dos seres amados vai provocar rupturas, em especial dos filhos? 

Mas a ruptura concerne apenas à personalidade e aos laços estabelecidos no teatro.
Há um que disse: «seus filhos não são seus filhos».
Aquele que é seu filho, hoje, em outro teatro, em um passado, matou-o, ou você o matou.
Por que limitar-se a amar seus filhos?
Vocês são, todos, os filhos, uns dos outros.
Vocês são, todos, os pais, uns dos outros.
Enquanto vocês fazem uma diferença entre seu filho e não importa qual criança, vocês mostram,
também, com isso, qual é seu apego e, portanto, o que os têm e confina-os.
O sofrimento concerne apenas à personalidade, apenas ao ilusório.
O Absoluto não apresenta qualquer sofrimento.
Quando eu vivi sobre esta Terra, eu fui afetado por uma doença muito grave, no fim de minha vida.
 
Será que isso mudou o Absoluto?
Enquanto vocês permanecem pregados às suas emoções e veem, aí, o Amor, vocês estão na
ignorância do Amor, estão na projeção do Amor e estão na dependência à Ilusão.
Será que vocês creem, verdadeiramente que, quando o saco de alimento desaparece em uma cena
de teatro anterior, resta o que quer que seja do que vocês criaram como laço?



 
Resta, simplesmente, o apego sem afeição, é isso que vocês vivem.
E, enquanto vocês são tributários disso, vocês estão presos.
Vocês não podem pretender ser Livres e continuar confinados.
Falar de ruptura mostra, simplesmente, que é a personalidade que se exprime, porque o Absoluto vê
o teatro, vê o jogo dos atores.
O Si não participa disso.
 
Todas as estratégias do que foi nomeada a falsificação e o confinamento foram, justamente, fazê-
los viver isso como a única realidade, como a única verdade.
E, dessa verdade completamente relativa, vocês fizeram leis absolutas.
Não é pedido para rejeitar quem quer que seja, mas, por que fazer uma diferença entre um filho que
vocês fizeram e todas as outras crianças?
Onde está o Amor?
 
Enquanto vocês permanecem nesse ponto de vista, não pretendam viver o Amor.
Qual ruptura, quando a Luz está aí?
Quando a Luz está aí, todo o resto não existe mais.
Só o Amor e o Absoluto São.
E esse Amor Absoluto não toma em consideração nada do que é efêmero.
É a personalidade e a alma que creem que isso vai continuar.
Isso não continuará.
 
Permaneçam confinados, se desejarem, mas vejam, efetiva e realmente, o que acontece em vocês,
nesse momento mesmo, de modo muito mais importante do que quando a cena de teatro estava
calma.
Quando uma cena de teatro é perturbada, quando a luz apaga-se ou quando a luz é demasiado forte
(o que dá no mesmo), quando há elementos que vêm perturbar o teatro, o que é que vocês fazem?
Vocês continuam a jogar a cena de teatro?
Vocês continuam a projetar o amor e os medos?
Ou tornam-se, realmente, o que vocês São?
 
Considerar a separação mostra que vocês estão separados e que o ponto de vista que é exprimido,
do amor, é partidário, em função do conhecido.
 
O Absoluto não pode ser conhecido.
 
Tudo o que se exprimirá, sempre, será, sempre, através da falta, a personalidade e a alma, que
desempenham papeis, funções, atribuições, que se apegam, elas mesmas, ao sonho do outro, que
aderem ao sonho comum.
 
Mas, se vocês querem prossegui-lo, vocês são livres: mas não falem de Liberdade, não falem de
Amor.
Falem de apego, de projeção de amor, de personalidade, de carne.
Enquanto vocês veem uma diferença entre um saco de alimento que vocês criaram e outro saco de
alimento, vocês veem apenas pessoas, ou seja, máscaras, que não existem.
 
O que eu digo vai chamá-los a situar-se e a assumir isso.
Mas eu não posso, aí tampouco, responder a essa questão, porque ela concerne à personalidade,
ao efêmero, ao confinamento.
Então, não se surpreendam de terem sofrido o confinamento, de querer a Liberação, serem
Liberados – Vivos ou não, em uma forma ou sem uma forma – e interrogarem-se sobre a
persistência dos laços.
Eu sei, perfeitamente, que o amor considera, sempre, quando um humano vive-o, que ele será
eterno.
E nós todos o vivemos.
 
Mas qual amor é eterno?
Ele é eterno e ele é pensado, verdadeiramente, no instante.
Mas ele não pode ser eterno, uma vez que é uma projeção, um ideal.
Esse ideal não pode ser criado aí, onde vocês estão, porque, justamente, há um saco de alimento e
um saco mental que os confina e que fazem crer em uma liberdade.
Qual liberdade há quando se está em um saco, qualquer que seja?
A única verdadeira Liberdade é aquela do Absoluto, da Consciência, como da a-Consciência.
 



Todo o resto são apenas jogos de papéis, por vezes dramáticos, por vezes felizes, mas que não
duram, jamais.
A memória pode sobreviver, mas, quando essa memória não é mais alimentada, no sentido de uma
história, tudo isso desmorona.
Cabe a vocês ver.
 
Questão: as relações sexuais contínuas podem frear as evoluções em curso?

O que você chama de relações sexuais contínuas, primeiro?
Em seguida, o saco de alimento deve viver a vida dele.
Ele apareceu um dia.
Ele desaparecerá outro dia.
 
O que quer que vocês façam desse saco, em que isso afetaria o Absoluto?
Isso é apenas uma questão de ponto de vista e do lugar onde vocês colocam o que fazem.
 
Quando eu estava em um saco, eu fumava e, no entanto, posso dizer a alguns que fumar é nefasto
para eles, e, para outros, que isso nada muda.
Portanto, é o mesmo: tudo depende o que exprime a sexualidade.
Geralmente, ela exprime apenas uma falta, porque aquele que vive o Êxtase, ele está na
sexualidade a cada minuto, ele está no gozo permanente.
 
Então, que viria fazer o sexo aí?
É um dispositivo.
Mesmo se existam seres que vivem uma sexualidade que os transporta, tudo depende do que
exprime essa sexualidade: é uma falta do outro?
Da Unidade?
 
Torne-se Absoluto, Seja o que você É, e a questão da sexualidade não o tocará, mesmo, mais, quer
ela seja excessiva ou não exista.
Ela concerne, unicamente, ao saco de alimento e, sobretudo, ao saco mental.
 
O Absoluto não se importa com a cena de teatro.
E, mesmo a sexualidade, dita sagrada, é uma cena de teatro específica.
 
Enquanto não mudam de ponto de vista, vocês podem, sempre, correr atrás do Absoluto ou, mesmo,
a Última Presença, isso não poderá ser.
É preciso, já, mudar de olhar e, depois, façam o que quiserem.
Mas colocar-se a questão do tabaco, do sexo, de uma relação mãe-filho é, já, enganar-se.
Havia um que disse (e ele mal terminou): «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado».
 
Ora, o ser humano passa seu tempo a procurar tudo, exceto o que ele É.
São distrações.
Quer sejam sexuais, quer sejam espirituais, quer seja o Kundalini, quer seja a política, são as
mesmas distrações, com as mesmas consequências: o confinamento, a perda de liberdade cada
vez mais profunda.
 
Quem pode dizer, hoje, que esse Mundo está em boa saúde?
Quem pode dizer que o progresso trouxe a liberdade?
Onde está a liberdade, no mundo?
Vocês são subjugados pelo sexo de um, pela tela de TV do outro, pela posse de um marido, de um
filho.
Encontrem o que vocês São, o que vocês São desde sempre, e o resto desenrolar-se-á sem
qualquer emoção, sem qualquer pensamento e, verdadeiramente, no Amor.
 
Enquanto vocês brincam de tagarelices infantis, vocês não são a Verdade, vocês desempenham um
papel.
Saiam de todo papel e deixem os papéis desenrolar-se.
Quanto menos vocês interferirem no saco de alimento e no saco mental, mais sua vida será
harmoniosa, plena, serena, sem questão, sem dúvida.
 
Vocês serão Liberados.
Vocês serão Liberados.
Mas, enquanto vocês creem interferir, em qualquer setor que seja, vocês estão presos.
Eu não lhes peço para fechar-se em uma caverna, mas para olhar-se jogar.



 
Portanto (a sexualidade, como o tabaco, como a carne), enquanto vocês creem que seja preciso
elevar suas Vibrações (e isso é verdadeiro, a um dado momento), é preciso prestar atenção a tudo
o que entra em vocês (em qualquer nível que seja).
Mas, a um dado momento, vocês vão perceber que o mais importante nada é de tudo isso.
Aí está a Liberdade.
 
O que não quer dizer que seja preciso comer a carne todos os dias, isso não quer dizer que seja
preciso fumar pacotes de cigarros todos os dias ou fazer da sexualidade um ato sagrado ou uma
ocupação.
Nem um, nem o outro.
 
Enquanto jogam esses jogos, vocês estão na cena de teatro.
Mudem de olhar, mudem de ponto de vista e vocês verão.
Quanto mais vocês soltam em sua própria vida, mais a Luz agirá.
São vocês que fazem obstáculo, pelos comportamentos, pelos prejulgamentos, pelos pensamentos
todos feitos, pelos apegos.
Tudo o que vocês têm, tudo ao que vocês se atêm, tem a vocês.
Quer seja seu corpo, seu marido, sua sexualidade ou seu cigarro.
Se vocês não se atêm ali, observarão isso como uma fonte de contentamento ou de doença, mas
pouco importa, isso não os afetará.
 
Questão: quando a vontade persiste, apesar de tudo, que fazer para abandonar-se?

Bem, esqueça-se de você.
Se você tem a impressão de lutar, efetivamente, junto a muitos, isso reforça a vontade.
Esquecer-se, Abandonar-se é, justamente, a ausência de vontade.
É o momento no qual você aceita não mais participar da cena de teatro, não mais ser, tampouco, o
espectador, sair do teatro para dar-se conta de que isso não existe, para o que você É.
 
Aquele que diz: «eu não posso Abandonar-me», significa, com isso, que ele está, ainda, em sua
personalidade.
Não é a personalidade que se Abandona, é o Si.
 
É excepcional que uma personalidade Abandone, Abandone-se.
É por isso que lhes falaram, os Anciões, do Abandono do Si.
A personalidade é concernida pelo Abandono à Luz, que induz transformações, uma satisfação, uma
ilusão, mais leves.
 
Toda a problemática que vocês me submetem, de momento (seja o sexo, sejam os filhos, a mamãe),
e essa questão aí, mostra, simplesmente, que vocês não mudam de ponto de vista.
Vocês puxam tudo para a Ilusão.
Vocês puxam tudo para o efêmero, ou seja, para o pessoal, para a pessoa ou para a sociedade,
para o social.
Não há qualquer solução aí.
 
Enquanto vocês não tiverem apreendido isso não poderão Ser Absolutos, não poderão passar da
personalidade ao Si e girarão em círculo nisso.
Mas é sua liberdade.
Mas essa liberdade não é a Liberdade.
 
Eu não posso mostrar-lhes qualquer caminho porque, assim que há um caminho, assim que vocês
creem percorrer um caminho, não são mais o que vocês São, vocês estão em uma projeção.
Dito em outros termos, vocês se enganam ou, no exemplo que já tomei, confundem, no escuro, uma
corda com uma serpente.
É preciso, já, iluminar a cena e ver que é uma corda, e não uma serpente.
 
Todos os medos são condicionados pelas crenças e pelas projeções.
Se vocês cessam toda projeção, todo «eu», todo «eu Sou» (após tê-lo encontrado), aí, vocês São
a Verdade, esse Absoluto do qual nada pode ser dito.
Mas vocês não podem trabalhar, estando na cena de teatro, para fazer desaparecer o teatro.
É impossível.
 
Igualmente, quando eu digo que esse saco de alimento, mesmo se seja um Templo, ele retorna à
Terra.



Será que esse saco de alimento vai a algum lugar?
Será que uma afeição vai a algum lugar?
Será que uma relação sexual vai a algum lugar, quando terminou?
A não ser viver no passado, na memória e, sobretudo, na necessidade de refazer a mesma coisa?
Não há qualquer satisfação que possa sair daí.
A satisfação será efêmera.
Senão, vocês estariam satisfeitos, uma única vez bastaria.
 
Tudo o que vocês reproduzem apenas mostra seus limites, sua ausência de ponto de vista que
tenha mudado, sua adesão ao limitado, ao reprodutível, ao movimento.
Então, é claro, pode-se dizer que a vida é movimento.
Para o Absoluto não há qualquer movimento.
 
Só aquele que penetra esse Estado, para além de todo estado, percebe que não há nem corpo, nem
saco de alimento, nem mental, nem identidade, nem história, nem mesmo consciência.
Aí está o contentamento.
 
E, este, é permanente, contrariamente a tudo o que se reproduz, sejam os sacos de alimento ou as
ações.
Vocês estão em um sonho coletivo, e vocês criaram regras, e nós todos criamos regras nesse
sonho coletivo.
Mas nenhuma regra pode depender do Absoluto.
O Absoluto não é uma regra.
 
Questão: por que é difícil permanecer no momento presente?

Mas porque tudo, na vida, é feito para isso.
Seja o saco de alimento com suas necessidades, sejam as relações, quaisquer que sejam e suas
necessidades.
Sejam, justamente, as memórias, tanto a sua como aquela de todos aqueles que sonharam e que
continuarão a sonhar.
 
No Presente não há nem futuro, nem passado, nem amanhã, nem ontem, nem ninguém.
Pode-se dizer que vocês São o Presente.
Mas, quando eu digo o Presente, não é, unicamente, o tempo presente ou o instante presente.
É bem além do tempo.
Isso concerne, diretamente, ao «eu Sou» e ao Absoluto, porque a experiência conduz à experiência
e reproduz as experiências.
 
Olhem o que vocês fazem com as afeições, com os casamentos, com os filhos, com os divórcios: é
apenas a reprodução.
Onde está a Liberdade?
Pode haver prazer, mas o prazer não é uma liberdade.
É uma cadeia.
Reflitam.
 
Onde vocês se situam?
A coisa a mais importante é sair da ideia de que há um mundo, de que há uma pessoa, de que há
uma história, de que há uma memória.
Todo o resto decorre daí.
Mas não procurem, em um caminho que não existe alhures que não em sua cabeça, a verdade.
Enquanto vocês estão submissos a isso, nenhuma porta de saída.
E, aliás, é a prova.
 
Questão: as pessoas que querem continuar a semear a nova Terra já estão no Absoluto?
Como isso acontecerá para elas?
 
Vocês acreditam, verdadeiramente, que o Absoluto tenha vontade de semear o que quer que seja?
O que isso quer dizer: «semear»?
É semear novos grãos, é criar novos quadros.
Isso é possível, mas na Liberdade do Absoluto.
O Absoluto não é concernido nem por uma nova Terra, nem por uma antiga Terra.
Nem por esse Sol, nem pelo futuro Sol.
Nem por esse corpo, nem por qualquer outro corpo.
Cabe a vocês ver, as eu não falarei disso.



Esse não é meu objetivo.
 
Se vocês consideram que é seu objetivo, então, coloquem-se a questão de porque vocês
consideram que é um objetivo.
Porque vocês querem prosseguir um caminho e uma história.
Uma história sem fim termina e vocês querem recomeçar uma nova história.
Mais bela, é claro, do que a precedente, mais leve.
É sua liberdade, mas isso não é a Liberdade.
 
Vocês têm, sempre, necessidade de crer que é necessário ter uma Terra, um Planeta, que é
necessário ter um corpo, que é necessário ter um Sol, que é necessário ter um guia, um Mestre, um
pai, uma mãe, um filho.
Mas deem-se conta desse condicionamento.
Deem-se conta disso.
E vocês reclamam a Liberdade.
Olhem, objetivamente.
 
Como vocês querem encontrar o Presente, como querem ser Liberados Vivos, se já estão
projetando-se em uma nova Terra, em um novo Sol, em um novo corpo?
Onde está o Absoluto aí?
Vocês ainda estão no caminho.
Vocês creem que há um caminho, creem em uma evolução.
É sua liberdade, mas isso não será, jamais, a Liberdade.
Mudem de ponto de vista e, naquele momento, vocês verão as coisas, claramente.
Não antes.
 
Antes, isso permanece apenas projeções ou interrogações, ilusões.
Vocês são persuadidos de percorrer um caminho, seja do nascimento para a morte, ou em um novo
Mundo ou em uma nova Terra que, é claro, existirão para aqueles que continuarem na cebola.
 
Mas eu não estou apto a responder a esse gênero de interrogação.
Eu posso apenas pôr o dedo, alfinetar, aí, onde vocês estão: que não é vocês, que é a ilusão de um
caminho, a ilusão de um Mundo novo, mas qual Mundo?
Saiam, mesmo, desse condicionamento.
 
Mesmo os Anciões disseram, eles têm uma forma temporária para realizar algo, eles continuaram na
história, na periferia da história, mas é tudo.
 
Questão: quando se vive em casal, a refutação das relações sexuais é suficiente para
superar os apegos?

Mas, certamente, não.
Deixe esse saco exprimir o que ele tem necessidade, mas você não é isso.
Você quer mudar as regras da personalidade, enquanto eu lhe digo, sem parar, para mudar de ponto
de vista.
Ninguém lhes diz para fazer isso ou aquilo, exceto mudar de ponto de vista.
Não é porque você priva esse saco de alimento ou esse saco mental de nutrir-se ou de uma relação
que você vai ser Absoluto.
 
O Absoluto não se importa com circunstâncias do «eu».
O Absoluto não se importa com o que você vive com seus filhos, com seus pais ou com quem quer
que seja.
 
Enquanto você crê nisso é, ainda, um ponto de vista do «eu», da pessoa.
Crer que mudando uma circunstância, qualquer que seja, de sua vida, desse saco prova,
simplesmente, que vocês estão identificados a esse saco.
 
Eu os farei observar que, a cada conversa, vocês se recolocam, sistematicamente, na pessoa.
Mudar as regras do jogo na cena de teatro, mudar o cenário nada muda no teatro.
A refutação não é rejeitar filhos, marido ou o que quer que seja.
É tomar consciência do efêmero.
 
Ninguém, jamais, pediu para deixar quem quer que seja.
Isso é apenas o reflexo do ego que tenta apropriar-se do Absoluto.
É impossível.



Mesmo se você esteja consciente de que não sonha mais, o outro continuará sonhando.
 
O que é preciso não é romper o que quer que seja, é tomar consciência, mudar de olhar e de ponto
de vista, observar isso pelo que é: uma cena de teatro.
Deixar a cena desenrolar-se.
Imagine que você esteja, já, no Si, e que se dirija todos os outros que estão aí, olhando a cena de
teatro ou os atores e que você diga a eles: «basta, isso não existe».
 
O que é que vai acontecer?
Você sabe muito bem: haverá reações.
Portanto, nada há a mudar, há apenas a mudar de olhar, de ponto de vista.
São vocês que se deslocam, não a cena de teatro.
 
É uma visão egocêntrica, que puxa tudo para o «eu» e para o Si.
Não é mudando de «eu» ou mudando de Si que vocês vão mudar de olhar.
É simples, tão simples que o ego fará tudo para não ver e encontrar estratégias para tentar evitar
esse neant dele mesmo.
Portanto, ele vai mudar as regras do jogo, mudar de parceiro, parar isso, prosseguir aquilo.
Mas isso se desenrola, sempre, na cena de teatro.
Não há qualquer mudança de ponto de vista.
A refutação não é separar-se de.
É destinada a mostrar-lhes o fútil e o ilusório do que é efêmero, de tudo o que é passageiro.
Vocês não são isso: é apenas isso que há a apreender, a perceber, mas nada mais.
Todo o resto são apenas projeções de interpretações de minhas palavras.
 
Questão: há um cristal que facilite a estase, durante sua duração?

O que é um cristal?
Um objeto.
Será que um objeto que reencontra um sujeito põe fim ao sujeito e ao objeto?
Eu não sou concernido por esse gênero de questão.
Ainda menos o Absoluto.
 
É claro que existem interações entre sujeitos (marido e mulher, mãe e filho).
A prova, vocês colocaram questões sobre isso.
Do mesmo modo, existem interações entre um objeto e um sujeito.
Mas, enquanto há objeto, enquanto há sujeito, há distância, mesmo se há ressonância.
 
Então, eu não lhes peço para jogar fora os objetos, mas ver, realmente, as coisas.
E, em seguida, quando vocês falam de um objeto, qualquer que seja, natural ou fabricado, vocês vão
dizer, por exemplo: esse objeto é em ouro.
Vocês não vão definir o ouro, vocês vão definir a natureza do objeto, ou seja, a forma.
 
Um anel em ouro não é um colar em ouro, entretanto, continua o ouro.
Enquanto vocês identificam, nomeiam, vocês separam e dividem (seja mamãe, papai, meu filho e
uma criança), vocês estão submissos à forma, aos objetos, às imagens.
Vocês estão submissos ao efêmero, ao que seus sentidos percebem.
O Absoluto não tem sentido algum.
Então, eu não posso responder a esse gênero de questão.
 
Questão: é recomendado partir para uma caverna, como Sereti havia dito?
 
Mas a caverna é seu Coração: é a caverna Interior.
Não é uma caverna exterior.
 
Por que fazer?
Não há qualquer lugar para onde partir, exceto extrair-se do «eu», da pessoa e do Si, ou seja, da
Ilusão.
Enquanto vocês creem que uma circunstância exterior, um objeto, um sujeito qualquer que seja vai
mudar o que quer que seja, vocês se enganam.
 
Nenhuma mudança de percepção, nenhuma mudança de cenário, nenhuma mudança de iluminação
mudará o que quer que seja.
Enquanto vocês dependem de uma circunstância, de um sujeito ou de um objeto, de uma história,
vocês não estão Livres.



Então, é claro, em uma gruta, vocês estão sós.
Não há sonho dos outros que venha interferir com o seu.
Mas vocês continham a sonhar.
Vocês desencadeiam o quê?
Uma experiência mística.
 
Ou vão, eventualmente, espelhar-se no Si, na projeção desse Amor, fazer disso uma felicidade e um
objetivo.
Erro: mesmo se seja satisfatório é, ainda, do ego, é, ainda, a ação de uma pessoa ou do Si.
Mas quem diz Si diz forma, diz identidade.
 
Vocês não superam a identidade, seja em uma caverna ou em uma bolsa, é similar.
Nada há de que fugir, nada há a cortar, nada há a separar, exceto mudar de ponto de vista.
Será que, quando vocês mudam de ponto de vista e de olhar, vocês mudam o que quer que seja na
cena?
Não.
 
Vocês querem, a todo custo, mudar a cena, o «eu».
Tranquilizem-se: o «eu» mudará pela Luz, o que quer que vocês pensem disso.
Sua estratégia não deve ser a de querer mudar as regras, mas, simplesmente, mudar de ponto de
vista e de olhar.
O Absoluto é o que vocês São.
 
Como é que mudar uma circunstância, uma situação, vai fazer desaparecer a Ilusão?
É uma ilusão.
Vocês acreditam que devem ir de um ponto a outro, acreditam que devem mudar de cenário, porque
há coisas que incomodam, nesse cenário, seja o marido, a mulher ou quem quer que seja.
Mas vocês nada compreenderam.
Vocês transpõem a falta no outro.
Qual outro?
Não há mais outro que não vocês.
Para isso, é preciso mudar de olhar, não mudar as coisas.
Deixem as coisas desenrolarem-se, elas não têm necessidade de vocês, o que quer que vocês
façam.
Eu estou contente por ver que as últimas resistências exprimem-se em pleno dia.
 
Questão: que significam esses três sonhos?
1. Eu recuso que um cabeleireiro, incompetente, corte meus cabelos.
2. Eu e uma jovem recusamos um orçamento proposto por um empreiteiro para refazer
nossa cozinha.
3. Eu recuso o que um homem quer impor-me.
 
Mas pouco importa: são apenas sonhos.
O que você pensa, o que você vive é um sonho.
E, nesse sonho, há outros sonhos.
 
Que vem fazer o sonho no Absoluto?
O sonho é tão afastado do Absoluto como o que você joga quando está acordada.
Incline-se, mais, sobre o que você era, antes de ser uma pessoa e antes de sonhar.
 
O que é que você procura como explicação?
Quem procura a explicação?
Quem quer uma resposta para isso?
Dizer-lhe que são os mesmos, porque todos esses sonhos falam apenas de ornamento, de cenário
(sejam os cabelos, a cozinha, o homem)?
São apenas elementos do cenário.
 
Você quer estar submissa ao cenário?
Você quer continuar a manter suas quimeras, a aparência?
A discriminar o que é bom ou não bom, mesmo em uma cozinha?
O importante não é a explicação, mas porque isso existe.
O que é que isso traduz, além da explicação?
Um jogo, uma quimera.
 
Mesmo um sonho profético que se revele ser verdadeiro, qual sentido tem?



O que ele satisfaz?
O que ele implica?
Que você está inserida na pessoa, em uma trajetória, em uma história.
Mas não há qualquer solução no sonho.
Não há qualquer solução na pessoa,
 
Questão: sentir um entorpecimento como se a pele tornasse cartonada ao nível da parte
superior da face esquerda, que irradia para o algo e para o nariz, corresponde à abertura do
canal mariano?
 
Na pessoa, os Anciões cansaram-se de dar-lhes marcadores, mesmo nessa pessoa, nesse teatro
(marcadores formais), sobre a cena de teatro.
 
A mesa não está na cama, ela está na sala de jantar.
Saber que a mesa está na sala de jantar põe as coisas em ordem e permite, em alguns pontos,
efetivamente, compreender que é uma cena de teatro.
Então, sim, efetivamente, a mesa está, sim, na sala de jantar, e a cama no quarto de dormir.
O posicionamento dos objetos da pessoa, nesse quadro, permite extrair-se disso.
 
Não é a mesma coisa que, por exemplo, querer saber quem está no Canal Mariano e por que ele
não fala com vocês, e por que ele não dá tal sensação?
Portanto, exprimir, de algum modo, sobre essa cena de teatro, uma localização, não é aderir à
pessoa, mas, justamente, ver que a pessoa está permeável, totalmente permeável.
 
É, já, mudar de ponto de vista.
É além de toda explicação, de toda compreensão, porque isso não é um julgamento: «eu o sinto
bem, eu o sinto mal, eu não o sinto».
Mas é, efetivamente, a percepção, apenas, da boa localização.
É isso que é importante.
É isso que permite, justamente, sair de toda localização.
 
Questão: recentemente, durante uma boa semana, no primeiro instante do acordar, eu
podia ver como em câmera lenta, meu mental pôr-se na estrada.
Uma primeira imagem e um filme qualquer apareciam.
Uma segunda, mais densa, ali se colocou.
Depois, vagões juntaram-se sem qualquer lógica ou inteligência aparente.
Depois, o tricô começa e o filme torna-se mais coerente.
Se, nesses primeiros momentos, em volto a dormir, aparece um sonho que se serve dos
elementos precedentes e que não tem pé nem cabeça.
A tomada de consciência desses elementos é uma grande força para a refutação do mental
na sequência do dia.
Depois de uma boa semana, eu não vivo mais o processo e o mental parece querer
recuperar o tempo perdido.
Um conselho para reencontrar esse estado?

O que você descreve é, muito exatamente, o que deve acontecer.
No momento em que vocês emergem do sono, vocês estão virgens de qualquer pensamento, de
qualquer saco.
E é aí que vocês podem tomar consciência do aparecimento do corpo, como do aparecimento do
mental.
 
Tomar consciência desse momento é capital, como você diz.
Porque é o que lhe é dado a ver, justamente, quando você mudou de ponto de vista e de olhar.
Quando esse momento é identificado, é reencontrar, realmente, o que você É, mesmo se isso não
se instale duradouramente.
Mas ter tomado a consciência disso e tê-lo vivido é a única verdade, o único lugar no qual você
pode reencontrar o que você É, mesmo se isso não dure.
Porque é preciso que o saco de alimento e o saco mental continuem a viver.
Mas viver isso é, já, tomar uma forma de distância com o ilusório e o efêmero.
Isso se reproduzirá, sem qualquer dúvida.
 
Mas, quanto mais você se impregna do que você É, antes que o corpo se mova, antes que o mental
chegue: é, muito exatamente, isso que é sua natureza.
O Absoluto está aí.
 



Depois, vem o observador, aquele que observa, mesmo, o que se desenrola.
Mas o momento em que você acorda e no qual você vive isso é a ausência de observador que está
escondido atrás.
Você ali está.
Portanto, não se inquiete, não se apegue, tampouco, ao desaparecimento desse estado.
Ele voltará.
 
Porque, a partir do instante em que, pela primeira vez, essa mudança de olhar é vivida, você sabe,
pertinentemente, que é a Verdade.
Você vê disso, aliás, os efeitos, como você diz, no desenrolar de seu dia.
É, muito exatamente, esse estado, para além de todo estado, que acontece ao acordar, quando
você não sabe mais se você está em um corpo, quando não há pensamento e quando, no entanto,
você Está aí.
Mas você Está, ali, despojado de todo o efêmero.
 
Aí está o Absoluto.
Aí está o que você É.
O que demonstra, com isso, que aqueles que querem mudar disso ou daquilo, estritamente, nada
compreenderam.
 
O mental/ego faz obstáculo: ele quer continuar a jogar.
Esses momentos são essenciais, porque são eles que o conduzem ao que você É, quando você se
apercebe que você É, independentemente de um corpo, de uma história, de uma memória e de um
mental.
Mas isso não impede esse corpo de existir, nem mesmo o mental de ser, nem os objetos e os
sujeitos ao redor de vocês, de ser.
Simplesmente, aí, efetivamente, o olhar, o ponto de vista mudou e, portanto, toda a vida mudou,
mesmo se, efetivamente, há a possibilidade de voltar à personalidade ou ao Si: mas isso é,
realmente, vivido como um jogo.
 
Não há mais qualquer apego, não pode mais haver sofrimento, mas, simplesmente, um jogo.
É esse momento que vocês devem procurar e identificar.
Não como uma busca, Interior ou exterior, mas aproveitar que o saco de alimento e mental não
existem.
 
Quando vocês fecham os olhos, será que o mundo existe?
Não.
Quando você dorme, será que sabe onde estão seus filhos?
Não.
A menos que tenha sonhos recorrentes.
Será que, quando você dorme, coloca-se a questão do sexo ou do tabaco?
O Absoluto é a interface entre o sono e o acordar da manhã.
 
Se vocês conseguem estar aí, vocês ali São e toda sua vida será diferente, sem nada querer
mudar.
Porque não é mais sua vontade pessoal ou o espelhamento do Si que vai agir, é outra coisa.
 
Questão: a sedução faz parte das linhas de predação dos primeiro e segundo chacras ou
ela é um aspecto da personalidade?

Eu diria os três, ao mesmo tempo.
Toda noção de sedução passa por um dos sentidos ou por uma ideia.
É virtual.
Isso mantém, necessariamente, todos os corpos grosseiros.
A sedução consiste em puxar para si.
 
Qual é o objetivo da sedução, qualquer que seja?
É prosseguir a Ilusão.
O Amor não é uma sedução.
É um estado, para além de todo estado.
Ele não será, jamais, uma projeção de um ideal para com uma pessoa, para com uma sociedade ou
para com o que quer que seja ou quem quer que seja.
 
A sedução, quaisquer que sejam os aspectos agradáveis dela, conduz apenas ao ilusório, porque o
que foi seduzido um dia será rejeitado, no outro dia.



É inevitável.
 
Só uma ideia pode seduzi-los mais tempo do que um objeto ou um sujeito, do que uma pessoa.
E a sedução, por um ideal (que é, também, uma projeção), pode durar toda a vida, ou mesmo todas
as vidas.
Mas isso nada muda,
Porque toda sedução, em definitivo, é apenas o reflexo da falta de Amor e da incompreensão do
Amor e da não vivência do Amor.
 
O Amor É.
Ele não se acompanha de qualquer sedução, de qualquer laço, de qualquer posse, de qualquer
caminho.
É a projeção do Amor que cria isso.
Mas a projeção do Amor é apenas a projeção de faltas.
Porque aquele que É Amor, que É Absoluto, estritamente, nada tem a projetar, nem a seduzir.
 
Sendo Amor, você tem apenas que Ser esse Amor.
O fato de amar é, já, uma projeção: é considerar que há emissão.
É considerar que há uma ação.
É considerar que há uma falta.
Eu os lembro de que vocês são o que procuram.
Eu os lembro de que não há caminho.
Eu os lembro de que vocês São Amor.
É isso, mudar de ponto de vista e vivê-lo e, mesmo, encarná-lo, se querem.
 
Questão: teremos, ainda, necessidade de órgãos sensoriais?

Aí está, ainda, o exemplo típico de uma pessoa que crê que vai reencontrar suas deficiências, seus
amores, sua casa, suas vestimentas, seus alimentos.
 
Como imaginar uma coisa parecida?
Como ousar pensar que isso possa prosseguir?
Nada é levado, após a Passagem.
Absolutamente nada.
 
É, já, o caso quando o saco de alimento desaparece normalmente.
O que vocês creem levar?
Um órgão, um marido, uma mulher, um filho, uma vestimenta, qualquer objeto que seja?
São fantasias.
 
Só aquele que é Absoluto sabe, porque ele o vive.
Ele sabe que está em um saco de alimento e mental.
Ele sabe que há outros sacos, interações de sacos, em todos os níveis.
Mas ele não é isso.
Por que ele levaria o que ele não é?
Por que pensar nesse gênero de coisas?
Por que imaginar, mesmo, esse gênero de coisas?
 
Como vocês querem ser Absolutos ou como querem viver esse Desconhecido (porque vocês não o
conhecem), levando o que quer que seja que lhes é conhecido, uma vez que tudo o que lhes é
conhecido é efêmero?
Vocês acreditam que vão levar seus colares, seus anéis?
Vocês acreditam que vão levar suas afeições, suas relações?
Quem pensa isso?
Quem imagina isso, se não é, justamente, o que é limitado, mas limitado em todos os sentidos,
profundamente limitado?
E, no entanto, vocês têm a experiência disso, para aqueles que os deixaram (que estão mortos):
será que eles levaram o menor objeto, a menor pessoa?
O que resta?
A dor, a lembrança, a memória.
Mas, em vocês, não neles.
O que é que quer, em vocês, prender-se ao conhecido?
O que é que quer, em vocês, imaginar uma solução de continuidade?
Coloquem-se essa questão e olhem-se.
Prossigamos.



 
Questão: «do outro lado», nós nos beneficiaremos de um aprendizado?

Mas a Luz é Inteligência, Total, Absoluta, Instantânea, sem tempo, sem futuro e sem passado.
O único aprendizado é reconhecer isso, ou seja, que o condicionamento do ilusório foi tal, que –
olhem, através de suas questões – vocês imaginam levar deficiências, imaginam levar lembranças.
É a pessoa que considera isso.
Portanto, o único aprendizado é como quando vocês permanecem no escuro muito tempo: quando
saem do escuro, a luz ofusca-os.
É exatamente a mesma coisa.
 
Tudo aquilo a que vocês deram certa forma de persistência, em suas ilusões, em suas crenças,
poderá incomodá-los certo tempo.
Isso pode ser chamado um aprendizado.
Mas aquele que é Absoluto em uma forma não tem necessidade de qualquer aprendizado, porque ele
conhece a Verdade.
Ele É a Verdade.
 
No período em que vocês estão nesse saco de alimento e mental, o que vocês creem, aquilo a que
aderem, tem vocês.
E, mesmo quando isso não os têm mais, vocês persistirão a ali terem-se.
Aí está o aprendizado: compreender que não há mais joias, mais casas, mais encanamentos, mais
maridos.
Vocês sabem, é como os atores: não há mais ninguém que olhe o teatro, todo mundo saiu e eles
querem continuar a atuar.
Eles estão tão absorvidos em sua própria ilusória criação que é preciso, eu diria, não um
aprendizado, mas um descondicionamento.
Há, efetivamente, uma forma de aprendizado, eu diria, de lados da Luz que não são regras nem leis.
Imaginar que, chegando na Luz, vocês passam seu tempo a recriar relações, objetos, filhos, casas
e não seu o que mais?
Há os que fazem isso.
Aí, é preciso descondicionar-se.
 
Vocês estão tão absorvidos nos jogos, que creem que os jogos estão presentes por toda a parte.
É como para os olhos ou os sentidos: quantas vezes os Anciões, as Estrelas disseram que vocês
não têm necessidade dos olhos para ver?
Isso lhes parece tão incongruente, tão impossível e, no entanto, é a estrita Verdade.
Vocês estão subjugados por seus sentidos, nesse saco.
Os sentidos são limitados e eles os limitam.
O Absoluto é Ilimitado, como a Luz.
Vocês não têm necessidade de sentido na Luz, porque a Luz É o sentido.
Vocês não têm necessidade de apêndices: vocês não têm necessidade de mãos nem de cérebro.
Deem-se conta do condicionamento que é o seu: vocês estão em um corpo perecível e imaginam
que há coisas (desse corpo, desse mental, dessa pessoa) que vão persistir.
 
É maravilhoso.
É, antes, um pesadelo.
Mudem de ponto de vista.
Parem de imaginar que há uma persistência qualquer do que quer que seja.
Lembrem-se do momento do acordar, pela manhã, quando não há, ainda, consciência do corpo, nem
pensamento: vocês são isso.
 
Questão: «do outro lado», haverá reagrupamentos por afinidades?
 
Mas vocês não têm necessidade de reagrupar-se do outro lado, uma vez que se comunicam além do
tempo e do espaço.
Vocês não estão atribuídos a uma forma, a qualquer limite, a qualquer percepção, tal como vocês os
concebem.
Portanto, se vocês querem reagrupar-se a todos os planetas, a todos os sistemas solares, a todas
as Dimensões, vocês o São, sem esforço, espontaneamente.
Não há qualquer movimento.
 
Questão: no momento da «partida», estaremos conscientes?

Mas não unicamente vocês estarão conscientes, mas vocês Despertarão.
É agora que vocês dormem.



É agora que vocês estão mortos.
 
No momento do que vocês chamam a Ascensão, vocês se tornarão conscientes.
Vocês não o estão, vocês creem estar.
Vocês sonham.
Vocês se projetaram em um saco, que apareceu um dia, que desaparecerá outro dia.
 
É, justamente, quando a ilusão desaparece que o Eu Sou aparece, em sua Glória e que o Absoluto
pode ser vivido como a Única e Última Verdade.
Portanto, vocês estarão conscientes do que vocês São, e não do que vocês acreditavam.
Se, contudo, o que vocês creem é mais forte do que a consciência do que vocês São, aí, haverá
descondicionamento.
 
Vocês sabem, desse lado, na encarnação, nada há de pior do que aquele que não pode ver ou não
quer ver.
Mas eu não falo de ver com os olhos, eu falo, sempre, da mudança de ponto de vista e de olhar.
A prova disso está nas questões.
Vocês imaginam, todos, uma solução de continuidade, mas nada pode continuar, uma vez que nada,
jamais, começou.
O que vocês querem que continue?
Aí está a consciência, não nas projeções e no sonho.
 
Questão: como você explica a necessidade de jogar jogos no computador e olhar filmes
para ocupar o mental?

Isso se chama o Eixo ATRAÇÃO-VISÃO.
É a falsificação, a sedução, o que é visto, o gozo imediato, o prazer imediato.
Não há outra solução que não a de não mais aderir e não há meio para ali chegar.
Então, vocês têm, é claro, drogas, vocês têm descondicionamentos, lugares especializados para
isso.
Deem-se conta do nível de condicionamento.
 
O que vocês São, Absoluto, que se envolve em um jogo ilusório, uma vez que é uma imagem.
Isso mostra, simplesmente, o medo, em um nível extremo.
 
E, aliás, os Anciões disseram: tudo o que existe aqui, aí onde vocês estão, é apenas construído
sobre o medo, sobre a falta, a ignorância.
Então, sistemas de conhecimentos foram construídos para cercar a ignorância, como para os
princípios de sedução, os filmes, os jogos.
 
E vocês queriam que isso continuasse?
Mas eu não tenho solução.
É preciso dirigir-se a uma pessoa que tem autoridade nisso, o que vocês chamam um médico, um
terapeuta.
Mas eu nada posso para aquele que faz isso.
Ele submeteu-se, ele mesmo, aos seus maiores medos, aqueles do desaparecimento da pessoa.
 
A única solução, aí também, a mais lógica, é não mais estar no ponto de vista da pessoa.
A que vocês dão corpo?
A qual desejo vocês sucumbem?
Com o que vocês se envolvem?
Olhem.
Ousem olhar-se.
Sem julgar-se, sem condenar.
Como vocês podem julgar ou condenar o que não existe?
É absurdo.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI agradece-lhes por sua Atenção, por sua escuta benevolente.
E vivamos um momento no Nada que, para vocês, é nada.
Mudem de olhar.
Façamos isso, juntos.
 
... Partilhar da Doação da Graça...



Bem, BIDI saúda-os.
Até breve.
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~ O FIM DOS TEMPOS ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes Eternas, eis que chegou o momento (enquanto Arcanjo da Relação, Embaixador do ex-

Conclave Arcangélico, Arcanjo da Relação e do Amor) de fazer, diante de vocês e com vocês, um balanço: um
balanço do que vocês realizaram, um balanço do que nós realizamos, com vocês.

Para isso, fazer um balanço necessita de definir o lugar de onde vocês partiram, e o lugar onde vocês se
situam, hoje, em relação a um objetivo e em relação ao que eu definiria, em um segundo momento, nomeado o

Fim dos Tempos.
Nós iremos considerar, muito além da sua função de Ancorador e de Semeador da Luz, além mesmo do seu
estado de Libertador, percorrer e desenhar um quadro que vai tentar mostrar-lhes, de maneira extremamente

precisa, pela minha Presença, pela minha Radiância e, é claro, pelas palavras, o que atua, nesse momento, em
meio à Humanidade, em meio a cada um, durante este período.

***

O conjunto da Humanidade foi confinado.
Isso pôde ser apresentado de diferentes modos.

Em todo caso, esse princípio de confinamento levou-os a experimentar a matéria, a sua matriz e o seu
confinamento, limitando-os e privando-os do que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

Dando-lhes, em meio a um sistema fechado, a experimentar, pela lei de Atração e de Ressonância, o princípio
(sem fim e sem porta de saída) da Dualidade.

Na realidade, tudo o que vocês conduziram sobre este mundo, todas as projeções de consciência que vocês
ali efetuaram, tudo o que vocês ali vivenciaram, ali foi inscrito sob a égide da lei de Ação e Reação, a tal ponto

que, mesmo em meio ao seu mundo, nasceram, de maneira totalmente artificial, leis ditas espirituais, em
ressonância e explicação com a lei de Ação / Reação.

Isso tem por nome Dualidade.
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E toda Consciência é ali submetida, quaisquer que sejam as suas ações.
E isso é um círculo que jamais pode ter fim.

Naturalmente, a maior parte dos ensinamentos religiosos, espirituais e filosóficos (eu diria mesmo a imensa
maioria) os faz aderir, sob uma forma ou outra (que isso seja no nível, até mesmo, científico, que isso seja no
nível do conjunto das religiões, que isso seja ao nível das novas espiritualidades), leva-os a considerar que, aí
onde vocês estão, era o resultado de uma série de erros ou de evoluções e que, se vocês aderissem às leis

desta Dualidade (às quais vocês estavam submissos), chegaria um dia em que vocês seriam libertados.
Certamente, em meio a este confinamento, alguns dos seus Irmãos e Irmãs conseguiram encontrar, de algum

modo, a Luz.
Que isso seja no Ocidente, no Extremo-Oriente, no Oriente ou ainda nos povos nativos, cada um empregando

o seu vocabulário, da sua cultura e dos seus próprios condicionamentos para exprimir as leis da Dualidade,
fazendo, de qualquer forma, um casus belli existindo no conjunto das humanidades, no conjunto das

Dimensões, fazendo-os espelhar um princípio de Liberação que não pode existir em meio à Ação / Reação.
Isso tem por nome Dualidade, que isso busque explicar as leis desta matriz e desta matéria, que isso seja nos
modelos filosóficos, espirituais, filológicos e ontológicos, jamais foi relatado o que quer que seja com relação

ao além e as outras Dimensões: no máximo, prometeram a vocês um paraíso, uma luz e uma leveza.

***

Alguns ensinamentos, além das tradições, conservaram, além da Ação / Reação e da Dualidade, um princípio
nomeado Unidade, presente por toda parte na superfície deste mundo, mas que, a cada vez que apareceu, foi
combatido, de maneira mais ou menos virulenta, pelo conjunto dos defensores da ortodoxia da Ação / Reação,

no nível social, no nível espiritual, filológico, filosófico e ontológico.
Que isso tenha sido o que vocês nomeiam, no Ocidente, os Cátaros, que vocês nomeiem isso o

ensinamento Sufi, que vocês nomeiem isso o ensinamento da Advaita Vedanta, e tantas outras correntes e
movimentos que demonstraram, à sua maneira, a possibilidade da Unidade, ou seja, uma espécie de

mecanismo visando limitar e fazer cessar a Ação / Reação.

***

O nascimento do que foi denominado Autres Dimensions permitiu a muitos Irmãos e Irmãs humanos, sobre o
conjunto deste planeta, descobrir um mecanismo particular, além do que poderia nomear manipulações de

energia (quaisquer que sejam os sistemas, quaisquer que sejam as aplicações ou as filosofias), levando-os a
viver expansões de Consciência denominadas Vibrais.

Refletindo, neste corpo no qual vocês estão, pelo aparecimento de uma série de marcadores, mas também
pela modificação da Consciência, realizando o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, o “Si”, a “Presença” e levando à

“Última Presença”.
 Isso foi conduzido sob a égide dos nossos intervenientes, mas também de outras maneiras, e

desvencilhando-os, de algum modo, da Ação / Reação e fazendo-os viver que existiam estados da
Consciência, em meio a este mundo, que não eram tributários nem de uma Ação / Reação, nem de uma

Dualidade, nem mesmo das leis da alma, tais como foram apresentadas, deliberada e voluntariamente, pelo
conjunto do ensinamento espiritual do 20º século, visando obstruir a possibilidade de Liberação.

***

Na realidade, mesmo em meio à Consciência, o princípio de Ressonância e de Atração se traduz pelo fato de
que ao que vocês aderem, ao que vocês pensam, ao que vocês sentem, ao que vocês provam e ao que vocês

vivem, de maneira geral, podia, de alguma forma, permitir uma evolução, um Despertar e, portanto, um
mecanismo de preservação da Ilusão, em última análise.

Em todos os tempos, pelo mundo, seres jamais tendo criado movimento, jamais tendo criado movimento
religioso ou espiritual, tornaram-se as Testemunhas vivas do acesso a outra coisa (que lhes foi longamente

comentado, explicado e demonstrado), nomeado, Absoluto, fazendo-os viver o que está além de todo estado,
fazendo-os sair da Ilusão de uma evolução, da Ilusão de uma realização, e da Ilusão de um Despertar, pelo

menos para aqueles de vocês que vivenciaram isso.

***

Dessa maneira, então, durante esse tempo, extremamente curto na escala da humanidade (representando,
simplesmente, desde os primeiros sinais, nomeados a Irradiação do Espírito Santo, no mês de agosto de
1984, e se traduzindo e se ampliando durante as Núpcias Celestes), agrupando-os, através da ideia e da

vivência da Vibração que devia conduzi-los.



E isso foi realizado, superou a adesão, o pensamento e a vivência da Dualidade (apresentada enquanto motor
da evolução em meio a este mundo).

Isso lhes permitiu libertar-se da maior parte dos ensinamentos, cujo objetivo não era outro senão mantê-los no
confinamento, em um conhecimento alterado, cortado da sua Verdade Final.

Esses indivíduos (assim é preciso nomeá-los, onde que eles estiverem) sabiam pertinentemente que cortando
a finalidade, eles mantinham um sistema de confinamento em meio a leis ditas de evolução, através do
conhecimento das leis da alma, através do conhecimento da Ação / Reação, nos níveis os mais sutis

denominados karma ou lei da alma.
Tudo isso tinha apenas um objetivo, era privá-los da eventualidade da Liberdade e da Liberação.

Deste modo, então, e desde muito pouco tempo, muitos de vocês passaram da Dualidade à Unidade, e por fim
se estabeleceram na Última Presença, ou além de todo estado, em meio ao Absoluto, fazendo de vocês

Liberados Viventes, Janis, assim como essa palavra foi empregada por BIDI.
Assim, portanto, o Fim dos Tempos corresponde a um número suficientemente importante de seres tendo

vivenciado o Si, o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, a Última ou Infinita Presença e, enfim, o Absoluto.
Esse número foi alcançado, resultando, antes mesmo da Presença do Absoluto, possível, para vocês, na

Liberação da Terra, confirmada pela Presença da Onda da Vida.
Muitos de vocês, desde esta época, desengajaram-se, então, desincrustaram-se no pensamento, na

Consciência, na emoção e no mental, de todo ensinamento falsificado, alterado, visando nada mais do que o
prosseguimento da matriz falsificada.

A Liberação da Terra, empreendida pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e, em particular, sob a
égide dos Nefelim e dos Elohim, tornou possível a fase final manifestada no início do seu ano de 2012, ou

seja, a Liberação da Terra e o aparecimento da Onda da Vida.
Dessa maneira, pôde se desenhar, em concordância com a Terra, a ruptura da matriz falsificada, de maneira

definitiva, tornando impossível o princípio do confinamento em meio à Ação / Reação e qualquer evolução que
apenas existia na cabeça desses indivíduos privados de Coração.

***

Hoje, o conjunto do que devia ser realizado, a título coletivo, e principalmente a título individual, por um número
suficientemente importante de seres, foi, por sua vez, realizado, afirmando, de maneira irremediável, o que nós

nomeamos, com vocês, o fim dos Tempos, tal como foi profetizado e anunciado, tanto por grandes Walk-
In como, sobretudo, por SÃO JOÃO, sob o ditado do CRISTO.

O que acontece, hoje, e o que irá lhes aparecer (como isso foi enunciado pelo Arcanjo MIGUEL) de maneira
cada vez mais evidente, em vocês como no exterior de vocês, vão levá-los a perceber que isso não era nem

um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a última Verdade que iria lhes permitir, quando a hora chegar, de
serem Liberados, por vocês mesmos, de todo confinamento, de toda adesão (em meio à Lei de Atração e de

Ressonância) a um princípio de Dualidade.
Esse número particular de seres humanos Liberados, tendo então estabelecido o seu Absoluto, torna possível,
como isso foi anunciado por MIGUEL, o seu retorno, de maneira flagrante, evidente, nos seus Céus e sobre a

Terra.
O resultado global é, portanto, uma ação de Liberação, desta vez, definitiva, tendo sido iniciada, desde muito
tempo, desde os primeiros inícios da falsificação, pelos Nefelim e pelos Elohim, que criaram as condições

propícias, naquela época.

***

Resta muito pouco tempo antes que o Fim dos Tempos realmente apareça para vocês, para o conjunto da
humanidade, como uma evidência flagrante que nada, nem mesmo aquele que desvia seus olhos, poderá

ignorar.
O seu papel de Libertadores da Terra, em meio a este Fim dos Tempos, é então ser Absoluto.

Em meio ao Absoluto, vocês não dão mais qualquer chance à ação / reação e, sobretudo, no nível dos
mecanismos da sua consciência, vocês escapam, de maneira definitiva, ao seu autocondicionamento, somado

a um condicionamento inicial e a um confinamento inicial.
O Fim dos Tempos significa o retorno à Vida Eterna.

Isso não é o fim da Vida, mas, efetivamente, o Fim dos Tempos, ou seja, da ilusão de um passado, de um
presente e de um futuro.

Isso resulta na restituição à sua integridade total, ao seu Estado de Ser, à sua Transparência, à sua Linhagem
Estelar, às suas Linhagens Estelares e à sua Origem Estelar.

Isso se refere, no momento, a um número certamente importante em relação aos objetivos que foram
cumpridos, mas, evidentemente, pequeno em relação ao conjunto da humanidade, dos seus Irmãos e das suas
Irmãs que ainda estão confinados, mantidos, artificialmente, pelo conjunto das emissões de mensagens dadas

pela Loja Negra.
Fazendo-os se espelhar em uma Idade de Ouro, fazendo-os se espelhar em uma evolução que existe apenas

na cabeça desses mesmos indivíduos.



A armadilha, que deveria ter sido fatal para um novo ciclo, foi arrebentada, pela sua ação, pela sua Liberação, e
pela evolução da sua consciência que é, de fato, apenas uma restituição à integridade e ao inicial do que vocês

Eram.

***

Portanto, o Fim dos Tempos não é o fim da Vida, muito pelo contrário.
Mas é o retorno à Verdadeira Vida, além de toda projeção de consciência, além de toda Ilusão, de todo

confinamento, de todo sofrimento e, sobretudo, de toda Dualidade e, até mesmo, de todo sentimento de
Unidade que, de fato, era apenas um espelhamento do ego e do orgulho.

Nós, com vocês, perfizemos as Núpcias Celestes.
Nós, com vocês, reintegramos, em vocês, as Chaves Metatrônicas, reabrindo à Unidade, ao Si, ao “Eu Sou”, ao

“Eu Sou Um” e, doravante, à Infinita Presença, ao Último, ao Absoluto (como diria BIDI: ao Parabrahman).
Dessa maneira, aqueles que tiverem persistido em aderir às leis da Dualidade serão submetidos a esta própria
lei de Dualidade, isso em relação ao que eles próprios aderiram, mantiveram, que é denominado, por eles, o

livre arbítrio, no qual não existe, justamente, qualquer liberdade, mas é apenas o reflexo da ação do ego ou da
alma voltada para a matéria.

Para vocês que (onde vocês estiverem sobre esta Terra) conseguiram engajar a Última Presença, ou se
estabelecer além de todo estado, Absoluto, isso não tem qualquer sentido.

Vocês sabem disso porque vocês o vivenciaram, além de toda compreensão, além de toda percepção, e
mesmo de toda Vibração.

Portanto, o testemunho a dar é simplesmente a sua Presença, além de toda palavra.
Do mesmo modo que, quando nós nos temos ao lado de vocês, e em vocês, nós trazemos o testemunho da

multidimensionalidade, da não separatividade, e do Fim Último dos Tempos.

***

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, total e irremediável, irreversível, da matriz falsificada que
vocês chamaram de mundo, assim como as suas experiências lhes deram a viver isso, pelo próprio fato da

privação dos seus direitos galácticos.
Isso terminou.

O conjunto do que não aparecia como evidente, para muitos Irmãos e Irmãs humanos confinados na Dualidade
da Luz (o combate do Bem e do Mal, o aperfeiçoamento da alma, o prosseguimento da experiência em

carbono com um princípio de evolução que não se tem), está, contudo, ancorado em uma grande parte da
humanidade.

Mas o choque da humanidade que irá se desenrolar agora dentro de muito poucos dias vai levar o conjunto
desses Irmãos e Irmãs a se desengajarem, como uma estratégia de sobrevivência, dos processos da

Dualidade.
O seu papel, naquele momento, é simplesmente estar instalado na Infinita Presença ou no Absoluto, a fim de

jogar, de algum modo, o último jogo em meio à matriz, destinado a apoiar a tomada de Consciência e o
basculamento da Consciência, além de todo estado, em meio ao Absoluto.

Entretanto, aqueles dentre os Irmãos e as Irmãs que, durante esse primeiro evento ou Advertência, não se
decidirem ser Livres, vocês ali nada poderão e nós ali nada poderemos, para eles.

***

O conjunto da Terra está Liberado.
Mais do que nunca, em meio ao que vocês São, não poderá existir a menor predação, o menor confinamento, a

menor lei senão aquela da Ação da Graça, do Amor, do Absoluto e da Liberdade.
O Fim dos Tempos não é uma destruição, mesmo se, para o olhar da personalidade, ele se tratar de uma

destruição total, e do fim de toda vida, em meio a alguma personalidade.
O que está chegando é a Ressurreição, a Vida Eterna, a Alegria, o Amor e a Felicidade.

Entretanto, o Comandante dos Anciãos especificou, já, desde alguns anos, que existiam duas humanidades
(ndr: O.M. AÏVANHOV).

Uma indo para o Absoluto (estabelecendo-se definitivamente em meio à Infinita Presença) e aqueles dentre os
seus Irmãos e Irmãs humanos que iriam recusar esta Liberação (vendo apenas destruição, caos e elementos

dramáticos).
Aquele que está estabelecido no Absoluto, aquele que vive a Última Presença, não pode, em caso algum

(como isso foi confirmado para vocês pelas Estrelas), ser afetado, de nenhuma maneira, pela ação dos Quatro
Elementos, no seu aspecto o mais original e o mais luminoso.



***

As linhas de predação chegam a ser quebradas, no que se refere ao que lhes havia explicado o Comandante.
Isso irá se traduzir, nos tempos que foram fixados pelo Arcanjo MIGUEL, pela destruição total de toda Ilusão, já
no nível da consciência, e, em seguida, no que será dado a perceber pelo conjunto dos sentidos, pelo conjunto

da mídia desta Terra.
O que lhes foi escondido será revelado, na totalidade.

Que isso seja no nível da consciência, que isso seja no nível dos fatos e mesmo em meio à história do
confinamento deste mundo.

A Terra e o sistema solar foram, então, Liberados de todo confinamento.
É tempo, de hoje em diante, de viver o Juramento e a Promessa, como foi enunciado pela própria FONTE.

E isso vai se desenrolar em um tempo eminentemente próximo.
O resultado será o choque da humanidade.

Através da instalação, de cada Irmão e Irmã humanos, na negação, na rejeição ou na aceitação, será
encontrada a Liberdade, a Liberação e a capacidade para escapar, de maneira instantânea, à lei de Ação /

Reação, permitindo estabelecer a Ação da Graça.
O Fim dos Tempos é isso.

Evidentemente, nada do que pode pertencer ao mundo da Ilusão (que isso seja as regras estabelecidas no
nível espiritual, moral, geofísico, político, econômico, quaisquer que sejam os setores da vida) poderá se

manter nesta Ilusão.
O choque da humanidade é, portanto, de qualquer forma, a Advertência dada pelo Arcanjo MIGUEL,

antecedendo a Liberação, final e total, do conjunto da humanidade.

***

Do seu posicionamento, no dado momento da Advertência, e, do mesmo modo, do seu reposicionamento, ou
seja, da aceitação da Liberdade ou não, entre a Advertência e o elemento final, irá resultar, como isso foi dito, o

seu destino: ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
Ser-lhes-á feito segundo os seus pensamentos, segundo as suas crenças, segundo as suas certezas,

segundo a sua vivência, desta vez.
Assim, o contexto da minha intervenção é uma última advertência de Amor, visando, especialmente, e lhes

pedindo para bem colocar, em vocês, o que significa a Liberdade, para bem colocar, em vocês, o que vocês
vivem, para bem colocar, em vocês, ao que vocês estão apegados, no que vocês são efêmeros e no que

vocês são eternos.
 Daí irá decorrer o seu choque da humanidade.

Daí irá decorrer a sua capacidade para serem Libertadores da Terra, na totalidade, nesses tempos que estão
chegando e que estão aí.

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, não de vocês, mas deste mundo, na totalidade, desta
banda de frequências denominada 3ª Dimensão Dissociada.

Não há, no sentido da Luz, destruição.
Só o olhar da personalidade verá ali, sempre mais, elementos de destruição.

***

O que está chegando é, realmente, a Liberação.
Só o olhar que vocês portam, segundo a sua consciência, poderia fazê-los ali ver outra coisa.

Se isso os faz ver outra coisa, será tempo, para vocês, fazer um exame Interior e ousar olhar, realmente, ao
que vocês estão apegados, ao que vocês se mantêm, em meio ao efêmero.

Na realidade, ninguém pode ser Eterno e manter algum efêmero.
Isso é o Fim dos Tempos.

Ele não pode ser, de qualquer maneira, de outra forma.
Deste modo, a sucessão dos acontecimentos (nomeados Advertência e Choque da humanidade) destina-se
ao conjunto dos Irmãos e Irmãs humanos, encarnados em um corpo de carne, tendo aderido a ensinamentos
falsificados (a pretexto de um mundo melhor, a pretexto do prosseguimento desta Dimensão), que irão se dar

conta, por eles mesmos, que houve o sentimento de uma falsa direção e a adesão a certo número de
ensinamentos, modernos ou antigos, tendo tido, na realidade, apenas um único objetivo: manter o

confinamento.
O conjunto das religiões, o conjunto dos ensinamentos espirituais, ditos novos, foram todos elaborados pela

mesma gama de indivíduos nomeados Arcontes, por aquele que se fez nomear Deus ou Diabo, já que se trata
da mesma entidade.



Não existe qualquer autoridade acima da Liberdade.
Não existe qualquer hierarquia, para o Absoluto.

Enquanto vocês se submeterem a uma autoridade (que ela seja suposta em pensamento, ou vivenciada por
contato), através dos ensinamentos alterados (entregues por seres de boa vontade sobre a Terra, mas não

tendo as estruturas adequadas para portar a Luz Vibral), tornar-se-á evidente que vocês podem,
instantaneamente, voltar, não a sua veste, mas a sua alma, para o Espírito e para a Verdade Absoluta.

Não haverá, de todo modo, qualquer possibilidade, em meio a este mundo, de manter qualquer verdade
relativa, adulterada e alterada.

***

Dessa maneira, então, os acontecimentos que irão se desenrolar, em vocês como no exterior de vocês,
participando da mesma Realidade, irão lhes mostrar, cada vez mais claramente, os seus apegos, os seus

medos, restando a esvaziar, e o que pode ainda frear o acesso à Liberdade.
Mas vocês não podem ser Livres, nas circunstâncias deste mundo, e manter qualquer realidade tridimensional.

A passagem de uma realidade tridimensional, dividida e separada, para uma Realidade tridimensional
Unificada, irá decorrer da escolha de muitos seres humanos, sobre esta Terra, de estar apegado a uma forma

corporal, a uma identidade, a uma função, qualquer que seja.
O que vai se apresentar a vocês, durante esta Advertência e este Choque da Humanidade, será, para aqueles

que não o vivenciaram, a última oportunidade de conscientizar o que é a Verdade, de se estabelecer na
Liberdade.

Ou de manter, de maneira artificial, o livre arbítrio em meio ao que é nomeado uma 3ª Dimensão Unificada, que
não vai mais existir, já que a ilusão não irá mais existir, tão simplesmente.

Assim, portanto, o Fim dos Tempos é o fim deste mundo, mas não é certamente o fim da Vida, já que ela é a
Ressurreição, a eclosão em meio à Liberdade.

***

O resultado global que nós obtemos, com vocês, é que o seu número é considerável, em relação ao tempo
anterior, na época do primeiro derramamento de Luz desta fase final (em 1984), e que vocês são inúmeros a
viver o Absoluto, ou a Última Presença, tendo literalmente desencravado de toda crença, de toda adesão, de

toda hipótese e, sobretudo, de toda falsificação.
Esse número é notável, e enquanto representante do antigo Conclave Arcangélico, e Embaixador do Amor, eu
sou o porta-voz da Liberdade, a fim de felicitar o conjunto da humanidade pelo que foi realizado, quaisquer que
sejam os obstáculos, de quaisquer indivíduos, e daqueles que os apoiaram, sabendo ou não sabendo disso.
Não pode existir, na Liberdade, a menor evolução, porque como vocês irão descobri-lo (se vocês não tiverem

descoberto), tudo já é perfeito, de toda Eternidade.
O filme ou o teatro no qual vocês estão é apenas um reflexo da Luz, uma projeção em uma tela.

É tempo, agora, de encontrar o que vocês São, de maneira Eterna, definitiva, na Alegria absoluta da
Consciência Liberada.

Cabe a vocês, agora, Vivê-lo.

***

Assim, o balanço é um balanço, sem qualquer contestação, levando-nos a felicitá-los, a nos felicitar, já que a
Luz recuperou seus direitos: aquele de ser Absoluto, aquele de não mais ser qualquer limite, qualquer corpo,

qualquer pensamento, qualquer identidade, qualquer objeto, qualquer mundo.
Eis o balanço, então, que eu posso esquadrinhar.

Vocês passaram, portanto, da dualidade inexorável deste mundo, à presciência e à vivência da Unidade, por
intermédio da Luz Vibral e do Amor.

Vocês descobriram o Si.
Vocês ativaram alguns estados de Consciência.

O conjunto desses estados de Consciência, assim como o que lhes foi comunicado, pela Onda da Vida e por
BIDI, e por nós mesmos, permitiu aproximá-los deste ponto Final, que será representado, em escala coletiva,

pela Advertência e pelo Choque da Humanidade.
Nós desejamos a vocês, nós, Arcanjos, e o conjunto da Confederação Intergaláctica, além deste balanço, um
bom Retorno em vocês, um bom Retorno na sua Eternidade, na Felicidade, na Morada da Paz Suprema, no

Absoluto, que é a natureza de todos e de cada um.
Já que todos e cada um apenas existem na tela do cinema, ou no palco do teatro.

***



***

Este foi, portanto, um balanço.
E este também foi, portanto, de alguma forma, uma notificação prévia.

Convidando-os, mais do que nunca, a olhar-se, não, para julgar-se, não, para culpar-se, não, para olhar se
vocês estão prontos ou não, mas para se olhar objetivamente, no que vocês ainda acreditam ser, e no que

vocês São, na Verdade.
Isso não é, propriamente falando, uma introspecção.

Mas, muito mais, o elemento que, através da Refutação do que pode fazer sofrer, e do que é ilusório, através
deste olhar e desta investigação, dadas as circunstâncias específicas (das nossas Comunhões, das nossas
Fusões e das nossas Dissoluções, ao lado de vocês), deve se tornar ainda mais fácil para vocês, como dizia

TERESA (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de setembro de 2012) (1), a chance, que não
é uma, de viver as Comunhões.

Viver as Vibrações foi, para vocês, uma oportunidade a nada comparável, de ser Liberado de todo
ensinamento e, sobretudo, de qualquer deus e de qualquer diabo.

***

A Luz é Una.
Todos nós somos Filhos da Lei do Um.

O princípio da Lei do Um é a Ação da Graça, é a ausência de compartimentagem, a ausência de confinamento,
a ausência de privação, a ausência de sofrimento, a Plenitude da Vida Una, a Plenitude do Absoluto.

Fazendo com que a Consciência se estabeleça em todas as Dimensões, em todos os Mundos, em todas as
formas, sem qualquer autoridade exterior, exceto a própria Inteligência da Luz, e o fato de ser atravessado,

permanentemente, por esse fluxo de Amor, nomeado, no momento, Supramental e Onda da Vida.
A partir do momento em que vocês estiverem restabelecidos no Supramental e na Onda da Vida, vocês

escapam ao próprio condicionamento do Si, e ao espelhamento do Si, voltando à Liberdade.
Olhem-se, em vocês, ainda uma vez.

Os acontecimentos são, e serão cada vez mais propícios, em escala coletiva, para fazê-los compreender, e
viver, a inutilidade de qualquer evolução.

É, aliás, lógico observar este mundo, hoje, onde vocês ainda estão, e compará-lo com o que podia existir em
alguns povos, ditos nativos ou originais.

Onde vocês veem algum progresso nisso, a não ser uma degradação e uma degeneração?
Quaisquer que sejam os progressos, denominados tecnológicos, quaisquer que sejam os ensinamentos
espirituais falsificados, convidando-os a uma nova Idade do Ouro, ou a uma liberação do seu karma, isso

apenas existe em meio às camadas mais baixas da consciência, confinada e amedrontada, ignorante da sua
própria natureza, enquanto elemento projetado em uma ilusão (ou seja, em um filme, ou em uma cena de

teatro), denominada pelos seus Irmãos e Irmãs humanos orientais: Maya.
É disso que vocês saem, e isso é agora.

***

Assim, eu lhes transmito o conjunto das minhas Bênçãos, o conjunto do que é possível estabelecer, para
vocês, em meio à minha Radiância e à Radiância de vocês, da nossa relação, da nossa ressonância, do nosso

Amor, da nossa Vibração e nosso Absoluto.
Eu os deixo, antes de realizar isso, ver se existe, em vocês, qualquer interrogação permanecendo.

Mas através do que eu disse, através das diferentes etapas que se sucederam, através das suas vivências,
vocês são agora capazes de se colocar, inteira e integralmente, a questão:

Vocês são esta identidade?
Vocês são esta pessoa?
Vocês são este corpo?
Vocês são esta vida?

Vocês são as interações que existem, entre vocês e os outros seres humanos que constituem o seu ambiente
(que ele seja familiar, profissional, afetivo, amigável, ou fraternal)?

Eu lhes dou então a palavra.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Bem amados Filhos do Um e Luzes Eternas, dessa maneira, então, estabeleçamo-nos, juntos, na Lei do Um,
na Radiância e na Ressonância da Liberdade Eterna, do Absoluto e da Última Presença.

Vocês em mim, eu em vocês, na mesma Luz, na mesma Verdade.
Eu sou o Arcanjo ANAEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou cada um de vocês, e eu sou ANAEL.
Vocês São, vocês mesmos, cada Um do outro.

Na Graça do Amor, no Absoluto da Verdade, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Até mais tarde.

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

1 – TERESA DE LISIEUX (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8328.html

06 de setembro de 2012
(Publicado em 06 de setembro de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Bem, BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e vamos trocar.

Então eu os escuto.

Questão: como efetuar uma refutação eficaz sem que o ego encontre estratégias para evitar a instauração da
mudança de ponto de vista que isso possa implicar?

O princípio da refutação consiste simplesmente em refutar, como eu disse, o que é efêmero.
Dirija-se ao seu ego e pergunte-lhe como ele pode ser capaz de manter-se além do Efêmero.

Qual é a persistência dele para além do que é chamada a morte?
O que resta dele?

Fazê-lo capitular não é renegá-lo.

O princípio da refutação, nesse caso, aplica-se exclusivamente à noção de Efêmero. Qualquer que seja o ego,
qualquer que seja sua potência, qualquer que seja o saco de alimento, qualquer que seja o mental, ele desaparecerá,

a um dado momento.

Ver claramente e ver isso é um grande passo para a Libertação.
O ego apenas mantém-se pelo princípio de uma crença, que é a persistência dele para além do desaparecimento do

saco mental e do saco de alimento.
Assim que isso é aceito pela consciência, o ego não pode, e cada vez menos, interferir no caminho da própria

consciência, para conduzir à a-consciência.

Assim, portanto, fazer aceitar ao ego seu princípio de não permanência é um passo essencial.
Isto não deveria colocar problema.

Basta, simplesmente, rememorar-se, assim como aponta o fim de seu nariz, que ele é efêmero.
A aceitação do efêmero do ego é, pela própria essência, o caminho real que permite desmascarar o que é Eterno.

O ego não pode desaparecer enquanto os sacos estão aí.
É, simplesmente, essa mudança de olhar e de ponto de vista, que nada tem a ver com uma compreensão ou uma

aceitação intelectual, mas, efetiva e realmente, o que isso quer dizer.
Isso depende de onde você se coloca.

Você se coloca no ego?
Lembre-se de que a característica essencial do ego é esse lado efêmero que se crê Eterno.

A partir do momento em que a refutação vai pôr o dedo e a consciência nessa noção e nesse princípio de efêmero,
então, isso deixa lugar, inteiramente, ao que você É.

Toda identificação a um efêmero, qualquer que seja (seja em uma relação, em uma profissão, em uma interação
social), é efêmero.

Fazer aceitar isso não é nem uma imposição nem uma negação, mas participa, efetivamente, do princípio da
refutação.
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O que há a refutar (e, sobretudo, hoje) é o que é efêmero porque, como lhes dizem os Anciões, as Estrelas, os
Arcanjos, o que é efêmero sempre tem um fim.

O que é efêmero?
É o mundo, que é apenas uma projeção, uma excrescência do mental.

Ele existe, por princípio, apenas pela presença da interação entre as próprias ilusões.
Atualizar isso é já extrair-se a si mesmo, do princípio de adesão a um efêmero.

Não mais aderir ao efêmero, não é rejeitá-lo: nada há a rejeitar.
A refutação não é uma rejeição, mas uma compreensão – real, total, inevitável – da diferença entre o efêmero e o

Eterno.

Questão: A etapa após a refutação é o esquecimento de Si?

Esquecer-se de si mesmo, é o melhor modo de mudar de ponto de vista.
Eu o lembro de que toda a pessoa, sobre esta Terra, é efêmera.

Quando ela desaparece, estritamente nada resta, a não ser suas obras (inscritas em uma memória, em uma história),
mas que não concernem, de modo algum, à consciência.

Mesmo o maior dos compositores de música não existe mais.
O que existe é o que é nomeada sua obra, porque ela é retomada como um elemento de memória para todos aqueles

que dela se servem.
Mas essa memória jamais é viva.

Do mesmo modo, quando eu pronunciei essas palavras «esquecer-se», é realmente esquecer-se.

Enquanto nos mecanismos de sua vida, você é identificado a si mesmo, você não pode ser Absoluto.
Toda identificação é uma trapaça criada pela excrescência nomeada mental.

Excrescência que cada um mantém e que é nomeado o mundo, com um objetivo de melhoria.
E, como vocês veem, não pode existir melhoria de qualquer Ilusão, porque a ilusão automantém-se, devido mesmo à

trapaça, ou seja, crer-se permanente.

O que pode representar, para aquele que morre, a persistência de uma obra, qualquer que seja?
É a manutenção da memória, a manutenção das obras, que mantém a própria ilusão.

Esquecer-se de si mesmo, é não ser joguete e não mais ser joguete de qualquer jogo, de qualquer interação.

Eu repito, isso não quer dizer pôr-se em uma caverna ou pôr fim a esse saco.
É simplesmente deixar esse saco agir como tal, mudando de olhar: vê-lo agir, aí está o verdadeiro desapego.

Desapego mesmo em relação a uma obra, porque qualquer que seja a obra, se há esse desapego, ou há ego e há
desinteresse, ou não há ego e a obra criar-se-á de qualquer modo (pelo gênio ou pelo dom, qualquer que seja).

É a implicação na ilusão, de apropriar-se da obra como continuidade de uma personalidade, que mantém os laços.

Vocês devem, como foi dito, estar desapegados do próprio fruto de suas ações.
Isso não quer dizer não mais agir, mas estar lúcido nessa ação.

Esquecer-se é não mais colocar-se no interior da excrescência e do saco.
Contudo, a excrescência e o saco não desaparecerão, mas é a consciência, em um primeiro tempo, que passa do

limitado à Infinita Presença, que permite – mais facilmente, eu diria – o estado de Absoluto: Parabrahman.

Enquanto vocês estão apegados a uma noção de posse, a uma noção de predação, como dizia o Comandante, vocês
não podem ser Livres.

Como foi dito, aquilo a que vocês se têm, tem a vocês, qualquer que seja aquilo a que vocês se têm.
Isto faz apenas ilustrar o princípio da lei de Atração e de Ressonância.

Como vocês podem ser Livres tendo-se ao que quer que seja?
Isso não quer dizer tudo dar.

Isso não quer dizer desembaraçar-se de tudo ao que vocês se têm, mas, efetivamente, não mais ali ter-se.
Será que quando vocês não se têm mais a uma pessoa, um objeto, uma posse, será que isso desaparece?

Obviamente que não.
Mas o resultado é estritamente ao oposto entre o fato de ter-se a algo e de não mais ali ter-se.

Não lhes é pedido, no princípio da refutação ou do esquecimento, para fazer desaparecer tudo o que está sob seus
olhos, mas, efetivamente, estar lúcido do que os tem, e que de fato, vocês creem ter.

Aí está a grande diferença.
O ego vai crer que é preciso mudar de profissão, abandonar toda atividade.

Jamais foi dito isso.
Isso é o ego que os faz crer.

Vocês devem estar desapegados do fruto de suas ações, quaisquer que sejam, porque eu os lembro de que há o que
foi nomeado uma Inteligência da Luz.

Portando uma Intenção e uma Atenção, se vocês estão Abandonados à Luz, se vocês Abandonam o Si, a simples
Intenção permite a concretização.

Mas vocês não são mais afetados, nem no bem, nem no mal, pelo resultado de sua ação.



Esta tomada da distância é o resultado da refutação ou do esquecimento de Si. Enquanto vocês se têm ao que quer
que seja, concernente à sua identidade que é efêmera, vocês se enganam.

Enquanto vocês creem que estão em um caminho, vocês se enganam a si mesmos.
Crer que há um caminho é, já, pôr uma distância, é inscrever um objetivo no efêmero de sua vida.

O que vocês São não tem necessidade de objetivo, não tem necessidade de caminho, mas tem, simplesmente,
necessidade de ser reconhecido.

Aí está a refutação.

Jamais lhes foi pedido – exceto por seu ego – para abandonar quem quer que fosse ou o que quer que fosse, mais
que não vocês mesmos.

É isso que permite a Infinita Presença e desembaraçar-se de tudo o que é ilusório e efêmero, como elemento que os
mantêm na ilusão.

É o ego que vai fazê-los crer que vocês não podem mais ter-se a um objeto ou a uma pessoa, e que cria o sentimento
da falta ou o medo da falta.

Quando vocês são o que vocês São, isso não pode mesmo aflorar-lhes, nem mesmo tocá-los.
Aí está o real desapego e não naquele que irá fechar-se em uma caverna.

Ele estará ainda mais apegado do que os outros: à sua caverna.
É um erro.

Questão: Poderia dar indicações práticas para viver o esquecimento de Si?

O esquecimento de Si é não mais ver as coisas de maneira projetiva.
Nada mais possuir permite tudo possuir e ser tudo.

Enquanto há, como eu disse, uma projeção, uma apropriação do que quer que seja, vocês não são Livres, porque
toda apropriação, mesmo a mais agradável, remete-os, necessariamente, ao efêmero.

Enquanto vocês creem que há um caminho, enquanto creem que há um corpo, enquanto creem que há chacras,
enquanto creem que há um Kundalini, vocês não superaram o efêmero.

Como eu disse, o que se torna seu Kundalini quando esse corpo não existir mais?
O que se tornam os seus chacras quando vocês morrem?

Como podem vocês reivindicar uma Liberação qualquer, em relação à abertura do que quer que seja, uma vez que
vocês estão além do fechamento e da abertura?

É o ponto de vista que é preciso mudar.
Sair de si mesmo não é recusar a vida, mas é compreender e apreender o sentido do efêmero.

Quando a consciência desaparece, quando esse corpo desaparece, quando esse saco mental desaparece, será que
vocês desaparecem?

A questão principal está aí.
O que é que desaparece e o que é que resta?

Coloquem-se a questão.

Uma coisa é certa, é que quando vocês dormem ou quando morrem, o mundo desaparece, totalmente, para vocês.
Aí se situa a verdadeira aproximação da refutação e do esquecimento.

Tudo ao que vocês se têm, mais cedo ou mais tarde, tê-los-á.
É inevitável, devido mesmo à lei da Atenção e da Intenção.
Porque aquilo ao que vocês se têm procede de uma marca.

Essa marca de posse ou de apropriação foi nomeada linha de predação.
Enquanto a mínima linha de predação existe, vocês não podem ser Livres.

É uma ilusão e uma trapaça.

O único modo de ser Livre é estar desapegado.
Mas desapegado não quer dizer renegar ou fechar-se em lugar algum: é ver claramente as coisas.

E isso se junta à refutação de tudo o que é efêmero.

Esse corpo é efêmero, essa pessoa é efêmera.
O que vocês São é Eterno.

Vocês devem, portanto, distanciar-se do que é efêmero.
Isso volta a perguntar-se: quem comanda em vocês?

Quem dirige em vocês?
Quando vocês compram um veículo, ele lhes pertence, mas jamais viria ao Espírito identificar-se a esse veículo.

É preciso agir do mesmo modo com tudo o que vocês creem possuir, e isso, em todos os níveis.
Mas jamais lhes foi pedido para deixar marido e mulher, ou filho: é uma inépcia, é um absurdo.

O apego resulta diretamente do efêmero.

Questão: Qual é a relação entre Atenção/Intenção e Atração/Ressonância?

A Intenção precede a ação.
Quando vocês agem, nesse saco, vocês definem uma Intenção.

O problema é que vocês se identificam a essa intenção: casar-se com tal pessoa, ter sucesso em tal atividade, tal



profissão ou tal relação.

A Atenção é isso para o que vocês se dirigem, em consciência, para levar a efeito uma Intenção e uma Ação.
Daí decorre a Atração e a Ressonância.

Mas a Atração e a Ressonância podem ser oriundas, justamente, da Atenção e da Intenção, mas vão depender
também da qualidade de sua Atenção e de sua Intenção.

Abandonando-se à Luz, Abandonando o Si, é preciso definir uma Atenção e uma Intenção, não mais sentir-se
concernido e deixar trabalhar a própria Vida.

A Vida agirá sempre melhor do que o ego: é uma característica fundamental.

A Atração e a Ressonância vão manifestar, na ilusão, aquilo a que se opuseram ou ao que vocês projetaram uma
Intenção e uma Atenção.

Mas, em definitivo, qualquer que seja o tipo de resultado (quer ele preencha suas expectativas ou esteja ao oposto de
suas expectativas), vocês não devem ser concernidos nem por um nem pelo outro.

Enquanto vocês se sentem concernidos, vocês se colocam, irremediavelmente, do lado do efêmero.
O Observador não é, absolutamente, concernido pela direção de um resultado.

Ele grava simplesmente, como a câmera, o que se desenrola.
Será que o funcionamento da câmera é afetado pelo cenário?

Felizmente não.

E vocês, como Observadores, se são afetados pelo resultado, vocês não são Livres.

A câmera filma, sem perguntar-lhes sua opinião.
O Observador olha.

Colocar-se ao nível do Observador é, já, sair da Ação/Reação, da Dualidade e não mais estar submisso ao que quer
que seja da relação a esse mundo.

Não há outro modo de ver a Ilusão desse mundo.

Existe um momento observável, no qual o próprio Observador – ou a câmera – desaparece.
O que acontece naquele momento?

Nada mais é gravado.
Não há mais o mundo, não há mais o Observador: há o Absoluto.

Enquanto vocês persistem na observação, enquanto persistirem na Ação/Reação, vocês não podem ser Livres.

As leis da Ação/Reação, as leis do Observador e do Absoluto nada têm a ver um com o outro, mesmo se o Absoluto
compreenda tanto o Observador como a cena de teatro.

Todo apego a um Eu, a uma observação, a um resultado, coloca-os na distância do que vocês São.
É o ego que crê, sempre, que há um objetivo a atingir, um caminho a percorrer. Enquanto não vocês não veem isso

claramente, vocês não podem ser Livres.
Pode dizer-se que vocês não podem reivindicar a Liberdade e conduzir-se como seres que impedem a Liberdade.

Em resumo, a sede de Liberdade e de Liberação afasta a Liberação, porque essa própria sede põe uma distância que
não existe, exceto para o ego.

É um estratagema do ego ou do Si.

Questão: Qual é a diferença entre Infinita Presença, Última Presença e Absoluto?

A Infinita Presença e a Última Presença são o que pode ser chamado, do ponto de vista da Unidade, do Si, como um
momento de um basculamento, no qual a consciência prepara-se para diluir-se e para desaparecer, ela mesma.

O Absoluto desidentifica-os de um corpo, de um mental, de uma identidade, de um mundo.

Eu os lembro de que nada pode ser dito do que vocês São, porque dizê-lo é já sair daí.

Aquele que vive Absoluto, sabe-o instantaneamente, porque ele não é mais identificado ao que quer que seja, nem a
esse mundo, nem a um corpo, nem a um saco mental.

Mas esse Absoluto com forma sabe que esse corpo deve viver e efetuar sua experiência, mas ele não é afetado, de
maneira alguma, pelo que quer que seja.

Ele é realmente Livre, o que quer que aconteça a esse saco, o que quer que aconteça a esse mundo.
Se vocês são afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mental, a essa identidade ou a esse mundo, vocês

não são Livres.

Quando vocês são Livres, vocês sabem instantaneamente, porque reencontram sua natureza, Real e Eterna.
Enquanto vocês se põem a questão, é que vocês ali não estão, porque a Liberdade não pode ser possuída, de

maneira alguma.
É algo que já está aí, que jamais se moveu e que não se moverá jamais.

São vocês que se afastaram dela.

Pouco importam as razões, porque mesmo encontrar a razão, nada resolve.



Explicar como funciona um órgão, nada resolve, mesmo se se possa ali aportar uma solução ou uma terapia.
Isso continuará da ordem do Efêmero porque esse órgão desaparecerá, ele também, no momento em que esse corpo

desaparecer.
Esse saco de alimento nutrirá a Terra, o que quer que vocês pensem.

Questão: Poderia redefinir o que é a Última Presença e a Infinita Presença?

Mas eu acabo de fazê-lo: é o momento em que a consciência sente seu próprio desaparecimento.

É o momento em que a consciência do Si – dita realizada – bascula.
Se posso exprimir-me assim, é o momento em que o espectador que olha a cena de teatro, apercebe-se de que ele

pode levantar-se de seu lugar, sair do teatro e ver que ele sempre esteve ali.

Isso não é uma definição, é uma localização.
Enquanto você é tributário de definições, você se afasta.

Nenhum conceito mental, nenhuma explicação – científica, religiosa, mística – pode dar conta do que você É.
É tudo isso que, justamente, convém soltar.

Querer apropriar-se do que você É, é impossível.
Querer compreender o que você É, é ainda mais impossível.

Só aquele que é Absoluto, vive isso.
Não pode existir qualquer dúvida para aquele que é Absoluto, porque ele sabe que ele É, que ele existe, para além de

qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer mundo, de qualquer forma, de qualquer Dimensão.

Enquanto há uma vontade de compreensão ou de posse ou de explicação, você permanece na limitação.
É justamente o momento em que você decide abandonar todos os conceitos, todas as identificações, todas as

concepções e todas as projeções, que você pode realmente sair do teatro.

Enquanto você está no teatro, não terá qualquer resposta, tanto para o espectador (ou Observador), como para
aquele que crê desempenhar um papel.

O Absoluto é a-consciência.
É por isso que eu tomei o melhor exemplo: é o momento em que há sono sem sonho. Onde você está naquele

momento?
Quem é você naquele momento?

Quem pode responder a isso?
Enquanto existe uma pessoa é impossível responder.

É preciso soltar tudo e, eu repito, não se enganem sobre o sentido da palavra «soltar».
Trata-se simplesmente de soltar tudo aquilo a que você se têm.

E sair de toda identidade, de toda identificação, de todo papel, de toda função, de toda questão.

Nada se pode dizer sobre o Absoluto, mas aquele que vive o Absoluto não é mais condicionado, nem pelo mundo,
nem por uma forma, ele compreendeu a fraude, não como explicação, mas ele concebe e vive o fato de que, mesmo a

consciência do Si, é uma trapaça.
Mas, para isso, é preciso mudar de ponto de vista, mudar de olhar, esquecer-se de toda definição de Si ou do mundo.

Em outras terminologias, poder-se-ia chamar isso a Renúncia, mas não a Renúncia para ser fechado ou para ser
justamente nunca mais fechado no que quer que seja.

Ora, enquanto existi uma forma, uma Dimensão, um sol, um planeta: há uma forma. Vocês não podem, nem com o
ego, nem com o Si, apreender isso.

No máximo, o Si percebe a ilusão temporal, mas não resolve, de modo algum, a ilusão espacial.
O Absoluto não está nem no espaço, nem no tempo, nem mesmo localizado.

Questão: É agradável ser Absoluto?

Esse gênero de questão não tem lugar de ser.
Para aquele que é Absoluto, mesmo em uma forma, a palavra «agradável» nada representa.

Tudo o que sai de um tempo, tudo o que sai de uma forma e de um espaço, vive o que foi nomeado, pelas Estrelas:
Shantinilaya.

É bem mais do que agradável ou desagradável: é a Verdade, a única.
A noção de agradável remete a uma emoção do corpo de desejo.

Nenhum qualificativo pode mesmo tentar aproximar-se de Parabrahman, mesmo com uma forma.

Mesmo a expressão Shantinilaya, com a palavra Morada, é, para vocês, muito limitadora, porque não há Morada, nem
onde morar.

Mas a expressão é certamente aquela que é a mais próxima dessa Verdade.
Eu havia nomeado isso, quanto a mim, os Pés do Senhor.

Mas, aí também, não há pés, nem Senhor.
É uma metáfora.



Porque enquanto uma forma existe, é preciso efetivamente que essa forma possa – pela via metafórica, imaginada,
figurada, de algum modo – tentar traduzir o que é Parabrahman, de que nada pode ser dito.

Mas, eu repito, aquele que ali está sabe, porque vocês reencontram sua natureza Real, não antes.
Mesmo o Si (se posso exprimir-me assim), em relação ao Absoluto, é uma trapaça.

É uma autocontemplação, uma autossatisfação, que não tem qualquer sentido, saído do efêmero.

O que se torna a Realização quando a pessoa não está mais aí?
O que resta?

Nada, absolutamente, exceto a história ou a memória, que será, em seguida, transformada, é claro.
O Absoluto não é nem agradável, nem desagradável: é a essência da Verdade.

Questão: Entre a consciência na personalidade e a a-consciência no Absoluto, o que é contínuo e o que é
descontínuo?

Mas a consciência da personalidade é descontínua.
A única coisa contínua é o que jamais se moveu: é o centro de todo centro, presente em todo ponto.

Só o movimento é existência, projeção, exteriorização, tomada de forma, qualquer que seja a Dimensão.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não depende de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer Dimensão, de qualquer forma, de qualquer

apropriação, de nada do que pode ser conhecido.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.
Vocês não podem imaginá-lo no fim de um caminho, porque não há caminho, não há estrada.

Há o que É, antes que essa excrescência, esse saco de alimento, esse saco mental aparecesse: é o que você É.
Todo o resto é descontínuo, efêmero, ilusório, enganador.

Não existe, para o Absoluto, qualquer representação possível, porque toda representação – qualquer que seja o
suporte dela – é ilusória.

Como eu disse: tente reencontrar o que você Era antes mesmo que o sentido do «eu» aparecesse, antes dos três
anos.

Naquele momento, isso não será uma lembrança, nem uma reminiscência, mas a Verdade.

Não se esqueça de que todo conhecimento nesse mundo é ilusório.
Como eu disse: todo conhecimento é autossatisfação, ignorância.

O único verdadeiro conhecimento consiste em reconhecer que o conhecimento, tal como vocês o chamam, é apenas
uma ignorância, porque aquele que é o Jnani sabe, pertinentemente, o que ele É e ele vê o jogo ilusório de todos os
sistemas de conhecimentos – científicos, morais, sociais, psicológicos – nos mecanismos íntimos desse saco, como

desse saco chamado Universo.
É uma ilusão.

Vocês não podem compreender isso, vocês não podem apreender.
O único modo é a refutação: extrair-se de todas as ilusões, sem rejeitar.

Refutar não é renegar.
Refutar é ver além do que os olhos dão a ver, além do que o mental compreende, além do que a própria consciência

pode viver.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser a-conscientes.
A consciência é uma projeção.

A consciência – disseram-lhes – é uma Vibração.
O Absoluto não é qualquer Vibração, assim como ele não é qualquer consciência.

É Parabrahman, é anterior à criação desse mundo, como desse corpo, como de toda Vida.
Aí está a verdadeira Vida.

Aquele que sabe e descobre que ele jamais se moveu, que ele sempre esteve aí; para isso, é claro, é preciso sair de
todo efêmero, no sentido de «sair» que é extrair-se de todas as ilusões.

Mas toda vontade de ação contra a ilusão mantém a ilusão.
É por isso que não pode haver qualquer caminho.
A própria concepção de um caminho é uma ilusão.

Será que vocês colocam a questão, quando dormem, do que vocês São?
Será que resta algo ao nível do efêmero, desse sono sem sonho?

Mesmo aquele que é Turiya mantém a ilusão, mesmo no Samadhi, porque ele recusa apagar-se: ele quer manter uma
perenidade no que é ilusório.

É impossível.
Apenas reencontrar o que você jamais deixou, o que você É, para além de toda forma e de todo mundo, libera-o.

Todo o resto confina-o em níveis, como se pode dizê-lo, mais ou menos agradáveis.

Questão: Por que o Absoluto permitiu todas essas experiências mais penosas?

Mas ele nada permitiu.



Ele É, de toda Eternidade.
Toda experiência, mesmo penosa, é efêmera.

São os mecanismos da própria consciência que criam a exteriorização, a projeção, a ilusão.
Enquanto você crê que é penoso, você ali está submissa.

O Absoluto não é concernido nem pelo penoso, nem pelo leve.
Ele contém tudo, ele suporta tudo, mas ele não é concernido.

É a consciência que é concernida.

Questão: Qual é a natureza da Consciência em relação ao Absoluto?

Mas eu acabo de dizê-lo: é uma projeção, em uma forma ou em um espaço, em um tempo ou em uma Dimensão.
É uma experiência.

Mas o Absoluto não se importa com a experiência: ele jamais se moveu.
Você não pode definir o Absoluto, nem mesmo tentar defini-lo em relação à consciência.

Enquanto há consciência, há ilusão.

O Absoluto não se apropria, e eu posso mesmo dizer que ele não se descobre, uma vez que ele sempre esteve aí.
É você que se afastou dele.

Enquanto há consciência – limitada ou ilimitada – há identidade, há projeção, há agradável e desagradável, há
experiência, há tempo, há espaço, há Dimensão.

Mas, o Absoluto não é concernido por isso.

Enquanto você crê ser uma identidade em uma pessoa, você está apegada a esse corpo, você está apegada a essa
consciência.

Aquele que é Absoluto é Liberado de todas as suas crenças, de todas as suas experiências, de todas as suas
ilusões, as dele como aquelas dos outros.

O Absoluto não é nem uma criação, nem uma re-criação, nem uma des-criação.
Ele não é concernido pelo movimento, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela consciência.

Ser Absoluto em uma forma, é o momento no qual não existe mais percepção, mais concepção, mais qualquer sentido
da mínima identidade, nem da mínima palavra.

Aquele que o vive, sabe disso.
Em momento algum ele pode duvidar disso.

Porque ele reencontrou o que jamais perdeu e o que ele sempre foi.
Só a consciência brinca de querer compreender ou de querer viver algo.

Enquanto existe essa vontade de viver algo, há uma distância que é colocada, também ilusória, mas que é vivida
como real pela consciência; quer ela seja dividida ou Unificada.

É preciso fazer cessar todo «eu», toda identidade, toda experiência.
Não interrompendo, porque se você interrompe – por uma vontade qualquer – a experiência, você a reforça, em outro

tempo, em outra forma.

Questão: Se a consciência é projeção, ela é uma projeção do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode projetar-se, uma vez que é Absoluto.

Questão: De que a consciência é, então, a projeção?

Dela mesma.
Da Fonte.

Da Unidade.
O Absoluto não é concernido por qualquer consciência.

Só aquele que ali está sabe disso.
Porque não há mais qualquer dúvida, não há mais qualquer questão, qualquer interrogação.

Ele não é mais localizado a uma consciência, a um corpo, a um mundo, a uma Dimensão, a um estado ou ao que quer
que seja.

O problema é que a consciência – qualquer que seja, separada e dividida, como Unificada – definir-se-á, sempre, em
relação a ela mesma, em relação a uma percepção, em relação a uma concepção, em relação a uma vivência.

O Absoluto não é concernido por isso.

Só aquele que se extrai de toda manifestação, de toda consciência, de toda projeção, de toda identidade, de todo
mundo, de todo tempo, de todo espaço (em suma, de tudo o que pode ser reconhecido ou conhecido), é Absoluto.

Mas, enquanto você permanece na consciência, a sua, qualquer que seja (Unificada ou dividida), o Absoluto
permanece-lhe inacessível.

E, no entanto, é o que você É.

Questão: que são a Fonte e a Unidade em relação ao Absoluto?



O Absoluto contém – se posso exprimir-me assim – a Fonte e a Unidade.
Mas a Unidade e a Fonte não são o Absoluto.

Eles são uma emanação dele, uma conscientização, uma localização, no espaço, nas Dimensões.
Mas o Absoluto não é um espaço, nem um tempo, nem uma Dimensão.

Você não pode apropriar-se dele, nem em conceito, nem em percepção, nem em Vibração.
É, justamente, quando tudo isso cessa que você É Absoluto.

Questão: Em que o Absoluto teria «necessidade» de emanar?

Mas o Absoluto não tem necessidade de nada, uma vez que ele É, de toda Eternidade!
Ele sustenta a emanação, ele mesmo.

Ele não é a Fonte, ele não é a Unidade, mas ele o permite, pelo que ele É (não por uma ação).

Enquanto há ação, há tempo, espaço, Dimensão, identidade.
Mas nada de tudo isso é Absoluto.

Você não pode compreender o Absoluto.
É a partir do instante que você aceita que nada há a compreender, nada há a apreender, nada a experimentar, nada

a conscientizar-se, que você É Liberado.

Questão: Como o Absoluto pode aparecer ou revelar-se a um momento mais do que em outro, sabendo que o tempo
não existe para ele?

Mas o Absoluto não tem que aparecer, uma vez que ele sempre esteve aí.
Como é que ele poderia aparecer?

Nem revelar-se.

É sua consciência que está afastada dele ou que se crê afastada. Eu repito, o Absoluto não é uma experiência, não é
nem um tempo, nem um espaço, nem um estado.

Aquele que é Absoluto sabe disso.
Porque toda projeção, toda consciência, toda identidade, todo tempo, todo espaço, desaparece, porque efêmero.

É o momento em que não há mais qualquer percepção.
Este momento não é um momento porque, vivendo-o, você se apercebe que isso sempre esteve aí.

Como poderia ser de outro modo?
Não há um momento no qual algo se desvenda, no qual algo aparece.

É um ponto de vista exterior.

Esta a-consciência desvenda-se a você no momento em que toda consciência cessa, toda identidade cessa, toda
forma cessa, o mundo cessa: o que a personalidade chamaria o neant.

O que a consciência da Unidade, ou o Ser Realizado não pode ver, porque ele banha na Luz.
Mas banhar na Luz não é Ser a Luz.

É ainda uma tomada de forma, é ainda uma identidade.

Esse estado além de todo estado, Parabrahman, Absoluto, Liberado Vivo, está presente de toda Eternidade; não se
importa com a Fonte, com uma Dimensão, com uma forma, com um corpo ou com uma consciência.

É o que voce É.

Mas você não pode apropriar-se do que você É.
Você não pode ver o que você É.

Você não pode compreender o que você É.

Eu repito que não há outro modo de ali chegar que não a refutação, o Abandono do Si, o que eu nomeei «esquecer-
se de si mesmo».

Você não pode estar localizado ou identificado, e Ser Absoluto.
E, no entanto, é o que você É, de toda Eternidade, de todo tempo, de todo espaço, de toda Dimensão, para além de

todo corpo.

Aquele que é Absoluto não o vive como experiência ou como estado.
Ele o vive como a única Verdade, bem além de sua pessoa, bem além desse mundo, bem além de sua própria

consciência.

Questão: A refutação seria aceitar o inaceitável para bascular alhures imediatamente?

Mas não há alhures: é uma ilusão da própria consciência, do ego que tem medo. Porque o ego vai chamar a isso o
neant.

Ele vai chamar o Absoluto: absurdo.
Porque a consciência apenas pode definir-se através de uma projeção, de uma identidade, de uma Dimensão, de

coordenadas precisas.



Não há alhures.
Vocês não podem, de maneira alguma, representar o Absoluto.

Enquanto existe uma vontade de representação, de comparação, de identidade ou de identificação, vocês se
enganam a si mesmos.

Lembrem-se: o que se torna esse saco de alimento quando ele desaparece?
O que se tornam seus pensamentos quando o saco mental desaparece?

Vocês sabem?
Vocês não podem saber e, no entanto está aí.

Isso sempre esteve aí, independentemente desse saco, independentemente desse mundo, independentemente desse
universo.

Questão: Os Anciões, as Estrelas, os Arcanjos têm, no entanto, uma identidade?

Não há qualquer identidade.
Há elementos efêmeros, arranjados por uma razão precisa, quer eles se chamem Anciões, Estrelas ou Arcanjos.

Nomear é, já, não mais ser Absoluto.
Há a identidade, mas vocês não estão limitados por uma identidade.

Quando os Arcanjos dizem que eles estão em vocês, eles estão.
Onde é o lugar, em você, onde estão os Arcanjos?

Enquanto você está em uma consciência projetada, você não pode vê-lo.

Um Arcanjo, um Ancião não é tributário de uma forma, nem de um tempo, nem de um espaço, nem de uma
localização.

É sua Consciência limitada que se imagina que é assim, no ilimitado.
Porque sua consciência, na personalidade, necessita da presença de uma forma, de um tempo, de um espaço e de

uma Dimensão.
Vocês nada são de tudo isso.

No Absoluto você pode ser toda forma, toda Dimensão, todo espaço, todo tempo, toda representação, toda projeção,
sem, no entanto, ser nenhuma.

Nenhuma consciência pode apreender isso.
Á justamente o obstáculo, que é a consciência.

Uma vez que a consciência apenas pode funcionar através de uma distanciação e de uma separação (entre um
Arcanjo, um Ancião, uma Estrela, um corpo, um gato, um cachorro), vocês estão submissos à ilusão da forma.

Mas, se você remonta de próximo em próximo, a matéria (como vocês dizem) que constitui um cão, é a mesma que
aquela que constitui um homem, um átomo, um universo.

É apenas um aspecto de forma, é apenas uma consciência diferente.
Mas nada de tudo isso é Absoluto e É, no entanto, Absoluto.

Enquanto há dependência, enquanto vocês são tributários de uma definição, de uma forma, de uma consciência,
vocês não são Livres.

Questão: Poderia desenvolver sobre o princípio da investigação?

A investigação consiste em ver claramente o que é ilusório, o que é efêmero, o que é atribuído a uma forma, a um
pensamento, a uma ideia, a um mundo.

É destinado a mostrar tudo o que é efêmero.

Tudo o que cai sob os sentidos, tudo o que cai sob uma compreensão, é efêmero.
Não há questão «quem sou eu?», uma vez que vocês são o Absoluto.

Colocar a questão do «quem sou eu?» é já uma exteriorização.

O «Eu Sou» é, certamente, uma primeira etapa.
O «Eu Sou Um» é uma vivência da Unidade da consciência.

Mas, são apenas etapas.
Mas essas etapas não são lineares, nem hierárquicas, nem valorizadas.

Não é preciso conceber o Absoluto como uma finalidade.
Não pode haver finalidade ali.

É o que vocês São, de toda Eternidade.
Mas, eu repito, enquanto não há Abandono do Si – esse famoso inaceitável – vocês não podem reencontrar,

realmente, o que vocês São.

E, eu repito, o termo «reencontrar» nada quer dizer, uma vez que isso não tem que ser encontrado.
É todo o resto que deve ser refutado, como efêmero, ilusório, tributário de um elemento ou de outro, de um tempo ou

de um espaço, de uma forma ou de outra forma.
O problema da consciência é que ela funciona, mesmo na Unidade, como uma forma de distância.

A Unidade põe fim ao distanciamento, mas não põe fim à forma e à distinção de formas.
Aquele que está na Unidade, no Si, pode Fusionar com o Sol, com um Arcanjo, tornar-se esse Arcanjo: mas há, ainda,



uma forma.
O Absoluto não se importa com todos esses jogos.

É o Centro, presente em todo ponto.

Mas, eu repito, vocês não podem apreendê-lo, de maneira alguma.
Em contrapartida, vocês podem claramente ver, compreender e apreender tudo o que é efêmero.

Aí está a refutação, aí está a mudança de ponto de vista, de olhar.
Não antes.

Questão: O Absoluto seria também o fim das palavras?

Mas a palavra existe apenas nessa Dimensão na qual vocês estão.
Nas Dimensões que vocês nomeiam Unificadas não há palavra: há Radiação e Vibração.

A palavra é uma compartimentação, uma projeção, um conceito adaptado a um determinado mundo, do mesmo modo
que o olho é adaptado a esse mundo.

Mas, a partir do momento em que vocês veem além da Ilusão, para que serve o olho, exceto nesse mundo?
Será que vocês creem ter olhos quando estão mortos?

Um cérebro?
Uma bomba cardíaca?

Deem-se conta da estupidez.

Vocês projetam quadros de referência a partir de onde vocês estão.
Isto é estupidez, porque vocês partem do princípio de que o que vocês experimentam o que vivem, continuará

alhures.
Aí está a Ilusão.

Quando vocês não têm mais forma, quando o saco de alimento desaparece, quando o saco mental desaparece, o
que é que resta?

Nada.
Será que vocês têm necessidade de sentidos para ver, para ouvir, para tocar?

Absolutamente não.
Portanto, vocês veem, efetivamente, que seu modo de ver e de perceber é ligado à sua condição atual.

E que esta condição leva-os a colocar o princípio de uma continuação que existe apenas no mental.
Quando o saco de alimento retorna à terra, o que é que vocês levam?

Reflitam.
Vocês não têm a resposta: não pode haver uma.

Vocês nada levam.

Ora, a personalidade, como o Si, vão, ambos, negar esse princípio e declarar-se imortais.
O que é que resta quando vocês desaparecem?

Vocês não levam nem seus olhos, nem seu coração, nem suas mãos, nem seus pés, nem seus sentidos.
Então, o que resta do que vocês conhecem?

Estritamente nada.
Vocês têm uma resposta para isso?

Vocês não podem tê-la; é como para o Absoluto.

Questão: Por que alguns refutam tudo depois uma tragédia e, outros, depois uma forma de ascese feliz?

Mas isso não faz qualquer diferença.
É preciso compreender e aceitar que, para uma forma efêmera que é esse saco (mental ou de alimento), nada há de

pior que seu próprio desaparecimento.
Porque isso o põe em face da autossatisfação de suas crenças, da autossatisfação de sua imortalidade: e é

certamente o choque o mais importante.
Porque é apenas nessa situação de choque que vocês se dão conta de que tudo isso é uma tragédia, mesmo feliz.

Isso nada quer dizer.

Pouco importa o caminho: não há caminho.
É apenas em uma forma de urgência, qualquer que seja esta urgência, que geralmente o Absoluto desvenda-se.

Porque vocês se desvendam, vocês mesmos, na trapaça.
Enquanto o efêmero não é colocado de frente, justamente, ao seu efêmero, ele se crê eterno.

E enquanto ele se crê eterno, ele se trapaceia a si mesmo.

Questão: O Absoluto não se importaria com o que quer fosse, na realidade?

O Absoluto, efetivamente, não se importa com o que quer que seja, porque ele nada é do que quer que seja.
Enquanto você crê que há algo a fazer, você se engana, você mantém sua própria ilusão.

Todo o problema vem da identidade a uma forma, a um saco, a uma vida, a uma ideia.

Enquanto isso existe, você se trapaceia a si mesmo e não muda de ponto de vista.
Coloque-se a única questão, não de onde você vem (porque você vem de lugar algum), mas o que você É quando



você dorme?
Enquanto seu ponto de vista é centrado em uma forma, em um tempo, em um espaço, em um destino, em uma

história, em uma percepção, há trapaça.
Nenhuma Verdade pode existir aí.

E eu entendo por Verdade o que não é afetado nem por um tempo, nem por um espaço, nem por uma ideia, nem por
um conceito, nem por uma percepção: por qualquer sentido e por qualquer consciência.

Aquele que é capaz, não de meditar, mas de não mais interferir com um corpo, com uma forma, com um mundo, com
uma ideia, com um conceito, com um sentido de propriedade, qualquer que seja, é Absoluto.

Ele não é mais afetado pela forma, ele não é mais afetado pelo mundo, mesmo se essa forma ali esteja submetida.
É efetivamente, portanto, uma mudança de ponto de vista e de olhar: é a perda de toda vaidade, de todo orgulho, de

crer-se o que quer que seja.

Questão: O que é o Eterno em relação ao Absoluto?

O Absoluto É a Eternidade.
A Fonte não é a Eternidade, uma vez que ela parte de um ponto, ela se nomeia: a Fonte.

Todos os processos, espaciais e temporais, que vocês vivem (sejam as Vibrações, seja a percepção do que vocês
nomeiam o Canal Mariano), têm apenas um único objetivo: é de fazer cessar toda distância e toda separação.

Aí está a Eternidade.

A Eternidade não repousa em nada de efêmero, em qualquer movimento, nem em um finito, nem em um infinito, mas
em um indefinido.

Não é a mesma coisa.
Porque assim que há definido, finito ou indefinido, definição, há a separação.

Questão: Os protocolos cristalinos, os exercícios respiratórios que são propostos atualmente pelos outros
intervenientes, são facilitadores no desvendar do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode ser desvendado!
Tudo o que vocês utilizam (o corpo, os chacras, os cristais) são apenas divertimentos.

À força de divertir-se, virá um momento em que o Absoluto revela-se.
Mas não são vocês que vão a lugar algum.

A Consciência (isso foi repetido em todos os sentidos) é uma Vibração.
No Universo, tudo é Vibração.

Nas Dimensões, tudo é Vibração.
Na Consciência, as consciências, tudo é Vibração.

O Absoluto não é uma Vibração.
Mas vocês devem, efetivamente, experimentar o que são as Vibrações para aproximar-se da Infinita Presença.

Tudo está em seu lugar.
Mas, se vocês fossem capazes de sair de toda identidade, efetivamente, vocês não teriam necessidade de nada

mais: mas é instantâneo.

Ora, vocês recusam o instantâneo porque, para vocês, o instantâneo, de seu ponto de vista, é efêmero.
Eu falo, efetivamente, do instantâneo e não do tempo presente.

Ora, justamente, é no instantâneo (desprovido de qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer identidade
e de qualquer mundo) que é o Absoluto que vocês São.

Mas é mais fácil para um observador que olha a cena de teatro, pensar em sair do teatro para ver que ele não existe,
do que para aquele que atua na mesma cena, na cena do teatro.

Porque este não pode conceber, imaginar, perceber ou considerar que isso não existe.
Se vocês fossem capazes de dormir todo o tempo, sem sonho, sem morte, vocês seriam Absolutos,

instantaneamente.
É o que vocês São.

Toda a problemática releva da consciência e da identidade.
Eu repito, lembrem-se de que vocês são condicionados por uma forma, vocês são condicionados por um mundo.

Mas vocês não são nem um mundo nem uma forma.
É um erro de apreciação.

Vocês não podem encontrar o que vocês São, diferentemente, que não pela refutação.

É no momento em que cessa todo sinal, toda consciência, toda Vibração, toda percepção, toda identidade e todo o
mundo, que vocês são Absolutos.

É quando vocês se apercebem (e é uma metáfora) que, não tendo mais forma, não tendo mais pensamento, não
tendo mais identidade, não tendo mais marcador, não tendo mais consciência, que vocês São, nesse momento,

Absoluto.



Aí está o Absoluto.

Mas enquanto existe o mínimo marcador, o mínimo sentido de um «eu» ou de um Si, vocês não são Livres, uma vez
que vocês são tributários desse «eu», desse Si.

A instantaneidade não pode ser encontrada nessas circunstâncias.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI saúda-os.
E eu os lembro de que além da compreensão de minhas palavras faladas, há outro estágio de compreensão, que é

ler.
Mas eu não falo de compreender palavras, ouvidas ou lidas, mas ir além.

Eu tive a ocasião de dizer que quando vocês não compreendem, é já três quartos do trabalho, de fato.
O último quarto é compreender que não há trabalho.

Enquanto vocês compreendem, há apenas ignorância, porque toda compreensão refere-se, necessariamente, ao que
vocês conhecem.

Justamente, é quando não pode existir a mínima compreensão, a mínima percepção, a mínima identidade, que vocês
se aproximam de si mesmos.
Isso não é um deslocamento.

Se vocês aceitam isso, constatarão por si mesmos que não há qualquer trabalho, qualquer esforço.
O que eu chamo, sem parar, mudar de olhar ou de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista, enquanto é definido pelo conhecido, o cognoscível, o explicável (que os leva a uma
experiência conhecida) continuará e permanecerá, sempre, uma Ilusão.

Então, BIDI saúda-os.
Até logo.

Mensagem de BIDI no site francês Autres Dimensions:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1603

17 de setembro de 2012 (Publicado em 19 de setembro de 2012).
Traduzida para o Português por Célia G.
Via: http://leiturasdaluz.blogspot.com.br

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1603


ÁUDIO mp3 ORIGINALÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://blog.portaldosanjos.net/audio/Anael-2012-09-18.mp3

“O aspecto Vibral se exprime através do idioma francês. Há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações
muito melhor do que quando elas escutam simplesmente uma tradução.” OMRAAM (Aïvanhov) (18.09.2012) 

~ ESTADO DE GRAÇA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores e Liberados, e Sementes de Estrelas, permitam-me
instalar-me ao lado de vocês, a fim de viver um momento de Comunhão e de Graça, antes que eu realmente

entregue, pela Vibração, pela Luz e pelas minhas palavras, alguns elementos suplementares referentes à
Graça e ao Abandono.

Vivamos juntos a nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Graça é um estado, o estado de Graça, acompanhando o Samadhi, no qual o conjunto dos acontecimentos
da sua vida, em meio a este mundo, desenrola-se na mesma intensidade e na mesma equanimidade, na

mesma Paz, na mesma Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.
Um dos melhores exemplos de estado de Graça, vivenciado sobre esta Terra, o foi por algumas Estrelas.

Algumas delas, pela sua Transparência, pela sua Humildade, pela sua Unidade, mostraram e demonstraram
este estado de Graça.

Para isso, eu os convido a reviver e a reler o testemunho delas.
A maior delas foi a menor, aqui, entre nós.

Ela se nomeia Teresa do Menino Jesus, ou TERESA DE LISIEUX (ndr: ver especialmente o testemunho de
TERESA DE LISIEUX em suas intervenções de 11 de abril de 2011 e de 03 de setembro de 2012) (1).

A Graça manifestada propicia viver a Simplicidade.
O estado de Graça confere a absoluta certeza da Luz, e do Futuro em meio à Eternidade, que faz com que

nada, em meio à personalidade, possa ser afetado por qualquer elemento ou evento da sua vida, que ele seja
feliz ou infeliz.

Algumas Estrelas falaram da Divina Providência, do Abandono ao CRISTO.
Não importam as palavras: a vida delas é um testemunho.

***

Viver a Graça, viver o estado de Graça, necessita do Abandono de toda veleidade da personalidade, como do
Estado de Ser, como do Si.

Não pode existir estado de Graça enquanto houver uma identidade, enquanto vocês não tiverem se tornado
Transparente e Humilde, deixando trabalhar, no que vocês creem ser, a Luz, na sua totalidade.

Fazendo de vocês os Filhos Ardentes do Sol, ou KI-RIS-TI.

ANAEL - 18 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-KkCF8wjV_fg/UFphUe-MzrI/AAAAAAAAFDI/ApSo44g-_H0/s1600/anael-18-09-12.jpg
http://blog.portaldosanjos.net/audio/Anael-2012-09-18.mp3


Algumas Estrelas lhes falaram de Desposar o CRISTO, ou de manifestar a sua União com Ele.
Além de toda noção religiosa, além de toda noção histórica, o princípio é sempre o mesmo: o Abandono do Si,

o Abandono de uma história, o Abandono da sua própria vida a esta Divina Providência, nomeado estado de
Graça.

A Inteligência da Luz é o motor.
O elemento desencadeante nesta sua capacidade para deixar trabalhar a Luz, sem jamais interferir, nem

decidir, nem manifestar o que quer que seja que vá ao encontro da Luz.

***

A personalidade, mesmo abrigando a Luz, irá sempre ao encontro da Luz.
Tornar-se a Luz não é somente ter coração, mas, se tornar o Coração.

O serviço sem o Coração é apenas um timbale ressoante que impede o ser de encontrar a Paz, a serenidade,
e de viver sem medo algum: nem da sua morte, nem de qualquer desvantagem.

O Abandono do Si, o Abandono à Luz, tais como eu lhes apresentei (ndr: ver em particular a intervenção de
ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), foram, para muitos de vocês, o caminho real a seguir para viver o estado

de Graça.
O estado de Graça jamais procura qualquer vantagem pessoal, já que não existe mais, para essas almas, nem

pessoa, nem alma, voltada para a matéria.
As circunstâncias deste mundo, nomeadas Liberação, chamam-nos, cada um à sua maneira, a viver este

estado de Graça.
O efeito está diretamente ligado à progressão da Onda da Vida, à progressão do Supramental, e à não
interferência, à não ingerência, de qualquer vontade pessoal, de qualquer ideia ligada à personalidade,

referente ao Futuro, referente à Ascensão, referente até mesmo a alguma vantagem podendo ser manifestada
na sua vida.

***

Aquele que vive o estado de Graça doa-se, na totalidade, ao outro, porque ele sabe, porque ele Vive, que ele É
o outro.

Que isso seja nomeado o Caminho da Infância, a Humildade, a Simplicidade, a Integridade, ou a Transparência,
isso remete, inelutavelmente, ao centro do Centro, ao coração do Coração, no Princípio onde o Amor eclode.
Não aquele que se imagina, não aquele que se projeta, não aquele que se deseja, mas, sim, isso estabelece
Vocês mesmos, enquanto Fonte e nutridores de Vocês mesmos, não em uma pessoa, mas em meio ao que

foi nomeado Absoluto.
O estado de Graça não pode existir enquanto houver a menor veleidade, a menor vontade, a menor apreensão

da sua vida, sobre este mundo.
Isso não é nem uma demissão, isso não é uma alienação, mas, sim, tornar-se como um cristal, deixando

passar a Luz sem desviá-la, sem ali interferir, e sem ali colocar o que quer que seja pertencente à identidade
efêmera, deste corpo e desta pessoa nos quais vocês estão.

O estado de Graça se traduz por um Samadhi permanente, mesmo se, é claro, uma alma como TERESA não
puder exprimi-lo com palavras, expressas por alguns Irmãos e por algumas Irmãs humanos vivendo no oriente.

Ela foi, entretanto, o exemplo vivo.

***

Hoje, mais do que nunca, tornar-se Humilde e tornar-se Transparente, necessita do desaparecimento total do
que faz a identidade de uma pessoa, em meio a uma vida, em meio a uma função, em meio a uma progressão.
Viver o Presente é também um pré-requisito, e isso corresponde à instalação em meio a Hic e Nunc, ou seja,

no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora não se importa com o amanhã.

O Aqui e Agora em nada é impactado pelo ontem.
 Os poucos elementos que eu dei a vocês, acompanhados pela minha Comunhão, ajudam-nos a redefinir o

sentido de quem vocês São, hoje, neste instante.
Aí onde vocês estão, irá definir ali onde vocês estarão.

Não pode ali ter sentimento de progressão, porque tudo está Consumado, no Aqui e Agora, não dependendo
de qualquer circunstância, nem da sua vida, nem deste mundo.

Isso está em instalação, sobre a Terra, para as almas ditas “de boa vontade”, abrindo-se à penetração da Luz,
à fecundação e à Liberdade da Onda da Vida.



***

Viver isso é não mais ser afetado por qualquer pensamento, por qualquer decisão, por qualquer estado outro
senão o estado de Graça.

O Abandono do Si confere isso.
O Abandono do Si é Liberador, nele mesmo, Liberando a personalidade da sua projeção em um futuro, como

da sua marca procedente de algum passado.
Aqui e Agora, Hic e Nunc, é, portanto, o pré-requisito para a Transparência.

Instalando-os, de maneira definitiva, na Graça do Absoluto, no estado que não pode ser afetado por nenhum
outro estado, e que está então além de todo estado.

Vocês são, hoje, acolhidos e esperados neste estado.
Mais do que nunca, o impulso da Luz Vibral, o Supramental, o impulso novo da Onda da Vida, que nasce hoje,
até o seu encontro Micaélico (ndr: em 22 de setembro, às 22 horas, hora francesa [17h00 – hora de Brasília;

21h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes do encontro marcado para esta data por MIGUEL e MARIA no final
da intervenção), irá permitir-lhes, se tal for o seu Abandono, se tal for a sua Graça, viver o estado de Graça, na

permanência, na Eternidade e na Verdade.
Para isso, absolutamente nada do que constitui uma personalidade deve passar perto, nem mesmo se

manifestar.
Aí se encontra o que foi nomeado a Porta Estreita, o Sacrifício do efêmero, em prol da Eternidade.

***

O Estado de Graça, o Samadhi e o Abandono, traduzem então a Realidade da sua Vivência, não através de um
desejo, não através de um objetivo, mas, sim, na instalação, além de todo objetivo, além de todo passado,

além de todo futuro, no Instante Presente do Aqui e Agora.
Não pode ali haver outra solução, não pode ali haver outra possibilidade, durante este período, de se instalarem

no Absoluto.
E de ser o que vocês São, em Verdade, além de toda ilusão, de todo efêmero, de toda pessoa, e de toda

vontade de identificação, mesmo em um caminho nomeado espiritual.
Isso fica acessível, de maneira ainda mais imediata, ainda mais flagrante, a partir do instante em que vocês

aceitarem, não somente se desprender, mas deixar tudo o que lhes é conhecido (da sua pessoa, da sua vida).
Isso acontece Aqui e Agora, Hic e Nunc.

Isso não requer qualquer mudança exterior.
As mudanças exteriores virão, por si só, acolhê-los, quando a hora chegar.

***

Tudo já está aí, em vocês (pela Comunhão, pela Fusão, pela Dissolução, pelo Encontro com os Duplos,
pelos Samadhi), para viver o que vocês São, além de toda identidade, além de toda ressonância, além de toda

implicação.
O estado de Graça é a Paz, o estado de Graça é Shantinilaya, no qual nada mais pode existir, senão a Morada

da Paz Suprema.
A exemplo, aí também, da Estrela abordando isso, MA ANANDA MOYI, que ilustrou, pela sua vida, o que vocês
São, em Verdade (ndr: ver em particular sobre este tema as intervenções de MA ANANDA MOYI de 08 de abril

de 2011, de 06 de junho e de 21 de julho de 2012) (3).
Enquanto vocês estiverem apegados ao que vocês veem, enquanto vocês estiverem apegados a uma forma
(mesmo a sua), enquanto vocês estiverem apegados a uma projeção em um futuro, mesmo através do que

vocês poderiam nomear um acontecimento a vir (portanto inscrito, e bem real), vocês não são Livres.
Ser Livre é estar Liberado.

É ser percorrido pela Onda da Vida, pelo néctar da Vida.
Deixando-se viver este Samadhi perpétuo, este estado de Graça, esta Felicidade, esta Transparência total,

onde nada do que existe vocês podem interferir, nem reagir, no que é nomeado ambiente ou exterior.
Porque no estado de Graça e de Abandono do Si não existe mais diferença entre o Si e qualquer outro Si, não

existe mais diferença entre o sentido de uma identidade e de alguma outra identidade qualquer.
A isso, vocês são levados a concretizar, vocês são levados a conscientizar, vocês são levados a manifestar.

***

Mais do que nunca, o encontro que está chegando vai intimá-los, enquanto Advertência, a realizar o que vocês



São, na Paz, na Alegria, e na Transparência.
Apreendam-se bem de que somente a resistência a isso é sofrimento.

Apreendam-se bem de que somente o não desprendimento total implica em sofrimento e em dor.
Aquele que está instalado no estado de Graça, pela Transparência e pelo Abandono do Si, não pode ser

afetado, de maneira alguma, por qualquer circunstância da sua vida, como por qualquer circunstância deste
mundo: há Plenitude do Hic e Nunc, Plenitude do Aqui e Agora, Plenitude do Samadhi, Plenitude da Morada da

Paz Suprema.

***

Durante este período, muitas Comunhões vão ser oferecidas e entregues a vocês.
Como foi dito, chamem por nós, passem o seu tempo na nossa Comunhão, na nossa Presença, e na nossa

Alquimia.
Porque é nesse nível que se realiza a Verdade Absoluta do que vocês São, além de toda identidade, de toda

presença, aqui mesmo, sobre este mundo.
Estar Presente à Luz, e não mais ao Si, é o Abandono do Si.

E é, portanto, o estado de Graça, que muitos de vocês são levados a manifestar, a irradiar, a Ser, além de todo
sentido, além de toda percepção, além de toda Vibração de qualquer elemento deste corpo, da pessoa que

vocês acreditam ser, até agora.
Dessa maneira, enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho convidá-los a viver esse desprendimento

Final, disso ao que vocês acreditam manter.
A fim de estabelecê-los neste Abandono.

A fim de viver a Liberação, o Encontro com KI-RIS-TI, o Encontro com a Eternidade.
De maneira a serem os pioneiros desta etapa Final, de maneira a poderem Ser os ressonadores, Ser o

Coração, Ser o Amor.
Não procurar o Amor, mas Ser a Luz, que não é mais exterior, nem Interior, mas que É a sua natureza, em

Verdade, mesmo se este corpo opaco permanecer ainda algum tempo com vocês.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês.
Elas os convidam, pela Vibração e pela minha Comunhão, pela minha Presença ao lado de vocês, a soltar tudo

o que não é da Alegria, a soltar tudo o que pode ser sofrimento, a soltar tudo o que pode estar inscrito na
pessoa efêmera.

E a abrir os braços, e o Coração, ao que vocês São, a fim de Estar, Aqui e Agora, Hice Nunc, na Verdade
Absoluta da Morada da Paz Suprema.

A fim de poder, durante esta fase que está se abrindo, manifestar o estado de Graça, no qual irá se nutrir o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs humanos, conhecendo-os ou não.

Enquanto Libertadores, pela Transparência e pela não ingerência da pessoa em meio ao que vocês São, irá se
manifestar a vocês o Encontro com CRISTO, o Encontro, como vocês jamais vivenciaram.

Levando-os à Dissolução de todo efêmero, e à sua Presença e instalação em meio à Eternidade, muito além
do Estado de Ser, muito além de uma Dimensão, muito além das suas Origens Estelares, muito além das suas

Linhagens.

***

Isso está acessível a partir de hoje, e vai, durante os próximos dias, demonstrar-lhes a Ação da Luz, se vocês
aceitarem soltar e serem Transparentes.

Lembrem-se de que nós estamos aí para vocês, de que vocês podem nos chamar a qualquer momento.
Haverá sempre um Ancião, uma Estrela, ou um Arcanjo, que estará aí.

Deste Encontro, desta Comunhão, desta Fusão, desta Dissolução, irá resultar a Shantinilaya.
O estado de Graça irá se tornar, então, não mais uma experiência, mas o seu estado, instalado na

permanência, mesmo se este corpo ainda permanecer sobre esta Terra.
Assim, enquanto Arcanjo da Relação, eu os convido à Paz, eu os convido à Comunhão, eu os convido à

Transparência, eu os convido a soltar tudo o que vocês acreditam ter.
Eu os convido a soltar o conjunto de tudo o que os faz resistir à Luz, resistir ao seu próprio Abandono e à

Verdade do Último.

***



Vivamos a Comunhão da sua Presença e da minha Presença, Aqui e Agora, na Alegria e na Paz.
Soltemos, juntos, todo sofrimento.

Soltemos, juntos, toda ilusão e todo efêmero.
Eu os convido ao coração do Coração, ao centro do Centro.

Eu os convido à Eternidade e à Beleza.
Eu os convido a se encontrarem.

Eu os convido a Ser esta Verdade que vocês São: o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Sementes de Estrelas, é tempo de rebentar, Estrelas.
Estrelas de Amor, iluminando a noite ilusória da pessoa, para o conjunto deste mundo.

Libertadores da Terra, sejam o Fogo e sejam Transparentes, forjem na Eternidade da Morada da Paz Suprema.
Soltem, e acolham a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade.

O estado de Graça é um abrasamento, como uma miríade de Estrelas, vindo do centro do Centro, percorrendo
este corpo, restituindo-o à sua Magnificência eterna.

Vivamos a Água do Alto, o batismo do Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês são convidados ao Casamento Final, à Festa de Luz.
Estado de Graça.

Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Lembrem-se: isso é agora, Hic e Nunc.
A hora do acolhimento da totalidade da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu estou ao lado de vocês, e eu estou em vocês, porque vocês Estão em mim.

Entre nós, nenhuma distância e nenhuma separação.
Eu os convido, porque vocês são os convidados das Núpcias de Luz.

Permaneçamos assim na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da escuta, além do acolhimento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da Água, além do Fogo, na Terra Ressuscitada à sua Eternidade, eu vim transmitir-lhes o que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o que vocês São, e vocês São o que eu sou: ANAEL, Arcanjo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a sua Morada, que a Paz seja eterna.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês a Beleza.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu rendo Graças à sua Graça, e eu acrescento a minha Paz à sua Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês que São, ao soltar, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Vocês que soltam toda pretensão da pessoa, para não mais ser alguém, aqui, aí onde vocês estão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças ao seu Abandono.
Comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

***********

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “... eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – TERESA DE LISIEUX (11.04.2011 e 03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
*

2 – ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (08.04.2011, 06.06.2012 e 21.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãs e Irmãos da humanidade, presentes sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, ao mesmo tempo, como
Estrela AL, como portadora do Fogo e como Iniciadora do Manto Azul da Graça.

Eu lhes peço, efetivamente, para desejarem acolher o meu Amor (que é seu), e permitam-me estar ao seu
lado.

Eu venho, de algum modo, completar o que lhes foi comunicado por IRMÃO K, quando de uma das suas
últimas intervenções, referente a esse questionamento essencial, que deve ser o seu, doravante, que

é: «Quem são vocês?».
Então, como sempre, eu vou falar o mais simples possível, não do que vocês são (porque vocês, sozinhos,

podem descobrir e sê-lo), mas, bem mais, para chamar sua Atenção sobre o que vocês não são.

***

Como lhes foi explicado (e, talvez, como vocês tenham vivido), além do personagem que vocês representam
sobre esta Terra, além mesmo da sua história sobre esta Terra, das suas encarnações, das suas

reencarnações, existe algo que vocês São, bem além de suas vidas, bem além do que acontece quando vocês
falecem e quando vocês voltam, em seguida.
Vocês São, antes de tudo, esse Absoluto.

Vocês São, antes de tudo, uma Consciência, livre para experimentar, para viajar.
Uma Consciência Criadora dela mesma.

E vocês São, antes de tudo, Luz e Amor.
Então, é claro, dizer-lhes isso não basta, mas já permite, se vocês quiserem, definir que vocês nada são do

que pode estar absolutamente evidente.
Vocês nada são do que pode aparecer e desaparecer nesse mundo.

Vocês são bem maiores do que isto, bem mais vastos do que em seus sonhos os mais loucos.
Mas isso é preciso vivê-lo, aqui, encarnado, puxar para a consciência (puxar em uma forma de memória, que

não é uma) a sua Eternidade.
Despertar, Revelar-se e, sobretudo, Liberar-se das armadilhas do personagem.

Então, é claro, existem muitas etapas que lhes foram longamente descritas e que, talvez, vocês tenham vivido e
percorrido, longamente.

***

Mas, hoje, o Apelo da Luz pede a vocês muito mais do que isso.
Ele lhes pede para reencontrar a sua Herança, o que sempre esteve aí, o que é independente, de algum modo,
desse corpo, dessa vida, dessas vidas e que, no entanto, anima esse corpo, essa vida e essas vidas: um ser

de contentamento, uma consciência que não conhece nem limite, nem restrição, nem falta.
E, no entanto, tudo o que aparece no personagem que vocês vivem é, obviamente, repleto, eu diria, do oposto
de tudo isso, devido à própria presença do limite de um corpo, devido à presença do limite de suas próprias

percepções e, mesmo, da sua própria consciência nessa pessoa.
Vocês todos sabem que existem (e que sempre existiram), sobre esta Terra, seres que transcenderam os

limites da encarnação, do que vocês poderiam chamar de karma, e que descobriram algo que é (e que era raro
e não habitual), algo em que se manifesta outra coisa, que, justamente, o que é o atributo do personagem que

vocês são, atualmente.
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***

É, de algum modo, isso, que vocês podem reencontrar.
É, de algum modo, o que vocês podem ser, a partir de agora, a partir do instante em que, de algum modo,

vocês renunciam, não à vida, é claro, mas às ilusões e aos apegos desse mundo.
Eu não voltarei sobre isso, porque a maior parte dos ensinamentos (de onde quer que eles venham) deu, de

diferentes modos, esses elementos.
Eles foram levados à sua sagacidade, à sua interrogação e ao seu questionamento.

Viver o que está além do que é limitado, ao mesmo tempo permanecendo nesse limitado, deixa-se viver uma
consciência que não é comum.

Certamente, vocês têm feito experiências disso, vocês têm vivido estados e está muito bem assim.
Mas, hoje, é preciso ir mais longe.

É preciso, verdadeiramente, descobrir quem vocês São, revelá-lo, de algum modo, à sua consciência comum.

***

Ora, essa revelação apenas pode ocorrer, para a maior parte de vocês, quando há um desaparecimento ou
uma ocultação do que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa e de uma vida que se inscreve aqui, aí,

onde vocês estão.
Isso não é uma demissão dessa vida, desse corpo, mas, efetivamente, uma transcendência total.

Diversos nomes foram empregados: Transfiguração, Ressurreição, Transubstanciação.
Da minha parte, eu falarei de Shantinilaya e também do Manto Azul da Graça.

Porque, quando vocês recorrem a nós, quando nós estamos ao seu lado, quando o Manto Azul da Graça é
colocado sobre os seus ombros, quando a Onda da Vida, esse néctar, sobe através das suas pernas, e

quando o peito se torna um Fogo devorador, de Amor, então, vocês se aproximam, muito perto, do que vocês
São.

É, em especial, o que nós, no Oriente, chamamos de Kali Yuga, que atinge o seu fim, que deve levar ao que
nós nomeamos (sempre, junto a nós, no Oriente) o Satya Yuga: uma nova era, um novo mundo, uma nova Luz,

um espaço no qual não existirá mais o que lhes é, no entanto, habitual nesse mundo, e que vocês podem,
desde já, manifestar, conscientizar-se e se estabelecer nesse espaço de Paz, de Alegria e de Tranquilidade.

***

Paradoxalmente, e inúmeros Anciões disseram a vocês (e, em especial UM AMIGO, que tem a mesma origem
que eu, na sua última vida): para ficar Tranquilos, para nada fazer.

Esse nada fazer, eu repito, não é uma demissão ou o fato de permanecer sentado e não mais se mover, mas,
efetivamente, uma disposição da sua própria consciência, na sua pessoa e no personagem que vocês creem

ser, a fim de deixar trabalhar, em vocês, essa transformação.
De fato (e vocês constatam isso, uns e outros), é nos momentos em que vocês estão alinhados, nos

momentos em que vocês se recolhem, de uma maneira ou de outra, é que vocês podem viver alguns estados
que são incomuns, não habituais.

A repetição dessas experiências e desses estados deve trazer-lhes, se isso já não ocorreu, a confirmação de
que há, efetivamente, outra coisa que não o que vocês fazem no espaço dessa vida.

O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, o Supramental (quaisquer que sejam os nomes e as localizações do
que se desenrola e que se revela em vocês) conduziram-nos, à sua maneira, ao seu tempo, a viver algumas

coisas.
Eles modificaram, de algum modo, os próprios fundamentos do desenrolar da vida de vocês.

***

Hoje, é preciso ir mais longe, mais longe dentro de vocês, mais longe no «quem são vocês?», «quem são
vocês, na Verdade?».
«Quem são vocês?».

Quando nós lhes dizemos, permanentemente, que vocês São Amor, Luz, o Ilimitado, que vocês são a
totalidade do Criado e do Incriado, que vocês são o que procuram, há, evidentemente, uma Verdade

fundamental, que não é uma crença a adotar, mas, efetivamente, algo a revelar.
Dessa revelação decorre, é claro, o fato de ser Liberado, de não mais estar preso a percepções ligadas aos

sentidos, a percepções ligadas a um corpo, a uma história, a uma sucessão de histórias, mas, efetivamente, a
um princípio que transcende, que é Amor, Luz.

O Amor Luz é um estado de Êxtase permanente.
O Amor Luz é um estado que nada mais pode vir alterar.

Esse estado conduz, além de todo estado, ao que foi nomeado o Absoluto, o Último, o Parabrahman.



Esse Último, que não é preciso conceber como uma conclusão, mas, bem mais, como algo que, efetivamente,
é imutável e que permite, justamente, e que sustenta, ao mesmo tempo, a manifestação do efêmero, a

manifestação do que vocês nomeiam a vida, os seus sentidos, esse corpo, as interações que vocês realizam
em diferentes setores da sua vida.

Mas a Vida não é essa vida: ela é apenas um elemento dela.

***

A Vida é bem mais ampla do que se deixa perceber, imaginar, sonhar.
É muito difícil imaginar, até mesmo, que vocês possam ser independentes de toda forma, independentes de

toda Dimensão, independentes de toda percepção.
Os modos e os mecanismos de funcionamento neste mundo são muito limitados.

Eles são dependentes, é claro, da própria consciência.
Eles são dependentes dos seus sentidos.

Eles são dependentes das suas ideias, dos seus pensamentos, do que vocês podem definir como objetivos.
Mas tudo isso tem apenas um tempo.

Aquele que se nomeia, ainda, BIDI, apressou-os para chamá-los a descobrir, além da aparência, o que vocês
São.

Então, a dificuldade provém do fato de que é preciso descobrir isso neste corpo, é preciso descobrir isso, Aqui
e Agora, como dizia o Arcanjo ANAEL, o que vocês São.

E descobrir o que vocês São é descobrir, justamente, o que sempre esteve aí, o que jamais se moveu, jamais
se deslocou, jamais se manifestou na encarnação, jamais nasceu e morreu.

E isso é o Amor.
Isso é a Luz.

Isso é a única e Última Verdade.
Há testemunhas disso.

As experiências que vocês efetuaram são testemunhas da sua aproximação, testemunhas dessa revelação que
está em curso.

Passar a Porta Estreita é, efetivamente, renunciar a tudo o que tem apenas um tempo, a tudo o que existe
unicamente nesse plano, definido, eu diria, pelas leis deste mundo e não pela Lei do Amor.

***

Como vocês todos sabem, todas as religiões e todos os seres que se colocam questões sobre si mesmos,
põem, sempre à frente, o Amor e a Luz.

Mas quantos de vocês se tornaram esse Amor e essa Luz?
Hoje, vocês são levados ao fim do Kali Yuga, a torná-lo o Amor e a Luz, e isso é uma surpresa para aqueles

que não o alcançaram ou se aproximaram disso.
E isso é profundamente natural.

São apenas as resistências, ligadas à própria presença sobre esta Terra (resistências ligadas aos medos, a
todos os apegos, a todos os condicionamentos, que são criados por vocês mesmos, mas, também, por todas

as interações que existem entre vocês e todos os setores de vida), que os fazem considerar como um ser
separado, separado do vizinho, separado do ser amado.

Porque vocês são dependentes de uma forma e das suas capacidades, porque a sua consciência ali está, de
algum modo, inserida.

E há, através dessa inserção, um hábito, eu diria, um hábito e um afastamento de si mesmos, no qual o que
vocês São, em Verdade, não pode aparecer a vocês, não pode se revelar, justamente, enquanto tudo o que

fizer a sua consciência e a sua vida, estiver voltado para o que vocês vivem.

***

A dificuldade é não compreender a palavra como uma necessidade de renunciar ao que quer que seja de
exterior a vocês.

A única coisa que vocês têm que manifestar como renúncia é essa renúncia à ilusão, essa renuncia ao
efêmero, mas vocês não irão encontrar, contudo, renunciando ao que quer que seja, o que vocês São, em

Verdade.
Então, essa renúncia não pode se referir, de modo algum, a tudo o que vocês definem como exterior e ao que

eu defino, com vocês, como exterior: seja a sua profissão, sejam as suas ocupações, sejam os
seus hobbies ou as suas atividades espirituais, isso nada muda, porque tudo isso são apenas manifestações

exteriores.
A dificuldade, para a consciência que está confinada, para nós todos, é perceber o que nós somos além de

toda manifestação exterior.



Enquanto nós formos dependentes dos sentidos, nós não vemos o essencial.
Enquanto nós formos afetados pelos sentidos, pelas nossas percepções, pelas nossas interações, nós não

podemos ver, em Verdade, o que nós Somos, porque o que Somos escapa, definitivamente, aos sentidos, ao
olhar e mesmo à consciência.

***

Isso pode parecer paradoxal porque, efetivamente, todo mundo considera, em princípio, que a consciência
pode ser diferente, que ela pode ser separada, que ela pode ser, efetivamente, Unificada, que ela pode ser

divina, espiritual, que ela pode estar ligada ao Espírito, à imensidade do Criado e do Incriado.
Mas vocês são, ainda, bem mais do que isso.

Isso não pode ser concebido, não pode ser imaginado, não pode sequer ser uma Vibração, uma vez que é
justamente o desaparecimento da própria consciência, mas não como um fim, não como uma aniquilação,

mas, efetivamente, um desaparecimento da ilusão, para um aparecimento na Verdade.
Isso acontece aqui.

O Manto Azul da Graça, as Comunhões que temos (e que iremos estabelecer, cada vez mais, com vocês), irão
deixar-se viver essa não separação, essa ausência de distância.

E é graças a essas experiências que vocês terão, talvez, a oportunidade de se aproximarem, antes do fim
do Kali Yuga, dessa Verdade e de revelar o que vocês São.

***

Então, quem vocês São?
Vocês São a totalidade do que percebem.

Vocês São a totalidade do que veem.
Vocês São a totalidade, até mesmo, do que não podem pensar, nem mesmo conceber, nem mesmo se

conscientizar.
Então, dito assim, isso pode parecer abstrato para aquele que não o vive.

Mas há uma porta, uma Porta Estreita, e essa Porta Estreita conduz ao Amor, a viver o Amor, não como algo
que seria o ideal, mas, bem mais, como Verdade Final do que vocês São.

E viver isso, Ser isso, além de todo ser, é viver esse Êxtase permanente, que eu vivi e que inúmeros seres
viveram, ou por intermitência, ou de maneira permanente, estando sobre esta Terra.

O trabalho de Ascensão da Terra é o trabalho de vocês, em última análise.
Quando nós, orientais, em nossas encarnações, dizemos que esse mundo é Maya, que é Ilusão, uma coisa é

dizê-lo, é completamente outra coisa vivê-lo, em consciência e além da consciência.
Nós lhes transmitimos (e lhes foi transmitido) certo número de elementos.

Tudo isso lhes é conhecido, eu não voltarei aí.
Desde as Núpcias Celestes, desde a ativação do que é nomeado chacra, Kundalini, Coroa Radiante, do que é
nomeado, também, o Supramental, o que vem do Plano de la Città ou, ainda, o que nasce no nível dos pés (de
que há poucos vestígios nos escritos e que leva o nome, no entanto, do que foi chamado de Onda da Vida ou

Onda do Éter, o Néctar de Vida).
Mas pouco importa os nomes, são apenas nomes: vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

***

Várias Estrelas deram-lhes o testemunho da sua última encarnação, alguns Anciões também.
Eles todos disseram que é desaparecendo de si mesmo, apagando-se de si mesmo, que vocês podem se

desvendar e se revelar.
Então, é claro, para a consciência comum, separada (e mesmo para a consciência Unificada), é muito difícil

soltar o sentido de uma identidade e o próprio sentido da consciência.
E, no entanto, a solução apenas pode estar aí, não há uma em outro lugar.

Todo o resto são apenas experiências e desenrolares, temporais ou não temporais, ou seja, fora desse
mundo.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Tudo o que aparece aos sentidos, eu repito, é apenas uma projeção da sua própria consciência.

Então, inúmeros exemplos foram tomados e foram explicados, seja para a ConsciênciaTuriya da Unidade, seja
para o Absoluto, o Parabrahman: é evidente que vocês estão aí e continuarão aí, mesmo quando dormem e

não têm qualquer lembrança.
No entanto, vocês não estão aí, o mundo desaparece (como foi dito) e, no dia seguinte, vocês reaparecem.
Foi insistido sobre esse momento específico que é o acordar pela manhã ou, ainda, os momentos dos seus

Alinhamentos, das suas meditações, das suas orações (quaisquer que sejam as palavras que vocês
coloquem), nos momentos em que a sua consciência não está voltada e dirigida para as atividades da pessoa



que vocês creem ser (seja uma atividade das mais comuns como as mais maravilhosas desse mundo: é no
momento em que isso se interrompe, que vocês descobrem a Verdade do que vocês São.

Então, é claro, há um impulso que eu qualificaria de coletivo: é o momento, é claro, no qual nada mais desse
mundo projetado, será aparente.

É a imersão na Luz total.

***

Então, é claro, houve inúmeros profetas (no Oriente, no Ocidente, no extremo Oriente, por toda a parte) que
falaram de um momento específico, de um momento no qual a consciência cessa, de um momento no qual não

haverá mais nem luz, nem noite, mas haverá o que a consciência separada poderia denominar um Neant, um
espaço no qual nada há onde se segurar, um instante no qual não há mais nem tempo, nem espaço, nem

marcador, nem corpo.
Então, é claro, essa Passagem dessa Porta Estreita, essa Ressurreição, essa Crucificação é vivida de maneira
mais ou menos difícil, e o modo de vivê-lo depende, unicamente (e vocês sabem disso, através de inúmeros

ensinamentos), do modo pelo qual vocês são vítimas, eu diria, dos seus apegos.
Não é preciso compreender o apego como um laço a romper, mas como dizia BIDI, como algo que é para ver

claramente.
Ver as linhas de predação, ver os laços, quaisquer que sejam: quer vocês os nomeiam familiares, e mesmo

que eles sejam os mais felizes, mesmo os mais bem sucedidos e os mais perfeitos para vocês, os mais
estabilizadores.

Eles são apenas laços, são apenas dependentes da ilusão desse mundo e da projeção de cada um.
Há projeções que se reencontram e isso dá um laço, seja afetivo, seja ligado a uma competência profissional,

ou a uma amizade, é exatamente o mesmo princípio.

***

Quando nós também dizemos que nós estamos, todos nós, em vocês, como vocês estão em nós, há também
uma grande parte do mistério, nesse nível.

Porque a consciência, em momento algum, pode apreender que vocês possam ser, ao mesmo tempo, a folha
da grama, o vento que sopra, o Sol, a própria Fonte, o conjunto dos Universos, o conjunto dos Multiversos, o

conjunto de Dimensões e o conjunto de consciências exteriorizadas e manifestadas.
Porque o que religa tudo isso (que não existe, que permite essa manifestação) é, justamente, esse Absoluto e

esse Amor.
Sem Amor, sem Luz, nenhum mundo poderia aparecer.

E, no entanto, esse aparecimento é uma exteriorização, mesmo a mais feliz.
Hoje, vocês devem ver isso.

E ver, como eu lhes disse, em caso algum, pode ser feito com os olhos, porque tudo o que é visto com os
olhos, chama uma distância, chama uma separação.

Então, é claro, como foi explicado, também, e como muitos de vocês viveram, há outra visão, que é a Visão
Etérea.

Como diria o nosso querido Comandante, e o seu Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): há o segundo frasco.
Mas o que é esse segundo frasco?

Outra ilusão, mais sutil, mais interessante e, talvez, mais cativante para aqueles que ali acederam, na qual as
leis são mais leves, mas ainda há leis.

Ora, o Absoluto não é uma lei, ele é um estado, de fato.

***

O Absoluto e o Último, esse Parabrahman, ultrapassam toda lei.
As leis são ligadas à encarnação, as leis são ligadas aos agenciamentos do que vocês nomeiam Dimensão.
Mas, além das Dimensões, há algo que comporta o conjunto das Dimensões, o conjunto dos possíveis e, eu

diria mesmo, o conjunto dos impossíveis.
Então, isso vocês não podem efetivamente representá-lo, ou mesmo imaginá-lo.

O único modo de vivê-lo é desaparecer.
Esse desaparecimento não é uma morte, nem o fato de romper ou de quebrar os laços, quaisquer que sejam,

mas, simplesmente, de colocar-se em algum lugar.
Algum lugar onde não haja qualquer interação.

Algum lugar onde não pode haver nem sofrimento, nem prazer.
Algum lugar onde não há sentidos.

Algum lugar onde não há percepção.
Algum lugar onde não há ideia.



Algum lugar onde tudo é imóvel, nada se move e, no entanto, todos os movimentos ali estão compreendidos.
Tudo parece partir desse Centro, mas o Centro está por toda a parte.

Vocês veem, não há definição.
Então (como dizia BIDI, ainda há pouco tempo), nessa noção de esquecer-se de si mesmo, nessa noção de

refutação, há um princípio fundamental, mas que vocês não podem ver.

***

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Tudo o que vocês veem é exterior a vocês mesmos, e apenas tem existência porque foi sonhado por outras

consciências que estão, elas também, exteriorizadas.
Essa noção de a-consciência não é uma aniquilação, mesmo se, efetivamente, do ponto de vista do

personagem, for uma aniquilação.
Mas são vocês que têm a inteira Liberdade de decidir permanecer submissos a leis (mesmo se vocês as
tiverem escolhido), ou liberar-se de toda lei, a fim de serem Livres e a fim de descobrirem a sua Essência,

além de toda percepção.
O Manto Azul da Graça e, sobretudo, a nossa Presença ao seu lado, está aí, para isso.

Nós sabemos (porque nós o vivemos com vocês) que muitos de vocês nos percebem, e essa Presença não é
uma Presença que utiliza o mental, não é uma Presença que vai fazer-lhes discursos, mas é uma Presença
amorosa, é uma Presença que os convida para essa Passagem, que os convida para essa Ressurreição.
É uma Presença que lhes mostra que não há qualquer separação, e essa Presença passa das palavras.

Ela é simplesmente uma Radiância, ela é simplesmente um contato que pode resultar, se vocês o aceitarem,
nos mecanismos que foram nomeados Comunhão, Fusão, Dissolução.

***

E é nessa Dissolução, precisamente, quando vocês aceitam não ser esse corpo, bem como vocês aceitam
não ser esse Manto Azul que é colocado sobre os seus ombros (mesmo se isso puder induzir dores ou

alterações da percepção de algumas partes do seu corpo), que é o único modo que vocês têm de dar-se conta
de que vocês existem, independentemente de tal parte do seu corpo, que vocês existem, independentemente

das relações nas quais vocês estão acostumados no jogo de personagens nessa vida.
Então, pouco a pouco, por toques sucessivos, vocês vão descobrir alguns estados, descobrir algumas

experiências, viver alguns Samadhi.
E, mesmo tudo isso (como BIDI disse, a um dado momento), é preciso aceitar tudo soltar, é preciso aceitar

renunciar a essas percepções, a essa consciência, para descobrir que vocês existem, fora de qualquer corpo,
fora de qualquer Dimensão, e que essa existência é o verdadeiro «quem eu sou».

E é aí que há essa Morada da Paz Suprema.
Porque, reencontrando isso, vocês reencontram o que vocês São, o que vocês sempre foram e o que vocês

sempre serão, independentemente desse corpo, independentemente de projeções e de relações que possam
ser estabelecidas aqui, neste mundo no qual vocês estão.

Isso é, muito exatamente, o que chega, em breve, e, quando eu digo em breve, eu falo em termos humanos,
porque isso chega no nível coletivo, e o conjunto do sonho e das interações dos sonhos de uns e de outros, vai

dissolver-se, inteiramente.
Porque a Luz, em Sua Inteligência e em Seu retorno (se posso exprimir-me assim), vai deixar-se ver, além dos
olhos, além do Éter, o coração do Coração, vai deixar-se estabelecer-se nesse Contentamento total, no qual

não pode existir qualquer desejo, qualquer projeção e qualquer consciência.
É muito difícil pôr em palavras o que vocês São, o que nós Somos, mas é fácil aproximar-se da Essência
disso, através da Vibração, através da própria Luz e, sobretudo, através da Paz, através da Morada da Paz

Suprema.

***

Tudo isso (vocês se apercebem disso, talvez, muitos de vocês), torna-se cada vez mais intenso, cada vez mais
informante, cada vez mais controlador, se eu puder dizer.

Isso é o Anúncio (para vocês, para aqueles que o vivem) de uma iminência, e a iminência é essa Revolução,
essa Reversão, esse Basculamento, que vai permitir-lhes revelar, inteiramente, essa Verdade.

Durante esse período, como já foi dito, pensem em chamar-nos, pensem em Comungar entre vocês, entre
nós.

Não há outro modo de verificar que não há separação.
Não há outro modo de desaparecer para si mesmo, de desaparecer no outro, de desaparecer no Sol, de

desaparecer nos Elementos.
Então, é claro, para o personagem, isso pode ser chamado de drama, isso pode ser chamado de perda.

Mas, como vocês podem perder, o que quer que seja, quando reconhecem o que vocês São, o que vocês
sempre foram e o que vocês sempre Serão.



É claro, há uma apreensão, porque o Desconhecido sempre dá medo, porque o Desconhecido representa uma
Passagem, uma ocultação de algo.

Mas o que se desvenda, o que se desvenda e se revela, nessa ocasião, faz desaparecer bem depressa esse
principio de ocultação.

Só o apego, e os apegos, eu repito, são freios, mas freios que não podem manter-se diante do que vocês São,
em toda a Eternidade.

O Canal Mariano, perceber o Manto Azul da Graça, ou perceber a Onda da Vida, assim como perceber as
diferentes manifestações Vibratórias, levam-nos a viver uma consciência diferente (cada vez mais

frequentemente e de maneira cada vez mais importante).

***

Mas lembrem-se de que vocês vão, cada um, a seu ritmo, e que não há que julgar qualquer avanço, porque, de
fato, vocês não avançam, vocês não recuam: vocês param de mover-se, é diferente.

Vocês param de exteriorizar-se, de projetar.
Naquele momento, vocês descobrem, efetivamente (como foi dito há pouco tempo), que não há nem distância,
nem separação, entre Interior e exterior, e que essa visão (cômoda, até certo ponto) vai mesmo, ela também,
desaparecer, pondo fim a toda compartimentação, pondo fim a toda separação da consciência e pondo fim à

própria consciência.
Não há qualquer desaparecimento: vocês continuarão aí.

Simplesmente, as circunstâncias de quem vocês São, irão parecer profundamente diferentes.
Mas, além do choque e da apreensão, o contentamento será tal, que em momento algum vocês terão a ideia,

até mesmo, de voltar atrás, em momento algum vocês terão a ideia, até mesmo, de recriar algo no nível de uma
projeção do que quer que seja.

É ao que vocês são prometidos, é ao que vocês chegam: esse espaço no qual não há mais movimento, no
qual não há mais tempo, no qual o tempo confunde-se com o espaço, no qual não há mais corpos separados,
não há mais consciência outra senão a sua, que se apaga por si mesma e os faz abrasar (num abrasamento

final, ligado ao Fogo do Espírito, ao Fogo do Céu) a totalidade do Criado, do Incriado.

***

O Amor é isso, o Amor é esse Fogo.
O Amor não é um sentimento.

O Amor não é, unicamente, o fato de servir, ou de mostrar aos Irmãos e às Irmãs o que vocês São, de
testemunhar, mas de Irradiar esse Amor que vocês São.

Isso passa das palavras.
Isso passa de qualquer comentário.

Porque, quando vocês estão realmente imóveis, quando soltam, quando ficam tranquilos, quando Abandonam
o Si e, até mesmo, o sentido de todo «Eu Sou», então, naquele momento, a Verdade explode.

Ela explode e há, naquele momento, uma reconexão, um reconhecimento imediato que dá, em vocês, o efeito,
eu diria, de uma bomba, ou seja, vocês reencontram, realmente, o que vocês São que, de fato, jamais havia

desaparecido.
Lembrem-se de que é sempre a pessoa e o personagem que procuram algo, mesmo no nível da

espiritualidade.
Vocês imaginam que há algo a encontrar, imaginam que há um caminho, imaginam que há modelos, imaginam
que há um deus, imaginam que há diabos, imaginam que há a sombra, mas isso é apenas o resultado de uma

projeção da consciência.

***

O Amor jamais se moveu: ele jamais teve necessidade de criar o que quer que fosse.
O Absoluto é isso.

Vocês imaginam que há uma fonte, da qual proviria a Luz, e essa Luz parece-lhes distante, vinda do fim
profundo da galáxia, que emite uma forma de distância, mas isso jamais foi separado, jamais houve distância.
Então, é claro, são apenas palavras que os fazem experimentar e viver, em vocês, não como uma crença, eu

repito, mas, simplesmente, aceitando, abandonando toda veleidade do que quer que seja.
É naquele momento, e unicamente naquele momento, que vocês se tornam Transparentes.

É naquele momento que vocês desaparecem, realmente (como isso pode acontecer em algumas das suas
experiências), que vocês descobrem inteiramente a Verdade.

A Liberdade está aí: não há outra Liberdade.
Todo o resto são apenas liberdades temporárias, que não merecem levar o nome de liberdade, uma vez que

estão sujeitas a um início e a um fim.



***

O Amor não tem nem início nem fim.
A Luz não tem nem início nem fim.

Não há evolução, não há involução, há, simplesmente (como lhes disse BIDI), jogos de papéis e de pessoas
que, desempenhando papéis, identificaram-se a esses papéis.

Há um observador e, além do observador, há Vocês, o que Vocês São.
E o que Vocês São, é esse Amor e essa Luz.

Portanto, se vocês são isso, como imaginar que há algo a procurar?
Há, justamente, uma parada de toda busca, uma parada de toda procura, uma parada de toda veleidade de

compreender, porque (como BIDI disse) vocês não podem, em momento algum, compreender o que vocês
São.

***

É preciso fazer cessar todo o sistema de conhecimento, porque todo o conhecimento absolutamente não os
aproxima de nada.

Como dizia BIDI: todo conhecimento é apenas ignorância.
Reconhecer isso é tornar-se o Conhecimento.

Então, o conjunto de elementos que são levados à sua consciência, aqui, nesse mundo, vai abalar,
grandemente, uma série de convicções.

É claro, o abalo dessas convicções pode gerar apreensões, medos.
É nesses momentos que será preciso, efetivamente, lembrar-se de que nós estamos aí.

E vocês sabem disso, porque inúmeros de vocês, em suas noites, em suas meditações, em seus
Alinhamentos, vocês nos sentem, mesmo não podendo trocar palavras entre nós.

A troca é muito mais importante pela própria Consciência.
E vocês vão se aperceber disso, pouco a pouco: vocês não vão mais poder fazer diferença entre vocês e a

Comunhão com quem vocês estabelecem.
Naquele momento, vocês irão realizar a Fusão, a Dissolução.

Vocês não saberão mais se vocês são esse personagem, se são MARIA, se são um Arcanjo, se são um Sol,
se são o vento ou um dos elementos que percorre a Terra, porque vocês não serão mais identificados ao que

quer que seja.
Vocês irão apreender, naquele momento, que nesse estado (que está além de todo estado), há uma Alegria

inefável, e que vocês não são limitados por absolutamente nada.
É a isso que vocês são chamados, é a isso ao que nós os chamamos, é a isso que a Luz lembra vocês: Ser o

que vocês São, além de toda aparência.
Ser Amor e Luz é isso.

Não se demorem, como diria BIDI, nas percepções, não se demorem em todas essas manifestações que, no
entanto, são vividas, por vocês, como reais.

Quer o seu corpo lhes pareça desaparecer em uma de suas partes, quer esse corpo faça-os sofrer ou quer
vocês provem uma grande Alegria ao olhar uma flor, o Sol, isso nada muda: são apenas percepções que irão

desaparecer, mais cedo ou mais tarde.

***

O que vocês São não pode desaparecer.
O que vocês São jamais desapareceu.

É a isso que vocês são chamados.
Então, sim, quem vocês São?

Vocês nada são do que vocês percebem.
Vocês nada são do que vocês pensam.

Vocês nada são do que diz a sua consciência.
Vocês absolutamente nada são de tudo o que fazem na sua vida.

Vocês são além dessa vida.
Vocês são além desse mundo.

Vocês são além de toda Dimensão.
Você são, até mesmo, além de uma origem estelar que, no entanto, existe.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Há como que um desvendamento e uma descoberta, e isso está a caminho, é claro.

Isso não se refere mais unicamente ao que foi chamado de Ancoradores, de Semeadores de Luz, de



Despertos, de Liberados, mas se refere a toda a Terra, porque há prazos e isso, grandes seres falaram e
voltarão a falar, como SERETI, como os Anciões, como o Comandante.

Para isso, vocês devem acolher tudo isso, com a alma de uma criança, ou seja, sem interrogação, sem
questionamento.

Acolher é a palavra exata porque, no acolhimento, há a Transparência.
Há a vontade de nada reter.

Não há mais vontade, em última análise.
Há apenas essa vacuidade, esse fato de ficar tranquilo, e isso não tem necessidade de meditar durante meses,

durante anos: isso ocorre no espaço de um instante, no seu tempo, nesta Terra.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente, para vocês, para um número sempre maior de Irmãs e de Irmãos,

que estão sobre esta Terra, ainda.
Então, o que vocês São é para viver: não há qualquer palavra.

***

Eu terminarei com essas palavras para Comungar com vocês, se quiserem, ainda mais profundamente, ainda
mais intimamente, pondo fim a toda distância entre nós.
Eu lhes proponho isso, porque é isso o mais importante.

As palavras que eu pronunciei apenas foram destinadas a levá-los a esse ponto, e esse ponto é aí onde nós
estamos agora.

É aí onde vamos viver o que nós Somos, e que eu lhes proponho, e que eu coloco aos seus pés e no seu
Coração.

Então, se quiserem, nessa Paz, acolhamo-nos, superemo-nos, dissolvamo-nos.

... Partilhar da Doação da Graça...

E eu terminarei por esta frase: o que quer que aconteça ao personagem, o que quer que aconteça a este
mundo, lembrem-se de que vocês nada são de tudo isso.

Naquele momento, esqueçam-se, esqueçam-se de tudo, para reencontrar a Verdade.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu sou vocês.

Nós somos Amor.
Nós somos Um.

Nós somos o Absoluto.

Eu nos Amo.
Estejam na Paz e na Alegria.

Bênçãos a vocês.
Eu não os deixo.
Eu fico em vocês.

Quem são vocês?

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1606

18 de setembro de 2012

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1606


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

***

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

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, eu lhes deixo a palavra e nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: recentemente, eu fiquei aterrorizado e paralisado ao me encontrar na obscuridade completa, sem
poder superar esta situação, nem refutá-la. Por quê?

Mas o escuro, cara amiga, é o que precede a chegada no Absoluto.
Quem tem medo?

É o ego.
É a recusa ao Abandono, total, do Si.

Esses mecanismos (que isso seja os mecanismos onde vocês perdem o sentido do corpo, o próprio sentido
da Luz, o próprio sentido do “Eu Sou”, o momento em que não há mais nada) podem se acompanhar,

efetivamente, de uma grande aflição.
Eu o convido, para isso, a ler o testemunho de UM AMIGO (ndr: suas intervenções de 15 de maio de 2010, de

19 de novembro de 2011, de 02 e de 18 de julho de 2012) (1) porque é exatamente isso que acontece.
É em um momento em que não há mais nada, em que não há mais nada a se prender, que a Luz É.

Portanto, este episódio, para você, corresponde certamente ao Choque da Humanidade, mas ao Choque
pessoal.

É nos momentos em que não há mais nada a se prender, em que há uma espécie de angústia existencial do
ego, que se realiza o Abandono do Si.

É nesses momentos que é preciso capitular, abandonar tudo.

***

Pergunta: mas eu era então incapaz de fazer qualquer coisa.

Melhor.
É sempre a personalidade que quer fazer alguma coisa, nessas circunstâncias: o “eu”.

Como diria BIDI: esqueça-se.
Então, é naquele momento que o salto ocorre.

Como vocês sabem, isso não é um estado, não é uma passagem, mas é preciso mesmo assim tentar colocar
palavras, não é?

Cada um vive a sua experiência de acesso a este Absoluto, onde não há mais referência, não há mais corpo,
não há mais espaço, não há mais identidade, não há mais Luz em parte alguma.

É isso, o Abandono do Si, para muitas pessoas.
É o que deve acontecer sobre a Terra também, é claro.
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***

Pergunta: quais são os mecanismos do Céu de que nos falou TERESA, em 03 de setembro?

Mas, os mecanismos do Céu, o Arcanjo MIGUEL, MARIA, nas duas últimas intervenções, falaram
profundamente disso a vocês (ndr: intervenção de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2) e de MARIA de 21 de

agosto de 2012 (3)).
O que contou a nossa amiga, antes (ndr: pergunta anterior), foi sobre um dos mecanismos do Céu.

Então, o que vocês denominam ‘a noite escura da alma’, o Abandono do Si, o Abandono à Luz, a perda de
todas as referências, a perda de toda vida (como vocês a conhecem), é isso, os mecanismos do Céu.

É tudo o que nós lhes dissemos, desde anos.
É isso que, já, eu havia dito no ano de 2006, muito antes das Núpcias Celestes (ndr: sua intervenção de 30 de
novembro de 2006 (4)), referente aos vulcões, que eu falei de novo a propósito das linhas de predação nas

minhas últimas intervenções (ndr: sua intervenção de 04 de setembro de 2012 (5)).
É a mesma coisa.

Eu não sei como ali deve ser dito a você.
A grelha planetária, se você preferir.

***

Pergunta: como chegar a exprimir igualmente com respeito às nossas relações, como vocês mesmos,
entre vocês, Arcanjos, Anciãos, Estrelas?

Lembrem-se, os Arcanjos, há primeiramente a Unidade.
Isso é um fato conhecido.

E há também a organização de uma estrutura temporária, transitória, que denominamos as Estrelas, os
Anciãos, o Conclave Arcangélico, o Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos, em, como dizer, uma

organização Vibratória que permiti retransmitir até vocês um mínimo de coerência, não é?
Mas é evidente que, quando há um Melquizedeque do Fogo que se dirige a um Melquizedeque do Ar, isso

pode reforçar o Fogo, não é?
E isso é lógico, isso é lógico, é perfeitamente normal.

Há, para equilibrar tudo isso, os Melquizedeques da Água e da Terra que, eles, são muito mais, não centrados,
isso nada quer dizer, mas que a Vibração (mesmo como em vocês, aliás, no nível dos Elementos) é muito mais

estabilizante.
Vocês sabem muito bem que o Fogo é impetuoso, que a Terra é o Elemento mais rígido, entre aspas.

Tudo isso se encontra na mesma arquitetura de organização (temporária, para este trabalho).
Enquanto vocês, até prove o contrário, vocês estavam sozinhos no seu canto ou vocês conhecem alguns seres

entre vocês (ou entre vocês, nas famílias) que vivem a mesma coisa.
Mas vocês ainda têm um elemento da personalidade que os impede de perceber o sentido do que vocês

vivem.
E isso explica a diferença.

Vocês estão em um meio onde tudo é resistência, onde tudo é atrito: é a própria característica da 3D.
E é nesta resistência que vocês devem elevar as Vibrações de vocês, elevar a Luz, acolher a Luz, tornar-se

esta Luz.
Mas vocês, ainda (mesmo se as Portas da Transparência se tornaram mais sensíveis para vocês), não se

tornaram Transparentes.
Mesmo quando vocês são, como diria BIDI, Absoluto com forma, resta uma forma e esta forma, ela é muito

mais rígida do que a nossa.
Portanto, ela está ainda mais submissa às leis de resistência, em vocês como nas relações e nas interações

entre vocês.
Porque há coisas que vocês sentem (as energias, as Vibrações), mas há também componentes da

personalidade como algumas doses, como eu explicava isso, de Fogo, de Terra ou de Água.
O Fogo e a Água vão, entre aspas, não aniquilar, mas equilibrar.

Mas imaginem uma relação entre alguém que é realmente mais Fogo e alguém que é muito Ar: isso vai nutrir o
Fogo.

Isso é normal.
Os Elementos são os mesmos, aqui, sobre esta Terra, até o mais elevado, ou seja, os HAYOT HA KODESH

(que circundam o Trono d’A FONTE).
É preciso bem compreender que há interações que escapam a vocês, que não estão ligadas às palavras que



vocês dizem, que não estão ligadas aos conflitos que vocês têm, mas que estão, de alguma forma, ligadas à
ação dos Elementos no interior de vocês.

E que não passam necessariamente por um aspecto totalmente consciente e isso vocês ali nada podem.
É isso que dá esta aparência.

***

Pergunta: os Arcanjos, as Estrelas, os Anciãos, por que vocês escolheram se expressar através de um
Canal de língua francesa quando o francês não é o idioma mais falado no mundo?

O francês é, o que vocês nomeiam, a língua dos pássaros, ou seja, a pronúncia das sílabas francesas tem uma
ação muito mais precisa no cérebro.

Nós já explicamos que o aspecto Vibral se exprime através do idioma francês.
E isso é extremamente importante.

Vocês talvez saibam que há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações muito melhor do
que quando elas escutam simplesmente uma tradução.

Isso é normal.
Isso é perfeitamente lógico.

As zonas cerebrais ativas, as zonas dos chakras, das Coroas, da própria Kundalini, são muito mais sensíveis
ao que chamamos de linguagem Vibral que é o “Gina Abdul” (ou seja, o sumério original), que é a linguagem

que se aproxima mais da língua dos pássaros.

***

Pergunta: como superar o medo arquetípico da morte?

Mas isso está inscrito em todo ser humano, uma vez que existem exercícios que lhes foram dados, justamente,
para superar este medo, porque ele está inscrito desde o nascimento (ndr: ver na série “Protocolos a Praticar”)

(6).
Esse é o paradoxo.

Vejam, por exemplo, os seres, os Irmãos e as Irmãs que fizeram experiências de morte iminente.
Eles saíram, como eu disse, do primeiro frasco, e eles foram dar no segundo frasco, eles não têm mais medo

de perder o primeiro frasco.
A única forma de resolver, de maneira definitiva, o medo da morte (que está inscrito nas estruturas deste corpo,

deste saco, como diria BIDI), é o Absoluto, não há outra.
Já que, até mesmo, vocês tiveram testemunhos: falamos de UM AMIGO agora, mas vocês têm o IRMÃO K
(ndr: suas intervenções de 12 e de 15 de setembro de 2011, de 05 de novembro de 2011, de 10 de abril de

2012) (7), vocês têm as Estrelas que lhes falaram.
É no momento em que este medo da morte se torna terrificante que se descobre o Si ou o Absoluto.

Portanto, isso faz parte das estruturas, isso faz parte do que vocês têm que enfrentar.
A cada morte, todos nós enfrentamos isso.

Mas da quantidade que nós temos consciência e que nós temos a vivência Real, ou do segundo frasco (e ainda
isso não basta para enfrentar a morte) ou do Absoluto (ou seja, do que há por trás do segundo frasco), o medo

da morte, ele está sempre aí.
Todas as preparações que foram realizadas, no nível Vibratório, para a Unidade, para o Si, visam apenas

amortecer, como isso havia sido dito por SRI, esse Choque da Humanidade (ndr: intervenção de SRI
AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (8).

Portanto, todo mundo tem isso.
Não há exceção.

A não ser aqueles que vivenciaram que eles existiam, como dizemos, fora do primeiro frasco e fora do
segundo frasco, ou seja, o que BIDI chama de Liberados Viventes, porque essa é a Verdade.

Mas todos os outros, vocês acham que vocês irão se livrar, apesar de tudo o que vocês fazem, do medo da
morte, assim?

É impossível, exceto quando ela está aí.
Há sempre uma apreensão.

Há sempre (apesar da Luz que vocês acolheram, apesar das experiências que vocês vivenciaram) este medo
da morte: ele está inscrito na própria estrutura do mental.

O mental faz de tudo para evitar se encontrar confrontado com a sua própria extinção.
Tudo o que vocês realizaram, tudo o que nós realizamos, com vocês, é uma preparação para esta

transmutação final.



Então, isso não é uma morte, mas vai dizer isso à personalidade e vai dizer isso ao mental.
Não vão acreditar em vocês.

Portanto, nada mais há senão o que vocês fizeram, com a Vibração, com os exercícios, com a Nova Aliança,
com a ativação das Coroas, com a Onda da Vida.

Há apenas o caso em que a Onda da Vida percorreu completamente o corpo e que o ser, não somente saiu
deste corpo (porque isso é fácil), mas se tornou realmente Absoluto.

Vocês acham que, para alguém que é Absoluto, a morte deste saco muda alguma coisa no que ele É?
Isso não é a mesma coisa quando vocês ainda estão instalados na personalidade, tendo acolhido a Luz, ou

seja, realizado o Si.
Ou ainda, talvez a Infinita Presença ou a Última presença, esta etapa final, pode se traduzir por uma capacidade

maior para viver, no momento em que isso chegar, um esquecimento deste corpo, desta pessoa que vocês
acreditam ser.

Mas até o último sopro, se vocês não tiverem vivenciado a Onda da Vida, na totalidade, vocês ali ficam
submissos.

Mas há diferentes modos de estar submisso: podemos estar submissos com uma intensidade desmedida e
com angústias terrificantes, ou estar ali submissos como algo comovente, mas não mais do que isso.

Portanto, isso é perfeitamente normal.
Não foi por nada que eu disse: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.

Mas a lagarta, ela vai continuar a chamar isso de morte, até o fim.
Quando vocês são borboleta, vocês sabem que a lagarta não é nada disso.

Mas não antes, qualquer que seja a Luz que vocês tiverem recebido, quaisquer que sejam as experiências que
vocês tiverem vivenciados.

É nesse sentido que as Núpcias Celestes, e tudo o que foi realizado desde trinta anos (desde as primeiras
efusões do Espírito Santo), tiveram apenas um único objetivo, porque se ali houver um medo tornando-se

demasiadamente importante, o que acontece?
Há uma retração da energia vital, da Luz Vibral, da alma e do Espírito, que os enreda e que mantém o

confinamento, mesmo se o confinamento da Terra não mais existir.
Portanto, é tudo isso que foi preparado, desde quase trinta anos agora.

E é por isso que eu digo a vocês, a cada vez: agradeçam à Luz por tudo estar bem, ainda por enquanto, para
vocês, no Ocidente.

Mas há países onde ali já não se diz isso, hein.
É uma preparação que vocês fizeram, todos vocês.

***

Pergunta: ao que correspondem os bloqueios no nível dos pulsos?

Simplesmente, os bloqueios dos tornozelos impediam-nos de partir, ou no Estado de Ser, ou de serem
confrontados, de maneira brutal, com a Onda da Vida.

Porque, vocês se lembram, quando a Onda da Vida sobe, ela encontra todos os medos que estão inscritos nos
dois primeiros chakras.

Isso é normal.
Mas assim que a Onda da Vida tiver chegado ao nível do Coração, ela se estende lateralmente.

Também, tudo isso foi explicado, eu creio, por UM AMIGO, com os diferentes circuitos que conectam com os
chakras de enraizamento da alma e do Espírito, com KI-RIS-TI, mas também com os braços (ndr: suas

intervenções de 17 de março e de 07 de maio de 2012) (9).
Aliás, há muitos, entre vocês, que constatam que, durante os Alinhamentos, durante as meditações e durante a
noite, acontecem coisas estranhas no braço esquerdo, como por vezes dores, como dormência, como se ele
já não respondesse mais: é a ativação do Canal Mariano que começa (já pelos processos de Comunhão, de

Fusão, de Dissolução) a trabalhar no nível das estruturas cerebrais, do outro lado, e que vão criar, às vezes, até
uma sensação de paralisia.

 Portanto, os pulsos, as ligações dos punhos, evitam, em alguns de vocês, serem confrontados muito cedo
com isso ou de maneira pouco casual.

Isso faz parte dos processos que vocês denominaram a mobilização da estase, os três dias de trevas, etc., no
nível individual (como agora na primeira pergunta, é a mesma coisa).

Mas, aí, isso não se refere o acesso ao Estado de Ser, à saída do primeiro e do segundo frasco, isso se refere
simplesmente à integridade deste corpo físico para o que for necessário, para cada um de vocês, em relação

ao seu modo de Ascensão.

***



Pergunta: eu sinto o Canal Mariano e a Coroa da cabeça, mas não as Portas do peito.

É o mesmo processo.
Há quem sinta a Kundalini, outros que jamais a sentiram.

Há quem esteja começando a viver a Onda da Vida, sem jamais ter percebido a Coroa Radiante do Coração.
Aí também, isso dá (e eu não posso lhes dar agora) orientações sobre o seu mecanismo ascensional.

Nós já falamos: há muitas maneiras de ascensionar.
Com este corpo físico, de forma temporária, sem este corpo físico.

E há ainda outros modos, mas não é ainda o momento de falar disso.
Mas isso explica porque alguns vivem o Canal Mariano não tendo vivenciado, por exemplo,

a Merkabah interdimensional no nível da Tri-Unidade do Coração.
Outros vivem a Kundalini, sem ter vivenciado a Onda da Vida.

Alguns vivem a Coroa Radiante da cabeça e outros ainda nada vivem.
Isso é perfeitamente lógico.

Isso depende unicamente, como dizer, do seu caminho de Ascensão.
Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: este caminho de ascensão já está definido para cada um de nós?

Ele não está definido, mas ele está traçado, podemos dizer.
Evidentemente.

Já que, como eu disse, desde o ano passado, no nível individual, tudo estava Consumado.
Faltava o último elemento (que apareceu no mês de fevereiro) que era a Onda da Vida, a Liberação da Terra e

a Liberação de vocês.

***

Pergunta: poderia definir o que é a Infinita Presença e o que é a Última Presença?

Seria uma perda de tempo explicar de novo o que foi explicado porque, aí, isso foi amplamente explicado, que
isso seja de maneira poética, por URIEL, que isso seja por HILDEGARDA de BINGEN, que isso seja pelo

IRMÃO K, por UM AMIGO, tudo isso foi explicado.
Mas, ainda uma vez, a explicação não é a vivência.

Não é porque você vai ter a explicação que isso vai confortá-lo.
Agora, se for para situá-lo, cabe a você ver o que você vive como Vibração e como Consciência.

Portanto, para a Infinita Presença, para a Última Presença, eu o remeto, prioritariamente, a todos os conceitos
de Reversão e de Basculamento que foram expressos, de diferentes modos, por UM AMIGO, etc., mas isso já

foi dito.
É esse famoso momento em que o Si, e o que é chamado de Samadhi (os Samadhi mais profundos),

desaparecem repentinamente.
Não existe um limiar.

É o momento em que podemos perceber, com a consciência, que a própria consciência desaparece.
É a experiência que foi descrita durante a primeira pergunta.

Mas esse processo é também o que foi nomeado, pela FONTE, o Juramento e a Promessa, a recordação do
que vocês São, na Eternidade, além deste corpo, além deste mundo, além de todas as suas vidas passadas,

aqui.
Este é o momento disso.

E a distância que pode existir entre a consciência que vocês têm no momento em que isso chegar e a sua
consciência habitual, eu diria (as experiências que vocês realizaram) e o estabelecimento no Si, ou então no

Liberado Vivente, vai colorir a sua experiência de múltiplas formas.
Para aquele que é Liberado Vivente isso (como vocês dizem) é feito com facilidade: isso é uma formalidade.

Para aquele que está apegado ao seu Si, isso vai ser um pouco mais difícil.
Mas para aquele que nada conhece (para a maioria dos seres, exceto aqueles que foram obrigados a aguardar

até o final, sem isso, eles teriam partido há muito tempo), a Luz Vibral, em sua totalidade (o retorno à
Eternidade), é um drama porque isso é a perda da personalidade, é a perda do primeiro frasco e do segundo

frasco.



Imaginem um peixe que conhece o seu aquário, retiramos o aquário.
Ele não sabe o que é o segundo aquário.
Ele nada vivenciou do segundo aquário.

O que ele vai se tornar?
É claro que ele será Liberado, mas as circunstâncias (como isso foi dito) da Liberação não são as mesmas.

Conforme a intensidade das emoções, do mental, dos medos que podem se apresentar, ele arriscaria ter um
novo encerramento em meio a um sistema fechado.
Aí, isso não é mais possível, vocês sabem disso.

Mas foi preciso que houvesse Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz e, agora, os Libertadores (porque eles
próprios estão Liberados) para, de algum modo (e isso é uma imagem), contrabalançar, eu diria, esse famoso

Choque da Humanidade.
Aquele que está no segundo frasco, ele sofre quando ele acaba no primeiro frasco: é o nascimento e a queda

na encarnação.
E aquele que está no primeiro frasco, quando ele sai para o segundo frasco, ele sofre também porque não há

continuidade da consciência.
Era preciso restaurar esta continuidade da consciência, para o Sistema Solar, para o planeta, para o ‘sistema de

controle do mental humano’, para que não ficasse demasiadamente estreito.
Era preciso liberar a Terra e era preciso que houvesse, sobre a Terra, alguns seres Liberados.
A Liberação não é fugir deste mundo, não é fugir da vida, é ser capaz de suportar o Choque.

E que houvesse seres o suficiente capazes de ter vivenciado a totalidade da Onda da Vida para abrandar
aquele que vai se encontrar, de um dia para o outro, no seu corpo, na sua pequena pessoa, que não crê em

nada mais, que nunca vivenciou qualquer outra coisa, que está em uma sociedade onde ele consome (metrô,
trabalho, dormir) e, de repente, ele vai se encontrar confrontado com a Eternidade.

Mas, para essas pessoas, coloquem-se no lugar delas (exceto aqueles que aguardam este momento final, mas
a grande maioria, não): eles não suspeitam por um segundo porque eles estão também confinados, eles

próprios, no medo.
Não unicamente no Sistema Solar, mas eles estão confinados porque este mundo é um mundo de medo.

Eles não têm qualquer conexão com a Verdade.
Eles não têm experiência alguma, nem astral, nem do Estado de Ser e, menos ainda, do Absoluto.

Como vocês querem que essas pessoas, de um dia para o outro, superem isso, se ali não houvesse seres que
tivessem pacientemente Ancorado e Semeado a Luz, se a Terra não fosse Liberada paulatinamente.

Isso seria impossível.
Vá e diga ao peixe que está no primeiro aquário que, quando o seu aquário desaparecer e o segundo aquário

desaparecer, ele vai se tornar infinito, ele vai ser todos os peixes possíveis, todos os mundos possíveis e
todos os golfinhos possíveis que lhe demos como alimento.

Isso é inconcebível.
Isso é inimaginável.

É isso que é preciso aceitar.
Os Elementos da Terra (como SNOW lhes disse, há alguns meses), os Cavaleiros, foram soltos: vocês os

veem todos os dias, sobre a Terra.
Não vocês, na França, aí onde vocês estão, mas por toda parte em outros lugares.

Informem-se.
Vejam a quantidade de terras que estão sob as águas.

Vejam os buracos na terra.
Vejam os vulcões.

Vejam as tempestades.
Tudo isso eu disse há anos.

Mas uma coisa é saber disso, outra coisa vivê-lo.
E aqueles que foram Liberados (desde fevereiro ou nesse momento) são aqueles que vão permitir, justamente,

aos outros se apoiarem nesta Consciência.
Isso é extremamente importante.

Imaginem alguém que não crê em nada, que nada vivenciou, e que um Ser de Luz chega a lhe dizer: “bem-
vindo a você, deixe tudo isso”.

Vocês acham que isso vai ficar bem?
E isso faz sentido.

Alguém cuja consciência tem medo, alguém cuja consciência é dependente deste corpo, que não crê na Luz (e
mesmo se ele ali acredita, se ele não a vivenciou), alguém que está inserido nos projetos para o futuro, de um
mundo melhor, de uma Idade de Ouro, de algo que vai ser magnífico, aqui, neste plano, isso vai torná-lo muito

engraçado, não é?
Qual foi a melhor maneira de preparar isso?

Foi o que vocês conduziram, e o que nós conduzimos, com vocês.



Não se esqueçam de que vocês estavam confinados, vocês estavam na prisão.
Mas aquele que conhece apenas a prisão não pode imaginar que haja outra coisa.

É como o pássaro que jamais esteve fora da gaiola: vocês podem abrir a porta para ele, ele não irá sair, exceto
os mais intrépidos.

***

Pergunta: as ondas de forma podem ser liberadoras e ser também confinantes?

É com ondas de forma que vocês foram confinados.
Eu falei das Linhas de Predação.

Eu fiz a relação entre as ondas de forma e os sistemas de predação.
Eu fiz a relação entre as ondas de forma que guiam a Luz e que rompem essas Linhas de Predação.

Não são as mesmas formas.
A arquitetura dos mundos, mesmo nas Dimensões as mais elevadas (exceto o Absoluto) é ligada às formas, ou

seja, a tomadas de forma que são as formas, das mais simples às mais complexas.
 Algumas formas são confinantes, outras formas são liberadoras, em escalas de tempo que nada têm a ver

com a vida humana.
O hexágono é uma forma liberadora.

O círculo é uma forma confinante.
O cubo é uma forma liberadora.

***

Pergunta: eu não tinha mais desejo e ultimamente eles estão reaparecendo. Por quê?

Lembre-se de que a Onda da Vida, quando ela encontra os dois primeiros chakras, vai despertar todos os
demônios que foram colocados sob o carpete, sob o tapete e que não eram vistos.

Mas, aí, eles não são somente vistos, eles estão ativos.
Cada um se revê, quando a Onda da Vida chega ao nível dos dois primeiros chakras, em tudo o que está

inscrito, nele, em relação à morte, em relação à sexualidade.
Tudo isso está inscrito nesses dois primeiros chakras: os reflexos de sobrevivência.

E, dependendo da história pessoal, vocês irão encontrar o que está nesse nível.
É por isso que, para alguns seres que vivenciaram esse despertar, era mais importante que os Duplos

(Monadários, Crísticos, MARIA) estivessem aí, justamente, quando vocês atravessaram esses obstáculos: para
que isso não estivesse mais ativo.

Lembrem-se de que a predação (através do ‘sistema de controle do mental humano’, das Linhas de Predação)
está inscrita também nos dois primeiros chakras.

Seja qual for a expressão, isso ultrapassa amplamente a sobrevivência, a sexualidade: tudo o que está ligado
aos medos.

A predação, é claro, resulta do medo.
O que quer dizer assim que, quando a Onda da Vida vem despertar os dois primeiros chakras, há uma espécie

de inversão.
 Assim como houve uma inversão da alma, no nível do Triângulo Luciferiano, assim como houve uma inversão
da alma no nível da Porta Visão, do mesmo modo, no nível desses dois primeiros chakras, há uma inversão do

fluxo, e esta inversão do fluxo vai, efetivamente, fazer manifestar tanto estados de êxtase extremamente
potentes, como tudo o que não foi, na totalidade, purificado e que vai voltar a subir.

E é nesse nível que pode ali haver alguns perigos.
É por isso que nesse nível, para esses seres que vivenciaram esta subida da Onda da Vida, até aí, o Canal
Mariano apareceu bem depressa para permitir estabilizar, de algum modo (ou com um Duplo Monadário, ou

com MARIA, ou com KI-RIS-TI), para transcender totalmente o que estava nesse nível aí.
Porque, nos mundos Unificados (de carbono, mesmo), mesmo quando não há atividade dita sexual nem de

procriação, há mesmo assim um êxtase.
Mas o êxtase, ele está ligado ao Coração, ele não está ligado à manifestação de algum poder ou de alguma

ascendência sobre alguém.
Em vocês, a conexão entre a Onda da Vida e os seus chakras inferiores estava cortada.

E quando isso é desbloqueado, isso pode ser extremamente violento, extremamente potente.

***



Pergunta: se o círculo é uma forma geométrica confinante, o que é então do que chamamos de Círculos de
Fogo que vão participar da nossa Liberação?

Mas isso não é um círculo.
São hexágonos, em círculo, que geram uma energia de Fogo.

Os hexágonos são dispostos em círculo.
Eles estão em círculo, e em quincunce [grupo de cinco, formando quatro um quadrado e ficando um no centro],

e eles estão em seis camadas porque é a forma geométrica a mais apropriada para a Liberação do
confinamento ligado ao círculo, simplesmente.

Mas o círculo é uma forma redonda.
Quando eu falo de círculo, ele teria que ser um círculo uniforme de pedras.

Há outras estruturas confinantes.
Lembrem-se: nós dissemos que os Círculos de Fogo são hexágonos de pedras.

Vocês apenas veem a parte visível.
De acordo?

Esses Círculos de Fogo estão ligados diretamente à Intraterra, mas eles não estão ligados por círculos.
Disso, nós jamais falamos.

Eles estão ligados por cubos.
É por isso que o Autres Dimensions (logotipo) tem um cubo com o círculo dentro.

E a inversão vinha do círculo com o cubo no interior.
Tudo isso são movimentos geométricos e ondas de forma, como vocês dizem.

As ondas de forma atuam em espaços de tempo que são incomensuravelmente mais longos do que a vida
humana, como vocês a conhecem.

Isso atua em milhares de anos.
A Terra, ela própria, ressoa com essas ondas de forma, com gradientes elétricos.

Vocês têm isso nas pirâmides.

***

Pergunta: o que explica as diferenças entre os caminhos ascensionais?

Elas são múltiplas.
Isso nada tem a ver com as vidas passadas.

Estritamente nada a ver.
Isso apenas tem a ver com a estrutura da personalidade que vocês têm, hoje, e principalmente isso tem a ver

com as suas linhagens estelares e com a sua origem estelar.

***

Pergunta: como superar os medos quando a Onda da Vida permanece no segundo chakra?

Esqueça-se.
Abandone o Si.

Desapareça.
Não há alternativa.

Se a Onda da Vida ficar bloqueada nos dois primeiros chakras, significa que você se mantém na sua pequena
pessoa, portanto, naquele momento, não há qualquer meio de sair da personalidade e do Si, senão morrer para

si mesma.
Enquanto você não passar a Porta Estreita, você não pode ser Liberada.

Enquanto você se mantiver na sua pessoa, enquanto você acreditar ser uma pessoa que vive esta vida, que
está casada com tal pessoa, que tem tal trabalho, que mora em tal lugar, você não pode ser Liberada.

Não é questão de exercitar alguma coisa.
Você pode fazer milhares de exercícios.

Isso nada irá mudar.
E tudo isso, eu creio que BIDI lhes gritou de milhares de formas.



Agora, se vocês não chegarem a apreender o sentido do que foi dito, isso prova que vocês estão incapazes,
por enquanto, de abandonar o Si.

Vocês têm medo da morte.
Aliás, todos os sonhos de projeção de uma Idade de Ouro, nesta Dimensão, estão ligados, exclusivamente, ao

medo da morte.
Lembrem-se: BIDI lhes disse que a personalidade se crê imortal.

E enquanto você aderir à sua pequena pessoa, você não está Livre.
Vocês nada levam.

A borboleta não pode levar a lagarta.
Lembrem-se disso.

Enquanto vocês acreditarem que a lagarta vai permanecer lagarta, em alguma parte, tornando-se borboleta,
vocês se enganam.

É preciso aceitar olhar as coisas de frente (não o medo porque, se houver medo, você vai ali se identificar),
mas, de algum modo, realmente colocar-se esta questão: “quem vocês são?”.

Quando BIDI disse a vocês: lembrem-se de quem vocês eram antes.
O que você era antes, você não o conhece.

Enquanto você permanecer no conhecido, como ele diz, você vai sentir medo.
Isso é inevitável.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

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

1 – UM AMIGO (15.05.2010, 19.11.2011, 02.07.2012 e 18.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – OMRAAM (Aïvanhov) (30.11.2006)
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html 
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html

*

5 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de setembro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
*

7 – IRMÃO K (12.09.2011, 15.09.2011, 05.11.2011 e 10.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-12-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-15-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-10-de-abril-de-2012-autres.html

*

8 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

9 – UM AMIGO (17.03.2012 e 07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1604

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-12-de-setembro-de-2011.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1604
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-15-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-10-de-abril-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html


~ SER AMOR ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, instalemo-nos, juntos, na nossa Presença e na Alegria.

As palavras, as frases e os pensamentos que eu vou entregar a vocês, certamente não são novidade, mas,
muito mais, uma colocação em evidência, a mais intensa, a mais Vibrante, do que significa: Ser Amor.

Eu irei empregar, em um agenciamento específico, as palavras que já lhes foram perfeitamente definidas, por
outro ou por mim mesmo.

O objetivo reconhecido não é ensinar-lhes mais alguma coisa, mas, muito mais, compartilhar, entre nós, um
momento de Graça e de Eternidade, eu o espero.

Nós iremos abordar essas duas palavras juntas, que são: Ser Amor.

Ser Amor é o resultado de elementos que lhes foram dados.
Ser Amor é o desaparecimento de toda crença, a instalação na Transparência, na Simplicidade, além da

dualidade e além da Unidade, além de toda identidade e de toda pessoa.

Ser Amor é o que nós Somos, todos nós, sem exceção.
A diferença está simplesmente ligada, justamente, às crenças, e às distâncias que podem ter sido colocadas

pela ilusão do caminho, pela ilusão de manter alguma coisa.
Quando chegar o momento em que se transcender, em vocês, e desaparecer todas as ilusões, todas as

crenças, todas as vontades, todas as tentativas de se obter alguma coisa, quando o sentido de uma pessoa
desaparecer, quando o próprio sentido da existência desaparecer, então, o Amor aparece.

E naquele momento, Ser Amor se torna a única Realidade, a única Verdade tangível.

Ser Amor é encontrar a Morada da Paz Suprema, desprovida de toda crença e de toda apreensão.

Ser Amor é um abrasamento de cada uma das células, de cada parcela da Consciência, conduzindo para além
de todo conhecido e, sobretudo, para além da Consciência.

Ser Amor é perceber que não há nada mais, exceto as aparências dos jogos de papéis.

Ser Amor está além do estado podendo ser definido, mesmo se, obviamente, as palavras possam ali ser
unidas, e trazer a sua própria semântica, o seu próprio sentido, e a sua própria significação.

É (como lhes disseram as Estrelas, e algumas dentre elas) desaparecer, para estar plenamente Presente,
plenamente Lúcido.

IRMÃO K - 19 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-v8oOaEO3zno/UFzeAAwd3CI/AAAAAAAAFHA/sVf0NMcV5EI/s1600/000IrmoK19.09.2012.jpg


Ser Amor é renunciar ao efêmero, Transcendê-lo.
É encontrar o que jamais foi perdido, de outra forma senão através dos jogos e das identidades.

Ser Amor é não mais colocar distância, entre as existências (aparentemente separadas), entre as pessoas,
entre os objetos.

Ser Amor é transcender a sensação, o sentido e a percepção.
É estar plenamente Presente, plenamente Tranquilo.

O momento em que desaparece todo sentido do “eu” e todo sentido do Si, todo sentido do um, e todo sentido
do outro.

Então, o coração do Coração, o centro do Centro, é a única Verdade.
É o momento em que a Transparência é tal, que a realidade do Amor é a evidência a mais bem sucedida.

É o momento em que o movimento cessa.

Ser Amor é redescobrir, além de toda definição e de toda vontade, o que nós Somos.
Além da eliminação de toda distância, neste estado de Abandono, descobre-se o que era inaparente.

Desaparecer no “eu” e desaparecer no Si, desaparecer no mundo, é ali aparecer, mas completo e inteiro.

Ser Amor é não mais ter barreiras, não mais estar condicionado, por nenhuma palavra, por nenhum olhar, por
nenhum passado, por nenhuma circunstância.

É se tornar o que É: o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Alfa e o Ômega.

Ressurreição da Alegria sem fim.

Ser Amor é ser nutrido pelo Amor, é ver a sua sede saciada, pela Eternidade.

Ser Amor é pôr fim a toda dúvida, a toda pergunta e a toda resposta, instalando a Evidência como a própria
natureza do que nós Somos.

Ser Amor é a Graça do estado de Graça.
É Ver claramente, além de toda visão, de toda aparência, de todo julgamento e de toda ideia.

Estar Livre de todo encadeamento e de toda ideia preconcebida, Livre de todo raciocínio.

Ser Amor é estar Livre de qualquer futuro.
Ser Amor é estar Aqui e Agora, na totalidade, na Eternidade.

Ser Amor está, naturalmente, além de querer o Amor.
Ser Amor está além de dar o Amor.

É perceber e Ver, além dos olhos, além da forma e além da informa.
É se instalar no que sempre esteve instalado.

É não mais perceber a menor distância, a menor diferença entre você e eu, além da identidade, além da forma
e além da Consciência.

Ser Amor é a bênção da Graça, constantemente renovada, independentemente de toda condição e de toda
restrição.

É se apreender do indescritível, para restituí-lo à Verdade.
É uma Alegria sem objeto, que nada tem o que fazer de qualquer circunstância.



Ser Amor é o Amor de Ser, de Ser além de todo ser, de toda densidade.
É o Último, não antes e não depois de qualquer busca, porque o Caminho não é um caminho, assim como isso
não é um estado, mas uma forma de permanência e de imanência, onde não existe qualquer interstício para a

menor justificativa.
É o instante em que se apaga todo efêmero e toda suposição.

Ser Amor é um desaparecimento, uma Dissolução ardente dos efêmeros da vida, a fim de que apenas
permaneça a palavra Vida.

Ser Amor é o Fogo do Batismo, conjuntamente com o Fogo da Ressurreição.
A Água do Céu.
A Ode à Vida.

Ser Amor é Ressuscitar à sua Verdade, não aquela da pessoa, mas aquela do Amor.

Ser Amor é o “sim” perpétuo ao Amor, cujo Veículo é a Luz, sem sombra carregada, sem canto nem recanto.

Ser Amor é o momento em que o Silêncio se torna mais falante do que as palavras, e mais intenso do que as
frases.

Ser Amor é restabelecer a Visão sem os olhos, na Clareza e na Transparência, e na Profundez da Unidade.

Ser Amor é aceitar o Amor, dar-se si mesmo, no Abandono do Si e no Abandono ao Amor.
É viver a Vida, sem morte e sem ilusão.

Ser Amor é não mais jogar, nas aparências, nos apegos.

Ser Amor é dar-se, a fim de que o Amor se torne a Doação, não chamando qualquer vontade, porque
espontâneo.

É imitar, sem copiar, aquele que foi o Alfa e o Ômega, inscrito na atemporalidade, muito acima de toda história
e de toda narrativa.

É compor, sobre este mundo como em todo mundo, a Música das Esferas, sequenciando-se pela Liberdade
do Amor, sem constrangimento, sem freio, sem limite.

É escutar a testemunha do Amor, que é Canto.

Ser Amor é não mais depender de qualquer circunstância, e de qualquer estado, porque a Graça preenche
tudo.

É o momento em que se depõe todas as armas, porque todo combate é em vão.
É fazer a Vontade da Luz, que é Inteligência e Esperança.

É acolher a Providência, acolher a Alegria, assim como qualquer sofrimento, porque nenhum sofrimento pode
persistir, além do efêmero.

Ao trazer essas palavras a vocês, eu me conduzo a vocês, e eu abro o que vocês abriram em mim: o coração
do Coração.

E aí, juntos, unidos e Um, na nossa Presença, na nossa doação, nós realizamos o Incognoscível.

Ser Amor é estar aí, sem interrupção, à nossa escuta, ao nosso acolhimento mútuo.
E é assim que eu me junto, em vocês, e a vocês, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Então, juntos, eu digo: Vivamos.
Então, cabe a cada um me chamar, e Viver.



No espaço do meu Silêncio, eu acolho vocês, nas suas palavras como no silêncio de vocês, no mesmo
Caminho, na mesma Verdade e na mesma Vida.

Eu me calo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K, em vocês, e com vocês.
Eu abençoo o nosso encontro.

Permaneçamos Tranquilos e Humildes, para Viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu abençoo o nosso Amor.
Eu saúdo em vocês o que não pode desaparecer.

É-lhes possível, no Alinhamento a vir, nomear-me e chamar-me, porque eu vou nomeá-los e chamá-los.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K lhes diz até logo mais.
Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou de novo com vocês.
Desta vez, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, mas antes de lhes passar a palavra, eu vou lhes

transmitir um pouquinho de determinados elementos.
Eu intervenho então, hoje, enquanto Comandante da Ordem de Melquizedeque, a fim de lhes dar uma série de

elementos.
Então, o que eu poderei dizer refere-se não à lagarta, não à borboleta (porque muitas coisas lhes foram dadas

sobre isso), mas sim, de preferência, ao período que separa a lagarta da borboleta.
Porque, dentro de poucos dias, vocês irão começar (mas nós já sabemos que muitos de vocês começaram) a
perceber, sem ter as explicações, uma série de manifestações, no nível do corpo e da consciência de vocês.

Portanto, eu vou lhes falar (como isso se chama...) da crisálida, do casulo ou, se vocês preferirem, deste
estado intermediário que corresponde, se vocês preferirem, à metamorfose, à transubstanciação do que vocês
são, aqui sobre esta Terra, e do que vocês São, na Verdade, muito além e muito diferente do que lhes parece

sobre esta Terra.

***

Então, é claro, a preparação, vocês a vivenciaram de diferentes modos.
Agora, vocês irão começar a perceber, de maneira cada vez mais clara para vocês, que ocorre uma série de
processos, neste Templo ou neste saco (chamem-no como vocês quiserem), mas este saco, ele é levado a

viver algo profundamente novo.
Mas, ainda uma vez, algumas coisas que eu vou lhes dizer, muitos de vocês começaram a perceber esses

efeitos.
Então, como vocês sabem, durante anos, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração.

Isso era perfeitamente verdadeiro.
E, depois, vocês tiveram BIDI que lhes disse que, além da consciência, havia outra coisa.

Então as palavras (Último, Absoluto, Parabrahman), ali haveria uma infinidade delas, apenas podem tentar
aproximar e dar uma ideia do que isso é, realmente, porque vocês apenas podem vivê-lo.

Mas, entre o momento em que vocês vivem o Si, a Unidade, a Presença, e o momento em que vocês São
Absoluto (alguns já o vivenciaram), e como nós lhes dissemos, há a Liberação da Terra, há eventos coletivos

que envolvem a Terra, que envolvem o Céu, que envolvem o sistema solar e o cosmos inteiro.
A partir da intervenção de MIGUEL (que é muito formal), vocês irão constatar novos impulsos, em vocês, e isso

corresponde perfeitamente ao que eu vou lhes falar, que é a instalação temporária, eu diria, de um estado de
crisálida ou de casulo, ou seja, o momento em que a lagarta cessa de fazer tudo o que ela estava prestes a

fazer e vai tecer o seu casulo, no qual a metamorfose irá ocorrer.
É exatamente a imagem que eu posso empregar, porque ela corresponde realmente ao que vai se manifestar,

mesmo em meio à consciência ordinária, a vocês.
E fiquem prevenidos, e não fiquem, como dizer, um tanto espantados pelo que vai se viver.

***

Naturalmente, a primeira coisa que vocês constataram é que os mecanismos Vibratórios, quaisquer que sejam
(que eles sejam as Coroas, que eles sejam o Supramental, o Manto Azul, o Canal Mariano, a Onda da Vida),
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levam, de qualquer modo, a fazê-los viver estados onde, às vezes, isso lhes parece desaparecer, ou seja,
quando não há ainda um novo estado, se eu puder me exprimir assim.

O antigo estado ainda está aí, mas há momentos, e que pode assumir diferentes aspectos para vocês (ou isso
passa pelos pés, ou isso passa pela cabeça, ou isso passa por uma Comunhão no nível do Canal Mariano),
mas o resultado é frequentemente o mesmo: ou seja, isso não é propriamente falando um Samadhi, não é

propriamente falando um Êxtase, mas é como uma espécie de desaparecimento, uma Dissolução, onde vocês
não estão ainda no Estado de Ser, não estão ainda no Absoluto sem forma, mas onde tudo o que está ligado à

consciência desaparece.
E, no entanto, para aqueles que vivem isso, vocês sabem pertinentemente que isso nada tem a ver como o

sono porque, quando vocês retornam, se pudermos expressar as coisas dessa maneira, vocês bem sentem,
no interior de vocês, neste corpo, na sua consciência, que há coisas que se transformaram.

Essas espécies de ir e vir que ocorrem, de maneira constante, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações e
também no que vão lhes propor MIGUEL e MARIA, vão lhes permitir amplificar, de maneira considerável, esse

processo.
Vocês também constataram, para vários de vocês, que o cérebro cada vez mais funciona pior do que ele

funcionava antes.
Ou há momentos em que parece que vocês observam o seu próprio mental que pedala sem limite.

Mas vocês tomam consciência de que vocês não são o que se pensa e isso, de maneira cada vez mais
evidente.

***

Paralelamente a isso, alguns de vocês têm a sensação, por vezes cada vez mais nítida, de observar um pouco
este mundo como se ali houvesse, não um desinteresse, é claro, não como uma negação deste mundo no qual

vocês estão, mas, de preferência, como uma distância real, observando os seres, observando as situações,
observando até mesmo o que vocês dizem.
Há um sentimento, eu diria, de irrealidade.

Então, isso pode se expressar, depois, quando vocês retornam à personalidade, por um sentimento de
impaciência, um sentimento de esperança, às vezes de dúvida, às vezes, pelo que eu chamava, à época, de

ioiotagem da cabeça, de desnorteação.
Mas tudo isso participa do mesmo processo, ou seja, da crisálida que vai permitir, se vocês quiserem,

renascer, viver a Ressurreição, quando chegar a hora.

***

Portanto, é realmente uma preparação extremamente intensa, isso está muito além das experiências que vocês
puderam viver, isso está muito além das Comunhões, isso está muito além do Êxtase da Onda da Vida, da

Coroa do Coração ou da cabeça.
É algo inédito e o corpo, ele vai reagir.
Então este corpo, ele vai reagir como?

O que acontece quando a lagarta se imobiliza e se volta para ela?
Pouco a pouco, há como uma espécie de Dissolução da lagarta.

Se isso ainda não ocorreu para vocês, vocês irão perceber os locais do seu corpo que estão, habitualmente,
situados na periferia (ou seja, os membros, na parte de cima e embaixo), que vão começar, como dizer, como

a desaparecer, como se eles não existissem mais, como se vocês não o sentissem mais, como se eles
ficassem dormentes e, para outros que ainda têm resistências, isso pode acarretar mecanismos dolorosos  em

diferentes locais e que ocorrem, sobretudo, eu repito isso, nos momentos de Alinhamento.

***

Mas vocês irão se aperceber, depois desta data que lhes deu MIGUEL (ndr: 22 de setembro de 2012), depois
dessa reunião que se refere a todos vocês no planeta, de que vocês irão viver estados que eu qualificaria, no

momento, de curioso.
Ou seja, vocês irão realmente perceber que há esta distância, entre a atividade do mental, a atividade das

ideias, a atividade dos pensamentos, a atividade deste corpo e o que vocês São.
Vocês irão se considerar (a palavra não é muito forte) como estranhos a vocês mesmos.

Não será preciso se preocupar, hein, não é uma dissociação no sentido psiquiátrico.
Não é tampouco uma doença, mesmo se, efetivamente, e, alguns casos, o corpo possa apresentar anomalias

por vezes importantes, ligadas, justamente, ao que pode acontecer no cérebro, primeiramente.
Vocês sabem (para alguns de vocês, mesmo para muitos) que há, às vezes, manifestações extremamente

potentes da Luz Vibral, no nível dos setores da Coroa Radiante da cabeça, em ressonância e em relação com



um dos elementos sobre o qual há um trabalho que se faz.
Porque isso é um trabalho, mas não são vocês que decidem fazê-lo.

Então, vocês irão sentir, talvez, um dia, dores muito fortes, pressões muito fortes no Triângulo da Água, no
outro dia, no Triângulo da Terra.

Tudo isso, eu creio que as Estrelas já explicaram para vocês o que isso significava em relação aos elementos,
parece-me, principalmente SNOW, não é?

Tudo isso vai se amplificar.

***

Vocês irão constatar, paralelamente à manifestação sobre o eixo central (por vezes muito mais vibrante ou
muito mais presente), que partes do corpo de vocês se tornam ou hiperalgésicas, ou desaparecem.

Elas desaparecem realmente.
É isso efetivamente que está prestes a acontecer porque, quaisquer que sejam as expressões que eu pude

empregar a vários anos, o planeta grelha, o que é que isso significa?
É a Luz Vibral que desceu, desde a Liberação do Sol, em quantidade cada vez mais importante, que vai se

tornar cada vez mais sensível, cada vez mais penetrante, eu diria.
Mas a Luz Vibral, ela dissolve a Sombra, ela dissolve as resistências.

Aí, não é mais um trabalho da sua consciência, não é mais um trabalho dos exercícios que vocês fazem, nem
mesmo dos Alinhamentos.

 Isso vai incidir em vocês, assim, cada vez mais frequentemente.
Então, eu sei que nós tínhamos chamado isso (há alguns meses e no ano passado) de Apelo da Luz, mas aí,

isso não é mais o Apelo da Luz, hein, é a Luz que vai dar um encontrão.
E ela vai golpear cada vez mais forte, mas ela vai golpear o quê?

Ela vai golpear a Sombra, ou seja, tudo o que for resistência e que foi construído segundo um princípio de
ação / reação e que se refere, é claro, a este corpo, além das Portas, além dos Novos Corpos, além das

Estrelas, além dos Triângulos elementares.
Eu os lembro de que a Onda da Vida, ou a Coroa Radiante, provoca um deslocamento lateral, uma

amplificação do processo Vibratório que, paradoxalmente, vai, no nível periférico, não mais dar Vibrações, mas
espécies de nevralgia.

Ou, diretamente, vocês terão a impressão de que há uma parte do corpo que não está mais aí.
Mas não será preciso se preocupar, isso é perfeitamente normal.

Então, é claro, se vocês estiverem em circunstâncias em que vocês têm necessidade de se servir das pernas
e dos braços, isso não vai, em princípio, impedi-los de fazer o que vocês estiverem prestes a fazer com suas

pernas e pés.
Na maioria das vezes, isso vai começar por um membro superior e, sobretudo, aí onde há o Canal Mariano (que

está na parte superior à esquerda, eu os lembro disso, e que se apoia sobre o ombro).
O Manto Azul da Graça, Vibratoriamente, também, ele se apoia sobre os ombros.

E então vocês irão observar, ou pela manhã ao despertar, ou quando vocês meditarem (e, efetivamente, em
determinados momentos), este aparecimento de nevralgia em segmentos, nas extremidades, dos membros

superiores.
Isso não é absolutamente preocupante.

Isso corresponde realmente à crisálida que está em via de se constituir e que dá, no nível da consciência, às
vezes, a impressão esquisita, eu posso dizer, de lhes perguntar o que vocês estão fazendo aí, não como uma
rejeição do mundo, mas para observar este mundo como um filme que se desenrola, no qual vocês não irão
mais participar porque há, justamente, esta espécie de afastamento da Dimensão dissociada na qual vocês

estão.

***

A Luz é uma Transparência.
A Luz Vibral (a melhor imagem que eu posso tomar, além da lagarta e da borboleta), vocês imaginem: é como

se vocês estivessem em um filme e que, de repente, houvesse uma borracha, da Luz, que viesse apagar
algumas zonas.

Isso pode se refletir, no nível dos seus olhos, aliás, pela percepção fugaz (que vai se tornar cada vez mais
tangível) de coisas passando diante do seu campo de visão.

Então, isso podem ser rostos, isso podem ser Presenças (de repente vocês percebem um ser que está aí, e
vocês querem olhá-lo, e depois ele não está mais aí).

Então, isso é ou os amigos Vegalianos, ou seres relacionados com as suas Linhagens Estelares, com a sua
linhagem Estelar, que vêm dizer-lhes ‘olá’.

Bem, é claro, isso pode assustar, nas primeiras vezes, para aqueles que não têm o hábito disso, mas assim



que o medo voltar, isso desaparece.
Portanto, isso será, em um primeiro momento, extremamente fugaz.

Vocês se perguntam, até mesmo, se vocês não sonharam.
E depois vocês irão constatar também (sobre isso, MIGUEL lhes falou) que os sinais do Céu vão se tornar

extremamente numerosos.
Esses sinais do Céu são tanto meteoritos, objetos que passam no Céu, como, é claro, Embarcações,

Embarcações de todos os tipos.
Vocês irão ver cada vez mais.

Cada vez mais vocês irão ver fenômenos luminosos, não mais somente como Partículas Adamantinas, mas,
realmente, formas que vão se estruturar.

Vocês podem ainda esperar para ver formas extremamente brilhantes, no Céu, que representam a
interpenetração da sua Dimensão dissociada (devido à ruptura das camadas isolantes) com as nossas

Dimensões.
Ou seja, o que era, de algum modo, invisível e não perceptível, vai aparecer para vocês.

***

Então isso pode, em um primeiro momento, desencadear reflexos em vocês, é claro, porque tudo o que é
desconhecido e que chega assim, pode desencadear uma sensação estranha.

Mas, eu os tranquilizo, vocês ali irão se habituar bem depressa.
Rapidamente, vocês irão achar isso extremamente natural.

Vocês irão se perguntar, até mesmo (depois de um tempo que é variável para cada um), como vocês não
podiam ver isso.

Esta visão não é uma visão etérea, sequer é a visão do Coração: isso irá aparecer diretamente aos seus olhos
de carne porque os espectros de frequência nos quais vocês estavam confinados tornaram-se permeáveis.

Então, vocês terão até a impressão, às vezes, quando vocês constatarem que há Presenças (no Céu ou no seu
quarto, ou em outros lugares), que há como uma névoa de Luz, como se ali houvesse realmente uma névoa na

qual os objetos que estavam nessa névoa, ou por vezes vocês mesmos, irão desaparecer.
Mas vocês não desaparecem: simplesmente, vocês mudam de faixa de frequência e isso vai se tronar

realmente cada vez mais tangível.

***

Ao mesmo tempo, para aqueles que vivem a Onda da Vida, vocês irão viver mecanismos que são a nenhum
outro comparável, mesmo para aqueles que vivenciaram os Êxtases da Onda da Vida, durante os primeiros

momentos da Liberação da Terra.
A Onda da Vida vai se tornar extremamente penetrante.

Vocês irão se aperceber disso, de maneira cada vez mais precisa, principalmente quando deitados.  
E, aliás (isso é, por sinal, prático porque se isso lhes chegasse em pé, iria causar problemas), é nesta posição
deitada que vocês irão constatar que os mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo tornar-

se-ão cada vez mais importantes.
Estando conscientes, vocês não irão saber mais onde está o seu braço, vocês não irão saber mais onde vocês

estão, vocês não irão saber mais em qual ambiente vocês estão.
Vocês estão no seu quarto, vocês estão deitados tranquilamente na natureza e, de repente, isso desaparece.

Então, tudo isso vai acontecer no ritmo de vocês.
Levem em conta (é a imagem que eu dou) que são as novas frequências que deixam ver coisas que vocês não
viam antes, que deixam ver coisas que, às vezes, podem tornar isso parecido com uma doença, mas isso nada

tem a ver.
Porque vocês verão, realmente, a Luz e vocês verão o seu braço, a sua perna, o seu quarto, a sua cama, o seu

companheiro, que desaparece na Luz.
Esses mecanismos podem durar um bilionésimo de segundo e durar, em última análise, cada vez mais tempo.

***

Portanto, tudo isso é extremamente importante.
Haverá, aliás, naqueles momentos, coisas a fazer, mas eu deixarei, é claro, MARIA se expressar sobre isso, já
que eu creio que Ela deve falar no momento em que MIGUEL lhes pediu uma Comunhão intensa às 22 horas

do mesmo dia.
Mas MARIA, ela irá falar às 17 horas, justamente sobre isso (ndr: ver a nota no final do texto).



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que passado o primeiro momento de surpresa, vocês estarão
agradavelmente felizes: ou seja, que ver isso e viver isso, passado o momento de surpresa, dar-lhes-á uma

espécie de Alegria indizível no Coração porque vocês encontram o que vocês São, na Verdade.
Então, é claro, haverá muitos Irmãos e Irmãs que não irão viver isso e que não poderão compreender, até o

momento que será um conceito de limiar onde aí, para eles, isso será o planeta grelha, não é?
Mas tudo isso vai se desenrolar, passados os primeiros momentos de surpresa, em uma doçura muito grande

e esta doçura, ela está ligada, justamente, a todos os trabalhos que nós fizemos juntos, desde todos esses
anos, que permitem adoçar esse planeta grelha, em todo caso para um número de Irmãos e de Irmãs que é,

cada dia, maior.

***

Então, está aí o que vai acontecer.
Eu tentei descrever, tanto quanto eu pude, com palavras, muito exatamente o que alguns de vocês começam a

viver, mas isso vai (ao seu ritmo, para cada um) se tornar cada vez mais penetrante.
Lembrem-se: mesmo se houver uma dor no corpo (porque há uma resistência, por exemplo, do lado do Canal

Mariano, com dores nos membros), vocês irão constatar, com surpresa, que a dor está aí, mas que, para
vocês, isso não é uma dor.

É difícil explicar com palavras, mas vocês irão vivê-lo.
Portanto, tudo isso vai estimulá-los (e principalmente no que lhes dirá MARIA) a perceber, naquele momento,
que os mecanismos de Dissolução serão ajudados, ao mesmo tempo por uma das Estrelas, por um Ancião,

talvez, por um Arcanjo ou por Seres das suas próprias Linhagens Estelares.
Tudo isso é perfeitamente normal e, aliás, a palavra “normal”, uma vez passada a surpresa, como eu disse, isso

irá lhes parecer como totalmente evidente.
Mas ali haverá também momentos, é claro, em que vocês terão uma espécie, talvez, de apreensão porque,

paralelamente a esses estados maravilhosos do casulo, da crisálida que vai se instalar, vocês verão que, sobre
o mundo, isso não é tão cor-de-rosa, não é?

Porque, naturalmente, quando a Luz se tornar cada vez mais intensa, e quanto mais vocês se aproximarem da
visibilidade do que há no Céu, quanto mais vocês se aproximarem do alinhamento com Alcyone, mais isso vai

se tornar convincente e evidente.
Para vocês, mas para os outros também.

Os Irmãos e as Irmãs que não estiverem prontos para viver isso, isso vai ser realmente algo que pode ser
terrível.

Ainda mais que as circunstâncias terminais deste mundo, é claro, como eu disse há muito tempo, são
circunstâncias em que o vulcanismo tornar-se-á algo de terrível, onde os meteoritos tornar-se-ão cada vez mais
importantes, onde os movimentos da Terra tornar-se-ão extremos e onde também os movimentos do ar tornar-

se-ão consideráveis.
 São os quatro Cavaleiros do Apocalipse que vão se tornar cada vez mais visíveis, de tal maneira que a um

dado momento, mesmo querendo colocar a cabeça no buraco, como uma avestruz, vocês não poderão deixar
de ver o que está aí.

Mas, lembrem-se, tudo isso é a área de trabalho e vocês irão tomar cada vez mais consciência disso,
gradualmente e à medida que a Luz começar esta transmutação, esta metamorfose.

Isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.
Estão aí as poucas palavras que eu tinha para dizer em relação a isso.

Se vocês tiverem perguntas mais específicas com relação ao que eu acabo de exprimir, então, agora, eu os
escuto.

***

Pergunta: como viver a crisálida já que alguns irão vivê-la e outros não?

Eles são obrigados a vivê-la, a um dado momento.
Todo mundo vai vivê-la, já que vocês estão Liberados.

Simplesmente, através do que eu disse, eu falo principalmente aos Ancoradores de Luz, aos Semeadores de
Luz e àqueles que estão Liberados, como ele disse (ndr: BIDI), os Liberados Viventes.

Não há condição.
Isso é sem condição e isso é irremediável.

***



Pergunta: nós iremos para mais agrupamentos ou não necessariamente?

Há pessoas que se encontram.
Aliás, foi pedido para vocês se encontrarem, se possível pelo menos em dois ou três, no dia 22, mais do que

estar sozinho.
Vocês sabem, as primeiras coisas novas assim, quando vocês estão sozinhos, isso pode parecer esquisito,

não é, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Mas vocês não têm que antecipar, por uma decisão do mental, dizendo: “olhe, eu vou a tal lugar porque isso é

influente”, “olhe, eu vou a tal lugar porque ali eu estarei protegido”.
 Lembrem-se do que dizia CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Portanto, permaneçam tranquilos.
O que vocês chamam de reuniões, de agrupamentos, irão acontecer por si só.

Vocês não têm que buscar seja o que for.
Isso seria um erro.

Mas é verdade que é mais agradável ver-se desaparecer, ao mesmo tempo em que se vê desaparecer o outro.
Isso pode chocar.

Imaginem que vocês estão na natureza, vendo uma árvore e, de repente, ela desaparece.
 Ao passo que se vocês estiverem acompanhados, isso é mais fácil, vocês não precisam se beliscar para

saber se isso é verdade porque isso é real.

***

Pergunta: um Liberado pode ser levado a ficar isolado, enquanto seria preciso irradiar?

Mas você pode atingir o máximo de mundo possível, do outro lado do planeta, na Austrália.
Você não tem necessidade de estar presente fisicamente já que você se torna multidimensional.

É uma heresia acreditar que vocês vão, como dizer, irradiar assim, avizinhando-se.
A Luz, sim: vocês irão vê-la.

Mas para vocês, é a multidimensionalidade que aparece, portanto, não há necessidade de presença.
Agora, nos momentos privilegiados, como esta data que lhes foi dada, isso é importante.

Depois, isso nada muda.

***

Pergunta: como os animais vão viver isso?

Muito bem.
Muito mais facilmente do que vocês.

***

Pergunta: será que convém permanecer nas cidades?

Eu repito a você a frase que eu disse: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.
As circunstâncias não têm qualquer importância.

Se a duração das tribulações, se as Núpcias Celestes não tivessem sido eficazes, evidentemente que vocês
teriam recebido impulsos para estar em locais privilegiados.

Mas esse não é mais o caso.
Aquele que desejasse, por exemplo, partir de tal lugar para ir a outros lugares, isso iria significar o quê?

Que ele espera preservar a sua pequena carcaça, este saco de comida, isso é tudo.

***

Pergunta: como permanecer centrado na Luz estando cercados pela violência?



Ah, mas, se você for, você mesmo, Luz, tudo o que é violento ao redor de você desaparece.
Coloque-se, de preferência, a questão de você.

É muito fácil dizer: “Ah, sim, há barulho, então eu não posso estar na Luz”, “ah, sim, há pessoas ao meu redor
que são violentas, então eu não posso estar na Luz”.

Um: o que é que provocou essas circunstâncias?
Dois: o que é que fez com que você, você se sinta afetada?

Isso remete inexoravelmente à dualidade.
Aquele que está imerso no Êxtase, no Samadhi e na Luz, um leão pode vir devorá-lo que ele não irá se mexer.

Principalmente com a intensidade de Partículas Adamantinas, do Supramental e da Onda de Vida que estão
chegando.

***

Pergunta: a partir do dia 22 de setembro, convém prosseguir a vida tal como ela era?

Isso será diferente para cada um: conforme, justamente, a dose de Luz que os penetra, conforme o que vocês
São.

Mas de nada serve antecipar-se ao Apelo.
Não vale a pena ir para a cama e esperar.

Ainda mais que, eu os lembro disso, os Cavaleiros do Apocalipse, eles não estão presentes, do mesmo modo,
em todos os países: há países, desde este verão, que foram marcados pelo Fogo, outros que são marcados

pela Água, outros que são marcados pelo Ar.
O que é que acontece na França?

Nada.
Isso será totalmente diferente depois do dia 22.

Não para a França, mas, de maneira geral, segundo o local que vocês estiverem.
E além dos países, a um metro de distância ou a alguns metros de distância, o efeito dos Elementos não serão

os mesmos.
Aliás, SNOW lhes disse: os Elementos nada podem contra vocês.

Aquele que estiver Abandonado à Luz, que for Transparente à Luz e que viver essas mudanças de frequência,
os Elementos (tais como eles são percebidos, na sua ação de Dissolução) não terão qualquer efeito sobre

vocês: é a Luz que os dissolve.

***

Pergunta: se uma árvore se apagar, outra coisa irá aparecer no lugar dela?

Bem, não, é apagada.
Será como em um filme: ela cintila, ela desaparece, ela volta, ela retorna, ela desaparece depois, de repente,

‘pluf’, mais nada.
Mas isso não é para agora.

Mas é iminente, assim mesmo.

***

Pergunta: qual é a escala de tempo, a partir do dia 22, em que tudo isso vai se desenrolar?

Nós esperamos o mais rápido possível.
Mas, como vocês sabem, há eventos astronômicos.

Um ciclo foi concluído, como disse SÉRÉTI, entre julho de 2005 e julho de 2012 (ndr: ver as intervenções de
SÉRÉTI (1)).

A instalação do novo ciclo (embora isso não seja um ciclo), a instalação da Liberação, da Liberdade, se você
preferir, pode ocorrer, em princípio, em algumas semanas, alguns meses, mas não mais do que isso.

***



Pergunta: podemos, ainda agora, oscilar entre as duas humanidades?

Todos aqueles que não realizaram a Última Presença ou o Absoluto.
Mas vejam bem, vocês mesmos, na sua vida, entre os momentos em que vocês se Abandonam, em que vocês

Abandonam o Si, parcialmente, e os momentos em que vocês resistem (independentemente mesmo dos
medos).

O que dá por vezes, o que eu explicava, esta espécie de agitação do mental.

***

Pergunta: por que ter sentido a espera de tudo isso, desde a juventude?

Vocês são muitos, entre as Sementes de Estrelas, tendo esta saudade do que vocês São, realmente.
Muitos de vocês (que seguiram as Núpcias Celestes, eu não sei a proporção) estavam prontos a ouvir o que

nós dizíamos porque vocês encontravam, em alguma parte, a sua pátria.
Mesmo se vocês levaram a sua vida, se vocês tiveram uma vida dita normal, para muitos de vocês, permanecia,

no fundo (mesmo se isso foi um pouco confuso), a saudade do que vocês São.

***

Pergunta: nesta divisão em duas humanidades, como se situam aqueles que não têm acesso a este tipo de
informação?

Mas, nenhuma importância, a informação.
Porque há seres humanos que vivem as transformações, que jamais ouviram falar do Autres Dimensions, de

energia ou de outra coisa.
Eu não vejo a associação que você pode fazer.

Por que, para você, a transformação está ligada à informação?
Mas a informação jamais foi uma transformação: é o Coração que decide.

Não é o acesso à informação, é o acesso ao seu Coração.
Há pessoas que têm zumbido no ouvido esquerdo há vinte anos e que começam a compreender o que é,
mesmo eles não podendo colocar palavras, não o chamando de Nada, não o chamando de Canal Mariano.

Mas, agora, a concretização, para essas pessoas, do que elas vivem, é uma confirmação: elas não têm
necessidade da informação.

A informação não é a transformação: é preciso não confundir os dois.
Como eu dizia, durante a minha vida, encarnado: o Sol, ele brilha para todo mundo, não é?

A Luz, ela desce para todo mundo.
Há aqueles que a aceitam e aqueles que a recusam.

E isso absolutamente não passa pela compreensão intelectual: vocês são permeáveis à Luz, ou vocês não o
são.

Vocês são Transparentes, ou vocês não o são.

***

Pergunta: enquanto nós não vivenciamos isso, nós apenas podemos estar na crença?

Mas ninguém lhe pede para estar na crença.
Parece-me que o IRMÃO K, ele lhes falou e ele lhes disse para nunca acreditar em nada.

Eu não lhes peço para creditar em mim.
Se você acredita em mim, e se você não vive isso, o que é que isso muda para você?

Explique-me um pouco?
Absolutamente nada: você permanece na Ilusão.

Aquele que não vive isso, de nada serve ali acreditar.
Não é a crença que desencadeia os processos.

Não é porque você sabe que existe esse mecanismo (que eu chamei de planeta grelha) que vai fazer você
vivê-lo serenamente.
Isso seria muito fácil.



Todos vocês sabem que vocês são mortais, sobre esta Terra.
No entanto, será que a morte acontece bem?

Bem, não, porque isso é uma crença.
É apenas no momento em que isso chega que vocês podem saber se vocês superaram a crença.

Não antes.
Isso é uma verdade, uma verdade muito evidente, não é?

É a mesma coisa para o que está chegando.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito, de novo, todas as minhas Bênçãos.
Até logo.

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

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (para mais detalhes,
nós os convidamos a consultar suas intervenções no nosso site):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de Agosto de 2012:
“...e eu lhes dou, portanto, um encontro formal a fim de que nós vivamos uma Comunhão, onde quer que vocês

estejam sobre esta Terra, em 22 de setembro de 2012 às 22 horas. Este momento será silencioso, não
demandará qualquer comentário, nem qualquer palavra de minha parte. Este será um momento privilegiado de

Comunhão comum para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com minha Presença...”

MARIA: em sua intervenção de 21 de agosto de 2012:
“...Eu retornarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu os convido a se reunirem a mim, onde quer que

vocês estejam sobre esta Terra (ndr: o 22 de setembro). E também, se isso lhes for possível, de se reunirem
entre vocês, por que CRISTO havia dito: “quando vocês estiverem reunidos, dois ou três em meu nome. Eu
estarei no meio de vós.” E esse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no

Manto Azul da Graça e no instante presente, nós nos acolheremos uns aos outros. Isto poderá ser, segundo
seu emprego do tempo e suas ocupações, no momento em que vocês julgarem oportuno em seu dia, mas

antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou um cronograma preciso, mas vou ter a oportunidade de falar
também durante este dia.”

As horas indicadas correspondem à hora francesa, local. O link Décalage Horaire
 (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá lhes permitir deduzir a sua hora local.

***

1 – Mensagens de SÉRÉTI:
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608

19 de setembro de 2012
(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

“O seu salvo-conduto é o Coração. O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco. Os seus períodos de
Alinhamento serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão conosco,

e a nossa Comunhão com vocês. Mas, também, de começar a viver a sua própria Dissolução no Amor, vendo-se
fundir-se no Amor Eterno. Não há mais barreira. Não há mais separação.”

~ Convite para ser o Amor ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, na humanidade, eu me instalo ao lado de vocês e eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE

e também como oficiante do Manto Azul da Graça.
Instalemo-nos, primeiramente, em nossas bênçãos comuns.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, como de costume, hoje, eu vim falar-lhes do Amor, do Absoluto, da Unidade, e fundi-los nesta Beatitude.
Se vocês já não verificaram por si mesmo, vocês poderão, muito rapidamente, constatar o que eu vou dizer a

vocês.
Quanto mais vocês forem para a Luz, e para vocês mesmos, quanto mais o acolhimento da Luz se fizer, em

vocês, mais vocês notam que a Alegria aumenta, que a Paz aumenta.
Quanto mais a Luz estiver aí, quanto mais vocês a acolherem, menos existem questões, menos existem

medos, menos existe interrogação, porque o Amor, naturalmente, é todas as respostas.
Ele é a única resposta, e a Luz é o seu testemunho.

E aquele que vive a Luz, que vive o Êxtase, que vive o Samadhi (sejam quais forem as manifestações no
corpo: que isso seja através do Canal Mariano, da Onda da Vida, do Coração), irá experimentar, e vai

experimentar cada vez mais, este Amor como a única solução, a única possibilidade e, sobretudo, a única
Verdade.

***

O que foi levado a dizer-lhes o Arcanjo RAFAEL, eu poderia dizê-lo a vocês, mas à minha maneira (ndr: sua
intervenção de 20 de setembro de 2012) (1).

GEMMA GALGANI - 20 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-28M4Ya9NtDU/UXAYDejCRiI/AAAAAAAAA64/7B88VEWBvys/s1600/000Gemma20.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não há outra escolha senão o Amor ou o medo, eu já havia dito isso a vocês.
Mas isso não é mais uma escolha intelectual ou mental, mas uma escolha que vai expressar-se no próprio

efêmero deste corpo, na sua consciência.
E eu diria que vocês vão vivê-lo, de maneira cada vez mais permanente e cada vez mais potente.

Se o Amor estiver aí, não há medo.
Se o Amor estiver aí, se vocês se fundirem neste Amor, não pode existir qualquer sofrimento capaz de se

manter, qualquer dúvida, qualquer interrogação.
O Amor é o bálsamo e a solução durante este período que se abre.

É aí que vocês irão se mostrar, a vocês mesmos, é aí que vocês poderão ter a demonstração, se isso ainda
não ocorreu, do que vocês São.

Então, fundir-se no Amor é fundir-se no que vocês São e é, sobretudo, fundir-se nesta Paz que nada pode vir
alterar, independentemente do que acontece sobre este mundo: não que vocês tivessem abandonado o

mundo, mas, simplesmente, o Amor assume todo o lugar, ele não deixa mais lugar para o mundo, ele não deixa
mais lugar para outra atividade senão para o próprio Amor.

É isso Ser o Amor.
É isso, como nós lhes testemunhamos, nós, algumas Estrelas.

Vocês serão, vocês também, as testemunhas, pela sua própria vivência.

***

Se vocês estiverem, realmente, fundidos no Amor, e na Luz que o acompanha (e que é a natureza do Amor),
então, vocês próprios irão constatar que nada é capaz de perturbá-los, que nada (da sua vida, da sua

consciência, do seu corpo, das suas relações) é capaz de alterar o que vocês vivem.
Isso vai se tornar muito evidente para vocês.

Então, é claro, se, para vocês, isso ainda não estiver evidente, isso irá convidá-los simplesmente a olhar-se
realmente, não como vocês pensam, não como vocês poderiam acreditar ou imaginar isso.

Vocês não poderão mais se esquivar, vocês não poderão mais fugir da Luz.
É preciso, então, olharem-se realmente, e o que irá acontecer, para vocês, é apenas a consequência direta do

estado de Amor no qual vocês Estão.

***

Vocês estão ainda em um amor condicionado e condicionante?
Vocês estão ainda em um amor que exprime a dualidade?

Vocês estão em um amor oriundo de uma crença?
Vocês estão em um amor / sentimento?

Ou vocês estão, realmente, em um Amor Vibral?
Toda a diferença irá lhes aparecer, ela será cada vez mais nítida.

O Amor não lhes pede para julgar, nem para condenar, assim como para não julgar ninguém, ou para condenar
alguém.

O Amor os chama, simplesmente, para o Amor.
É isso que é preciso realizar agora e isso (como foi dito, há alguns instantes, pelo Arcanjo RAFAEL) tornar-se-á

cada vez mais evidente.
Então, é claro, se vocês não viverem este estado de indizível Amor, não julguem, não condenem, não busquem

um motivo, uma causa que explique isso.
Mas, simplesmente, deixem agir, deixem ser a Luz que vocês São.

Não envolvam a sua personalidade, não envolvam os seus próprios combates.
O Amor jamais será um combate, e principalmente agora.

Porque, o que irá combater, não é o Amor.
O Amor é uma evidência, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil.

Então, é claro, nem todos vocês estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, no mesmo estado em relação a este
Amor.

Mas, agora, o Amor não vem somente chamá-los.
O Amor não vem perguntar-lhes se vocês o aceitam, ou não.

O Amor vem se estabelecer.
Cabe a vocês saber e ver onde vocês se estabelecem.

Não há nem julgamento, nem castigo, nem punição: há, simplesmente, a evidência e a Verdade que se
instalam.



E a Verdade não tem o que fazer do que é tão lábil, tão risível, em relação ao Amor, neste mundo.

***

Viver o Amor é viver esta Paz, é viver esta indizível Alegria que nada pode vir alterar, independentemente do
que chegar, independentemente do que lhes chegar, independentemente do que chegar seja a quem for, ou

seja ao que for.
Independentemente do local em que vocês estiverem situados, durante este período, mais do que nunca, nada

há a prever, mais do que nunca, nada há a antecipar, mais do que nunca, não há que planejar seja o que for.
Exceto, talvez, encontrar alguns Irmãos, algumas Irmãs, que estejam na mesma Vibração que vocês, não para
proteger-se, não para evitar alguma coisa (porque desejariam evitar o Amor?), mas, simplesmente, para viver

este Amor.
Mas, isso não deve ser conduzido por um medo, isso não deve ser conduzido por uma necessidade de prever

seja o que for.
Pois, o que nós lhes repetimos, durante meses, medo ou Amor, vai se tornar muito evidente para vocês.

Não nos seus comportamentos ou nas suas apreensões mentais, não na sua localização sobre a Terra ou com
tal ambiente ou com tal pessoa, mas, muito mais, diretamente no seu Coração.

E, deste estado, irá decorrer, para vocês, todo o resto.
Como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse há um ano e meio: “tudo está consumado”.

É tempo, agora, de verificá-lo por vocês mesmos.
Lembrem-se também de que vocês não poderão continuar a servir, de maneira alguma, os jogos da ilusão e

serem o Amor.
Isso não é uma escolha, isso não é uma atitude mental, isso não é uma precaução nem um medo, mas isso vai

lhes aparecer claramente, distintamente, como grande evidência.
Quanto mais os dias passarem, mais a sua capacidade para aceitação da Luz, nas etapas que foram

enumeradas, há quase dois anos, pelo Bem Amado JOÃO (desculpa: SRI AUROBINDO), tornar-se-á evidente
para vocês que é exatamente isso que vocês vivem.

E que apenas há a vocês para aceitar, ou para não aceitar isso.
Mas eu posso garantir que quanto mais vocês aceitarem, mais a Paz irá aumentar, mais a Alegria irá aumentar.

***

Lembrem-se também de que tudo o que acontece fora, acontece em vocês, do mesmo modo.
Não há diferença entre um vulcão que desperta do outro lado do planeta, e o que desperta em vocês.

Não há diferença entre o que aparece no seu céu, e o que aparece em vocês.
É apenas o olhar (o olhar alterado, o olhar da ilusão) que pode ainda fazê-los crer que isso é distinto e

diferente.
Mas, quanto mais vocês forem o Amor, mais vocês irão ver que não há a menor diferença entre vocês e o

mundo, em suas partes limitadas.
O Amor não vem somente chamá-los, ele vem forjá-los.
É a hora, efetivamente, da Promessa e do Juramento.

É a hora de verificar.
É a hora das contas: chamem isso de outra forma, mas isso não tem qualquer importância.

Porque, em última análise, e vocês sabem disso, no final, o que chega é a Liberdade mais total.
Então, cabe a vocês também saber (neste apelo insistente da Luz que é muito mais do que um apelo), colocar-

se a questão, é claro, de quem vocês São, mas também do que é importante, para vocês.
E será que o que é importante concerne ao efêmero, ou será que o que é importante concerne ao que vocês

São, na Verdade, além de todo o efêmero?
Dessa maneira, então, vocês se interessam pelo efêmero ou pela Eternidade?

Vocês se interessam pelo que vocês vivem, ou pelo que vocês podem conhecer, de maneira exterior?
Vocês aceitam se tornar como uma criança, real e concretamente?

Vocês aceitam o desconhecimento do que está chegando?
Desconhecimento quanto à compreensão ou à descrição.

Pois, o que está chegando é para viver, e este Amor, somente o olhar dividido, dissociado, somente o olhar do
medo, pode ali ver outra coisa.

Então olhem, olhem-se da forma que vocês olham o que acontece, em vocês como no exterior de vocês.
Não para julgar, não para analisar, ainda menos para condenar, mas, sim, se isso for possível, para redirecionar

o que pode lhes parecer resistente, o que pode lhes parecer em oposição à Paz e à Alegria que conferem o
Amor e a Liberdade.



***

E lembrem-se de que, quando há uma dúvida, quando há um medo, isso jamais é o Amor que se exprime, é
sempre o que pertence à personalidade, à ilusão, ao que é efêmero e ao que vai desaparecer, um dia ou outro.

O Amor não tem qualquer medo, qualquer desaparecimento, porque o Amor é Eterno.
E vocês São isso.

Então, se vocês não Forem isso, significa simplesmente que há uma irregularidade do olhar, uma irregularidade
do posicionamento.

Mas qual a importância, já que, em última análise, quanto mais rápido vocês fizerem desaparecer esta
irregularidade (aceitando que a Inteligência da Luz o faça), mais depressa vocês irão encontrar esta Paz e esta

Alegria.
Isso não requer qualquer esforço de vocês.

Isso requer de vocês, simplesmente, a Clareza e a Humildade.
Tornar-se como uma criança não é mais uma palavra em vão: é a magia da Vida e do Amor, é a magia da

Verdade.
É participar do Amor, é fundir-se no Amor.

Então, é claro, se vocês olharem com os olhos, com o mental, vocês podem ali ver outra coisa.
Mas se vocês olharem, realmente, com o Coração, então vocês vão ver exatamente o oposto.

Vocês podem deduzir, segundo o que habita vocês, vocês podem deduzir, segundo as suas atividades, o que
vocês irão criar, o que vocês irão manifestar.

E isso é muito simples: há ou que manifestar o Amor, ou que manifestar o medo.
Mas nenhum medo pode aturar o Amor, assim como o Amor não pode aturar medo algum.

E isso vai se tornar cada vez mais evidente, e cada vez mais rápido, durante as manifestações.

***

O seu salvo-conduto é o Coração.
O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco.

E, aliás, eu antecipo um pouco: MARIA irá lhes anunciar que, dentro de muito pouco tempo, os seus períodos
de Alinhamento não serão mais simplesmente um serviço para a Terra, ou um serviço para a Luz, para acolher,

mas serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão
conosco, e a nossa Comunhão com vocês.

Mas, também, de começar a viver o que o Comandante lhes disse, ontem, ou seja, a sua própria Dissolução
no Amor, vendo-se fundir-se no Amor Eterno.

Não há mais barreira.
Não há mais separação.

Tudo o que havia sido isolado, tudo o que havia sido confinado, vê chegar o seu próprio fim.
E, nesses tempos mais reduzidos, vocês têm a oportunidade, insuspeitada por enquanto (mesmo hoje, mesmo
para aqueles de vocês que estão estabelecidos no Absoluto), de ver que nós estamos ao lado de vocês e que

estaremos aí, cada vez mais, de maneira permanente.
Então, como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos atravessar a Porta no lugar de vocês, mas nós

podemos acolhê-los.
Nós podemos mostrar-lhes e demonstrar-lhes que nós estamos com vocês.

Muitos de vocês já percebem isso, ou nos chamando, ou de maneira espontânea.
Mas isso irá se tornar cada vez mais evidente.

Os Contatos e as Comunhões vão assumir o aspecto de Comunhões de Amor indizível.
E desse Contato, é claro, vocês irão constatar que o medo não tem mais qualquer chance em vocês, que o
medo irá lhes parecer como totalmente estúpido, não pertencendo a vocês, não emanando de vocês, mas
simplesmente inscrito neste corpo, e, além disso, talvez, nas memórias do que foi vivenciado no passado.

Mas o Amor vai fazê-los compreender que vocês não São qualquer passado que vocês vivenciaram.

***

O Amor os faz sair desta linearidade do seu tempo aparente, para colocá-los na Eternidade, aí onde não pode
existir o menor sofrimento e a menor interrogação.

É uma Verdade que é para viver e é uma Verdade que será para ser manifestada.
Alguns de vocês, que isso seja com MA (ndr: MA ANANDA MOYI), com MARIA, comigo, com outros, já tiveram



a chance de poder se beneficiar disso.
E, novamente, não se trata de uma sorte: essa é uma palavra ruim.

Simplesmente, vocês acolheram, um pouquinho antes dos outros, esta possibilidade.
Independentemente dos momentos que vocês tiverem que viver, nos locais onde vocês estão, com as

pessoas que lhes são próximas e queridas, com pessoas mais distantes, lembrem-se da nossa Comunhão,
lembrem-se da possibilidade de entrar em ressonância conosco, de viver esta Comunhão, esta Fusão total de

Amor e, então, tudo irá acontecer, efetivamente, como por uma magia incrível, para vocês, ainda hoje.
A Lei da Graça, a Fluidez da Unidade, a Alegria, a Paz, serão de uma evidência que mesmo o seu mental, se

ele ainda existir, não poderá mais se opor à intensidade deste Amor.
Este Amor irá nocauteá-los, mas ele irá nocauteá-los de Amor, ele irá propiciar-lhes viver, com lágrimas de

Alegria, o que vocês São, se vocês não o tiverem vivenciado ainda.
Então, eu lhes diria também que qualquer resistência é em vão.

Mesmo aqueles que acreditam poder resistir apenas irão fazer-se (através da estimulação dos seus elementos,
da estimulação do sentido do seu mental) ir ainda mais depressa para a sua Liberdade, para a sua Liberação.

Mas, lembrem-se de que nós contamos com vocês, porque permanecendo Tranquilos, vocês são os
Libertadores, vocês são aqueles que estabelecem, por toda parte sobre esta Terra, este assentamento da Luz

e do Amor.

***

O momento chegou.
Então, esse momento é um momento de Alegria, um momento de gratidão em que a Paz tornar-se-á cada vez

mais importante no Interior de vocês.
Seja o que for que se deixar ver este mundo, isso não tem qualquer importância, mas isso não será uma

crença, vocês irão vivê-lo realmente.
Fundir-se no Absoluto Amor, isso não é se retirar, mas é bem estar aí, totalmente aí, instalados no Instante

presente e no Tempo presente, e viver o Amor.
Nossas Comunhões serão cada vez mais flagrantes, e cada vez mais amorosas.

O conjunto dos Duplos, sejam eles quais forem, irá aparecer-lhes cada vez mais claramente.
Isso já foi abordado a vocês, pouco antes do nascimento da Onda da Vida.

Então, seja qual for esse Duplo, vocês irão constatar que, em última análise, ele e vocês, constituem apenas
Um, e que vocês e o mundo, são apenas um só.

E que o conjunto dos universos e vocês, são apenas um só.
O Amor está aí.

E Ser este Amor é não mais ser o medo, é não mais ser o que é estreito, limitado, o que tem medo e que se
projeta em um acontecimento ou outro.

É não mais depender do que quer que seja senão, justamente, do Amor.

***

Está aí o convite desses tempos.
Está aí o convite deste período que começa (vocês sabem disso, agora) dentro de pouco tempo, e que deve
conduzi-los ao Centro de vocês mesmos, se vocês não estiverem ainda ali, ao que foi nomeado o coração do
Coração, o local que é o Centro em qualquer centro: aí onde está o Amor, aí onde está a emanação do Amor,

aí onde está o Absoluto, aí onde está a Unidade, aí onde está a FONTE, aí onde vocês São.
Então, não é mais tempo de ficar pronto, é tempo simplesmente de olhar, de se olhar com esta Humildade,

esta Infância, esta Simplicidade.
Não é mais tempo de combater seja quem for e, sobretudo, não vocês mesmos, no que vocês são, nem de se

opor seja ao que for.
Então, é claro, essa palavra foi depreciada: trata-se do perdão.

Mas, além do perdão, é preciso estabelecer-se na Graça, porque, quando vocês estão na Graça, seja qual for
o problema (em vocês, como no exterior de vocês), ele também é perdoado por que ele é beneficiado desta

Graça.
Sejam quais forem as pessoas, sejam quais forem as situações, isso não é nada.

Pois essas situações, mesmo sendo as mais difíceis para vocês (e vocês tiveram a experiência, e todos nós a
tivemos, durante as nossas vidas): seja qual for o sofrimento, a dor, jamais isso persiste.

Isso depende de um espaço-tempo que é linear, empregando e invocando lembranças, sofrimentos, perdas.
Mas nenhuma perda pode persistir.

Ainda mais que, quando o Amor está aí, não há perda alguma.
Porque vocês consideram, naquele momento, pois vocês vivem isso, que o Amor é o seu Dom e a sua



Natureza, por causa que vocês vivem isso.
Então, o que causaria uma perda no que é Eterno?

O Amor vem, de algum modo, fundindo-se nele, ensiná-los a relativizar o que é relativo e a aquiescer ao que é
Absoluto, Eterno e Infinito.

Sem esforço, sem dificuldade, no Amor.
A dificuldade e o esforço estão justamente na resistência ao Amor, na oposição ao Amor.

Porque vocês acreditam que o Amor é assim ou assim, em relação ao que vocês vivenciaram.
Mas, se vocês viverem o Canal Mariano, a Onda da Vida, o Fogo do Coração, as Coroas Radiantes, o

Despertar da Kundalini, não importam todos esses nomes.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode ali existir o menor espaço para a dúvida, o menor

espaço para o medo, o menor espaço para uma apreensão do amanhã ou do depois de amanhã.
Fundir-se no Amor é encontrar, muito além da confiança e da fé, é encontrar a Verdade.

E esta Verdade, ela os liberta de tudo o que é falso, de tudo o que não persiste, de tudo o que apenas passa e
que tem apenas um tempo (quer sejam os elementos da sua vida, como deste corpo, como do mental).

***

Descobrir a Eternidade, na sua vida encarnada (como algumas Estrelas, nós explicamos isso, pelo nosso
caminho), está também, hoje, aberto a vocês.

Na totalidade.
Releiam os nossos testemunhos e vocês vão ver, por vocês mesmos, que vocês podem viver a mesma coisa,

não como um sonho, não como um ideal, mas na Verdade do instante.
Tenham isso em mente: tenham a mente aberta, e tenham o mental voltado para este Amor.

Não o escutem quando ele lhes propuser outra coisa, quando ele os colocar no medo, quando ele os colocar
na necessidade de se preparar a outra coisa que o Amor, de prevenir de outra coisa que o Amor.

Se vocês mantiverem esta Simplicidade, onde vocês estiverem, vocês serão banhados neste Amor, vocês irão
se fundir no Amor.

Outra Estrela, SNOW, falou-lhes dos Elementos e lhes disse que esses Elementos nada poderiam contra
vocês.

Como é que um Elemento poderia, ao revelar o Amor, prejudicar o que quer que seja além do que é efêmero,
do que é um olhar separado e dividido?

Mas, se vocês estiverem instalados no que vocês São, então tudo isso irá lhes parecer (como diria o seu
interveniente tonitruante: BIDI) como um palco de teatro.

Mas, para isso, é preciso descer do palco.
Isso não quer dizer rejeitar este cenário ou extinguirem-se vocês mesmos (que seria apenas uma reação), mas

vê-lo, realmente.
E o Amor lhes permite isso, ele vai permitir-lhes cada vez mais.

Então, estejam vigilantes.
Vigiem não somente nos momentos em que a Luz pode chamá-los.

***

Vivam agora plenamente esses novos Alinhamentos que estão por vir, porque vocês dali irão tirar,
efetivamente, uma força indestrutível que não é um poder, mas que é a potência do Amor (ndr: ver em

Protocolos Prioritários: “Novas modalidades de Alinhamento”) (2).
O Amor, o Verdadeiro, não é aquele que vocês têm imaginado, não é aquele que ensinaram a vocês, de uma

maneira ou de outra, mas aquele que vocês vivem.
Lembrem-se das minhas palavras, naqueles momentos.

E lembrem-se, também, de que nós estamos aí, realmente.
Às vezes, nós os chamamos à noite, pelo seu primeiro nome, sem nada mais dizer.

Por vezes, nós iremos lhes mostrar imagens.
Por vezes, nós iremos nos comunicar, com vocês, com palavras.

Não importa.
A finalidade não são as palavras, nem as imagens, mas, sim, a nossa Comunhão e o Amor.

Se vocês tiverem isso em mente, então vocês irão se banhar na felicidade, de maneira cada vez mais evidente
e muito evidente.

O Amor é a solução de um problema que, aliás, não existe, já que o Amor é tudo.
O problema existe unicamente quando há a personalidade, quando há o medo.

A solução é quando há o Amor, que faz ver que jamais houve problema.



Tudo depende, como diria o tonitruante interveniente (ndr: BIDI), do seu olhar, do seu ponto de vista e,
sobretudo, da sua localização.

Onde vocês se situam, na sua consciência: na sua parte limitada ou na sua parte ilimitada?
O resultado é totalmente outro, pelo menos durante este período.

***

Nós precisamos de vocês, nós precisamos de vocês na sua capacidade para Transparência.
Nós precisamos de vocês como vocês precisam de nós, a fim de estabelecer esta Comunhão, esta Fusão dos

Planos e das Dimensões que estão chegando, pondo fim ao isolamento e ao medo.
Pôr fim ao isolamento e ao medo não é cultivar o medo, de nenhuma maneira.

É realmente estar além da confiança e da fé, na evidência da ação da Luz, em sua Inteligência, no seu efeito e
nesta Alegria que é conferida.

Vocês não têm que buscar a Alegria, porque vocês São a Alegria.
É isso que vai ser conscientizado, para vocês.

A eliminação de toda a distância, entre o Interior e o exterior, é a conclusão.
É isso, fundir-se na Luz de Amor Absoluto.

É a isso, agora, que vocês são convidados: a encontrar-se, a Comungar conosco.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dizer, elas não são muitas porque outras coisas serão ditas a
vocês nos próximos dias.

Mas eu vim, de algum modo, iniciar esta possibilidade, durante os seus Alinhamentos, agora, de me chamarem,
ou de chamarem uma das representantes e oficiantes do Manto Azul da Graça, de maneira privilegiada (ndr:

GEMMA, MA ANANDA MOYI e MARIA).
Mas, se houver, em vocês, afinidade com outra Estrela, então façam isso.

Se eu lhes falo de Estrelas, mais do que os Anciãos ou os Arcanjos, é que na emanação da nossa Presença e
da sua Presença, pode ser mais fácil, em um primeiro momento, estabelecer esta Comunhão.

A menos que vocês tenham, é claro, uma afinidade Vibratória particular com um Arcanjo ou um Ancião.
Não importa.

Mas, nesses primeiros dias, recorram, de preferência, à MARIA, à MA ANANDA ou a mim mesma.
Vocês irão constatar a que ponto a Alegria se instala e que o medo não existe mais.

Porque há uma tal confiança no Amor que é instalado, que vocês não têm mesmo mais ideia de pensar em um
medo, ou ideia de reviver os medos, ou ideia de preparar seja o que for.

O que é para preparar é vocês, como a noiva que se prepara antes do seu casamento.
Nada há a antecipar.

Nada há a imaginar senão esse próprio casamento.
E é o casamento, com vocês mesmos, na sua Eternidade.

Nós estamos aí para isso, vocês vieram para isso.
Então, se houver perguntas em relação ao que eu disse, eu os escuto.

***

Pergunta: se um Elemento trabalhar intensamente ao redor de nós, convém entrar em comunicação
com este Elemento a fim de reforçar o nosso posicionamento no Amor?

Isso irá ocorrer naturalmente.
Se, por exemplo, no local em que você se situa, houver um Elemento privilegiado, um Cavaleiro que se
manifesta, um Hayoth Ha Kodesh intervindo, você vai sentir, em você, no nível da cabeça, o Triângulo

correspondente (ndr: ver em Protocolos: "As 12 Estrelas de MARIA") (3).
A ressonância desse Triângulo, que está em você, com o Elemento manifestado no seu ambiente, é já uma

Comunicação.
Mas esse tipo de Comunicação é também uma Comunhão, mas diferente da personificação de uma Estrela, de

um Ancião ou de um Arcanjo.
Porque, aí, no nível dos Elementos, você toca o arquétipo mais sutil e mais potente que circunda A FONTE.
Portanto, não há que decidir, mas a presença de tal Elemento ao redor de você (que ele seja ilustrado pela
natureza, ou por um Irmão ou uma Irmã) vai necessariamente fazer ressoar, em você, o Triângulo elementar



correspondente.
Então, naquele momento, manter-se Tranquilo, nada fazer, viver a ressonância, viver a Comunhão do mesmo

modo que conosco.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que tudo o que quiser se preservar é apenas um reflexo do medo.

Onde você estiver, se o Elemento chamá-lo, responda ali.
Mas a resposta é colocar-se em ressonância e em Comunhão.

Do mesmo modo que, para a Luz, em seus diferentes componentes, o elemento que se manifesta é também
um elemento da Luz, mais específico do local em que você está, mas também de você, já que você está ali.

***

Pergunta: um animal ou um vegetal pode fazer o Amor entrar em ressonância?

Um animal, um vegetal, uma folha de grama, um grão de areia, está habituado ao mesmo Amor que o seu.
Só o olhar separado mostra a vocês que há uma diferença entre um grão de areia, uma folha de grama, uma

árvore ou a sua forma.
Se houver esse olhar separado, há então uma distinção de forma.

Esse é um olhar separado.
Mas, a partir do momento em que o Amor se fundir em você, como você se funde nele, você não pode fazer

qualquer diferença entre um Irmão e uma Irmã, entre um grão de areia, um vegetal, um Arcanjo.
Isso é uma vivência.

***

Pergunta: o abandono do Si é possível sem este Amor incandescente?

O abandono do Si é este Amor incandescente.
Enquanto houver resistência, enquanto houver uma identidade (nós desenvolvemos amplamente tudo isso),

não pode ali haver Amor.
Há uma ideia do Amor, há a projeção do Amor, há a idealização do Amor, mas esse não é o Amor.

***

Pergunta: os Elementos são um componente da Luz?

Minha Irmã, permita-me remetê-la às intervenções, mais antigas, do Comandante, porque ele explicou
amplamente tudo isso.

Eu diria, simplesmente, que cada Elemento é uma animação específica da Luz, certo estágio de manifestação
da Luz.

São os Quatro Pilares.
Por analogia, são os Quatro Pilares da cabeça e do Coração.

Por analogia, são os Hayoth Ha Kodesh, os Cavaleiros do Apocalipse.
Eles são, eu diria, os efetores da Luz, mas eu não direi mais nada.

Isso nos afastaria do nosso objetivo.

***

Pergunta: em todos os Alinhamentos, nós poderemos então chamá-los?

Isso será oficializado, de maneira certamente mais clara do que eu, por MARIA.
E isso será possível a partir do dia seguinte da intervenção de MIGUEL (ndr: a partir de 23 de setembro de

2012).
Lembrem-se de que, dali onde nós estamos, nós não estamos limitados a uma forma, como vocês, e de que
eu posso estar com você como eu posso estar com milhões de outros seres humanos, do mesmo modo e ao

mesmo tempo.
Não há limite.



Então, é claro, esta ressonância e esta Comunhão serão multiplicadas se vocês forem cada vez mais em
grande número vivendo isso.

E isso irá instalar a nossa Presença, de maneira cada vez mais perceptível, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs
da Terra.

***

Pergunta: a instalação neste Amor indizível é uma condição ao Abandono do Si?

Ela o acompanha.
Ela não é uma condição, mas uma preliminar.

O Canal Mariano pode desencadear este Abandono do Si.
A Onda da Vida desencadeia isso, necessariamente, pela sua propagação.

O Fogo do Coração também pode ali agir.
Mas não são vocês que decidem isso.

São justamente as circunstâncias dos nossos Encontros e das nossas Comunhões.
É o que nós lhes deixamos viver, desde já muitos meses, desde que nasceu a Onda da Vida.

Quando vocês tiverem a oportunidade e a possibilidade de nos ouvir na linguagem em que nós nos
exprimimos, de nos ler, para alguns de vocês, naquele momento, vocês sabem pertinentemente que a

Vibração da Luz está aí.
Houve uma abordagem progressiva, mas não são vocês que podem decidir seja o que for em relação a isso.

É, justamente, quando vocês desaparecerem de todo o efêmero e de toda a vontade que isso se realiza.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos, eu me preparo para conectar com vocês, de maneira muito mais tangível
para vocês.

Permitam-me, todos juntos, viver um momento caro para o meu Coração, de Comunhão com todos vocês,
antes de encontrá-los de maneira mais íntima.

Juntos, para vocês, como para mim, eu decreto a Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até muito prontamente, em cada um de vocês.
E até breve.

Até logo.

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

1 – ARCANJO RAFAEL (20 de setembro de 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/rafael-20-de-setembro-de-2012...

*

2 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/rafael-20-de-setembro-de-2012-autres.html
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***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
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20 de setembro de 2012
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Um, eu venho me expressar e irradiar, enquanto Arcanjo da Cura.

Permitam-me, em um primeiro momento, Comungar, a vocês e em vocês, antes de me expressar.
Eu me dirijo a todos vocês, inscritos em um corpo de carbono, quanto à sua consciência.

Corpo de carbono que vocês sabem perecível, falível e efêmero, em meio às leis falsificadas nomeadas Ação
/ Reação, Bem / Mal, ou Karma.

Tudo o que é perecível, tudo o que esqueceu a sua conexão com A FONTE, está sofrendo.
Toda doença, toda desordem, todo mal-estar ou desconforto (inscritos na consciência deste corpo), é apenas

o resultado da colocação em aplicação da Ação / Reação.
Não pode existir, de nenhuma maneira e de nenhum modo, possibilidade de erradicação do sofrimento, em
meio a esta lei, porque todo sofrimento, e vocês sabem disso, é substituído por outro sofrimento, por outro

mal-estar, outro desconforto.
Muitos de vocês, tendo acedido ao Si e à Unidade, puderam observar o abrandamento dos sofrimentos e das
diversas feridas, sem, no entanto, poder fazer desaparecer, na totalidade, esta noção de sofrimento que está

inscrita em todo corpo de carbono, cortado d’A FONTE.

***

O sentido da minha Presença entre vocês, antes do encontro com o Arcanjo MIGUEL, inscreve-se na
explicação e na vivência da eliminação de todo sofrimento.

A lei de Ação / Reação faz com que (para o corpo que vocês habitam, assim como para a consciência limitada)
a única origem para o sofrimento seja, então, a reação a uma manifestação dolorosa.

 Que esta reação se situe na química, que esta reação se situe na Consciência, ou que ela se situe no nível do
que vocês nomeiam Corpos Sutis, quaisquer que sejam, as leis deste mundo obrigam a recorrer a uma lógica,

seja química, energética ou ligada ao Espírito encarnado.
A aplicação da Ação / Reação permite limitar e fazer desaparecer um determinado sofrimento e leva, então, a

uma Cura possível, referente a um acometimento, qualquer que seja.
Qualquer acometimento deste corpo de carbono, qualquer acometimento desta consciência limitada, será

sempre, em última análise, apenas o resultado de linhas de resistência ou de linhas de predação tendo existido
em um desenrolar linear do tempo, referente ao passado deste corpo ou ao passado de outros corpos, nos

quais vocês experimentaram a encarnação.
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A solução fornecida, qualquer que seja o caminho escolhido, põe fim a um problema, mas jamais irá eliminar o
conjunto dos problemas, devido à falibilidade, devido à efemeridade e ao perecimento deste corpo, porque

inscrito na Ação / Reação.
Quaisquer que sejam as explicações, quaisquer que sejam os meios aplicados, eles sempre estarão inscritos

na Ação / Reação e nunca na Ação da Graça.

***

A Ação da Graça resulta da redescoberta do estado de Graça, assim como da vivência da Graça, permitindo
transcender e escapar à lei de Ação / Reação, e estabelecer-se na lei da Graça, lei dos Filhos da Lei do Um,

que isso seja na Unidade, nesses estados finais ou no Absoluto.
O que se manifesta, sobre esta Terra (e que irá se manifestar de maneira cada vez mais evidente), em vocês

como ao redor de vocês, assim como sobre a Terra e como no Céu, vem pôr fim à Ação / Reação,
substituindo-a pela lei da Graça.

Tudo o que é resistência, a partir do instante em que vocês ali se opõem a uma química, a uma consciência, a
uma explicação, apenas faz, em última análise, equilibrar esta linha de resistência, fazendo-a, na aparência,

desaparecer deste corpo, como desta consciência limitada.
Mas não existe possibilidade de erradicação e, portanto, de eliminação do sofrimento.

O sofrimento resulta (além da linha de resistência envolvida em tal afecção) e somente, em última análise, da
ruptura da imortalidade, da ruptura da Consciência Eterna, do confinamento, do isolamento, e do

desconhecimento do que vocês São.

***

A partir do momento em que vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, e o Absoluto, o que é chamado de
Ação / Reação não pode mais manter a sua Ação ou a sua Reação, tanto neste corpo como nesta consciência

limitada dependente deste corpo.
A Ação Micaélica, a Ação total da Luz d’A FONTE, vindo cumprir o Juramento, permite considerar a Cura

definitiva de qualquer resistência, de qualquer alteração da Lei do Um.
Para isso, é evidente que a consciência deve cessar de funcionar segundo esse princípio de Ação / Reação.
Muitos humanos tendo sido encarnados e, hoje, fazendo parte das Assembleias da Luz, falaram-lhes de uma
série de Elementos referentes ao fim de toda resistência, ao fim de toda predação, e do retorno a uma outra

Dimensão, Liberada e Livre, inscrita sob a égide da Lei da Graça que é Liberdade e Liberação.
No que se refere a este corpo que vocês habitam, no que se refere à parte limitada e efêmera do que vocês
São, presente e inscrita na sua realidade tridimensional, ela deve permitir a Ação desta Luz, a Ação do Amor.
Para isso, e vocês se dão conta por vocês mesmos, é indispensável permanecer tranquilo, não reagir, não

buscar uma reação a um sofrimento.
Isso requer um aprendizado, pelo fato desta novidade, para vocês, nesta consciência limitada, do retorno da

Luz, na totalidade.
Isso recorre à sua própria experiência e não a qualquer crença.

***

Deixar agir a Luz, pelo Abandono à Luz (e, possivelmente, pelo Abandono do Si), irá permitir-lhes constatar, por
vocês mesmos, pela experiência, que as zonas de resistência, as zonas de sofrimento, desaparecem

sozinhas, a partir do momento em que vocês aceitarem nada fazer.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente para a sua consciência.

O acometimento da integridade física ou psíquica que poderia aparecer em qualquer corpo desta Terra,
durante o período indo da intervenção de MIGUEL até o solstício de inverno [de verão, no hemisfério sul], irá
permitir-lhes Liberar toda resistência, pela não ação, pelo Amor, pela Paz (ndr: de 22 de setembro até 21 de

dezembro de 2012).
Se algumas formas de carbono (a sua ou aquelas que lhes são conhecidas) chegarem a manifestar

resistências mais fortes, e, então, sofrimentos mais fortes, ser-lhes-á conveniente reposicionar-se, porque toda
manifestação de resistência, de sofrimento, presente desde esta data, apenas fará traduzir, em vocês, a

manifestação da expressão das suas próprias resistências, das suas próprias linhas de predação, dos seus
próprios confinamentos.

A Ação da Luz Vibral não é, obviamente, fazer mal, mas simplesmente iluminar, às vezes de forma violenta, o
que deve sê-lo, no nível das últimas zonas de Sombra, deste corpo ou da sua consciência limitada.

***



A experiência que é para viver, o que é para realizar, vai permitir-lhes observar claramente, pela Transparência
e pela Humildade, o que irá se desenrolar, neste corpo e nesta consciência limitada, no contexto das

operações em andamento, dentro de poucos dias, pela própria Luz.
É, portanto, desejável redefinir as suas estratégias de adaptação, referentes a este período limitado de tempo,

no qual a Cura, total e definitiva, irá ocorrer.
Qualquer resistência ocorrendo neste corpo irá deixá-los a escolha de agir segundo o contexto da Ação /

Reação, mas, muito mais, de maneira fácil e evidente, se vocês aceitarem isso, pela Ação da Graça.
A Ação da Graça não é uma ação, e menos ainda uma reação, é, justamente, o Abandono do Si e o Abandono
à Luz que irão permitir verificar (no seu corpo, como na sua consciência limitada) a ação e a eficácia da Luz, de

longe superior à Ação / Reação.
Isso não impede, nos momentos em que os Elementos irão agir em vocês, segundo as modalidades que lhes
são próprias, de verificar, por vocês mesmos, a diferença entre a Ação / Reação (que a sua reação recorra à

química, à energia ou aos diferentes envelopes sutis) em relação à eficácia da Ação da Graça.
Caberá a vocês, através dos sinais e dos sintomas (que alguns lhes foram definidos pelo Comandante), ver,

em vocês, claramente, onde vocês se situam: na Ação / Reação ou na Ação da Graça (ndr: intervenção de O.M.
AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012) (1).

Não haverá meia-medida: o que resiste (em vocês, como sobre a Terra) será definitivamente eliminado pelo
conjunto dos Elementos Liberados da Terra, nomeados Cavaleiros do Apocalipse.

Esses Elementos ativam, sobre a Terra, o Som.
Evidentemente, também, em vocês, o mundo sendo apenas uma projeção da sua própria consciência.

A partir do momento em que vocês fizerem a experiência, formal e evidente, da diferença entre a Ação /
Reação e a Ação da Graça (porque ela irá se desenrolar no seu próprio campo de experiência, nomeado o

corpo e nomeado a consciência limitada), tornar-se-á, para vocês, cada vez mais evidente que a Luz é Cura, a
partir do momento em que vocês aceitarem representar a Transparência, tornar-se Transparente e não querer

se opor à Ação da Luz.

***

As manifestações (que isso seja deste corpo, como desta consciência limitada) estão aí apenas para chamar a
sua Atenção e decidir, em meio à sua Consciência Eterna, qual tipo de Intenção vocês irão emitir, permitindo-

lhes, de maneira formal, definir-se, identificar-se, em meio a esta forma limitada, enquanto Ser ilimitado ou não.
A vivência da sua experiência (em função, é claro, da parte dos Elementos presente em vocês, resistente ou

não no seu aspecto limitado), também, irá traduzir, para vocês, a capacidade para ver cada vez mais claramente
e, ainda uma vez, para posicionar-se, sem qualquer dúvida possível, na Cura, na eliminação de todo sofrimento.

Isso não significa, segundo a sua lógica humana, que uma enfermidade ou um problema irá desaparecer
instantaneamente, mas vocês irão constatar por vocês mesmos que, qualquer que seja o problema, qualquer

que seja a persistência de uma dor ou de um mal-estar ou de uma enfermidade, vocês tornar-se-ão capazes de
se distanciar de todo sofrimento percebido, de todo sofrimento real.

Como ocorreu para muitos de vocês tendo aplicado o princípio da refutação, foi-lhes possível identificar a Ação
do seu próprio mental como exterior ao que vocês São.

O mental podia continuar a se manifestar, sem, entretanto, perturbar o que vocês São, na Verdade.
Isso será o mesmo, quaisquer que sejam os sinais deste corpo, quaisquer que sejam os sinais da consciência

limitada.
Este aprendizado, durante este período de tempo é, eu diria, fundamental e capital para permitir-lhes ajustar-se

ao que vocês São, além de toda crença.
 Qualquer manifestação parecendo indicar um acometimento, qualquer que seja, mesmo entre o que vocês

poderiam nomear os mais graves, envolvendo um prognóstico vital ou envolvendo um sofrimento extremo, irá
permitir-lhes definir-se e observar, por vocês mesmos, onde vocês se situam em relação ao sofrimento, em

relação à Cura, em relação ao corpo, como em relação à consciência limitada.
A identificação a isso significa, portanto, resistência à Eternidade.

A desidentificação disso significa entrar na Morada da Paz Suprema onde nenhum sofrimento pode vir
perturbar o que vocês São, na Verdade.

***

Dessa maneira, o seu desenrolar e a sua história pessoal correspondendo a esses tempos particulares, irão
propiciar-lhes uma ocasião única de se posicionar e de definir além deste corpo, além desta consciência

limitada e além de toda causalidade.
Isso representa a Última experiência levando-os a estabelecer-se no que vocês São, além de toda Ilusão, se

tal for a sua Verdade, se tal for a sua escolha, e se tal for a sua Realização.
Independentemente do tipo de manifestação (corporal ou mais sutil), o conjunto dessas manifestações,

quaisquer que sejam a sua localização e a intensidade, qualquer que seja, segundo a sua escala de valor, a



gravidade, irão levá-los a se colocar a questão da sua Eternidade e a se colocar a questão: “quem você é?”.
Através desse questionamento, e da resposta obtida pelo efeito sobre o corpo ou sobre a parte limitada que

está sofrendo, vocês irão se ajustar à sua própria Eternidade.
As minhas palavras terminam aí.

Eu abro, com vocês, um espaço de questionamento se, entretanto, vocês não tiverem compreendido
perfeitamente as palavras que eu pronunciei.

***

Pergunta: tentar se curar com os cristais é uma reação?

Sim, mas praticar esta experiência irá permitir-lhes ajustar-se, da melhor forma, definindo o que ocorre pela
ação das estruturas cristalinas, em comparação com o que irá ocorrer pelo Abandono do Si e pelo Abandono à

Luz.
As duas experiências irão permitir-lhes viver a realidade do que é a Ilusão e a realidade do que é a Cura.

***

Pergunta: qual deve ser a atitude dos profissionais de saúde?

Filho da Lei do Um, o que eu falei refere-se a cada um, frente a si mesmo.
Aqueles que trabalham em meio a atos de cura, quaisquer que sejam, nada tem a mudar em relação a isso.

Eu falo de vocês, individualmente, e de vocês com vocês sozinhos.
As relações com o outro, em um ato visando limitar o sofrimento e trazer uma cura pela Ação / Reação, refere-

se apenas ao outro, mesmo se vocês forem aquele que tem este conhecimento permitindo aplicá-lo.
Vocês não podem decidir pelo outro.

Vocês não podem Curar o outro pela sua própria experiência da Luz.

***

Pergunta: em caso de sofrimento físico intenso, como se Abandonar à Luz?

Isso foi definido de múltiplos modos, durante esses últimos meses.
Isso não é uma prática.

Isso é um estado de confiança (absoluta, total e irreversível) na Luz.
Enquanto existir um sofrimento físico, eu repito: há resistência.

Isso não deve ditar qualquer culpa, nem mesmo uma responsabilidade, mas, sim, mostrar onde vocês estão,
em relação à Luz, e a distância que lhes resta a descobrir.

As circunstâncias específicas e excepcionais que começam a partir da intervenção de MIGUEL, irão lhes
propiciar, de algum modo, esta compreensão e esta vivência, muito mais fáceis do que até agora (ver a

intervenção de 22 de setembro de 2012) (2).

***

Pergunta: você fala de distância a percorrer enquanto nos é dito que não há caminho.

Exatamente, mas eu me dirigia à sua personalidade que se expressa, que, ela, considera que há uma distância.
Se não, do que você iria sofrer?

***

Pergunta: e sobre as doenças relacionadas com a idade, como os reumatismos?

Eu digo de novo o que eu disse: no Abandono à Luz e no Abandono do Si, quaisquer que sejam a dor e o
sofrimento, colocar-se no nível do Ilimitado põe fim à ação do sofrimento no corpo, como na personalidade.



Isso não quer dizer que uma articulação, nesse caso específico, vai se regenerar, mas ela não irá mais afetar,
no nível dos sinais apresentados: a própria consciência da dor irá desaparecer.

Não haverá melhor prova final do que vocês São.

***

Pergunta: a ausência de sinais físicos confirma a obtenção de certo nível de Abandono?

A partir do dia 22.
Antes, não (ndr: 22 de setembro de 2012).

Vocês certamente têm conhecimento, entre os seus próximos, com corpo físico em bom estado, com
consciência limitada parecendo em bom estado, de que eles estão, no entanto, trabalhando de maneira

contrária à Luz.
Esse não será mais o caso depois do dia 22 e, consequentemente, o que lhes será dado a viver, a ver e a

experimentar, irá mostrar (obviamente, se vocês ainda não forem Absoluto em meio a uma forma) o que pode
existir como resistência ou predação, em vocês.

***

Pergunta: haverá, então, mais mortes associadas a doenças repentinas?

A ativação da Liberação pelos Cavaleiros do Apocalipse (ou Elementos Arquetípicos) já se reflete, sobre esta
Terra, por vários sinais visíveis, traduzindo-se, para vocês, pelo que vocês chamam de poluição do ar, poluição

do céu, movimentos da Terra, aparecimento de vírus, aparecimento de doenças.
A modificação do manto terrestre acompanha-se de uma fragilização da zona do chakra do Coração para

aquele que não está pronto para Abandonar o seu Coração, para Abandonar o Si, e para se Abandonar à Luz.
É então, naturalmente, evidente que muitas manifestações, ligadas a causas do próprio sofrimento, serão cada

vez mais aparentes e evidentes.
Como isso foi denotado, os Elementos não poderão ter, sobre vocês, qualquer ação, a partir do momento em

que vocês estiverem Abandonados à Luz e a partir do momento em que vocês Abandonarem o Si.
Somente as resistências, somente as predações, irão causar problemas.

Não se esqueçam, por outro lado, de que nesta fase específica, começaram os mecanismos de Ascensão,
não se referindo, de forma alguma, ao que é limitado e efêmero, em todo caso para as formas de vida tendo

decidido conscientemente deixar este efêmero, qualquer que seja o agente (geofísico, cósmico, viral ou outro).
A expressão violenta de algumas resistências irá agir, como vocês o observam sobre esta Terra, por

manifestações de violência ligadas às crenças persistindo nas ilusões.
Isso não é a expressão da Luz, mas, sim, a Reação à Luz, induzida pelas crenças.

***

Pergunta: pode ali haver reações da ordem do mental, do psíquico?

Plenamente.
Haverá resistência ou Abandono.

A resistência, qualquer que seja, não poderá mais se acomodar em uma opacificação e em um desvio da
evidência.

O que significa que tudo o que estava escondido, nesse nível, mantido sob forma de ódio ou de violência
Interior, irá se manifestar no exterior.

Tudo o que foi explicado a vocês, tudo o que lhes foi dado como último ensinamento sobre os diferentes
Yogas (posturas, gestos, práticas), não foi feito para curar ou para se opor, mas, sim, para favorecer o
estabelecimento do Abandono e a compreensão das experiências pessoais que vocês terão de viver.

O trabalho que vocês realizaram, em escala coletiva e individual, permitiu limitar este período à sua mais
limitada expressão temporal.

Mas é preciso passar pelo buraco da agulha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Lei do Um, compartilhemos um momento de Comunhão e, se vocês o desejarem, de
Fusão, Juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o Arcanjo RAFAEL e eu saúdo, em vocês, a Beleza da sua Eternidade.
Até logo.

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

1 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-02-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-22-de-setembro-de-2012-autresdimensions-com-

audio

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO RAFAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1610

20 de setembro de 2012
(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamos, se quiserem, entre nós, um momento de Silêncio e de Comunhão.
 
... Partilhar da Doação da Graça...
 
As palavras que eu venho dizer-lhes têm-se, no lugar que eu ocupo, na ressonância das Estrelas e,
portanto, também, no que concerne ao Elemento ao qual eu ressoo mais, que é o Fogo.
 
Do mesmo modo que, há alguns anos, eu os informei da Tensão para o Abandono, eu venho, hoje,
tentar clarificar (se é possível, ainda mais) o que pode representar viver a Verdadeira Vida, em
oposição com viver a ilusão.
 
Viver a ilusão é viver, como muitos Irmãos e Irmãs encarnados, sem qualquer noção, real e vivida
(em outros lugares que não nas aspirações e nas construções, mais ou menos elaboradas, de
sistemas, quaisquer que sejam), do que é a Verdade.
 
A Verdade de que eu falo é aquela que faz com que exista, de algum modo, uma reconexão
com a FONTE, com a Luz, com o CRISTO, com os mundos nomeados espirituais, ao mesmo
tempo, mantendo uma vida.
 
Não viver essa reconexão induz, infelizmente, como vocês têm e como nós tivemos vivido, todos,
nesse mundo, o que eu chamo um drama da separação.
E, desse drama da separação, desse sentimento de não perceber e de não viver a Luz vão decorrer
todos os mal-entendidos da vida.
Esses mal-entendidos que vão, por sua vez, reforçar, inevitavelmente, progressivamente e à medida
das encarnações, a própria lembrança de uma FONTE, de uma Luz, a lembrança do que há após a
morte e antes do nascimento; a lembrança do que cada Irmão e cada Irmã era, em Verdade.
 
Esse confinamento tem por consequência tudo o que vocês podem ver, hoje, de maneira, talvez,
mais lúcida do que há algum tempo, concernente ao adormecimento, à predação, e tudo, é claro, o
que decorre desse confinamento: a violência, as crenças e o conjunto de medos.
A vida na ilusão instala a consciência em seu aspecto o mais dividido, o mais fragmentado e
o mais isolado do que ela é, em Verdade.
Nesse confinamento e nesse aspecto dividido, cada Irmão, cada Irmã vai construir ideais, objetivos,
buscas.
 
O conjunto dessas buscas e desses objetivos a atingir é, todo, sem exceção, inscrito ou na história
ou em convenções ou em regras.
A nostalgia do Céu é tão potente que, quando o confinamento é total, o Céu não pode
mesmo, mais, ser considerado como possível.
Os mundos espirituais, dos quais tudo é ignorado, são pouco a pouco rejeitados.
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Essa perda de conexão põe a consciência em um confinamento que só o reino humano conhece
sobre esta Terra.
Eu não posso mesmo dizer que se trate de um consciente de um animal, porque um animal é,
sempre, consciente, de um modo ou de outro, dos mundos não visíveis.
 
Tudo foi feito, durante esses anos, para aproximá-los e para dar-lhes a viver essa reconexão, coisa
que foi estabelecida, como vocês sabem, talvez, em numerosas etapas, em numerosos estágios.
Essa reconexão foi estabelecida, definitivamente (tanto para o Sistema Solar como para vocês), em
um intervalo de tempo, tal como havia sido definido por SERETI.
 
É o que lhes permite, hoje, sentir (e, além de sentir, viver) nossos reencontros, nossos Reencontros
com a Luz, com a Vibração, com partes muito mais sutis de vocês.
Restabelecer essa conexão é fundamental, porque é graças a essa reconexão, que se tornou
acessível a vocês tudo o que se manifesta, hoje, a vocês, e do que o Comandante ecoou durante
esta semana na qual vocês estão.
 
Muitos de vocês vivem coisas que, ainda na véspera, eram-lhes estritamente desconhecidas ou,
mesmo, inconcebíveis.
Essa aproximação de seu Plano e de nosso Plano, que se fez de maneira minuciosa e
progressiva, tinha por objetivo (vocês, talvez, compreenderam e, talvez, viveram) o de preparar o
Reencontro total com a Luz, e de fazer de modo a que o máximo de Irmãos e de Irmãs fosse aptos,
de algum modo, para permitir a essa Luz estabelecer-se, com o menos de desordem possível,
menos de estupefação e de apreensão.
 
Nós podemos dizer que, de onde nós estamos (pela Fusão dos Éteres e o depósito do Manto Azul
da Graça em seus ombros, e o conjunto deAntakarana que nós vemos), nós sabemos, talvez antes
de vocês, que a tarefa foi realizada, bem além do que podíamos conceber.
 
Isso permitiu, de algum modo, acrescentar uma suavização e uma elasticidade a esse Reencontro,
e evitar que o Choque fosse demasiado intenso, tanto para a Terra como para vocês.
Mas, hoje, o conjunto de Assembleias, Conclave de Anciões e Conclave de Estrelas pôde julgar que
tudo estava perfeito e que o tempo havia, portanto, chegado, para deixar chegar, sem qualquer
freio, sem qualquer limite, essa revelação total e completa da Luz, que os leva a restabelecer a
Verdadeira Vida, o que é chamada a Liberdade, que põe fim, totalmente, ao eixo falsificado
Atração/Visão, ao confinamento da Visão, ao confinamento da alma voltada, exclusivamente, para a
matéria e para essa Dimensão.
 
É claro, o Reencontro definitivo de cada um dos Irmãos e Irmãs com a Luz será uma vivência
diferente, e essa vivência diferente é unicamente função, vocês sabem, da capacidade para dizer
«sim», da capacidade para não fazer obstrução a esse evento, tanto em si como para o mundo.
 
Isso os leva (e isso foi definido) a terem-se Tranquilos, a aceitarem, em vocês, a ação dos
Elementos e da Luz, a não fugir do que quer que seja, a estarem totalmente presentes a si mesmos,
no instante.
Tudo o que vocês empreenderam (seja Alinhar-se, sejam os diferentes exercícios que lhes foram
comunicados), o conjunto conduziu a fazê-los experimentar, viver e sentir coisas novas.
Essas coisas novas vão, todas, ao mesmo sentido, que é o de permitir-lhes reaclimatar-se ao
Amor, privado de medos, privado de todos os condicionamentos.
 
Esse Amor de Liberdade que os torna Livres e Autônomos e que os faz descobrir, realmente, a
Eternidade, não como uma projeção, um ideal, mas, efetivamente (agora e já, para muitos de vocês,
mesmo nesse corpo), serem reconectados.
Sua reconexão ocorreu sem choque porque houve essa aclimatação de sua alma, mesmo, que
aceitou fazer a Reversão da matéria para o Espírito.
 
Essa Reversão, assim como as diferentes Passagens de Portas, os diferentes Encontros com os
Duplos, as diferentes qualidades Vibratórias que os tocaram, tiveram por objetivo levá-los a esse
ponto preciso, que se desenrola amanhã, em seu tempo.
Essa foi a melhor preparação e será, sempre, a melhor solução para viver essa Ascensão que está
em curso.
 
De sua qualidade de vivência decorrerá a qualidade de vivência do conjunto de Irmãos e Irmãs da
Terra que não estão, de momento, reconectados.
Essa Reconexão, ou seja, esse Casamento do Céu e da Terra, vocês sabem, desencadeia as



transformações finais da Terra, em graus que nenhuma memória, nenhuma história conheceu.
 
Essa ação dos Elementos, essa ação da Luz, para vocês que estão reconectados, dar-lhes-á a ver
apenas a realidade e a Verdade do que é a Luz e não, simplesmente, o que representam as
reações e as convulsões da Terra e de alguns Irmãos e Irmãs, não ainda reconectados.
 
Em resumo, viver as Comunhões, viver os Alinhamentos e viver os aspectos da Luz Vibral
em vocês, dá-lhes a viver um processo que acontece, resolutamente, do ponto de vista da
borboleta, ao invés do ponto de vista da lagarta.
 
É-lhes preciso bem ter em mente que, para muitos de seus Irmãos e Irmãs encarnados, a ilusão
(vivida) da ausência de conexão, é a única verdade.
Para eles, a vida deles inscreve-se, unicamente, entre o aparecimento nesse mundo e o
desaparecimento desse mundo.
Viver a Luz nessas condições de crenças e de adesão e de percepção, é claro, não acontecerá
sem dificuldades, porque o que os olhos deles poderão ver, o que sua alma poderá sentir não será,
em um primeiro tempo, a Luz, tal como vocês a vivem, mas, bem mais, o que havia sido nomeado
um Choque e um sentimento imenso de luto e de perda dessa ilusão, justamente.
 
É aí que sua qualidade de Ser, seu Amor vai tornar-se cada vez mais importante, porque
viver o Amor Vibral é emanar e irradiar a Verdade, que é bem além de qualquer gesto, de
qualquer ideia, de qualquer palavra, de qualquer olhar e, mesmo, de qualquer proximidade.
 
Essa suavização do Choque e dessa consternação, mesmo se sejam emoções que, talvez, para
vocês, sejam realmente ilusórias, efêmeras, não são menos geradoras de sofrimento, de medos e
de apreensões em que o mental, é claro, vai recusar o que está aí.
E é aí que vocês se tornam muito importantes, não para explicar (porque o que acontece não pode
ser nem explicado, nem mesmo concebido para a maior parte da humanidade encarnada,
ainda), mas, efetivamente, por sua qualidade de Ser e de Presença, sua qualidade de
Tranquilidade.
 
Daí decorrerá onde vocês Estão e, no conjunto do planeta, o modo pelo qual se desenrolará o
período que vai do Aviso à Ascensão, eu diria, final, terminal.
Esse tempo (como vocês sabem e como o Comandante confirmou em numerosas reprises) é
extremamente reduzido em tempo.
 
E, quanto mais esse tempo for reduzido, mais será fácil, de algum modo, realizar uma Liberação da
Terra, muito mais simples do que se não fosse o caso, com um tempo mais curto.
Simplesmente, para dizer-lhes que, neste período, custe o que custar, vocês devem manter
essa Tranquilidade.
E custe o que custar, eu os lembro de que estamos aí para vocês, ao seu lado.
 
As regras do que vocês nomeiam Alinhamento serão redefinidas por MARIA e permitirão a
vocês, nos Alinhamentos, reforçar sua reconexão conosco, com a sua parte Eterna, com o
seu Estado de Ser.
O desaparecimento intermitente desse corpo físico que vocês habitam vai dar-lhes a ver o Corpo de
Estado de Ser, vai dar-lhes a ver o que seus olhos jamais viram, até o presente, porque as
frequências acessíveis, para vocês mesmos, da visão normal, vão tornar-se mais amplas, vão dar-
lhes a perceber o que os olhos humanos normais não podem ver até o presente.
 
É claro, a consternação e o medo induzem movimentos que superam, amplamente, o quadro de um
individuo ou de um grupo de indivíduos que é reconectado à Luz.
Porque, lembrem-se de que esses Irmãos e essas Irmãs não têm qualquer meio de saber e de ver,
ou mesmo de compreender ou de conceber o que vem, ou porque, justamente, o fato de estarem
desconectados totalmente arrastou-os à espiral da vida ilusória e à espiral da sobrevida (mesmo
para muitos Irmãos e Irmãs em outros países), que os levam a lutar contra os Elementos, contra a
vida, tal como ela foi decidida por outros que não eles mesmos.
 
Tudo isso para atrair sua atenção a uma forma de indulgência.
E essa indulgência é portadora, nela mesma, de Irradiações de Luz.
Ela os coloca, espontaneamente, no que eu havia descrito e ao que eu os remeto: essa Tensão
para o Abandono.
Ela favorece, ainda mais, seu Abandono do Si e favorece, ainda mais, uma forma de aquiescência,
no momento em que o conjunto da humanidade apreenderá, verdadeiramente, o que está aí.
Ela permitirá, naquele momento, no último limite, a um número de Irmãos e de Irmãs desconectados,



reconectar-se.
E seu trabalho, sua atitude, sua Tranquilidade são essenciais para isso.
 
Lembrem-se de que vocês não podem ser afetados no que vocês São, em sua Eternidade, pelos
Elementos.
Pode-se dizer que os Elementos trabalham, em vocês, de maneira mais harmoniosa, mesmo se o
Comandante tenha feito referência a alguns sintomas.
Passados esses primeiros sintomas, passada uma espécie de aclimatação dessa parte
Multidimensional que se desvenda, vocês serão, de algum modo, renovados (nesse tempo que há a
viver) pela Luz e Sua Inteligência, e por essa consciência que vocês recuperarão.
 
Quanto mais vocês penetrarem na Eternidade que vocês São, mais constatarão que, ao redor de si,
tudo se desenrola, sempre, qualquer que seja a aparência do caos, com a maior das facilidades.
Vocês compreenderão, realmente, naquele momento, que a Inteligência da Luz não é uma vã
palavra, mas, efetiva e verdadeiramente, o que põe em ordem a Eternidade, na desordem do
efêmero.
 
Essa mudança da consciência, vocês já viveram, muitos de vocês, por experiências diversas e
variadas.
Essas experiências são, portanto, chamadas, durante um tempo curto, a ser seu quotidiano, e é
nesse quotidiano que haverá a viver, que vocês viverão (aqui, nesse corpo), a verdadeira Vida, um
pouco à imagem do que eu testemunhei quando eu fui encarnada.
 
Nada mais terá de segredo para vocês.
Tudo será feliz e fácil, o que contrasta, contudo, com a dificuldade e as dificuldades desse
Reencontro para a consciência e o conjunto do que está voltado para o que não é duradouro.
Haverá uma inversão de valores, total.
 
Poderá aparecer, então, o que eu chamaria a Humanidade do Homem, de maneira espontânea: o
sentido do serviço, da dedicação, para aqueles, é claro, que se reconectarão, naquele momento.
Nós não podemos esconder-lhes, é claro, que inúmeros de seus Irmãos e Irmãs, que não se
reconectarão, naquela ocasião, deixarão trabalhar, neles, as forças as mais baixas, concernentes à
personalidade, e cujas ações estarão, é claro, em total contradição com o que vocês vivem ou
viverão.
 
O ser humano dará a impressão de debater-se em si mesmo, com seus próprios limites, sem ter a
possibilidade de perceber o Ilimitado (e, portanto, de Abandonar-se), por um mecanismo de
incompreensão que, infelizmente, terá sido mantido, habilmente, por aqueles que controlavam o
Sistema de Controle do Mental Humano.
 
Vocês não têm que se preocupar com isso.
Vocês não têm que portar inquietação nisso, mas, lembrem-se de que é, efetivamente, porque
vocês se reconectaram, que vão permitir suavizar a cólera e tudo o que pode ser oposto à Luz.
 
Mesmo se minhas palavras pareçam-lhes, de momento, difíceis a viver, vocês verão, por si mesmos
que, após esse dia preciso de amanhã, começarão, se ainda não foi feito, a viver isso de maneira
perfeitamente natural e espontânea.
 
Vocês não têm, portanto, que se colocar questões em relação a isso, mas, bem mais,
aperfeiçoar seus Alinhamentos, e é por isso que, a partir de amanhã, o trabalho do
Alinhamento não será mais, unicamente, o momento dedicado à Ancoragem da Luz, a deixar
trabalhar a Onda de Vida, mas, bem mais, um trabalho de estabilização, de suavização.
E não há outra suavização possível que não a de restabelecer essa Multidimensionalidade e,
portanto, o acesso a nossos Planos, aqui mesmo, aí onde vocês estão.
 
Todos os alimentos ser-lhes-ão dados em nossos Contatos e em nossas Comunhões.
Vocês constatarão, por si mesmos, que não têm necessidade de outra coisa que não a de
restabelecer isso.
Tudo o que é necessário ali estará, o que põe fim, se existem em vocês, às últimas interrogações,
aos últimos medos, às ultimas apreensões do que deve advir, porque vocês viverão, previamente,
vocês mesmos, o que advém, o que muda, radicalmente, seu modo de ver e de perceber este
período através da vivência de nossos Reencontros, que os instalam na Verdadeira Vida, mesmo na
vida ilusória.
 
É durante este período que os eventos da Terra e seus eventos vão tornar-se os mais



evidentes, concernentes à Luz como concernentes às suas últimas mudanças.
 
De onde nós os vemos, nós não temos qualquer dúvida sobre esse desenrolar.
Vocês não terão, do mesmo modo, mais qualquer dúvida.
Para nada serve interrogar-se sobre o seu mecanismo de Ascensão, porque é, muito exatamente, o
que vocês vão viver durante este período.
E conforme o que nasceu em vocês, nesses últimos anos, ou que nascerá, vocês deduzirão, muito
facilmente, o que se desenrola em vocês e ao seu redor, e para vocês.
Vocês verão, por si mesmos (se já não foi feito), que a Luz é a resposta para tudo, e, quanto mais
vocês se afastam de suas próprias respostas, mais a resposta da Luz é evidente e clara.
 
Quanto mais vocês se afastam de desejos efêmeros, mais sua consciência esclarece a diferença
entre a ilusão e a Verdadeira Vida.
Vocês não terão, então, mais qualquer dificuldade para deixar-se guiar e moldar pela Luz Vibral e
o Amor.
Eu os lembro de que o Amor Vibral é um Fogo, um Fogo que forja, que torna Eterno: é a
Reconexão.
 
O melhor modo de compreender o que acontece, é vivê-lo.
E, para vivê-lo, é preciso, justamente, fazer cessar toda vontade de compreensão, porque a
compreensão não é aportada pelos mecanismos exteriores, mas, efetivamente, pelos mecanismos
Interiores dessa Luz, após o Aviso.
 
Os eventos geofísicos, múltiplos e numerosos, que traduzem a interpenetração do Éter falsificado
da Terra com o Éter Azul da Multidimensionalidade.
É a interação entre esses dois Éteres que dará conta de fenômenos (que já foram descritos), como
o Canto do Céu e da Terra, que inúmeros de vocês perceberam, por intermitência, em momentos,
mas que se tornam o Canto Interior da alma e do Espírito, Reencontrados.
Esse Som é um testemunho: ele é o Testemunho da Ação da Luz e, portanto, ele os informará.
 
Quer vocês sejam Chamados pelo seu nome, quer esses Sons modulem-se, de modo intenso, é a
mesma resposta: é o Apelo e o Canto da Vida.
É o Apelo da Luz, que se tornará cada vez mais premente.
Ninguém pode opor-se ao Canto da Vida, às Trombetas do Céu e da Terra.
 
É, justamente, a crença na possibilidade de opor-se a essa Frequência, a esse Cantos, que criará a
doença, porque nenhuma frequência daquelas que lhes são conhecidas, pode resistir a essa nova
frequência.
 
Todas as desordens decorrem daí.
E essas desordens decorrem, é claro, do medo, da ignorância.
E é aí que é preciso mostrar sua indulgência.
É aí que não é preciso julgar.
É aí que é preciso vigiar para reforçar o que é recebido, deixando, simplesmente, sempre, ser
recebido de maneira Livre.
É assim que sua Presença sobre a Terra será (mesmo se vocês não o vejam) um bálsamo, um
bálsamo aplicado em todo sofrimento, todo medo.
 
O que eu exprimi, explicando-lhes minha vida e minha Tensão para o Abandono é o que estará no
trabalho em vocês.
Quanto mais vocês aquiescerem e aceitarem e disserem «sim», mais vocês se preencherão
de Luz e, portanto, de Amor, mais vocês se tornarão Transparentes e, finalmente,
Inaparentes para esse mundo.
 
É da qualidade do que vocês estabelecem aí, é que se desenrolará, eu diria, seu modelo
Ascensional, que lhes é próprio.
Para nada serve defini-lo ou dele definir os caminhos, porque a Inteligência da Luz os fará vivê-lo,
diretamente, tirando-os, assim, de toda projeção e de todo desejo.
Assim, portanto, viver a Verdadeira Vida anuncia-se com muito mais facilidade para vocês.
 
E quaisquer que sejam as aparências da dificuldade inicial, retenham que, em muito pouco tempo,
isso terá acabado em suas manifestações penosas.
Porque qualquer resistência é vã, e qualquer consciência não pode subtrair-se dos fenômenos
precisos que estão em curso.
 



O sentido de minha intervenção é apenas atrair sua atenção a esses momentos, e sempre manter
presente na consciência que, estando reconectados, se aparece uma dificuldade para vocês
(qualquer que seja sua atividade nessa vida ilusória), lembrem-se de que vocês são conectados e
que não há limites, de tempo ou de espaço, para nossa Manifestação, em vocês, ao seu lado, e
nossa Ação, em vocês e ao seu lado.
Toda força, vocês a encontrarão aqui.
 
Vocês não a encontrarão em qualquer gesticulação, em qualquer atividade mental, ou em qualquer
necessidade de preservação do que quer que seja.
Todo o resto aparecerá, espontânea e naturalmente.
 
Vocês constatarão, aliás, mesmo, que suas necessidades comuns e fisiológicas tornar-se-ão cada
vez mais leves e cada vez mais fáceis a satisfazer; que, pouco a pouco, a atividade mental, na
ilusão, recentrar-se-á na Luz.
 
A consciência desengajar-se-á cada vez mais (independentemente de qualquer desejo ou de
qualquer vontade), de elementos usuais da vida.
Não são vocês que o decidem: é a Luz.
 
E as circunstâncias exteriores desse mundo serão tais que, de todos os modos, vocês não terão
outra escolha que não a de interessar-se ao que vocês São, e refinar sua Reconexão porque, é
claro, tudo o que é ilusório (e, disso, inúmeros Anciões deram-lhes os mecanismos) não será mais
um reflexo vital (nem mesmo essencial), como se as regras do jogo, pela Ação da Luz, mudassem,
completamente.
Essas regras que, para vocês, serão, é claro, aceitáveis e facilitadoras, arriscam ser qualquer outra
coisa para a maioria dos Irmãos e das Irmãs que não quiseram ver (ou que não têm os meios de
ver), Interiormente.
 
Eu pararei aí minhas palavras.
Em relação ao que eu disse, se vocês têm necessidade de outros elementos, eu estou à sua
escuta.
 
Questão: alguns que trabalham há alguns anos para a Ascensão estão, hoje, como
desencorajados, porque parece a eles que nada acontece do que foi anunciado.
A atmosfera vibratória diz-me isso: todo ser humano que vive a impaciência ou o desencorajamento
está, de fato, apenas na vontade de fugir do que há a viver.
Todos os anúncios e, em especial, aqueles que haviam disso dados pelo Comandante, tudo o que
foi previsível e previsto, que não se desenrolou, corresponde, simplesmente, a um tempo de
preparação mais intenso.
Mas tudo isso será, rapidamente, esquecido, a partir do instante em que os eventos em questão
manifestarem-se, claramente, a vocês, aí onde vocês estão.
Não se esqueçam de que suas circunstâncias de vida são profundamente diferentes entre a Europa
e os territórios que são tocados pelos Elementos.
O ser humano tem a particularidade de olhar, é claro, as condições de vida dele e ao redor dele.
Se ele não é afetado, ele não verá o que acontece alhures.
Do mesmo modo retenham, efetivamente, que todo esse tempo nada é, em relação ao conjunto de
ciclos que foram levados no confinamento.
E, quanto mais os dias vão desenrolar-se, mais vocês vão constatar esse mecanismo de negação:
é o Choque.
O Choque é recusar a Verdade, porque aquele que não vive os mecanismos da Consciência
pode apenas confiar em palavras, e não na Vibração.
Aquele que confia na Vibração da Consciência (porque ele a vive) não pode manter qualquer ilusão
na ilusão: é o que vocês vivem.
Aqueles que se desviam são aqueles que, em definitivo, ou não vivem, ou recusam o que eles
vivem, porque isso subtende estar colocado em face de seus próprios apegos, de seus próprios
ideais de prosseguimento em uma ilusão, em uma vida ou em uma Era do Ouro.
É muito difícil para o ser humano (enquanto ele não viveu o Abandono à Luz e o Abandono do Si)
estabelecer-se em sua Eternidade e aceitar essa Eternidade.
O ser humano reatar-se-á, sempre, ao que ele pode tocar e experimentar, nos sentidos os mais
comuns.
Mas, se ele não tem acesso ao Estado de Ser, se ele não tem acesso às Vibrações, quais são os
elementos, para ele, de certeza, exceto aqueles que são vividos?
De outro lado, desde o ano passado, nós havíamos dito para não fixar-se em qualquer data.
Muitos Irmãos e Irmãs estão impacientes.
Muitos Irmãos e Irmãs (eu diria, em número muito mais importante) têm medo, mesmo se eles não



queiram admiti-lo, confessá-lo, porque aquele que está no Amor, verdadeiramente, não pode
experimentar o mínimo medo do que quer que seja, qualquer que seja o evento (ou o não evento).
Era, de outro lado, indispensável que a maior parte dos Irmãos e das Irmãs que, se posso dizer,
aderiram ao que nós temos dito, estivessem, eles mesmos, na vivência do que era dito.
E que aqueles que nada viviam, de momento, era amplamente preferível para eles desviar-se do que
nós dávamos, porque isso teria sido, de qualquer maneira, demasiado confronto para a maioria
deles.
O que quer dizer que ler coisas e não vivê-las, é uma frustração; ler coisas e vigiar as coisas no
ambiente, se elas não aconteceram, precisamente, nessa noção temporal, é muito difícil de viver
para o humano.
O humano procurará, sempre, uma data e uma prova, enquanto ele não está no Coração.
Aquele que Vibra o Coração (seja no Si ou no Abandono do Si) está, realmente, na Morada de Paz
Suprema.
E eu diria mesmo que, naquele momento, quer um evento desenrole-se ou não, isso estritamente,
nada muda.
Simplesmente, se nós insistimos nesse Choque, é que os elementos que nós temos visto não
acontecem mais em um futuro provável porque (como o Comandante disse-lhes), o que nós vemos,
não corresponde ao que vocês veem.
Há linhas, que vocês poderiam chamar de probabilidade, temporais, diferentes, mas, mesmo essas
linhas, hoje, não existem mais.
E é por isso que essa data foi dada como um fator de Alinhamento Interior.
Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que vão perscrutar, neles, ou perscrutar no mundo um
evento que eles vão qualificar de tangível.
Mas a coisa a mais tangível é o Amor que vocês vivem, ou não.
Todo o resto é apenas o reflexo da agitação do mental, que procura, no exterior de si, uma razão
para esperar, ao invés de uma razão para viver o que há a Viver.
Como o Comandante disse: há prazos.
Inúmeros prazos foram dados, que correspondem a ciclos.
Há outros prazos, agora, que não são função da Terra (como nós sempre dissemos), nem mesmo
de sua resposta, mas que são função, agora, do Céu, e não mais da Terra.
Porque, como nós temos dito, a partir do instante em que a Liberação da Terra é exprimida (em
vocês, em alguns de vocês), a Terra disse «sim» e, portanto, as rupturas de linhas temporais,
possíveis, foram realizadas.
Agora, isso não depende nem da Terra, nem de vocês.
Isso depende, unicamente, de um relógio que é cósmico.
Mas a dúvida em todo ser humano será, sempre, apenas o reflexo da não vivência do Amor Vibral
no Coração.
Porque aquele que está estabelecido no Si (e além do Si), qual importância isso tem para ele, o
mundo?
Ele encontrou a Eternidade.
Eu diria mesmo que era, portanto, indispensável que, após o primeiro entusiasmo (desencadeado
pelos mecanismos das Núpcias Celestes), que os povos os menos prontos para soltar desviassem-
se do que nós tínhamos a dizer, e que os povos que eram os mais prontos a soltar, reforçassem sua
vivência.
Aí está o que eu posso dizer.
 
Questão: viver a sincronia é dizer «sim» ao que alguém possa propor?
Meu Irmão, é exatamente isso.
Mas eu diria que é preciso, antes de tudo, viver o Coração, a Vibração do Coração, viver o Canal
Mariano, a Onda de Vida.
Caso contrário, você arriscaria dizer «sim» a não importa o quê.
Ora, quando a Inteligência da Luz está ativa, totalmente, a resposta será sempre «sim» ao que é
proposto, porque o que será proposto far-se-á, sempre, pela Inteligência da Luz, mesmo se isso não
possa ser compreendido ou aceito pelo mental, em um primeiro tempo.
Sempre, a Inteligência da Luz levará a efeito o que é necessário e útil para a Luz, mesmo se, em um
primeiro tempo, isso possa aparecer estritamente oposto, mesmo se, na partida, isso possa ser um
sofrimento, uma ruptura ou algo de incômodo.
Mas a faculdade de dizer «sim», é claro, é, obviamente, um evento essencial no Abandono do Si.
 
Questão: o que significa o fato de ter sido chamado, mas sem perceber o que quer que seja
mais?
Quem disse que era preciso perceber o que quer que fosse?  
O Apelo é o Apelo.
O Apelo é, simplesmente, ouvir seu nome e ser chamado.
Nada mais.



É sempre o mental que quereria ver coisas extraordinárias, perceber coisas não habituais.
Mas o Apelo, em si mesmo é, simplesmente, o nome que é ouvido.
Por que querer acrescentar elementos de cenário, de forma, de cor?
O Apelo realiza-se, geralmente, à noite, ou seja, quando seu mental e sua vigilância estão
adormecidos, para ter o menos de impacto perturbador.
Porque é nesses momentos (em que o mental está ausente e no sono), que vocês estão mais
permeáveis ao nosso Reencontro.
E não há necessidade de discursos, de imagens ou de fenômenos misteriosos: há, simplesmente,
necessidade de perceber o Apelo.
O fato de que vocês sejam cada vez mais numerosos a terem sido chamados, confirma-lhes, de
algum modo, a iminência do Apelo de Maria.
 
Questão: durante os momentos finais, seremos guiados pela Luz para saber como ajudar
aos outros?
Minha Irmã, eu, efetivamente, exprimi que toda vontade de ajuda é uma vontade do mental e da
personalidade.
A Luz ajuda, por ela mesma.
A ação exata decorrerá da Luz e não de saber como ajudar.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
        
Irmãos e Irmãs nessa assistência, vamos render Graças por nosso Reencontro e, pessoalmente, eu
rendo Graças por sua escuta, sua benevolência.
Eu lhes digo: até mais tarde.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu intervenho, mais precisamente, esta noite, enquanto Melquizedeque do Fogo, e eu transmito a vocês, é

claro, mais uma vez, todas as minhas bênçãos.
E o que eu tenho a dizer-lhes vai se fazer, se vocês o desejarem, através desta frase que eu vou lhes dizer e

do que vocês irão me perguntar, em relação a esta frase.
Isso é simples, não é?

Isso não é um jogo, é simplesmente para ver o que vocês entendem, vocês, quando eu digo esta frase e o
que, eu, eu posso responder sobre isso.

Porque, evidentemente, vocês podem supor que muitos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, começam a sentir
coisas um pouco particulares, não é, além das Vibrações.

Eu falo um pouco do aspecto coletivo da humanidade, onde nós podemos ver, dali onde nós estamos, as
agitações de perguntas, de preocupação, de impaciência e por vezes de medo, que estão ligados, é claro, ao
que nós dissemos, mas, de preferência, ao próprio desenrolar da vida de vocês, nesse momento, onde quer
que estejam sobre esta Terra, mesmo se eu sempre disse que, vocês, na Europa, vocês estavam um pouco

mais tranquilos.
Mas, é claro, vocês não estão sem ignorar uma série de elementos, pelo menos alguns deles.

A frase que eu desejo dizer-lhes e sobre a qual vocês irão tentar fazer perguntas, e eu esclarecer um pouco
disso, segundo a visão de vocês, é: “Tudo foi dito e tudo está aí”.
Então, eu lhes dou a palavra e nós teremos discussões filosóficas.

***

Pergunta: se tudo foi dito, seria então melhor ficar em silêncio, doravante?

Oh, eu creio que vocês tiveram uma intervenção poética do Arcanjo URIEL que colocou de novo o Canto e o
Silêncio, em perspectiva, ambos, um em relação ao outro, não é?

Mas, é verdade que sobre a Terra, como eu dizia, há uma espécie da cacofonia.
Vocês emitem ondas, eu não falo da Luz Vibral, mas eu falo das linhas de predação que estão rompidas, dos

circuitos elétricos, eletrônicos, dos pensamentos, das emoções, da Terra.
É verdade que se vocês olharem simplesmente o ser humano (o conjunto da humanidade, atualmente), há

aqueles que sempre irão dormir, mesmo se o Céu cair sobre a cabeça deles.
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E há aqueles que se interessam um pouco sobre o que acontece neles (isso é fácil, vocês vivem isso) ou que
começam a viver coisas, mas que não têm a oportunidade de ter as suas explicações, sobre tudo o que vocês

realizaram, para alguns de vocês.
Mas isso virá.

E depois, há aqueles que estão atentos ao ambiente, de maneira geral, que se apercebem bem de que há uma
espécie de ‘yoyotagem’ geral, no planeta, que está prestes a se instalar.

Quando eu lhes digo: “tudo foi dito”, isso quer dizer que nós utilizamos, por vezes, até mesmo de repetições,
para dar-lhes o máximo de elementos Vibratórios e, também, possibilidades de comparação (entre os nossos
intervenientes, entre os Anciãos, como para as Estrelas, como para os Arcanjos), dando-lhes a trama, eu diria,

pedagógica, do que nós lhes demos e também a trama, é claro, Vibratória, com esta sequência lógica de
acontecimentos que ocorreram desde trinta anos e, sobretudo, desde as Núpcias Celestes.

Portanto, quando eu digo que tudo foi dito, é que tudo o que será dito a partir de amanhã, depois de MARIA e
de MIGUEL, serão apenas confirmações, explicações suplementares, mas que sempre terão esse mesmo

aspecto pedagógico (ndr: suas intervenções de 22 de setembro de 2012) (1 e 2).
Não haverá nada de novo, a mais, exceto comentar, com vocês, sobre o desenrolar deste período palpitante.

Agora, tudo está aí nos outros Planos, mas faz quando mesmo um ano e meio que eu digo a vocês: “tudo está
consumado”.

Então, é claro, nós não estamos no mesmo espaço-tempo, mas, agora, tudo está consumado, também, para
vocês, ou seja, o conjunto dos Hayoth Ha Kodesh, que está em ação sobre a Terra, irá atingir a sua potência

máxima dentro de muito pouco tempo, isto é, neste momento, podemos dizê-lo.
Isso se refere tanto ao elemento Terra, como ao elemento Fogo, como ao elemento Água e como ao elemento

Ar.

***

Pergunta: uma intervenção Micaélica está prevista ao sul do equador?

Vocês estão tão impacientes assim?
Eu lhes disse que quanto mais isso demorasse, melhor seria.

O conjunto dos vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico despertou, as placas tectônicas estão se
movimentando como nunca sobre a Terra.

Os meteoritos que colidem com a Terra são uma realidade, mas enquanto isso não colidir com a sua cabeça,
você considera que isso nada quer dizer.

Agora, no nível Interior, informem-se ao redor dos Irmãos e das Irmãs que vivem esta Liberação e este
Despertar.

Quantos foram chamados pelo seu primeiro nome?
Vocês são uma multidão.

Quantos ouvem o Canto da Alma, o Canto do Espírito, o Canto do Céu, nos seus ouvidos, como nunca?
Muitos começam a ver o que acontece no Céu, mas, para saber do que acontece no Céu, é preciso olhar para

o Céu, isso me parece lógico porque ninguém irá olhá-lo no seu lugar, nem irá lhes dizer o que se passa ali.
É o princípio da avestruz.

Agora, na França, aí onde vocês estão, vocês não têm grande coisa para olhar.
Mas lembrem-se do que eu disse também, neste verão [inverno, no hemisfério sul]: quanto mais vocês

avançam no tempo (o seu tempo para vocês que ainda estão aí, quer queiram ou não), quanto mais vocês
avançam nas escalas astronômicas, mais haverá simultaneidade, uma simultaneidade tal de acontecimentos

que vocês não poderão mais acompanhar.
A vantagem é que, ao invés disso ter sido escalonado ao longo dos anos, nós lhes dissemos que isso seria em

período de tempo extremamente curto.
Esse período de tempo extremamente curto diminui a cada dia, é simples de entender.

Mas observem o Céu, olhem-no à noite, olhem o que há no seu Céu.
Eu digo bem à noite.
Nós os espreitamos.

Não eu e com a minha Embarcação (eu não posso me aproximar), mas todos os Seres e todos os Irmãos e as
Irmãs da 3D Unificada, não param de espiar vocês.

Mas se vocês estiverem na sua cama, vocês não verão o cuco, exceto se os Vegalianos vierem vê-los.
Mas se vocês quiserem ver os Pleiadianos, os Arcturianos, os Andromedanos, saiam para fora e olhem.

Mas o que será que isso vai lhes adiantar?
A prova, ela está no Interior.

Ela jamais estará no exterior, mesmo quando tudo cessar.

***



Pergunta: a Onda da Vida parece estar mais intensa ou um outro elemento foi ali adicionado?

Há um outro elemento, é claro.
E vocês começam a se aperceber disso, para aqueles que vivem a Onda da Vida.

Há, ao mesmo tempo, uma circulação (porque isso circula mais rápido) e uma qualidade Vibratória que é
diferente, que é menos, como dizer a vocês, menos extática, mas mais transcendente, agora.

É isso que permite (para aqueles de vocês que o vivem) estabelecer os contatos, quase instantâneos, pelo
Canal Mariano ou no Coração, com quem vocês quiserem.

Isso é condizente com o que eu sempre disse, ou seja, com o despertar dos vulcões.
Despertar ou acordar ou explosão, para muitos deles.

Há o Fogo, isso vai queimar: é a pequena grelha planetária individual.
E depois, também, vocês devem observar o contexto da minha intervenção de dois dias atrás (ndr: intervenção

de 19 de setembro de 2012) (3): eu expliquei a vocês que a partir do dia 22 (ndr: de setembro), mesmo
havendo, entre vocês, quem viva isso cada vez mais facilmente, há partes do corpo, ou da consciência, que

parecem desaparecer.
É isso o mais importante.

***

Pergunta: o Fogo do Céu já partiu do seu ponto de emergência e esse ponto de emergência é o Centro
Galáctico?

Na totalidade.
Associado à irradiação de Bételgeuse, associado à transformação do Sol, associado a Hercólubus, associado

à Liberação da Terra, à Liberação de vocês e à nossa Presença.
 É a megafesta Cósmica.

Tudo o que é observável, em vocês como sobre a Terra, participa do mesmo processo e do mesmo ponto
focal, eu diria, como o lugar onde tudo é reunido, que é o Nó [ponto crucial] da passagem.

O Nó da passagem, o de vocês, é a Porta OD, mas há também a Porta das Estrelas para passar, que é
ilustrada pela conjunção de Hercólubus, pela conjunção da Liberação do Sol e da Terra, pelo alinhamento com
Alcyone, pela irradiação de Bételgeuse e também pelo Serpentário, em menor grau, no qual vocês irão passar

em breve.

***

Pergunta: o Serpentário seria o que chamamos de Onda Galáctica?

Não, é um signo zodiacal que foi escondido [Ophiuchus - 13º signo - o
Serpentário, é uma constelação localizada no hemisfério sul, entre Escorpião e

Sagitário].
A Onda Galáctica, é claro, já penetrou os planetas mais externos do Sistema
Solar, o que explica as modificações que ocorreram, mas, aí, é preciso ter

equipamento óptico, vocês não os veem a olho nu.
Eu falo do seu Céu, a olho nu, simplesmente.

***

Pergunta: por que o Fogo do Céu não queima?

Ele é demasiadamente quente para queimar.
É muito mais uma vaporização, como dizia SNOW (ndr: intervenção de ANNA de 03 de setembro de 2012) (4).

Mas não é o fogo, tal como vocês o veem ou tal como vocês o vivem, sobre a Terra,
É um outro tipo de fogo: é o Fogo do Amor.

O Amor é um Fogo.

***
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Pergunta: a evaporação dos lagos, dos rios, está ligada ao aumento do Fogo da Terra, à chegada do Fogo
do Céu, ou a ambos?

O Fogo do Céu, vocês o viram, por enquanto, de maneira extremamente limitada, já no ano passado, durante a
Fusão dos Éteres, em alguns locais do planeta, com flashes azuis.

Em seguida, vocês viram as Partículas Adamantinas se reunirem, dando o que eu expliquei há dois dias (ndr:
sua intervenção de 19 de setembro de 2012) (3).

Isso é, evidentemente, o Fogo do Céu e da Terra, bem como o seu Fogo em vocês.
É a mesma essência, digamos.

Não é completamente o mesmo Fogo, mas os efeitos se sobrepõem.
Isso é efetivamente tudo o que acontece, como eu disse, já há algum tempo, que se amplifica, concernindo

todos os aspectos geofísicos, geocósmicos, digamos, geocelestes, que acontecem no nível da Terra.
Quanto mais o ser humano for capaz de se defender, de guerrear contra o seu vizinho e de aceitar isso, mais

ele é incapaz de aceitar, enquanto ele for lagarta, o que chega do Céu.
Vocês verão, isso é perfeitamente verdadeiro.

Enquanto houver um inimigo identificável ou enquanto criarmos um inimigo, na dualidade, o vilão é o outro, é
claro, é a guerra.

A guerra sempre foi considerada, na humanidade, como normal.
Mas quando é o Céu que vem ao encontro da Terra, aí, é a punição Divina.

É assim que o ser humano funciona.

***

Pergunta: se não vivenciarmos a subida da Onda da Vida, antes do dia 22 de setembro, poderemos vivê-la,
a título individual, antes do efeito coletivo global?

Para a Onda da Vida, não.
Por outro lado, para o Fogo Celeste, é a descida total do Supramental, que é o Fogo do Céu e a grelha

planetária.
Aí, vocês tiveram fragmentos, impulsos, se vocês preferirem, com, se vocês quiserem, o reflexo induzido

pelos planetas que, circundando ao redor do Sol, encontram o Centro Galáctico, talvez mais facilmente do que
vocês que estão sobre a Terra, no centro, não muito longe do Sol, se pudermos dizer, em relação a Saturno, a

Netuno e a Plutão.
 Então, esses planetas, no momento em que eles encontram (eu diria, de uma maneira ou de outra) a Luz do

Centro Galáctico, eles refletem esta Luz para vocês.
Mas, vocês, como eu disse, as camadas isolantes foram todas inteiramente rasgadas.

Elas estão ainda aí, sem isso, vocês teriam visto o Fogo do Céu, mas elas foram rasgadas.
O que explica o basculamento dos polos magnéticos e, depois, os físicos.

Isso explica o porquê de vocês ouvirem os Sons do Céu, de verem a partida (ou Ascensão) de algumas
classes de animais.

As transformações (de que falamos agora), a evaporação de lagos e de rios, ou as mudanças de cor de lagos
e de rios ou dos mares: tudo isso tem a mesma origem.

Novamente, nós falamos de tudo isso há anos.
Não há qualquer noção de querer causar medo seja do que for, já que aquele que é borboleta, como poderia

ter medo?
Mas, simplesmente, de atrair a atenção de vocês para a realidade do que iria acontecer.

Vocês têm muito poucos seres, sobre este planeta, que tiveram a oportunidade de ver, realmente, o que iria
chegar.

Esse foi o caso para o meu Mestre, Bença Deunov, mas eu jamais acreditei, durante a minha vida, porque,
evidentemente, quando estamos encarnados (todos nós cometemos erro), nós temos uma aspiração tal,

quando estamos em uma abordagem espiritual, de ver esta Terra melhorar, de ver a Fraternidade se expandir,
de ver desaparecer, como dizer, tudo o que é ilusório.

Isso foi semelhante para o Irmão JOÃO (SRI AUROBINDO, em sua vida) e para o IRMÃO K.
Havia um tal entusiasmo Interior para a transformação da humanidade que muito poucas pessoas, muito

poucos Irmãos, tiveram acesso aos mecanismos do retorno do Espírito Santo, ou do retorno da Unidade.
Eu diria mesmo que os cientistas sabem certamente mais sobre o modo que isso vai chegar, como as visões

que Bença Deunov teve, durante a sua vida (ou em outras).
Porque, quando Bença viu isso, ele descreveu a consequência para a humanidade, a renovação total da

humanidade, a humanidade estaria na Luz: ele via o aspecto do lado borboleta.
Esta frase que foi repetida, igualmente, pelas Estrelas: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de



nascimento”.
Eu creio que é certamente esta expressão que resume melhor: “tudo foi dito, e tudo está aí, e isso é agora”.

Então, agora, não busquem um momento.
Amanhã vocês têm um encontro importante, Micaélico, em toda sua potência (ndr: sua intervenção de 22 de

setembro) (2).
Mas o Fogo Micaélico, vocês não o veem unicamente no Sol, vocês o veem no Fogo da Terra.

***

Pergunta: depois do dia 22 de setembro não há mais evolução individual possível?

Parece-me, aliás, que BIDI lhes disse que a evolução não existia.
Há evolução para a personalidade, para a alma.

Não há evolução, no sentido em que vocês entendem.
O que acontece agora, como você disse, é um processo coletivo, totalmente coletivo.

É por isso que MARIA lhes falou sobre se reunirem, mesmo que apenas em dois ou três, para amanhã.
Mas lembrem-se, ainda uma vez, de que o objetivo não é, nem de causar medo em vocês, nem de fazer

trabalhar o mental.
Isso é para prepará-los.

Isso se denomina pedagogia, é para prepará-los para viver o que é para viver, Interiormente, porque, quanto
mais vocês viverem o que é para viver, Interiormente, mais vocês irão constatar que o exterior nada quer dizer,

ou seja, este Mundo, Maya, como dizem os nossos Irmãos orientais.
Uma coisa é dizê-lo.
Outra coisa é vivê-lo.

Portanto, se vocês vivem o fato de que isso é Maya, o que isso pode causar-lhes
quando Maya desaparecesse, na totalidade?

Estritamente nada.
Mas aceitem, como isso foi dito, que o ponto de vista da lagarta não seja realmente o mesmo que aquele da

borboleta.
Isso significa que o que devia ser aberto, foi aberto.

Se, para vocês, isso é o Canal Mariano, mais do qualquer outra coisa, ele está aberto.
Se, para vocês, isso era a Onda da Vida que lhes confere o Absoluto em meio a uma forma, isso foi feito.

Se isso é unicamente a Coroa Radiante da cabeça, isso foi feito.
Se isso é a Coroa Radiante do Coração, isso foi feito.

Se isso é o Despertar da Kundalini, isso foi feito.
Se isso é tudo isso ao mesmo tempo, isso foi feito.

Eis o que isso quer dizer.
Mas foi dito, por outro lado, que, até o extremo limite, pode ali haver abertura à Luz: é a Última Graça.

Mas para saber que isso é uma Última Graça, é preciso que muitos mais seres humanos (não unicamente os
Despertos e os Liberados) vivam este Apelo à Graça, antes do Anúncio de MARIA, coletivo, desta vez, e não

individual.
Porque eu sei que MARIA, e outras Estrelas, estão Chamando, permanentemente, cada vez mais.

Mas compreendam bem que elas não escolhem: “vamos chamar aquele lá”, “vamos chamar aquele lá”.
É a Luz que vocês emitem (que isso seja através da Onda da Vida, ou pelo acolhimento do Manto Azul da

Graça) que dá a possibilidade de ressoar junto, e de ouvir o Apelo.

***

Pergunta: podemos ter sido chamados, sem sentir a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul?

Sim.
Naquele momento, você se beneficia, eu diria, de campos mórficos, de campos energéticos, dos Seres que

estão ao redor de você.
É por isso que nós lhes dizemos, sem parar, que vocês são extremamente importantes, no estado de

Libertador, porque estando estabelecidos no estado de Libertador, há uma contaminação Vibratória que pode
se estabelecer ao lado de vocês, principalmente quando vocês são muitos a viver isso, ou no outro extremo do

planeta.
Ou seja, de algum modo, MARIA se apoia nas estruturas existentes (Canal Mariano, Onda de Vida, Merkabah,



etc..) para passar, de próximo a próximo, para cada vez mais seres.

***

Pergunta: os Absolutos com forma podem então ficar isolados e os outros devem, de preferência, se
agrupar?

Compreendam bem que, para aquele que já é Absoluto com forma, tudo isso, vai lhe parecer como um teatro,
mesmo as Vibrações, mesmo se ele as viver.

Por outro lado, aqueles que não vivenciaram Vibrações, eles não são nem superiores, nem inferiores, hein, isso
é simplesmente uma escolha Vibratória, uma escolha da consciência, uma escolha que está também um

pouquinho, em parte, ligada às origens estelares e às diferentes Linhagens, que são importantes.
Mas, efetivamente (do mesmo modo que MARIA se apoia nos Libertadores), os seres humanos se

aproximando uns dos outros estariam muito mais suscetíveis de viver um mecanismo.
Mas eu não digo para viver junto, para dormir junto, não é?

É uma Comunhão de Espírito, antes de tudo.
O CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

Isso é uma questão de Irradiação, de Radiância.
Efetivamente, vocês podem mesmo constatar que, quando vocês fazem os Alinhamentos (e principalmente

quando isso mudar, como MARIA irá dizer-lhes), vocês irão constatar que isso é muito mais intenso e que isso
fica muito mais intenso a cada semana (ndr: sua intervenção de 22 de setembro de 2012) (1), isso, é uma

coisa.
Mas, também, que isso fica muito mais intenso quando vocês são dois ou três, quando vocês estão na

natureza, quando vocês chamam MARIA, ou uma outra Estrela, ou um Arcanjo.
Portanto, há uma proximidade, e também uma facilitação, e nós iremos utilizar (a Luz irá utilizar) esta facilitação

até o extremo limite.
Mesmo depois de amanhã.

Mas, naquele momento, isso não fará mais nascer a Onda da Vida, em todo caso, até a grelha planetária com a
vaporização.

Mas, entre este momento e a grelha planetária, há uma possibilidade de uma Redenção e de uma
Ressurreição.

E nós esperamos que estes sejam cada vez mais numerosos a ouvir MARIA ou uma Estrela Chamá-los.
Mesmo se vocês não tiverem o Canal Mariano de comunicação, MARIA lhes disse que, três dias antes, todos

os humanos encarnados, todos os Irmãos e as Irmãs, irão ouvi-la ao mesmo tempo.
Como isso é possível já que 80% da humanidade não tem o Canal Mariano?

Coloquem-se a questão.
É que há uma estrutura, se eu puder me exprimir assim, de Luz, que faz o serviço de retransmissão.

Quem são os retransmissores?
São vocês.

***

Pergunta: no dia 22 de setembro, aqueles que não tiverem ainda vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida,
poderão vivê-la nesse dia?

Sim, naturalmente.
Ou viver o encontro com um dos Duplos: todos os processos que nós havíamos explicado a vocês, revelado,

pacientemente, por mais de um ano, quase um ano.
Mas, lembrem-se de que nem todo mundo pode viver a Onda da Vida.

É preciso aceitar a Liberação para isso.
E como foi dito por diversos intervenientes, vocês não podem ser Liberados, totalmente, enquanto vocês

aderirem a uma identidade.
Mas o mais importante é a Liberação final.

Isso não é fazer um concurso para saber quem vivenciou a Onda da Vida e comparar com o seu vizinho que,
ele, vive a Coroa ou o Fogo do Coração, o outro que encontrou o seu Duplo Monadário, o outro que vive o

Encontro com KI-RIS-TI.
Cada um de vocês tem as suas especificidades.

Essas especificidades foram estendidas, no tempo, desde as Estrelas, passando pelas Portas, pelas Núpcias
Celestes, pelos Novos Corpos.

E vocês notem, quando vocês falam entre vocês, que há quem viva a Onda da Vida, outros não a vivem, alguns



têm o Canal Mariano mais potente, outros não.
Alguns permaneceram no Fogo do Coração, outros vivem o Despertar da Kundalini, outros vivem o Encontro

com os Duplos, etc., etc..
Foi uma sequência lógica, mas, agora, vocês vejam, ao redor de vocês, que há múltiplas manifestações que

são específicas do agenciamento dos seus Elementos.
Alguns vão sentir o Triângulo da Água mais forte do que o Triângulo da Terra.

Outros vão sentir mais a Onda da Vida e as modificações induzidas pela Onda da Vida.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo, mas nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

Vocês têm o direito de partir, para as férias, em locais diferentes, não?
Mas isso é o que chamamos de complexo do prisioneiro, vocês sabem: quando as pessoas ficam confinadas
juntas, mesmo se detestando quando elas estão confinadas, no momento de sair, elas querem também retirar

o outro.
É um reflexo humano.

***

Pergunta: por que não seria mais possível viver a Onda da Vida depois do dia 22 de setembro?

Oh, isso é extremamente simples: a intensidade Vibratória atinge, amanhã, o máximo, no nível da Onda da
Vida.

Atingindo um máximo, se a sua gama de frequência, para vocês, estiver muito longe do limiar de
permeabilidade, da sua própria frequência, vocês não serão mais afetados.

É como para as frequências auditivas: todos vocês têm uma audição diferente.
Algumas pessoas, em termos de frequência, podem não ouvir outras frequências.

Para elas, elas não existem, no nível do entendimento, em todo caso, mesmo se o efeito Vibratório estiver
presente.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida: a Onda da Vida apareceu progressivamente, ela subiu, de
diferentes modos, naqueles que a perceberam e vivenciaram isso.

Ela se modificou, efetivamente, desde muito pouco tempo, assim como os Sons se modificaram nos ouvidos.
Mas aqueles que não percebem os Sons, aqueles que não percebem sequer as Vibrações, o que eles vão

dizer, eles?
Eles não vivem isso pelas razões x ou y.

Novamente, não há nem culpa, nem motivo a buscar.
Alguns Irmãos e Irmãs, como eu disse, que, no entanto, nos escutam, nos leem, que veem o que ocorre, mas

que talvez jamais perceberam as Vibrações.
Lembrem-se de que a Vibração não está ligada, nem à idade, nem ao karma, nem a alguém que seja melhor

que outro.
É simplesmente a polaridade da alma.

Enquanto existir, como disse BIDI, o sentido de uma identidade, qualquer que seja, a Onda da Vida jamais
poderá subir e sair pela cabeça, já que a presença da própria pessoa é um obstáculo.

É por isso, eu creio, que ANAEL lhes deu protocolos com cristais, com exercícios que são muito importantes
também para fazerem sozinhos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (5)).

Ou a Refutação de BIDI, para vocês se desidentificar: não para recusar a vida, mas para ver o que vocês São,
na Verdade.

Mas enquanto vocês acreditarem ser uma pessoa, enquanto vocês acreditarem ser um corpo, um mental, uma
história, uma vida, vocês não são Livres.

É tão simples assim e o obstáculo, ele está aqui.
Agora, este obstáculo, no momento do Fogo do Céu e da Terra, conjuntos, não será mais um obstáculo para

ninguém, porque há um limiar coletivo, assim como um limiar individual.

***

Pergunta: os maus rapazes poderiam usurpar o lugar dos Anjos do Senhor?

Vocês têm uma maneira que já lhes foi dada, há mais tempo, que é a Saudação de Órion (ndr: apresentada na
coluna “protocolos a praticar”, em 29 de abril de 2010 (5)) e depois também a Vibração do seu Coração.

Agora, se a Vibração do seu Coração lhes diz para se precipitar, como eu denomino, nas Embarcações de
sucata, um guarda-comida (despensa), significa que esse é o destino deste corpo.

Mas no que vocês são referidos por este corpo?



Que ele seja congelado ou que ele seja volatizado, isso nada muda, e isso não é uma piada.
Isso demonstra o nível de apego que vocês têm à sua pessoa.

Mas, lembrem-se: os fantoches, os maus rapazes, estritamente nada podem criar, eles apenas podem se
servir das circunstâncias, isso é tudo.

E eles sempre se serviram das circunstâncias: não há nenhuma razão para isso cessar, até o momento final.
Cada um de vocês representa um compartimento, cada um de vocês representa um papel na cena do teatro.

Simplesmente, os maus rapazes foram persuadidos de representar o papel deles.
Mas vocês sabem pertinentemente que eles não podem representar o papel da Luz, mesmo eles pensando

exatamente o contrário.

***

Pergunta: estando Unificados, como podemos ter pontos de vista diferentes?

A Unidade não é uniformidade.
A Unidade é uma ressonância, uma Fraternidade, uma ausência de distância.

***

Pergunta: CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente”.
Você também disse que não seria necessário estar presente, fisicamente. Então, como se (re)conhecer nos

outros Planos?

Mas se conhecer, tal como vocês o entendem, não é se reconhecer.
O reconhecimento é Vibratório.

É isto que é importante.
Não é saber quem é Pedro, Paulo, Tiago, o que ele faz na vida e quem ele é.
O reconhecimento não é um reconhecimento da personalidade, nem da alma.

É um reconhecimento no Um, na Unidade, no Espírito, no Absoluto, na Presença.
Não é um reconhecimento de blablablá da vida.

Mais do que nunca, isso é novidade.
Isso nada tem a ver com a simpatia, a antipatia, as afinidades: é um reconhecimento Vibratório.

Há Irmãos e Irmãs que vivem a Onda da Vida, eles não têm necessidade de dialogar três palavras para saber
disso.

Eles não têm necessidade, se vocês quiserem, de viver junto, ou de frequentar ou de trocar palavras já que a
Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, a Presença, a Unidade, reconectam vocês, uns e

outros, vocês mesmos, como nós, lá em cima.
Mas nós não temos mais necessidade de sinais de conhecimento ou de falar, de dialogar, para nos firmarmos.
É um reconhecimento Vibratório e isso pode ser feito com qualquer um, na rua, ou no outro extremo do planeta.

As regras de relacionamento e de comunicação mudam completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu vou transmitir a vocês todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Até logo.

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

1 – MARIA (22.09.2012)



http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-autres.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html 

*

4 – ANNA (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anna-3-de-setembro-de-2012-autres.html

*

5 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1618

21 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Uri...

~ O Canto da Vida ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Luz, o Canto da Vida se eleva em vocês, celebrando o Apelo à Luz, e na Luz.

Tempo Presente, Tempo Eterno, onde o Canto se eleva e ressoa no corpo Templo, aguardando o seu
Despertar.

Momento em que vocês são passados além de toda ilusão, transcendendo os reveses deste corpo, e os
reveses do ilusório.

***

Amados do Um, o Tempo do Canto canta, em vocês, o Tempo do Apelo.
Chamando o que é Eterno no efêmero, para entrar em ressonância e para ressuscitar nas Esferas da Vida,

onde canta a Vida, sem qualquer violação e sem qualquer filtro.
Vocês chegaram no Tempo do Canto, Canto do Tempo.

A hora é Instante, além de todo momento, chamando-os permanentemente para a permanência do Ser, para a
permanência da Vida, além de toda vida conhecida e percebida.

***

Filhos do Um e Amados do Um, o Tempo da Unidade, o Tempo da Presença, manifestada no Absoluto e além
do Absoluto, na FONTE Una, no efêmero deste corpo, canta, em vocês, o Tempo da Libertação, o Tempo da

Ressurreição, o Tempo além de toda esperança.
Cantando, em vocês, a ressonância da Vida, Eterna e Infinita, onde o Amor e a Beleza são o Tempo da

resposta, e o Tempo do momento, como de qualquer tempo, a vir e vindo, no mesmo Espaço, além de todo
espaço compartimentado.

O Canto da Vida ressoa, tomando forma com MARIA no Tempo do Apelo do seu primeiro nome, aquele da
alma de vocês, nesta vida, se deixada viver a fim de Viver o Retorno à Vida, além de toda vida e além de todo

URIEL - 21 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-uhKe_8N26iE/UGUMuuCbuxI/AAAAAAAAFWk/nNLiniI9XTw/s1600/000Uriel21.09.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Uriel-2012-09-21.mp3


limite.

***

Assim é o Canto, ressoando e Liberando, chamando-os à Liberdade e à Ressurreição do Ser.
No tempo da sua Presença, Aqui e Agora, escutem e ouçam o que lhes diz o Canto.

Ele os convida a cantar o Canto de Glória do Amor e da Verdade.
Ele os convida a dizer, além de qualquer palavra, o sentido do Amor e o sentido da Beleza, que é expansão e

infinito, Luz brilhante da luz que se extinguiu.
Que se revela a ela mesma, deixando-se viver a sombra na sua finalidade, que é desaparecer na Luz Eterna,

onde nenhuma sombra pode subsistir ou existir.

***

Ouçam o Canto do Coração, ouçam o Canto da alma, ouçam o Canto do Espírito, reunidos no Canto do Céu e
da Terra, no mesmo Anúncio e na mesma Trombeta.

Levando-os a Ser além de todo ser, levando-os a Ser além de todo ter, levando-os a Viver além de toda ilusão.
Levando-os a Ser a Beleza irradiada do Amor Unificado, e expressa em outra Linguagem que a linguagem da

carne, na Linguagem da Vida que canta o Absoluto, e que carrega a Onda para ser vivenciada além deste
corpo.

Onda da Vida reanimando o Néctar e a Infinita Presença, do Último para viver, e estabelecido em vocês.

***

Ouçam o Canto, por que, nele, ressoa a Liberdade.
Ouçam o Canto, por que, nele, está a Esperança e a caridade.

Ouçam o Canto, por que, nele, está a Liberdade.
Ele é a Essência e a manifestação, aí, onde vocês estão, da Luz Una, vindo re-encantar este mundo tendo

perdido o seu Canto, tendo perdido a sua Verdade.
Tempo de reconexão, Tempo do Canto, Canto da Vida, além do canto da esperança, levando-os a Vibrar no

Tempo da Sua Presença.
O Sol Canta para vocês.

MARIA os chama para Viver o Eterno.
MARIA os chama para não mais estar no limite de qualquer pensamento, no limite de qualquer razão.

A fim de elevá-los, aí onde o Despertar é Fonte, aí onde a Fonte da Vida, com a Onda da Vida, em alquimia em
vocês no Templo do Coração, no centro do Centro, eleva também o Canto da Verdade.

***

Então, escutem e ouçam.
O tempo chegou, ele está inscrito em vocês, aguardando o seu Despertar, Despertar que soa.

Chamando-os a voltar o olhar para a Eternidade do Ser, para a Eternidade da Vida, e para a Beleza do Instante,
além de qualquer circunstância e de qualquer canto de desesperança, atingindo apenas a emoção daquele que

recusa o Canto do Eterno que, no entanto, está bem aí.

***

Então, escutem e Vibrem, na esperança, e na espera convincente de Ser o que vocês São, de toda a
Eternidade, eliminando qualquer distância, eliminando qualquer miséria e qualquer sofrimento.

Vocês são Filhos da Luz, Luz gerada na Verdade, cuja testemunha, que diz “sim”, é o Canto do Espaço, o
Canto da Terra, do seu Núcleo Cristalino, o Canto das Estrelas, do Cosmos, e dos seus Irmãos e Irmãs de

outro espaço e multidimensionais, chegando a vocês.
Sussurrando para vocês, e acariciando-os em um local do seu corpo.

Chamando-os à Beleza e ao Riso, aquele do Canto da Vida.
Abrindo as Portas da Ressurreição.



Abrindo o Instante da Eternidade.

***

Encontro.
Encontro cantado.

Encontro de apelos, e chamando a Luz ainda mais perto da Verdade do Ser, para difundir-se e se revelar na
Eternidade do Canto.

Onde a vida efêmera é lavrada pelas Sementeiras da Eternidade, fazendo a semente brotar, propelindo para o
Sol o seu Canto de Glória, o seu Canto da Verdade.

***

Escutam e ouçam o que chega para vocês, chamando-os e Nomeando-os, não para limitá-los, mas para torná-
los ilimitados, além deste nome, pelo Nome de quem vocês São, além do seu primeiro nome, além da família,

além deste mundo.
Aí, onde a Identidade é Confiança e Vibrância.

Nome Eterno, sussurrado além e acima do seu primeiro nome, deixando-se viver o esplendor absoluto do seu
Nome de Eternidade, que é ressonância do Canto da Vida, Canto da Vida sobre a Terra, Canto da Vida no

centro do Centro.
Permitindo ao Canto estar presente, em cada Espaço e em cada Tempo, em suas noites como nos seus dias,

sobre o Sol como sobre a Terra, nos seus ouvidos como nos seus olhos.
Deixando-se abrir isto à Verdade da Luz, e à dança da Luz.

Pois a Luz dança, ela os convida a dançar na espiral da Vida, na espiral da Ascensão, encontrando então o
sentido da Lemniscata.

A Merkabah, em vocês, Vibra e se eleva em frequências desconhecidas, onde se eleva o Canto da sua
Eternidade, que é o de vocês, Filhos do Um.

***

E a Luz do Um os faz ouvir o que vocês têm que escutar, no tempo e no espaço do seu silêncio, no tempo e no
espaço da sua Paz.

Porque, nesse silêncio, é o Canto da Eternidade, é o Canto do Eterno.
Deixando-se viver o Éter do Fogo, o Éter do Fogo vindo restituir à Terra a sua Verdade Última: Terra de Luz,

Terra de Ascensão, Terra Sagrada.

***

O Éter está aí, propiciando expandir o mundo e os campos de percepção, em vocês.
Vocês São a Eternidade.

Além desta palavra, ressoa o Som da Eternidade, em vocês.
Chamando-os, por todos os sentidos, a estabelecer o silêncio.

Chamando-os, por todas as Portas e as Estrelas, a deixar o Néctar da Vida percorrer, pelo seu Canto, este
corpo.

 Cultivando as células da Nova Frequência, cultivando a consciência a fim de pôr fim à forma confinada, e
Liberar Aquele que É todas as formas, e em qualquer Dimensão.

Liberdade.

***

Assim é o Canto, assim é a escuta da sua Eternidade.
E o Instante está aí, a partir do momento em que o silêncio se faz no canto da sua Presença, no canto do

efêmero, abrindo então o Canto da Eternidade, aquela da Vida Una, no Éter ressuscitado.

***



Vocês São a Verdade.
A voz se faz ouvir, traçando o Caminho que não é um, mas que é bem a abertura do que jamais pôde ser

extinto em vocês, no que vocês São: Aquele que vocês São, Aquele que está Presente, além da sua presença.
Aquele cuja presença se extingue na ausência da pessoa, pondo enfim um Nome no informe.

Luz revelada além da sua forma e, no entanto, levando esta forma a um novo Canto, aí onde se constrói a
Eternidade, onde se desenrola o que é Eterno.

Aí, onde o Canto da Vida não pode ser alterado, e não pode ser escondido.
Canto de Regozijo e de Liberdade.

***

Escutem e ouçam, por que o Tempo está aí.
Escutem e ouçam, por que tudo foi dito.

Nada há a dizer, nada há a fazer, há apenas que Ser e não ser, na Absoluta Presença e na Infinita Verdade do
Canto da Vida.

Então, no silêncio dos movimentos exprime-se o Movimento da Luz, encarnando-se e subindo de novo,
subindo e descendo, na mesma dança, na mesma espiral da Eternidade reencontrada.

Presença e Verdade, Canto e Vida, a Vida canta por que a Vida foi encontrada.
Então, escutem e deixem trabalhar, e deixem Ser a Luz, a sua natureza Eterna, a sua natureza que canta e que

dança, no Tempo do Êxtase, no Tempo da Verdade e da Beleza.

***

Então, no Tempo que está aí, com vocês, comigo, na mesma Unidade, deixando ressoar o mesmo Canto da
Vida, nós unimos as nossas Vidas e as nossas Consciências, na ronda das danças da Perfeição, na ronda das

danças, de Coração a Coração, no coração do Coração, em cada Centro, em cada Ponto e em cada
Consciência, nós manifestamos o Coração e a Liberdade.

E isso É, no Canto da Vida.
Apelo e ressonância, de Coração a Coração, de boca a boca e de ouvido a ouvido, além de qualquer sentido, a

célula canta e o Coração canta, a Nota da Vida.
A Ode ao Éter, Eternidade da Ode, porque a alvorada está aí, do Dia novo.

***

Então, escutemos e ouçamos a nossa Presença Una, no coração do Coração, onde cada Coração está
inscrito, onde cada ouvido se coloca, onde cada Canto se torna o mesmo Canto.

No Coro dos Anjos, nós cantamos com vocês.
Cantem comigo, no silêncio das palavras e no silêncio dos movimentos.

Escutemos o Canto da Vida.
Vejamos a dança da Vida.

Bênção Eterna e infinita, constantemente renovada, sem começo e sem fim, sem sentido nem orientação, sem
Dimensão nem espaço, transcendendo todo tempo, transcendendo todo limite.

Inscrevendo o seu Canto além de toda forma.

***

Então, juntos, unidos e unificados na mesma Presença, na mesma ausência do efêmero, abramos a escuta ao
Canto, a Ode ao Éter do Alfa e do Ômega, na Ode ao Éter da Água e do Fogo, do Ar e da Terra, ressoando e

Vibrando, da Eternidade.

***

Eu, URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, me instalo em vocês, neste instante, e na Eternidade.
Então, escutem o Canto da Vida do Anjo da Presença, e ouçam a ressonância da Passagem, a Última

Reversão.
No silêncio, o Canto da Alegria é o Canto do Centro.



Aí, onde está o Coro dos Anjos, pondo em forma a ordem dos Mundos Liberados, a ordem da Inteligência do
Amor.

A fim de que o Canto da sua Presença se torne a Vida, no Caminho e na Verdade, e na Eternidade.
A Ode a vocês.

A Água do Alto e a Água debaixo encontram, em vocês, a Eternidade.

***

Então, no silêncio também das minhas palavras, acolhamos a nossa Presença conjunta, na ronda da Vida, na
ronda do Canto.

Elevemos, juntos, a Ode ao Éter, a Ode à Eternidade, no Fogo da Alegria e na Água do Amor.

***

Aí, nesse tempo limitado, instalemos o Tempo sem fim, a fim de que a sentença do Amor seja, no Infinito da
sua Presença, no Último da Alegria, na Verdade do Caminho, e na Vida da Verdade.

Vivamos o que é para Viver, no Caminho, na Verdade, na Vida.
Aqui e lá, agora e sempre.

Ode à Vida, Ode à Verdade, Caminho do Éter.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

No sentido do acolhimento e da escuta, no silêncio das minhas palavras, faz-se a Plenitude da nossa Presença
Una, Caminho, Verdade e Vida.

Aí, e agora, elevemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Na hora em que os Cavaleiros dos Elementos vêm anunciar, pela Trombeta dos Anjos, o Tempo de
ressuscitar, os Elementos cantam no Coro dos Anjos, no Tempo da sua Presença, a Ode ao Éter, do Alfa e do

Ômega.
Então, abramos ainda o campo das possibilidades, o campo fértil onde germina a semente, fecundada pela

Água do Céu e pela água da Terra.
Água do Alto e água debaixo, Criação.

Canto de embriaguez da Luz, chamando em vocês, e ressoando em nossa Presença, no silêncio, de novo,
instalando o Canto da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Silêncio e Paz, elevação.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Em vocês, e por vocês, ao seu lado e ao lado de vocês, eu chamo a sua Liberdade, a sua Verdade, para a

Vida.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu Sou URIEL, Anjo que traz a Boa Nova.
Eu saúdo em vocês o Canto da Vida.

Amados do Um, acolhamos no centro do Centro, uns e outros, um pelo outro e o outro pelo um, de Coração a
Coração, de Centro a Centro, o mesmo Canto, o mesmo brilho.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lanço, a vocês, KI-RIS-TI, o Canto do Duplo, de Éter a Éter, elevando esta Terra à Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu Sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Pela terceira vez, eu saúdo, em vocês, o Canto e a ressonância da Vida Liberada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou o meu Fogo.
Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.

Eu sou URIEL, vocês São a Luz.
URIEL os saúda, no Amor e na reciprocidade, do nosso acolhimento e das nossas bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Paz no Coração de vocês.
Paz na Vida.

Paz na Luz, na sua Eternidade.
URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, saúda vocês, e lhes diz até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article123e.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-21_septembre_2012-article123...
21 de setembro de 2012

(Publicado em 22 de setembro de 2012)

***

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

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3

*

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Liberdade, Irmãos e Irmãs das Estrelas, eu estou aqui, entre vocês, no dia decretado pelo Arcanjo

MIGUEL.
Eu venho dar-lhes elementos específicos, assim como Comungar com vocês.

Elementos específicos referentes a este último trimestre da sua Terra, da nossa, a fim de iluminar, ainda, o que
se desenrola, em vocês, e de dar-lhes elementos que serão para adotar nos elementos de Alinhamento, quer

seja de maneira coletiva às 19 horas (hora francesa) ou quando vocês quiserem.
Como vocês perceberam, a nossa Presença se tornou para vocês cada vez mais perceptível, cada vez mais

palpável.
Através das nossas Presenças, constrói-se, em vocês, a certeza da Eternidade, chamando-os, além do meu

Anúncio, a redescobrir a totalidade de quem vocês São.
Durante esses Alinhamentos, nós lhes pedimos insistentemente para recorrerem a nós, a fim de que a nossa
Presença esteja ao lado de vocês, colocando em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre

mais.

***

A ação de MIGUEL, presente nos seus Céus, consiste em aproximar-nos sempre mais, uns e outros, pondo
fim ao confinamento, ao sofrimento e à predação.

Nos nossos momentos de Comunhão, nós estaremos, agora, por toda parte, sobre esta Terra, com vocês.
Os Alinhamentos, tais como vocês vivem (para muitos de vocês, desde muito tempos), vão tomar, eu diria, uma

outra orientação.
Além da Consciência que será modificada, cada vez mais, vocês tomam, cada vez mais, consciência da nossa

Reunião e da nossa Presença.

MARIA - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-1r_jWgZ7pt0/UF6GVRzExmI/AAAAAAAAFJw/hR2k-Gmw-jM/s1600/000Maria22.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Simplesmente, antes de vocês se Alinharem, antes de rezar ou de meditar, ou antes de vocês dormirem,
pensem em nos chamar.

Este Apelo é simples: falem conosco, chamem-nos, pelo nosso primeiro nome ou pelo nosso nome, e nós
estaremos aí.

Desta capacidade para o Contato e para o Encontro, vocês irão deixar crescer, em vocês, o seu Corpo de
Estado de Ser.

Alguns de vocês irão percebê-lo, cada vez mais claramente, cada vez mais distintamente.
Nós iremos aproveitar desses momentos de Comunhão, juntos, para Vibrar, de Coração a Coração, de

Consciência a Consciência, a fim de estabilizá-los na nova Dimensão de Vida, ilimitada.

***

Neste último trimestre, o conjunto dos elementos que lhes são necessários, que serão úteis a vocês, irá
decorrer da sua capacidade para Abandonar-se a nós, para Abandonar-se à Luz, e, sobretudo, para

Abandonar-se ao que vocês São, na Eternidade.
As condições serão cada vez mais propícias para isso que eu digo, a todos vocês, ao mesmo tempo.

Mas, já desde vários meses, e de maneira mais insistente, minhas Irmãs e eu mesma contatamos vocês, cada
vez mais.

É isso que deve estabelecer um ponto sólido entre vocês e nós, que prefigura o Casamento do Céu e da
Terra, e o Casamento da sua Eternidade com a Eternidade.

Estabelecer este ponto é permanecer firme, firme e Humilde, firme e Amor, no que a Terra tem para viver para
Liberar-se, totalmente, ela mesma, e encontrar a sua Dimensão da Eternidade.

Dos nossos contatos, dos nossos Alinhamentos, irá se estabelecer esta estrutura, este ancoramento na
Dimensão da Eternidade que lhes é destinada.

***

Como os Anciãos e os Arcanjos, e nós mesmas, Estrelas, dissemos a vocês, existem afinidades, em cada um
de vocês, que são diferentes.

Mas, preferencialmente, durante este período (qualquer que seja a sua afinidade com um de nós), tenham em
mente que nós somos três Irmãs a veicular, até vocês, o Manto Azul da Graça.

 E este Manto Azul da Graça, durante este período, é capaz de realizar a Última Graça.
Além de todos os mecanismos Vibratórios que vocês vivenciaram e conduziram, que trabalharam para o

serviço da Terra e da Luz, hoje, o Canal de Comunicação, entre todos vocês (humanidade coletiva), e todos
nós (Humanidade dos Mundos Livres), permite e irá permitir, cada vez mais, estabilizarmo-nos na Sua

Dimensão, a fim de preparar esta Ascensão (que já está em andamento, eu lembro a vocês).
 A percepção do que é nomeado o Canal Mariano, tornar-se-á cada vez mais intensa, levando-os a descobrir o

que estava invisível para vocês até agora.
O que estava imperceptível tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidente, para cada um de

vocês.

***

A preparação do Antakarana coletivo, e a preparação permitindo, no momento oportuno, que eu chame vocês,
serão anunciadas seis dias antes (ndr: antes dos Três Dias).

Três dias antes da minha intervenção (ndr: do Apelo de MARIA), os Sons do Céu e da Terra irão se mesclar, e
serão audíveis por todos vocês.

Vocês que estão mais adiantados, vocês irão constatar que os Sons que vocês ouvem, nos seus ouvidos,
tornar-se-ão cada vez mais agudos e cada vez mais estridentes.

A um dado momento, o que é audível, no interior de vocês, será audível, do mesmo modo, não mais somente
em alguns locais da Terra e por intervalo, mas de maneira permanente.

Os sinais do Céu e da Terra serão inumeráveis, fazendo com que aqueles que, até agora, recusavam ver, ou
que não podiam ver, não poderão mais ignorar o que acontece.

Naqueles momentos, a amplificação da sua Conexão, cujo Som é a testemunha, virá prepará-los, também,
ativamente, para se estabelecerem no seu estado de Eternidade, desencadeando, para a personalidade, como

um segundo estado, que não é nem o sono, nem o adormecer, nem o Êxtase, nem a Íntase, nem mesmo
o Samadhi, mas, ainda, algo de diferente que vocês irão identificar pouco a pouco.

O processo deixando-se ver o que é efêmero e o que é Eterno será atingido, deixando-se ouvir, perceber, e
ver o que era impossível de ver até agora.



***

Seja qual for o reaparecimento dos sinais dados por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012)
(1), lembrem-se de que toda força, toda confiabilidade, será devido aos nossos Encontros, aos nossos

Contatos.
A Terra estando Liberada, vocês não têm mais que Ancorar a sua Luz, ela Ancora sozinha.

Por outro lado, vocês têm que Ancorar a sua multidimensionalidade, a fim de irradiar, pela sua Presença, a
possibilidade, para vários Irmãos e Irmãs encarnados (que ainda não vivenciaram o que a maior parte de vocês

vivenciou), de viver isso.
Aí está o estado de Graça, e a última Graça.

Pelo nosso Encontro e pela nossa Comunhão, alguns Corações poderão se abrir.
Muitos dos meus Filhos, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs das Estrelas, irão redescobrir, com espanto, o

que eles São.
Tudo isso vai contribuir para estabilizar a consciência (que está encarnada) do conjunto da humanidade,

permitindo, como vocês sabem, limitar os choques sucessivos desta Terra, e da sua Liberação.

***

Este período é um período rico, para os Filhos da Lei do Um, e para a humanidade, na sua totalidade,
quaisquer que sejam as aparências, por vezes difíceis, para aquele que não está em Comunhão com vocês.

Mas além da aparência do que será visto, e do que irá se engrenar, o mais importante será sempre esta
capacidade para reconectar (sempre cada vez maior) com a sua Eternidade, dando-lhes a prova da

multidimensionalidade, sobre este próprio mundo.
Quer vocês nos chamem na natureza, ou em qualquer outro lugar, vocês irão constatar facilmente que nós

estaremos cada vez mais facilmente conectados e ligados.

***

Eu lembro a vocês que as minhas Irmãs GEMMA e MA (ndr: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI), e eu
mesma, temos um papel específico na colocação do Manto Azul da Graça sobre os seus ombros.

O Arcanjo METATRON, como Ele especificou a vocês, Trabalhou e realizou o que Ele tinha que realizar.
O Anjo URIEL conclui a elaboração desses Pontos de Passagem, entre nós e vocês, e entre vocês e nós.

O Arcanjo MIGUEL sustenta a estabilidade das nossas Comunhões e das nossas Reuniões.
Eu começo, agora, a entregar a muitos de vocês, informações um pouco mais precisas sobre o desenrolar

deste trimestre.
O que quer que eu lhes diga, o que quer que vocês ouçam, o que quer que lhes seja mostrado, lembrem-se de

que, durante a sua Comunhão conosco, tudo o que vocês verão não irá afetá-los.
O período é, portanto, propício para nos Chamar, assim como o Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo

no Antakarana da Terra.

***

Esta Obra conjunta vai ajudá-los a viver momentos de Paz e de Beatitude, cada vez mais pronunciados.
E é neste estado de Paz e de Beatitude que vocês serão mais eficazes, nos Planos que lhes são ainda

invisíveis, mas também, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra.

***

Durante os seus Alinhamentos coletivos, MIGUEL e eu mesma seremos privilegiados nos seus Apelos.
O seu Duplo, qualquer que seja, naqueles momentos, estará também em ressonância com vocês, de maneira

mais íntima.
Desses Encontros (porque isso irá se tornar, para muitos de vocês, certamente, um Encontro), irá resultar, para

vocês, uma satisfação (se eu puder dizê-lo) e uma Plenitude a nada comparável.
Tudo isso irá lhes permitir estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos, a nada

comparável, durante este período.

***



Como lhes disseram os Anciãos: pense na Paz, lembre-se de estar Tranquilo, de estar sereno.
Porque nenhuma raiva, nenhum medo, pode permitir-lhes estar sereno.

A habilidade que vocês terão de compreender o que atua, entre a sua parte efêmera e a sua parte Eterna, irá
se tornar cada vez mais evidente, porque vocês serão afetados, em um sentido ou em outro, quase

imediatamente.
E da sua capacidade para manter a Paz, a Tranquilidade, e a nossa conexão, irá resultar o seu estado entre os

Alinhamentos.

***

Muitas manifestações noturnas vão ocorrer (em vocês, e no exterior de vocês), refletindo, além da nossa
Comunhão e da nossa Reunião, a possibilidade de ser, aí também, conectado com a sua Origem Estelar e

com as suas Linhagens Estelares, de diferentes modos.
Mas isso irá lhes aparecer, claramente, de uma maneira ou de outra, como a Verdade.

***

Este período pede, de vocês, uma Leveza e uma Alegria.
Os elementos contextuais do mundo poderão, às vezes, chamá-los a re-manifestar, de forma importante,

emoções ou uma atividade mental.
Mas não fiquem nisso: Chamem-nos, e nós estaremos aí, levando a vocês, pela nossa Reunião, esta Paz que

pode por vezes se desestabilizar, tendo em conta as reações da Terra, e de Irmãos e Irmãs que não estão
prontos.

Mas a Terra está pronta.
E vocês estão prontos.

E vocês são, a cada dia, mais numerosos em perceber o entrelaçamento das Dimensões, e a sua
manifestação sensível, por diversas vias.

***

Lembrem-se de que a melhor maneira de Amar, de Servir, e de estar Presente sobre esta Terra, neste
momento, encontrar-se-á na nossa Reunião e na nossa conexão.

Porque, na nossa conexão há Comunhão, há Luz e há Paz.
Esta Paz que poderá irradiar, de vocês, em qualquer circunstância (quer esta circunstância seja referente a

vocês, quer ela seja referente ao lugar onde vocês estão, ao país, ou ao conjunto da Terra).

***

Eu voltarei, é claro, durante este trimestre, desta vez durante momentos em que isso for necessário, devido ao
que será observado sobre a Terra.

Antes do Apelo, que, como o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) repetiu a vocês em várias
ocasiões, ocorrerá no momento mais apropriado, e o mais tarde possível.

A fim de dar tempo, aos Irmãos e Irmãs, àqueles dos meus Filhos que esqueceram o que eles São, de
redescobrirem o que eles São.

***

Este período, vocês entenderam, é então um período de Graça diretamente da Consciência, além da limitação,
e que nada mais tem a ver com o que vocês vivenciaram no seu papel de Ancoradores e de Semeadores da

Luz, e até mesmo de Libertadores.
O conjunto dos processos que engrenam, hoje, é a nada comparável e jamais foi vivenciado sobre esta Terra,

nessas circunstâncias específicas.
Eu não falo tanto das grandes mudanças, das revelações, mas, muito mais, pela Terra, pelo fato de reconectar
com a sua multidimensionalidade, fazendo-os reconectarem, vocês mesmos, com esta multidimensionalidade,

com o seu Estado de Ser, com o que vocês São, além de toda forma e de toda matéria.
O Apelo que vocês fazem, em relação a nós, se ele for coletivo, às 19 hora (hora francesa), este Apelo leva



alguns segundos.
E deixem estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, também.

E para aqueles de vocês que estão mais na frente do cenário, viver a Dissolução.
Experimentar e se estabelecer, vivendo o fato de que vocês estão sempre aí quando não houver mais sinal do

corpo, quando não houver mais emissão de pensamentos ou do mental, quando não houver mais qualquer
identidade: aí, vocês são o Amor.

Isso lhes será deixado viver e será, de alguma forma, uma confirmação, para muitos de vocês, do que vocês
São.

***

Como disse a Estrela SNOW: busquem a natureza, busquem a Paz, no Interior e no exterior de vocês, seja o
que for que a vida lhes pedir para realizar (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012) (2).

Se o que a vida lhes pedir para realizar, começar a mudar de repente: aceitem-no.
Os tempos não são mais para elaborar estratégias e hipóteses.

O tempo é mais para aceitar as manifestações da vida, para vocês que já trabalharam tanto.
Porque as manifestações desta vida vão colocá-los, de maneira ainda mais sutil, no local onde vocês devem

Estar, no Interior de vocês, mas também na vida que vocês têm que viver.
E vocês irão se lembrar facilmente de que, na Paz e na tranquilidade, tudo irá lhes aparecer muito mais

claramente (mesmo além das nossas Conexões, mesmo além dos Alinhamentos), de maneira muito mais
evidente.

Fazendo-os descobrir que o sentido de qualquer esclarecimento, ou de qualquer explicação, não tem mais
sentido diante da verdade do Amor que vocês vivem, naqueles momentos.

***

Quando, há alguns anos, foram colocadas as 12 Estrelas, na cabeça de vocês (coroando-os), cada Estrela e
cada Irmã tinha uma ressonância específica (ndr: ver o protocolo "As 12 Estrelas de Maria”) (3).

Essas Estrelas têm as imagens espelhadas nas Portas do corpo e as suas novas frequências Metatrônicas.
A alquimia de tudo isso, como vocês sabem, sintetizou de novo o seu Corpo de Estado de Ser, idêntico ao do
Sol, dando-lhes principalmente acesso, aqui mesmo, aos elementos da multidimensionalidade, atualizando, de

algum modo, o Juramento e a Promessa d’A FONTE.
Sejam quais forem os acontecimentos, da carne e da matéria, desta Terra, o mais importante é esta Alegria

deste Encontro, desses Reencontros.
O resto irá lhes parecer, realmente, insignificante, se vocês estiverem instalados nesta Conexão.
E não há qualquer dúvida de que vocês serão cada vez mais numerosos em se beneficiar desses

Alinhamentos.

***

O que vocês vão viver irá lhes permitir, não participar da confusão, mas, sim, irradiar este Amor Luz, sem nada
querer senão Ser isso, sem nada decidir, para quem quer que seja, ou o que quer que seja.

Tudo o que eu digo a vocês, a não ser que isso já tenha chegado (porque muitos de vocês estão, doravante,
eu diria, adiantados), vai realmente se tornar evidência para a sua Consciência.

Vocês serão, cada vez mais frequentemente, também, banhados em um estado de Amor que não tem
qualquer explicação e qualquer causa, que é o estado natural de vocês.

Deixando-se viver o que foi denominado a Morada da Paz Suprema, em períodos cada vez mais intensos e
mais próximos uns dos outros.

Toda potência se encontra, também, aí.
É aquela que os leva a manifestar outra coisa do que o que se trata de uma personalidade ou dos medos.

Vocês irão se apreender do que significa “nutrir-se” de Luz e de viver, cada vez mais, nesta Luz.

***

Filhos bem amados, se houver, em vocês, questões suplementares sobre o que eu acabei de dizer e sobre o
que está operando, neste período, então eu quero responder a essas perguntas.

Se não, eu os deixarei no recolhimento para acolher MIGUEL.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos de Luz, permitam-me abençoá-los, no Amor.
Eu lhes digo então até às 19 horas, segundo essas modalidades novas, e principalmente até às 22 horas

quando o Arcanjo MIGUEL terá realizado a sua junção com a Terra, uma junção total.
MIGUEL, como vocês sabem, penetrou no Sol, durante a sua Liberação.

MIGUEL penetra, agora, na Terra, durante a sua Liberação.
Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Então, até muito em breve.

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

NDR:

Novas modalidades do Alinhamento, a partir de 23 de setembro de 2012
Contato, Encontro, momento de Comunhão, para Vibrar, de Coração a Coração, de Consciência a

Consciência, com Arcanjos, Estrelas, Anciãos.

OBJETIVOS
Colocar em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre mais.
Estabilizar-nos na nova Dimensão de Vida, ilimitada, como um ancoramento na Dimensão da Eternidade que
nos está destinada.
Estabilizar a consciência do conjunto da humanidade, permitindo limitar os choques sucessivos desta Terra,
e da sua Liberação.
Estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos.
Acompanhar a intervenção do Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo no Antakarana da Terra.

ALINHAMENTO COLETIVO
Das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às
18h30 – hora de Lisboa].
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, antes do Alinhamento, durante alguns segundos, de
preferência: MARIA e MIGUEL.
E deixar se estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, a Dissolução.

ALINHAMENTO INDIVIDUAL
A qualquer momento (com exceção das 19h00 às 19h30 – hora francesa), por exemplo, antes de rezar
ou de meditar, ou antes de dormir.
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, pelo seu primeiro nome, de preferência: as três Irmãs
veiculando, até nós, o Manto Azul da Graça: GEMMA GALGANI e MARIA e MA ANANDA
MOYI (qualquer que seja a sua afinidade com um dos intervenientes: Estrelas, Anciãos ou Arcanjos).

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

****

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article9370.html

22 de setembro de 2012
(Publicado em 22 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://autresdimensions.info/article9370.html
http://portaldosanjos.ning.com/


************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu rendo Graças à sua Presença.

Eu venho aplicar, no seu Canal, o Selo da Aliança do Fogo, Aliança do Céu e da Terra.
Neste instante.

Eu venho lhes revelar, em vocês, e no exterior de vocês, onde vocês estiverem sobre este mundo, o Selo
desta Aliança, visível nos seus Céus, e marcado em vocês.

Chamando-os a se Unirem e a se Reunirem à minha Presença, assim como à MARIA, em cada Alinhamento ao
qual serão convidados pelas Estrelas que agenciam o Manto Azul da Graça.

Estabeleçamos, em nós, esse Selo.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu me estabeleço, em vocês, no Silêncio das

nossas Presenças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

 (ndr: segue-se um espaço de silêncio Vibratório, durante cerca de 42 minutos)
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Assim é aplicado, em vocês, o Selo da Aliança do Fogo, completando e concluindo a Nova Aliança.
Colocando, na Terra, o Fogo do Céu.

Selo realizando o ato de Liberação da Terra e de vocês.
Eu lhes digo então até às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], todas as noites, assim

como nos momentos em que vocês chamarem por mim.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, ao serviço do UM.

Na Graça e no Amor.
Eu lhes digo até amanhã. 

MIGUEL - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120922_-_MIKAEL.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-NVTHuu9jxy4/UF8rijuNStI/AAAAAAAAFPY/PsJ1qN64FwQ/s1600/545299_2452957379088_1473039284_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


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

NDR:
Os detalhes das novas modalidades de Alinhamento foram desenvolvidos durante a intervenção de MARIA de

22 de setembro de 2012 e inseridos na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1).

***

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1620

22 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1620
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ VISÃO AMPLIADA DE SI MESMO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, acolhamos, mutuamente, na Paz.

Eu intervenho, enquanto Melquizedeque do Ar, pois é a mim que compete, pela minha posição em meio à
Assembleia dos 24, o privilégio de me comunicar com vocês, muito além das palavras e da Comunhão, pelo
próprio fato da instalação do Selo Micaélico, em meio ao seu Canal Mariano, para dialogar, com vocês, além

das palavras.
A minha intervenção será dividida em duas partes: a primeira consiste no que eu tenho que dar a vocês,

referente ao resultado da aplicação do Selo Micaélico, neste período, e a segunda será destinada a responder
às suas interrogações, com relação, justamente, ao que eu lhes tiver dito.

***

O resultado do Selo Micaélico (além do fortalecimento do Antakarana coletivo e individual) vai adicionar ainda
mais Graça do que o que lhes foi deixado perceber ou viver, até agora, realizando, de algum modo, em vocês,

a Fusão dos Éteres, entre o Éter alterado da Terra e o Éter da Eternidade.
Esta situação que os coloca, de alguma forma, em reunificação com o seu Corpo de Estado de Ser, irá permitir
justapor, em vocês (embora isso seja simples de expô-lo e de exprimi-lo deste modo), a consciência ordinária,

a consciência do Estado de Ser, e o Absoluto.
Naturalmente, os elementos referentes ao medo ou ao Amor foram comunicados a vocês por várias Estrelas.
Isso também foi abordado pelas várias intervenções recentes do nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

O que vai acontecer (e eu falarei, se vocês bem o quiserem, unicamente dos seus eventos Interiores), vai
deixar-se perceber, na consciência, pela Graça de MIGUEL e de MARIA, se vocês estão em situação de

Abandono à sua Eternidade, ou de resistência à sua Eternidade, além do medo e do Amor, e além do que é
experimentável.

***

Ser-lhes-á possível, durante este período, perceber, de maneira cada vez mais clara, a sua modalidade de
Ascensão, assim como a sua capacidade para viver, ou não, os estados Finais da consciência, ou mesmo o
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Absoluto, se isso já não ocorreu.
Preliminarmente, convém definir que o que vocês encontram é a Liberdade, e que esta Liberdade é uma

Liberdade total do estabelecimento do que vocês São, aí onde vocês querem Ser.
Confirmando o que lhes foi dito: o Absoluto não pode ser uma busca, o Absoluto não pode ser de nenhum

modo uma finalidade, nem mesmo ser desejado, já que o Absoluto (uma vez realizada, ou não, a investigação
da refutação) irá colocá-los, de algum modo, frente ao que eu acabo de dizer: resistência à Eternidade ou

Abandono à Eternidade.
Tudo o que está combinado a uma forma, mesmo em meio aos Mundos Unificados, não divididos, não

separados, acompanha-se de uma localização da consciência.
Esta localização é Livre, ela não é confinante (como é sobre este mundo), mas ela deixa-se continuar uma certa

forma de experiência, uma certa forma de estado.
Apreendam-se bem de que não há evolução, através desses estados, nem mesmo progressão, mas, muito

mais, um estado Interior de experimentação, desejado ou não.
A resistência à Eternidade é o seu direito mais estrito, assim como o Abandono à Eternidade, mas isso não

pode ser um e outro.
Eles não podem se suceder no tempo e o que lhes é deixado perceber, durante esse tempo, é precisamente

um esclarecimento individual sobre o seu estabelecimento.

***

A reunificação da Trindade, em vocês, coloca uma equação a vocês e uma única.
Esta equação não pode ser apreendida, nem mesmo definida, de maneira lógica, intelectual ou mental.

Por outro lado, ela decorre, diretamente, da observação do estado da pessoa na qual vocês estão.
A personalidade marcada pelos apegos: esses apegos podem ser felizes ou infelizes, mas, em um sentido ou
no outro, eles participam da manutenção de uma forma limitada ou, em todo caso, de uma forma prioritária em

meio aos Mundos Unificados.
A observação do que se acontece, em vocês, na sua parte mais simples (aquela da personalidade cotidiana de

todos os dias), é, durante este período que foi aberto ontem, o melhor meio de apreciar, nos seus
comportamentos e nas suas próprias emoções, o lugar que vocês ocupam, quanto ao seu futuro, uma vez a

Liberação totalmente concluída.
A resistência à Eternidade sempre irá se refletir pela manifestação do que é nomeado emoção, seja qual for a

natureza dessas emoções.
Qualquer emoção, e isso foi explicado de diferentes modos, mantém um vínculo.

Sendo bem incisivos, vocês podem, olhando-se, simplesmente observando a existência ou a não existência de
emoção, com relação a todos os setores da sua vida, determinar a sua aptidão para não resistir à Eternidade.

Em segundo lugar, a sua capacidade para viver uma forma de obliteração da consciência da pessoa (quer
vocês denominem isso sono ou desaparecimento da percepção do corpo, ou de uma parte do corpo), de

maneira privilegiada nos Alinhamentos, em suas noites, reflete também a sua capacidade para estar
desapegado do Efêmero e, portanto, para não resistir à Eternidade.

Eu direi, entretanto, que não é eliminando o objeto ou a pessoa envolvida em uma emoção, que a emoção é
transcendida.

A objetividade do seu olhar é um distanciamento, de algum modo, de vocês mesmos, propiciando-lhes ver as
suas próprias reações aos estímulos deste mundo, sejam eles quais forem.

Da sua capacidade para não reagir, para não ser implicado, para não ser afetado, decorre a localização de
onde vocês estão.

Vocês irão constatar, aliás, bem depressa, que qualquer emoção, mesmo em uma natureza que eu qualificaria
de feliz ou de agradável, no que lhes dá prazer, é portadora, em si, de um freio e de uma resistência à

Liberdade e à Liberação.
Como Melquizedeque do Ar, e como na minha última encarnação sobre esta Terra, eu fui, precisamente,

confrontado com esse mecanismo de Fusão dos Éteres, no Interior da minha pessoa, nos momentos finais da
minha vida, propiciando-me apreender o próprio sentido do medo do Abandono final e me permitindo, pela

minha posição atual e pela minha experiência, falar-lhes com a maior adequação.

***

Este período, nomeado “último trimestre”, por MARIA, é capaz de deixar-se ver (além das diversas revelações
do Apocalipse, referindo-se também ao seu Ser Interior, às suas Linhagens e a tudo o que havia sido

escondido sobre esta Terra, sobre os elementos que eu não irei retornar) o que vai ser mostrado a vocês,
sobretudo, vocês mesmos, de algum modo, como um observador suficientemente desapegado do que

acontece no cenário da sua vida, para poder apreciar os diferentes componentes restantes.
É nessa vivência particular, deixando-se por vezes viver como exterior a vocês mesmo, ou, em todo caso,

existindo em meio a duas consciências, às vezes sobrepostas e às vezes distanciadas, que vai acontecer o



esclarecimento mais importante sobre vocês mesmo, e sobre as resistências, ou não, presentes em vocês.
O objetivo das minhas palavras é então atrair a sua consciência sobre esses mecanismos e ver a extensão das
suas próprias emoções, sejam elas quais forem, dos seus próprios estados de agitação, em relação à Paz e à
Tranquilidade que conferem a Unidade, o Estado de Ser, o Si como o não Si, por oposição ao Eu e ao que é

limitado.
Desta observação de vocês mesmos, tornar-se-á cada vez mais fácil para vocês (sem fazer intervir, de modo

algum, o mental ou a reflexão lógica e cartesiana) de ver, precisamente, aí onde vocês estão, e, precisamente,
ali aonde vocês irão.

Isso irá permitir a muitos de vocês perceberem, a um dado momento, que não há objetivo, nem sequer
evolução, mas simplesmente um problema de colocação em um estado ou em outro, ou o desaparecimento de

todo o estado nomeado Último.

***

O Último, como vocês sabem, nomeado Parabrahman ou Absoluto, acompanha-se, não de uma percepção,
não de uma fé ou de uma certeza, mas de uma evidência, com relação à Maya, com relação às estruturas

ilusórias e à vivência ilusória da pessoa, da personalidade e do conjunto deste mundo.
É um espaço onde não existe qualquer identidade, qualquer Ser e qualquer não Ser, que não pode ser definido

com palavras, mas que leva a experimentar um estado de não questionamento, de não interrogação, de não
visualização, de não Vibração.

A resistência à Eternidade (que é, eu os lembro disso, o seu direito mais estrito e a sua Liberdade mais
fundamental) será vista, do mesmo modo: é o lugar onde existem questões, interrogações.

É o local onde a consciência parece se harmonizar prioritariamente com a reflexão e a lógica, mais do que com
a própria Luz.

De maneira extensa, nós lhes dissemos que a Luz era Inteligência e o conjunto das respostas, o que não pode
perceber a personalidade, em meio ao mental, e ainda menos no nível das emoções.

***

O período que se desenrola não pede, da parte de vocês, um trabalho sobre a identificação de qualquer medo,
ou de qualquer apego, mas simplesmente para ver claramente e aceitar o que é visto, em vocês, referindo-se a

vocês.
Pois o máximo de Tranquilidade, quando a hora chegar, não irá resultar de uma agitação para mudar os medos

ou as emoções, mas, muito mais, para estar no seu lugar correto em função do estado atual, durante este
último trimestre.

O Si, o Estado de Ser, a Presença e a Última Presença, sempre se acompanham, fora dos Alinhamentos, de
meditações e de estados Interiores, da persistência da atividade, de questionamentos e interrogações, assim

como do retorno de algumas emoções, mesmo essas emoções sendo qualificadas de exaltação à Luz.
A própria presença dessas emoções, mesmo as mais felizes, é um obstáculo à Paz, à Tranquilidade e ao

Absoluto com forma.
Novamente, não considerem isso como uma evolução, nem mesmo como um trabalho, mas, muito mais, pelo

que isso é: um posicionamento deixando-se ver o que vocês São.

***

Aquele que está Liberado não pode experimentar a mínima emoção, ele não pode, tampouco, experimentar
qualquer questionamento referente ao futuro ou, até mesmo, às suas origens.

Elas se revelam a ele espontaneamente, sem qualquer procura.
É o papel da Inteligência da Luz e do toque final aplicado pelo Selo Micaélico.

Eu chamo a sua atenção para a facilidade com que vocês irão se ver.
Ver-se não implica em qualquer julgamento, nem em qualquer condenação de si ou do outro, mas, muito mais,

aí também, em uma aceitação do que é visto, com Clareza.
E o que é visto com Clareza, com uma Clareza cada vez maior, será e irá decorrer diretamente do Choque da

Humanidade e do Choque Individual, termo que, enquanto São João, eu havia nomeado Julgamento Final, sem
quaisquer das conotações pejorativas empregadas pelas diversas religiões.

Este Choque da Humanidade e este Choque, se pudermos dizer, entre o Éter rarefeito da Terra e o Éter da sua
Eternidade (assimilável, em parte, à justaposição do Duplo e do corpo físico), é capaz de despertá-los, de

revelar-lhes tudo isso, sem qualquer intervenção, sem qualquer filtro mental.
O que é observado e o que será observado, não implicam mais em um trabalho, no sentido de uma melhoria ou

de uma progressão, mas, muito mais, em um trabalho sobre a aceitação.
Pois, quanto mais a aceitação do que é visto estiver aí, mais será fácil para vocês, quando a hora chegar, de



superar o que resiste, de alguma maneira.
Aí se situa a Clareza, aí se situa a Precisão e aí se situa a sua própria Transparência a vocês mesmos, ou seja,
realmente perceber, durante o Choque da Humanidade, a sua distância existente entre a consciência dividida e

separada e a consciência da Unidade ou, ainda, a Última Presença.

***

Lembrem-se, durante este período, do elemento mais fundamental (explicado de diferentes modos e por
diferentes intervenientes, seja qual for o seu posicionamento atual): a presença, ou não, de emoções ou do

mental, irá decorrer da sua capacidade para ver o jogo do mental e o jogo das emoções.
Para, no momento oportuno (sejam quais forem as resistências, ou não), acolher, de algum modo, a

Eternidade, com a mesma facilidade, a mesma disponibilidade.
De maneira perfeitamente lógica e em conformidade com todos os ensinamentos dos diferentes Yoga, quer
seja o Yoga que eu expliquei durante a minha vida (o Yoga Integral), quer seja nos Yoga mais antigos ou nos
Yoga mais modernos, o que lhes é deixado ver coloca-os, precisamente, no que será o seu lugar além deste

mundo.
Isso irá colocar em aplicação a lei de Atração e de Ressonância e a própria Lei da Graça, já que a Graça não

pode ir, em caso algum, ao encontro da sua consciência, seja qual for esta consciência.
Os seus diversos Alinhamentos serão momentos privilegiados do encontro dos Éteres.

MARIA lhes deu diferentes sinais.
Na vida comum, serão possíveis os elementos que serão comunicados à consciência, nas sincronias e nas

circunstâncias da sua vida, seja o que for que vocês fizerem, ou não, para experimentá-los, vocês mesmos, aí
onde vocês Estão.

Lembrem-se também de que, naquele momento, convém não julgar, pois qualquer julgamento irá implicar em
uma distância e em um afastamento da Luz.

***

É, portanto, a Tranquilidade e a Paz, a capacidade para ser observador do que acontece, sem julgamento, que
irá iluminar a sua consciência e que serão, de algum modo, experiências de aprendizado referentes ao

momento coletivo anunciado por MARIA.
A presença do Manto Azul da Graça é um dos elementos que permitem instalar, também, eu diria, de maneira

mais sensível e mais perceptível, a Última Presença.
As circunstâncias da vida de vocês vão levá-los a estar aí onde vocês Estão, colocados frente (como isso foi
explicado para a Onda da Vida, no nível dos primeiros chakras) às circunstâncias da vida da personalidade (ou

seja, no nível do terceiro chakra), colocados cara a cara e frente ao que pode ainda existir como apego,
refletindo-se pela emoção e pela atividade mental.

O reajustamento ocorre sozinho, desde que a emoção ou o mental seja reconhecido como tal, e não por
qualquer ação do “eu” ou da personalidade.

Esses mecanismos estão diretamente ligados ao Ar e ao Fogo, o Ar sendo o Elemento que permite ter uma
visão panorâmica, ampla e global, do que atua, seja no nível que for.

***

Esta aprendizagem específica dos mecanismos da consciência limitada e da consciência do Si são realmente
os elementos, durante este tempo, que serão capazes, de algum modo, de fazê-los apreender, além do

intelecto e de alguma emoção, o que vocês São, na Verdade.
Vocês devem se lembrar de que, naqueles momentos, não há lugar para emitir qualquer julgamento, para

considerar qualquer progressão, mas para aceitar ver claramente o que é.
Eu diria que isso resulta de uma ação lógica da Aliança do Fogo, mostrando-lhes justamente esta visão

ampliada de si mesmo, nos seus aspectos limitados, como nos seus aspectos não limitados.

***

Eu proponho a vocês para viver um momento de conexão pela sua Presença conjunta e eu irei lhes dar, depois,
a palavra para eventuais questões referentes especificamente ao que eu disse.

Preliminarmente, vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade encarnada, se houver necessidade de fornecer esclarecimentos
suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: aceitar serenamente as emoções permite ir à 3ª Dimensão Unificada ou à 5ª Dimensão?

A aceitação das emoções significa que há emoção.
Se houver emoção, há apego, quer seja à pessoa, quer seja a este tipo de vida em carbono.

Será então para a 3ª Dimensão Unificada.

***

Pergunta: não é então mais tempo de transcender seja o que for?

Meu Irmão, não é questão de transcender.
Isso não é um trabalho.

É a própria aceitação disso, de vê-lo tal como isso é, que pode permitir a Última Graça da qual lhes falou
MARIA.

Mas, para isso, não é preciso, de maneira alguma, nutrir uma emoção ou nutrir o mental.
Não rejeitando, já que isso está aí, mas se colocando, de maneira deliberada e resolutória, em meio ao

observador.
A 3ª Dimensão Unificada, ou o Absoluto, ou a sua Morada Estelar: não há nem valorização, nem hierarquização,

nisso.
Há apenas a expressão do que vocês São.

Dessa maneira, então, você não pode dizer aceitar as emoções (portanto, viver as emoções) e aceitar, ao
mesmo tempo, outra coisa do que o seu estado Vibratório.

Eu o lembro, entretanto, de que o que é nomeado 3ª Dimensão Unificada, 5ª Dimensão ou outras Dimensões,
ou Absoluto, não pode ser, em caso algum, um objetivo.

Enquanto você considerar isso como um objetivo, há distância.
Isso será ainda mais verdadeiro entre a consciência do corpo físico e a consciência do Estado de Ser.

Eu irei acrescentar ainda que, definir o Absoluto ou o Estado de Ser como uma finalidade, um objetivo, ou uma
meta, seguramente os afasta, ainda mais certamente do que resistir, durante este período.

***

Pergunta: o que é que mantém o que somos já que isso não é nem objetivo, nem vontade, nem
evolução?

 “O que você é”?
Você fala do que e de quem?

Da parte limitada ou da parte ilimitada?
O que você é será sempre definido pelo que você acredita, pelo que você experimenta e pelo que você vive,

no aspecto limitado como no aspecto ilimitado.
Enquanto houver identificação, não pode ali haver Liberdade, mesmo se vocês estiverem Liberados.

Isso é chamado de apego.

***

Pergunta: se formos Absoluto, será que há uma razão para conectarmos com as origens estelares?

Nenhuma, mas, sendo Absoluto, você não está mais identificado com uma forma e você é, então, todas as
formas e todas as Dimensões e a própria FONTE.

O Absoluto jamais será uma exclusão: é uma inclusão.
Mas, como isso foi dito, nenhum conceito, nenhuma palavra, e ainda menos nenhuma consciência, pode falar

do Absoluto.



Você não pode, portanto, de maneira alguma, conceituar isso.
Enquanto houver conceituação ou consciência, há erro.

O apego à experiência mantém a experiência.
Simplesmente, o nível da experiência nunca mais será separado.

***

Pergunta: observar bem as emoções sem julgá-las leva a não mais ter emoções?

Não.
É a mudança de posicionamento.

Eu bem especifiquei que observar as suas emoções leva ao que vocês são, e ali aonde vocês irão.
Só o Abandono total do Si libera as emoções.

A emoção é vivenciada como uma identidade e uma reação própria à pessoa.
Como então sair de uma pessoa, ainda observando as suas emoções? 

 Eu insisti muito sobre o fato de que haveria uma conscientização, uma percepção, cada vez mais clara, entre,
se você preferir, a lagarta e a borboleta, como uma sobreposição temporal deixando-se ver, no mesmo

panorama: a lagarta, a crisálida e a borboleta.
O apego resulta da sua Liberdade.

Mas, apreendam-se bem de que, durante este período, em particular, quando se exprime e se manifesta uma
emoção, ela resulta sempre de um apego a algo ou a alguém.

O apego é uma ligação da experiência.
É isso que deve ser visto, mas vê-lo não o faz, necessariamente, mudar de olhar e abandonar o Si.

Muitos elementos foram comunicados a vocês, referentes ao Abandono do Si.
Como isso foi especificado pelas Estrelas recentemente, viver as Comunhões permite-lhes liberarem-se das

suas emoções, pois isso não é um trabalho dirigido contra as emoções, mas se situando muito além das
emoções.

Desta Comunhão, ou conexão, ou Fusão, resulta a Liberação.
Em nenhum caso a Liberação pode ser uma ação realizada por vocês.

É justamente, e muito exatamente (mais do que nunca, neste período), exatamente o inverso.
Pois, em última análise, quem quer ser Liberado quando jamais poderá sê-lo?

É a própria pessoa.
Esquematizando: uma pessoa jamais pode ser Liberada por que uma pessoa permanece uma pessoa
dependente de uma forma, de uma memória, de uma experiência e de uma série de mecanismos de

funcionamento que estritamente nada têm a ver, e sem qualquer comparação possível, com o funcionamento
do que não é uma pessoa.

A observação, clara e precisa disso, é uma conscientização.
Querer agir contra esta conscientização seria um erro.

Mas eu repito que vocês têm a Liberdade total para se colocarem aí onde vocês estão.
Mas que a Liberdade não consiste em dizer: “eu tenho como objetivo o Absoluto, a Última Presença ou o Si”,

porque isso é a expressão de uma vontade pessoal.
E que o obstáculo fundamental à Liberdade é, justamente, a vontade da pessoa, já que a vontade, como isso

foi explicado, mantém, de maneira persistente, as linhas de predação.

***

Pergunta: a Última Graça de que MARIA falou é a capacidade para Abandonar o Si no momento
Final?

Não unicamente, já que os apegos ou as emoções estão presentes para aqueles que, hoje, não estão
estabelecidos além de todo o estado, no Absoluto com forma.

Enquanto houver sentido de uma identidade, sentido de ser uma pessoa, sentido de uma limitação, pode
apenas existir apego e emoção ou, se vocês preferirem, medo, o que dá no mesmo.

O Amor não conhece o medo.
Qualquer amor impresso no medo, não seria o Amor, mas um apego.

O Amor, no sentido Vibral, confere a Morada da Paz Suprema.
Como é que, na Morada da Paz Suprema, mesmo no estado quase ordinário, poderia existir a mínima

apreensão, a mínima dúvida, o mínimo medo, a mínima projeção?



Eu os remeto, para isso, aos testemunhos das Estrelas.
As experiências que vocês realizaram, durante um ano (nomeadas Comunhão, Fusão e Dissolução, Encontro

com os Duplos, Encontro com o Impulso Metatrônico, Encontro com CRISTO), tiveram um único objetivo: fazê-
los apreciar as distinções entre a sua consciência limitada e a parte ilimitada de vocês.

O encontro dos seus Éteres (assim como a Fusão dos Éteres da Terra) visa fazê-los ver, claramente, os
mecanismos.

A lógica da pessoa é querer assumir a responsabilidade do que é observado, do que fez sofrer, ou do que
torna feliz.

Mas se encarregar disso não é deixar a Luz assumir e transmutar e transfigurar a matéria.
Da sua capacidade para desaparecer, enquanto consciência, nos seus Alinhamentos (quer sejam individuais,
coletivos e conjuntos com a Terra ou realizados em grupo: não existe qualquer diferença), da sua capacidade

para desaparecer do efêmero, resulta e irá resultar a sua nova localização.
A primeira etapa é a observação do mental e das emoções que podem se manifestar, nesses momentos de

Alinhamento, vivenciados como animados por eles mesmos, sem qualquer interferência com a sua
consciência: isso leva, rapidamente, à Última Presença.

 Mas enquanto vocês ficarem sujeitos às suas próprias emoções e aos seus próprios questionamentos
mentais, se isso ocorrer, preferencialmente, nos momentos Interiores, isso irá lhes mostrar que vocês ainda

estão submetidos à sua pessoa.

***

Pergunta: a prática da refutação é ainda relevante?

A relevância é diferente para cada um.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu agradeço a sua Presença e eu saúdo a sua Eternidade.
Até logo.

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

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article3dec.html
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************
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~ A DISSOLUÇÃO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz Eterna.

Instalemo-nos, se vocês bem quiserem, em um instante prévio de silêncio, antes que eu realmente exprima os
elementos que lhes são, certamente, conhecidos, mas que serão agrupados, com relação à Luz e à

Dissolução.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós vamos partir, se vocês bem o quiserem, de elementos que lhes foram comunicados, há alguns anos.
Fazendo um paralelo, é claro, com o que foi dado, comunicado, pela maior parte dos ensinamentos, orientais

como ocidentais.

***

Aí onde vocês estão, há uma inversão, ligada à falsificação.
Aí onde vocês estão, não é o que vocês São.

O oriente fala de Maya.
No ocidente, CRISTO disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não São deste mundo”.

Do princípio de falsificação, em ressonância com a luz oblíqua (de través), resulta uma distorção da
Consciência.

Esta distorção resulta da ausência de Liberdade da Luz, em meio a este mundo.
Daí decorreu uma sequência lógica de confinamentos: do pensamento, do corpo.

Uma limitação, até mesmo, da biologia, do núcleo celular.
O mundo da Maya é uma sucessão de efêmeros, efêmeros da vida de vocês, dando o sentimento de uma

continuidade, instaurada e amplificada por todos os mecanismos memoriais, arquiteturais, e tradicionais.

***

UM AMIGO - 23 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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Os Anjos do Senhor, nomeados Vegalianos, explicaram para vocês, há muito tempo, que eles não podiam vê-
los já que vocês estão na Sombra, e que o fluxo de Luz presente sobre este Terra (mesmo isso tendo mudado,

de maneira considerável, recentemente), não permite estabelecer, nem a Transparência, nem a Cura, nem a
Transcendência (ndr: ver especialmente a intervenção de VELGAN de 27 de novembro de 2010) (1).

A melhor imagem (já que é preciso) é certamente: uma Consciência encoberta.
A Luz é projetada pelo Projetor, atinge opacidade, criando uma Sombra.

Esta Sombra é aquela que é vista na tela de projeção, na qual vocês se identificaram.
Dos Planos Unificados (que isso seja para os Anjos do Senhor, como para nós), não há possibilidade de ver a

Sombra, já que a Sombra não está, de modo algum, presente em todas as Dimensões Unificadas.
Vocês estão, portanto, identificados a uma Sombra, que vocês tomam como real.

***

Vem, em seguida, a possibilidade de vocês se desidentificarem da Sombra, tomando conhecimento da Luz, e
de se estabelecerem, se pudermos dizê-lo, na alma: em um princípio mais etéreo, mais sutil, mais espiritual.

Mas a alma, neste exemplo, é apenas o que barra a Luz, e que permite ver uma Sombra.

***

Depois vem um momento em que vocês não enxergam mais a Sombra na tela de projeção, nem mesmo o que
criou esta Sombra, mas vocês se voltam e vocês veem a Luz.

Vendo a Luz, a Sombra não pode mais aparecer.
Há ainda uma distância, já que a Luz está situada no Projetor, que é remota: A FONTE.

***

O desengajar e as desidentificações da Sombra, e da própria Projeção, realizam, se houver aceitação, o
processo de Dissolução pela Luz.

É, muito precisamente (na falta de nomeá-lo de outro modo), o instante em que toda distância desaparece, o
problema sendo que, enquanto vocês olharem a Sombra se mover na tela, a Luz não lhes aparece como tal.

A Luz, para vocês, é uma utopia.
No nível das ciências, a Luz poderia ser chamada de ‘buraco negro’: vocês estão invertidos.

A luz do dia, a luz visível, não é a Luz, ela é apenas o reflexo.
Tomar o reflexo por identidade, ou a Sombra por identidade, cria esta identidade.

Tornando-se incapaz de ver a Dependência ao que cria a Sombra, a Dependência ao que cria o que obstruiu a
própria Projeção, provocando a distância da Luz.

A Dissolução põe fim à identificação: de uma Sombra, do que obstruiu, de um Projetor e de uma Fonte
aparente, afastada da Luz.

***

O encontro com a Luz, onde vocês estiverem situados (na Sombra projetada, no que obstruiu a Luz, no próprio
Projetor), é, muito exatamente, o que se opõe à Dissolução.

Isso pode ser nomeado de múltiplas maneiras, e isso o foi, logo antes de mim, por SRI AUROBINDO, como
sendo os apegos (ndr: ver a intervenção de SRI AUROBINDO de 23 de setembro de 2012) (2).

Será sempre possível encontrar palavras, imagens, metáforas ou símbolos ilustrando isso, mas tomar
consciência disso não é Vivê-lo já que mesmo a tomada de consciência não permite resolver a própria Sombra

contida na tela de projeção.
Qual é a única maneira que permite à Sombra projetada, ao que obstrui a Luz, e também ao Projetor,

desaparecer?
É a Dissolução.

***

Esse mecanismo de Dissolução implica em uma série de Reversões, ilustradas por diferentes Passagens: que
isso seja a Passagem da Garganta (local do que é denominado karma, corpo causal), que isso seja a Reversão

da personalidade para a alma, a Reversão do fogo da matéria (voltado para a matéria, que de se desvia da



matéria e se Volta para o Espírito).
É a retificação da obliquidade da Luz, é o endireitar da Terra, a fim de que ela não fique mais oblíqua, em

relação à Luz.
A Dissolução da Luz age dessa maneira.

A Luz age dessa maneira.
Mas para agir, de maneira total, é preciso que haja ausência de desvio da Luz, pelo que obstruiu a Luz, e pela

própria Sombra.

***

As Reversões podem ser dolorosas, já que a última delas foi denominada Crucificação e Ressurreição.
Os elementos de apoio foram fornecidos a vocês: Yoga da Verdade, Nova Tri-Unidade, Onda da Vida, Manto

Azul da Graça (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (3)), e diferentes elementos comprovando, pelas suas
Comunhões, a existência de outras Dimensões.

Será que isso é suficiente para fazer desaparecer a Sombra, mesmo se vocês não enxergarem mais a
Sombra?

Não.
Porque o que desaparece, a fim de que a Sombra não exista mais, é simplesmente o que barrou a Luz, ou

seja, a alma.
Enquanto a alma existir, voltada para a matéria, ou voltada para o Espírito, há prosseguimento da

experimentação.
Há, em um caso, consciência de uma Projeção da Luz, A FONTE, e no outro caso, ausência desta consciência.

Mas enquanto esta interface existir, não pode ali ter Dissolução na Luz.
Pode ali ter consciência da Luz e, portanto, o que é chamado de Despertar, mas não pode ali haver Liberação.

***

Estar Liberado é então não mais ser afetado por uma Sombra projetada, nem pelo que cria a Sombra
projetada.

É sair da identidade, sair da forma, sair de toda distância, encontrar-se, portanto, no coração do Coração (ou
centro do Centro), aí, onde não existe mais interferência, opacidade, obstáculo.

***

Através deste exemplo, extremamente específico, encontra-se, de maneira metafórica, o processo final da
Liberação tendo, portanto, consistido em fazê-los ver a Sombra, em tomar consciência do que obstruía e

produzia a Sombra, em retorná-los para a Luz.
E aceitar, como meta, que a Luz não esteja distante, e que não exista, tampouco, a tela: que a tela, e o que

obstruía, eram apenas, em última análise, uma anomalia de percepção.
Essas anomalias de percepção têm as suas próprias regras, denominadas: ação/reação, dualidade,

sofrimento, bem e mal.
Elas se aplicam, essas regras, em meio a um contexto onde a Luz foi desviada.

A tal ponto que, do ponto de vista de vocês, o ‘buraco negro’ é o desaparecimento da matéria e da consciência.

***

Mudar de ponto de vista, ou de olhar, segundo os princípios de BIDI, Investigação e Refutação, tem-nos, ou
levado a um desengajar, ou a uma resistência.

Tanto um, como o outro, apenas fazem ser as testemunhas da sua própria localização.
Tudo isso é fundamentado no princípio de que as condições da Luz Fonte, de que as condições do que barrou

a Luz, e que cria a Sombra carregada, sejam fixadas, de uma vez por todas, sobre este mundo.
Ora (e isso lhes foi expresso por diversas vozes, outras que não a minha, porque o meu objetivo não é o

efêmero, mas, sim, o Eterno do que vocês São), chega um momento em que o alinhamento com a Luz, e então
a penetração da Luz, torna-se tal, que mesmo o que obstruía não pode mais obstruir, levando, portanto, ao

desaparecimento da Sombra carregada.
Isso é, muito exatamente, de maneira figurada, o que vão reproduzir as circunstâncias (Celestes e Terrestres,

Cósmicas e Galácticas) que se desenrolam, neste momento.
Daí onde vocês se colocam, simplesmente, observá-lo: sem lutar, sem se opor, sem se contrariar.



E para isso, eu lhes comuniquei os diferentes Yogas, que lhes dão as ferramentas permitindo, ao mesmo
tempo, não mais ser subjugado pela Sombra carregada, nem mesmo pelo que obstrui e cria a Sombra

carregada.

***

A Luz propicia viver, cada vez mais, estados que foram descritos para vocês, desde pouco tempo (pelo
Comandante, por outros Anciãos e pelas Estrelas).

O meu objetivo não é esse (já que isso foi perfeitamente cumprido por outros que não eu), mas, sim, fornecer-
lhes elementos, não de compreensão, mas da própria identificação do que se desenrola.

Quaisquer que sejam as palavras empregadas (Infinita Presença, Absoluto, Choque da humanidade, ou
Choque pessoal), todas elas vão no mesmo sentido: permitir-lhes colocar-se, realmente, onde vocês São, e

não onde vocês creem ser.

***

Da atratividade das Sombras projetadas na tela, da atratividade do que obstrui a Luz e cria a Sombra, da própria
atratividade da compreensão desses mecanismos, decorre a capacidade para Dissolução na Luz, ou não.

O medo está presente na Sombra carregada, no que obstrui a Luz e cria a Sombra carregada, como no que é
visto como uma Fonte afastada.

Não há, logicamente, de maneira alguma, daí onde vocês estão, como poder esperar vencer este medo.
Há apenas (e como eu já expliquei sobre o meu próprio caminho) durante a entrega total que ocorre a

Liberação.
Isso não é passível de sobreposição ao que vocês poderiam nomear um fim da vida, ou a morte (no sentido
em que todos nós a vivemos, quando estamos encarnados), mas, sim, um processo radicalmente diferente.
Visto que, quando há esta entrega, o que se revela então, além da Sombra carregada, do que cria a Sombra

carregada, da Fonte de Luz, do Projetor e da tela, é o estado da Paz Suprema, que nada pode vir alterar.
Mas o estado da Paz Suprema não pode ser compreendido em uma das partes, ele é o conjunto das partes, e

a superação das partes.

***

A Dissolução na Luz é então, de algum modo, uma identificação total à Luz, e o que subtende a Luz.
Realizar isso é bem (como isso foi enunciado desde muito tempo) uma entrega ou um Abandono.

Eu os remeto, para isso, à minha vivência, que eu narrei a vocês (ndr: sua intervenção de 19 de novembro de
2011) (4).

É quando há uma forma de angústia que submerge (esta submersão, que está ligada ao próprio sentimento de
desaparecer, ao próprio sentimento de aniquilação, em sua última subtração), que pode ocorrer a Liberação.
É quando, realmente, nos apercebemos (onde estivermos situados na cadeia lógica de projeções) de que
nada pode ser mantido, e de que mesmo o fato de manter o que quer que seja confina em uma ilusão, e

confina em um erro de percepção.

***

O Choque da Humanidade é o Realinhamento (retificado e perfeitamente ordenado) com a Luz que faz
efetivamente desaparecer a Sombra, e o que obstrui a Luz, e criando a Sombra: o corpo e a alma.

Até certo ponto, nós podemos dizer que cada Irmão e Irmã têm a sua própria Sombra, a sua própria tela que
faz Sombra, o seu próprio cenário, a sua própria Luz.

Mas há um momento do Encontro: é o momento em que cada individualidade (ou cada personalidade) sai do
seu esquema que lhe é próprio, e se inscreve em um esquema coletivo.

É, muito exatamente, isso no que vocês entraram em cheio.
Pouco importa os nomes.

No oriente, teríamos dito: a Passagem do Kali Yuga para o Satya Yuga (ndr: da “idade sombria” para a “idade
do ouro”).

Se nós chamamos isso de idades, é, evidentemente, que não existe qualquer solução de continuidade de uma
idade à outra.

Há, então, uma descontinuidade ou, se vocês preferirem, uma ruptura.
Sem esta ruptura não poderia ali haver ação coletiva.

É muito exatamente, doravante, o que está aí, para vocês, sobre a Terra, como para nós, ao redor do Sol.



***

Dito à minha maneira, é então isso, o mecanismo de Dissolução na Luz.
Quanto mais for fácil de não se opor, quanto mais for fácil, não de rejeitar o que existe, mas, sim, de vê-lo, mais

haverá aumento da capacidade para Dissolução na Luz.
 Qualquer que seja a modificação (e eu tomaria esta imagem) da alimentação atual dos diferentes Projetores, a

modificação da alimentação concerne ao conjunto dos Projetores, e ao conjunto das projeções.
É o momento, portanto, de sincronia, o que vocês poderiam chamar de Porta Estreita ou de ponto crucial

interdimensional.
E é muito exatamente o que se aplica.

***

Todos os preparativos (como isso foi reiterado) foram realizados.
Tudo o que podia ser trazido, foi trazido.

O que atua, ainda, nas Sombras carregadas que desviaram vocês, o que atua, ainda, no que barra a Luz, para
produzir a Sombra carregada, a alma, vive, em vocês, os seus últimos Impulsos.

Não de mudança exterior, mas, sim, Interior.
Como uma revisão, ou uma análise, dos prós e contras.

Esse mecanismo individual é também um mecanismo que se torna coletivo e global.

***

No final (final que não é conhecido, embora mais do que iminente), ver-se-á um resultado.
Este resultado é o desaparecimento da Sombra carregada, e o desaparecimento de parte do que obstruía a

Luz, e que criava a Sombra carregada.
A alma, algumas almas, não finalizou a Última Passagem.

O resultado será, sempre, o desaparecimento da Sombra carregada, a reconexão e o reconhecimento da Luz,
levando a uma Dissolução do que obstruía, permanente ou não permanentemente, segundo a Liberdade de

querer recriar, ou não, experiências.
Eu os lembro de que a Infinita Presença e o Absoluto não são, em momento algum, experiências, mesmo se

todas as experiências forem possíveis.
Tudo decorre, e tudo irá decorrer, da sua própria Vibração, e do que foi denominado o estado dos seus Quatro

Pilares do Coração, e de absolutamente nada mais.

***

Há, evidentemente, um princípio de vasos comunicantes, entre o que foi chamado de apegos e resistências.
Isso deve ser visto, como disse SRI AUROBINDO.

O que atua, e o que vai atuar (pela Dissolução da luz na Luz), é a observação concreta da capacidade para a
Transparência, ou da capacidade para a resistência.

Em um caso como no outro, ninguém poderá fingir ignorar o Retorno da Luz.

***

Está aí (ainda uma vez, à minha maneira) o que se desenrola.
Se nós tivermos tempo, e se houver, em vocês, interrogações em relação a esse processo de Dissolução e de

Luz, eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o papel da alma?

A alma é um intermediário.



A alma, enquanto vocês estiverem na personalidade, pode ser considerada como um objetivo.
Existem leis da alma, mas as leis da alma são leis de confinamento.

A alma é uma interface, ela não é uma finalidade.
A alma está ligada à manifestação em meio a esta matriz.

A alma deve ser queimada pela Luz: é a destruição do corpo causal, permitindo a Liberação.
Isso é comum, eu diria, na maior parte dos ensinamentos ditos espirituais.

Simplesmente, alguns fizeram da alma uma finalidade, e não mais um intermediário.
O problema da alma, mesmo invisível, é que ela mantém o princípio de causalidade.

A Absoluta Presença, ou a Infinita Presença, é então a Liberação kármica, individual, obtida pela Passagem da
Garganta e pela Última Reversão da Ressurreição, favorecida pelo Impulso Metatrônico, pelo Manto Azul da

Graça.
Quando o envelope da alma (ou corpo causal) é queimado, na totalidade, então, igualmente, a Onda da Vida

terminou o seu caminho.
A alma é uma coloração, uma tonalidade, mas ela não é a Totalidade.

Aquele que está apegado à sua pessoa, ou à sua alma, tem a Liberdade a mais total.
Mas a alma não é o Espírito, a alma não é o Absoluto.

***

Pergunta: se não reagirmos mais a nada, podemos conhecer, desta forma, o nosso destino?

Não mais reagir a nada, esperando conhecer um futuro, estritamente de nada serve.
Isso mantém uma projeção, uma curiosidade, e o mental.

Permanecer Tranquilo, como eu o defini (ndr: ver especialmente sua intervenção de 02 de julho de 2012 (5)),
não é simplesmente uma questão de não reação.

Permanecer Tranquilo e viver a Paz, é o mais importante.
Não, definir um destino: um destino apenas é visto, como tal, pela personalidade.

***

Pergunta: só o Abandono à Luz permite certificar-se de que a alma não seja mais um obstáculo?

Não, o Abandono à Luz faz tomar consciência, à alma, da Luz.
Somente o Abandono do Si dissolve a alma.

***

Pergunta: qual é a diferença entre não reagir aos acontecimentos e permanecer Tranquilo?

Permanecer Tranquilo é uma atitude Interior que não tem o que fazer do menor acontecimento externo.
É um estado da Consciência.

Considerar a reação ou a não reação, é uma atitude da pessoa ou da alma, mas, em caso algum, o acesso da
Consciência à Infinita Presença.

A questão não é colocada assim: aquele que está estabelecido na Infinita Presença, ou que está estabelecido
além de todo estado, no Absoluto com forma, não se coloca esse tipo de questão.

Colocar-se esse tipo de questão mantém a ilusão da pessoa.
Isso jamais será qualquer melhoria, mas, sim, uma transcendência direta, vivenciada no momento específico,

traduzindo o próprio Abandono do Si.
Enquanto se colocar a questão do Abandono do Si, ele não pode ser vivenciado.

A capitulação (o que foi descrito durante o meu testemunho referente à minha última vida) poderia ser
assimilada a uma angústia, a angústia do desaparecimento e da aniquilação.

É aceitando render-se a isso que se estabelece a Tranquilidade, de forma nenhuma antes disso.
Isso foi ilustrado, por alguns de vocês, quando a Onda da Vida, subindo desde o solo e o Núcleo Cristalino,

pelas suas pernas, até os dois primeiros chakras, encontrou, muito precisamente, esse mecanismo.
Permanecer Tranquilo não é uma atitude do mental, ou uma decisão intelectual, ainda menos uma decisão da

pessoa.
É já, a tomada de distância em relação à Sombra projetada na tela, e do que cria a tela que projeta a Sombra,



que leva à Tranquilidade.

***

Pergunta: como atingir isso, enquanto nos dizem, ao mesmo tempo, para permanecer no mundo, para
trabalhar nas ocupações?

Se vocês não estiverem no mundo, sobre este mundo, vocês não podem justamente, de nenhum modo, Ser
Absoluto com forma.

Porque, retirar-se do mundo, é uma reação.
Acreditar que é preciso estar em uma gruta, em um monastério, em um ashram, ou em qualquer outro tipo de

templo, é um erro da pessoa.
A mudança de olhar não tem o que fazer das suas mudanças de circunstâncias de vida.

Guardadas as devidas proporções, é como se você me perguntasse como morrer sem morrer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Amor.
UM AMIGO saúda vocês, até logo.

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

1 – VELGAN (27.11.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/velgan-comandante-em-chefe-da

*

2 – SRI AUROBINDO (23.09.2012)
(tradução em andamento)

*

3 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

4 – UM AMIGO (19.11.2011)
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*

5 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
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Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, Bidi está com vocês.
 
Eu os saúdo, e vamos prosseguir, se quiserem, nossas discussões.
Então, eu escuto o que vocês têm a submeter-me, a perguntar-me.
 
Questão: sendo Absoluto sem forma, na a-consciência, como vocês podem comunicar-se
conosco através desse canal?
Isso eu já disse.
É um princípio que corresponde a algo que poderia assemelhar-se ao que vocês poderiam nomear,
daí onde vocês estão, um mecanismo de Ultratemporalidade.
Existem conexões possíveis que escapam, de algum modo, da curva do espaço-tempo, que permite
escapar da ilusão da pessoa, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa que se comunica a partir desse
espaço-tempo específico, esse tempo aqui.
 
A problemática é que você considera, como sempre, que a linearidade seja inexorável, que a
localização (em uma pessoa, em um assunto), seja inexorável.
Isso concerne apenas à consciência, quer ela seja limitada, separada ou Unificada.
 
Você tenta representar-se mecanismos de funcionamento que não têm curso, além de certo limite,
esse limite que é assimilável à Infinita Presença.
Não há, portanto, nem linearidade, nem localização, qualquer mecanismo (no sentido em que você
quereria entendê-lo), concernente à possibilidade de um Absoluto sem forma (e, portanto, para além
de toda pessoa e de toda identidade), de exprimir-se no limitado.
 
Mas o Absoluto está bem além do Ser, está bem além do não Ser.
O Absoluto contém tanto a FONTE, como a a-consciência, limitada ou não limitada, a
manifestação e a não manifestação.
No Absoluto, o tempo, o espaço, a linearidade não existem.
 
Só a percepção de sua própria consciência, limita-o nas possibilidades, tanto de compreensão,
como de experiência desse mecanismo.
Mas não se trata de uma entidade que exista, de algum modo, em um espaço ou uma
Dimensão, que venha exprimir-se para além das pessoas, para uma pessoa a outra pessoa.
Isso não funciona assim.
 
Questão: quando se está nos braços do Pai, com o Amor do Pai, aonde ir?
Você já viu os braços do Pai?
Qual forma de representação pode existir através dessas palavras, se não é a existência de uma
limitação?
Parar nos braços do Pai, parar na Fusão na Luz, é ainda um ato da consciência e um estado
da consciência.
O Absoluto não se importa com isso.
 
Obviamente, você é livre para repousar no que você concebe ou chama os braços do Pai.
O que é que o Pai e o que é que os braços do Pai vem fazer aí, se não é uma crença ou uma
metáfora, exprimida por seu cérebro?
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Se se trata de um sujeito, mostre-o a mim.
Se se trata de um objeto ou de uma parte desse sujeito, descreva-o a mim.
 
Você seria, efetivamente, incapaz disso, demonstrando-se, com isso, que o que você chama os
braços do Pai é ou um ideal, ou uma sensação, ou uma percepção.
Mas, necessariamente, limitada.
 
Você subtende com isso que há um objetivo a atingir, separado e exterior a você, nomeado o Pai.
Mostre-o a mim. 
Descreva-o a mim.
 
Questão: estar nos braços do Pai pode ser o Filho, mas isso releva, então, da dualidade.
Mas o Absoluto nada tem a ver com a dualidade, nem com a Unidade.
O Pai e o Filho são dois.
Eles têm necessidade de um terceiro termo para, novamente, ser um.
Onde está o terceiro termo?
Descreva-me.
Você o viu?
 
Questão: o terceiro termo é o Amor.
O Amor é o que sustenta a manifestação.
Toda manifestação é um ato de Amor.
Toda manifestação é uma separação.
 
Considerar que há um Pai, um Filho, o Amor, uma identidade ou uma Fusão entre o Pai, o Filho, pelo
Amor, é uma Fusão com a FONTE.
Isso pode confinar a auto-observação do contentamento, reencontrado no último Samadhi, mas isso
não é, em nada, Absoluto.
 
Enquanto existe uma vontade de sensação, de representação, de identificação, de personalização,
não há Absoluto, mesmo se ele seja um ideal.
Enquanto há separação, mesmo sustentada pelo Amor, há manifestação em um tempo, em um
espaço dados.
 
O que eu quero pôr em revelo é que é extremamente perigoso dar denominações não
vividas por si mesmo, mas que representam, de algum modo, um ideal projetado.
 
Enquanto há identificação de um Pai, de uma FONTE, há uma distância.
A distância vem da identificação, quer ela seja a sua pessoa que projeta um ideal sobre outra
pessoa, que tem para você carga emocional ou protetora.
 
Enquanto esse gênero de diligência não é parado (pelo questionamento, pela refutação), há uma
aceitação, por convenção, de expressões desse gênero.
Então, quer você o nomeie o Pai, Brahma, Vishnou, qualquer que seja a denominação, assim
que há denominação, há ideação, projeção, separação.
 
O Absoluto não é, de maneira alguma, concernido por esses jogos de manifestação, porque é,
justamente, no estado de a-consciência (quando não existe mais manifestação, mundo,
identidade, representação, ideal, objetivo), que você é Absoluto.
 
Agora, é claro, cada um de vocês é livre para contemplar-se em uma forma, para aderir a outra
forma ou a outro ideal, mas, enquanto isso existe, o Absoluto não pode Ser ou não Ser.
O Absoluto não é isso.
 
Questão: vertigens ligadas à Onda de Vida assinalam a subida dela ao Bindu?
Quem pôs essa afirmação?
 
A vertigem, qualquer que seja, não pode ser, em caso algum, um testemunho fiável da subida da
Onda de Vida, porque quando a Onda de Vida (ou o néctar dos Deuses), está instalada,
inteiramente, a consciência não pode mais ser identificada a qualquer corpo que seja,
quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações (podem haver múltiplos deles), o
Absoluto não é concernido por isso.
 
A vertigem não é o testemunho da Onda de Vida.
O único testemunho fiável é que, quando a Onda de Vida lançou-se e atravessou o conjunto desses



sacos (de alimento, como mental), então, a consciência torna-se, primeiro, Livre, na Última
Presença ou na Existência.
E em seguida, ela se estabelece para além de todos os sacos, para além de todos os mundos e de
todas as Dimensões, aí, onde nada pode ser dito.
 
Mas qualquer que seja o sintoma concernente a qualquer parte do saco, o Absoluto, em nada, é
concernido por isso.
Como vocês viveram existem muito numerosas manifestações que são a resultante de um
reencontro entre o que é limitado e confinado, o saco mental e o saco de alimento, com (se posso
dizê-lo assim), uma parte de vocês que não é limitada.
 
Desse reencontro resulta o que foi nomeada a Consciência Vibração ou Luz Vibral.
Mas há, ainda, naquele momento, uma distância entre a Luz Vibral e vocês, porque, justamente,
vocês a percebem.
A percepção é ligada, justamente, à presença dos dois: do reencontro entre o saco ilusório (de
alimento e mental) e o saco que serve de veículo, de acordo com uma determinada Dimensão.
 
A reapropriação do «Eu Sou», liga a consciência Ilimitada à consciência limitada, mas
nenhuma dessas duas consciências é Absoluta.
Nenhum sintoma concernente à consciência (ou ao saco de alimento ou mental) é concernido pelo
Absoluto.
O Absoluto com forma é um mecanismo além de tudo o que pode ser descrito.
Aquele que ali está não tem necessidade de nada, porque ele ali está, para além de todo Ser e de
todo não Ser.
 
Questão: pode haver, conjuntamente, uma subida da Onda de Vida e uma descida do Manto
Azul da Graça?
Isso é muito possível.
Muitas manifestações ligadas à Luz Vibral podem impactar o saco de alimento e o saco mental.
 
O conjunto do que lhes foi descrito (em especial pelos Anciões e as Estrelas), pode encontrar-se
ativo, em tempos sucessivos, ou ao mesmo tempo, de acordo com o olho da consciência.
 
Esses testemunhos, inscritos no saco de alimento e no saco mental, são marcadores, mas
enquanto vocês conservam esses marcadores, o Absoluto não pode ser estabelecido.
 
Questão: qual é a diferença entre o Corpo de Estado de Ser e o Corpo Etéreo?
O Corpo Etérico é a primeira estrutura sutil, ilusória, ultrapassando o saco de comida. Este
Etérico é amputado, uma vez que ele não tem a consciência e a capacidade para ir além de certos
limites.
O Corpo de Estado de Ser é uma forma plástica, móvel, não identificável, não fixada no seio de
uma forma precisa, que serve de veículo no conjunto dos estratos intermediários, nomeados
Dimensões.
A interação desta forma móvel com o Corpo Etérico traduz, de algum modo, uma junção entre dois
níveis ilusórios de realidade. O Absoluto, guardadas as devidas proporções, poderia representar, de
algum modo, um suporte não limitado e não limitante das formas plásticas e móveis de todas as
Dimensões.
 
Questão: quando se sente um buraco negro no chacra do Coração, em todo o peito, é
preciso refutá-lo ou cair dentro?
Seria preciso, primeiro, que você me dissesse o que você chama um buraco negro.
Qual é sua representação disso?
Sua percepção?
  
Questão: um turbilhão, um pouco como os buracos negros de estrelas.
Você já foi ali?
O Absoluto não pode ser definido por qualquer percepção.
Toda percepção pertence a uma experiência.
 
Existem, de algum modo, espaços mais localizados, que podem ser preliminares à passagem nesse
não estado, que não é uma passagem, que é o Absoluto.
 
Estes diferentes testemunhos, não do estado Absoluto, mas que possam indicar uma forma de
preparação a esse estado além de todo estado, podem ser representados por uma percepção (quer



essa percepção concirna ao Coração, aos artelhos, às costas em todas as suas partes), mas como
eu disse tudo isso é apenas o espetáculo.
 
Enquanto você permanece na observação (mesmo de mecanismos os mais sutis), acompanhada,
mesmo, da Alegria a mais intensa, há percepção, há manifestação, e o Absoluto não pode ser,
porque para que haja percepção e observação, é preciso que haja um observador.
 
Se há um observador é que há, ainda, um teatro.
É o observador que deve desaparecer, também.
Portanto, quer isso seja um buraco negro, quer seja um Fogo, quer seja uma Luz, qualquer que seja
a percepção, ela pode ser, certamente, o testemunho indireto, de um sentido, de um caminho, de
uma direção.
 
Mas, enquanto há caminho ou direção, o Absoluto não está aí.
Enquanto ele sempre esteve aí.
O único obstáculo será, sempre, a pessoa em seu confinamento, em suas limitações ou, ainda, nos
mecanismos da Supraconsciência ou Supramental.
Tudo isso são apenas agitações que fazem crer à própria consciência que ela se dirige para um
objetivo.
 
O Absoluto não é um objetivo.
Ele é o que vocês São, que jamais se moveu, que está presente em todo ponto e em todo
centro, que jamais se manifestou, que jamais se identificou, nem mesmo projetou.
 
O único obstáculo para o Absoluto é vocês mesmos, através da identidade, através da
projeção, através de um ideal.
Enquanto a pessoa crê ter algo, ela é um obstáculo ao Absoluto.
Lembrem-se: tudo ao que vocês se têm, tem a vocês.
 
E eu não falo de relações e de interações, eu falo de sua própria consciência.
 
Questão: tenho a impressão de que o buraco negro deve levar ao ponto zero.
Mas tudo isso são conceitos, são ideias, são projeções.
Mesmo se fosse exato e perfeitamente exato, segundo seu ponto de vista, a problemática não é ter
visto exato ou não exato, mas parar de ver, esquecer-se de si mesmo, desaparecer.
 
Se você quer conhecer o Tudo, então, seja Nada.
 
Enquanto ainda existe a expressão de uma representação mental, quer você chame a isso o tempo
zero ou que você me dê a equação disso, nada mudará.
Só o Absoluto muda o Tudo.
 
E Ser Absoluto, apenas pode estar presente se você desaparece.
Assim que há observação, descrição, comparação, você pode estar certo de que é apenas o
mental, porque a vivência do Absoluto não se obstrui de qualquer descrição e não pode ser descrita.
 
Toda justificação, toda imagem e toda percepção, é apenas um obstáculo ao que você é.
Eu o convido a reler o que concerne ao teatro.
 
Toda representação mental, toda identificação, toda analogia (mesmo a mais adequada e a mais
justificada) é, e representará sempre e em definitivo, apenas um obstáculo para o que você é.
 
Tente apreender o que é sempre o jogo da consciência, quer seja na observação de uma
paisagem, seja na vivência da paisagem, ao nível Vibratório, tudo isso representa apenas
projeções, exteriorizações, seja na consciência limitada ou Ilimitada.
 
Não é, jamais, uma sucessão de experiências, uma sucessão de observações.
Não é, jamais, o fato de crer percorrer um caminho, que libera do caminho.
Só o «Eu Sou», só o «Eu Sou Um» pode ser uma preliminar, mas a preliminar não é nem
indispensável, nem obrigatória, nem o testemunho de qualquer progresso.
 
Isso pode, no máximo, representar um impulso para ir mais longe, uma vez que não há mais longe,
ou seja, parar de ver um caminho e de crer que há um caminho qualquer.
 
A evolução concerne apenas à pessoa e à personalidade, mas, jamais, a personalidade



encontrará saída enquanto ela existe.
 
Questão: na ilustração da peça de teatro, onde se situam a alma e o Espírito?
A personalidade é aquela que atua na cena, a alma seria o observador que se crê o destinatário do
que é observado e de um princípio alterado e de qualquer evolução, de qualquer melhoria.
O Espírito é o conjunto do teatro.
 
O Absoluto é o momento no qual não há mais teatro.
Enquanto você crê ser tributário, dependente de uma alma, você está confinado. 
Enquanto existe um observador, há uma infinidade de experiências que não podem, jamais, tomar
fim.
Ora, enquanto a experiência não toma fim, o Absoluto não pode ser vivido nem visto.
A alma é um intermediário.
O Espírito é um veículo.
Tudo isso é apenas efêmero.
 
Enquanto há vontade (ou ideia) concernente a um corpo, a uma alma e a um Espírito, há limitação.
A consciência religada à observação é, sempre, tributária de uma condição.
Enquanto há uma condição, não há Absoluto.
 
Questão: o que é da relação entre Espírito e Última Presença?
Do mesmo modo que a alma pode estar voltada para a matéria, para a materialidade ou para o
Espírito, o Espírito, do mesmo modo, pode estar voltado, mesmo se a palavra não seja adaptada,
orientado para a alma ou orientado para as primícias do Absoluto.
 
Quando da orientação para as primícias do Absoluto, isso é a Infinita Presença ou Última Presença.
A Presença (ou o «Eu Sou», como o «Eu Sou Um») traduz, de algum modo, a reunificação das três
partes distintas e ilusórias: corpo, alma, Espírito.
 
Questão: a Dissolução é ser Tudo, Nada, ou os dois ao mesmo tempo?
Tudo depende do ponto de vista no qual você se coloca, de onde você está, inscrito em uma forma,
em uma consciência.
É preciso ser Nada para ser Tudo: Nada aqui, insignificante, no sentido, não de uma
desvalorização, mas de uma clara consciência da ilusão e do efêmero.
 
A Dissolução, de seu ponto de vista e de onde você está é, necessariamente, o fato de ser Nada.
Você é Nada, a partir do instante em que tenha rejeitado, como desprovido de sentido, tudo o que é
ilusório, tudo o que faz apenas passar.
Um pensamento passa.
Você não é seus pensamentos.
Sua vida, mesmo, passa.
Você não é sua vida.
 
Assim, portanto, o mecanismo da Dissolução é bem mais do que a ausência de separação (como
isso é vivido na Fusão), mas bem mais, um mecanismo que eu qualificaria de aceitação, pós-
refutação da ilusão.
 
É ter, realmente, mudado de ponto de vista para ver, realmente, as coisas além dos sentidos, além
das ideias e dos pensamentos, pelo que elas são, verdadeiramente.
De onde eu estou, de meu ponto de vista, eu posso ser toda forma, toda Dimensão, toda
identificação, como ausência total de identificação ou de identidade.
 
Mas não existe qualquer meio para a sua consciência, como para seu cérebro, de tentar
compreender o que isso é, ou de considerar qualquer mecanismo que conduz o princípio do
questionamento, da investigação, da refutação, que permita ver claramente.
 
A partir do instante que você tenha visto claramente, o sentido de identidade em uma pessoa
diminui, até desaparecer.
 
Questão: em um estado meditativo, ouvir a consciência como dizer: «hei, estou perdida», a
que isso pode corresponder?
A consciência que o diz.
Quando a consciência não pode mais observar, o que é que resta a ela?
Admitir-se perdida.
 



Não há nem despertar, nem pensamentos, nem sono, nem corpo, nem mundo.
Isso significa que está estabelecendo-se o Centro de todo centro, presente a todo ponto.
É justamente o que precede a a-consciência, o não Ser.
 
O Ser é ligado à percepção, ao sentido de uma identidade.
Assim que a consciência diz-se perdida, ela não tem mais elemento para localizar-se ou identificar-
se.
Atrás disso, se posso dizê-lo assim, está o Absoluto.
 
Questão: você diz que não convém refutar uma emoção, mas sua manifestação no mental.
Poderia desenvolver sobre isso?
Não é exatamente o que eu disse.
Uma emoção está aí.
Ela traduz uma reação em relação a uma história, em relação a um evento vivido, que requer uma
reação da pessoa.
Ver a emoção é, já, uma primeira etapa, em geral, fácil.
Não é porque vocês vão refutar cóleras, que se manifestam sem parar, que essas cóleras
vão desparecer.
Nem aceitando-as, nem recusando-as, nem refutando-as.
 
Não é mais tempo, por outro lado, no que vocês vivem, onde quer que estejam, de passar esse
tempo a atuar, ainda, muito tempo no observador.
O conjunto do que foi vivido deveria, pelo menos, permitir-lhes não mais ser aquele que atua na
cena do teatro, mas no mínimo, o espectador ou o observador da peça.
Isso permite, já, uma mudança de ponto de vista, que não é mais aquele do ator, mas aquele do
espectador ou do observador.
 
O observador ou o espectador pode viver, sentir ou traduzir uma emoção em relação com o
que acontece no jogo do ator, mas em momento algum, o observador toma-se pelo ator.
É isso, a mudança de ponto de vista.
 
Nessa mudança de ponto de vista, concernente às emoções, o observador pode sentir e viver as
emoções, por simpatia ou antipatia, por ressonância, se você prefere.
É, portanto, uma emoção que é observada a partir do observador, ou seja, a partir do mental.
É, portanto, mais fácil ver as emoções desenrolar-se a partir do observador e do «Eu Sou», ao
invés do que do ponto de vista do ator.
 
O ator desempenha uma emoção, sugere uma emoção, que será (por simpatia, por ressonância, ou
por antipatia) vivida por um processo de embebimento pelo observador.
Mas vem um momento, no qual aquele que observa deve, também, desaparecer.
 
A etapa de hoje: após ter visto, após ter observado, após ter vivido, coloquem-se a questão da
permanência de tudo isso.
Uma emoção aparece e ela desaparece.
Uma reação ou um acompanhamento mental da emoção aparece e nasce em algum lugar, e
desaparece, também.
Nenhum desses elementos, ligados ao desenrolar da peça, ou à observação da peça é
Absoluto.
 
Aí está o modo correto de mudar de ponto de vista e, em definitivo, superar o questionamento, a
refutação e conduzir, de algum modo, ao não movimento, ao não estado, ao não «Eu Sou».
 
Questão: é o mesmo processo a aplicar nas perturbações físicas?
Há um perigo: é de negar a existência do saco e de um de seus sintomas.
Simplesmente, se vocês mudam de ponto de vista, sem negar a falibilidade desse corpo, através
mesmo do aparecimento de uma doença.
Será porque se vocês aceitam não mais ver a doença, ela vai desaparecer?
Não.
 
É preciso estar lúcido de que o que se desenrola nesse saco (mesmo seu fim) não lhes concerne.
Enquanto vocês são parte, vocês inter-reagem com o saco e mantêm, através do sofrimento, a
própria presença do sofrimento, qualquer que seja.
 
A mudança de ponto de vista, sem negar uma doença ou um problema, não é pôr de lado ou
pôr à parte, mas, simplesmente, aceitar que vocês não são concernidos.



Naquele momento, qualquer que seja a manifestação do sofrimento, de sua deficiência,
vocês não são mais afetados.
O sofrimento não pode mais afetar o que vocês São.
 
O sofrimento é uma resistência ligada às forças de confrontação, presentes nesse corpo, nesse
saco, nesse mundo, que é, obviamente, totalmente ausente, assim que não haja mais separação,
para além, portanto, desse mundo.
 
Mudar de ponto de vista, também, em relação a isso, em relação a esse sofrimento, permite,
justamente (sem negar o que está aí), não mais ser afetados por isso, de maneira alguma.
Enquanto vocês se creem tributários de qualquer limite, vocês o são, porque ser tributário
de um limite mostra que a consciência está nesses limites.
 
Mas, como vocês sabem, existe uma consciência não limitada.
É a primeira etapa, mas isso não é tudo.
 
Questão: o ser sem consciência de identidade, existe?
Assim como você, o Absoluto não pode existir.
Existir é, já, limitado.
A vida desenrola-se sem sua intervenção.
Esse saco apareceu um dia, ele partirá um dia.
O que restará dele?
Nada.
 
É você o que desaparece?
É você o que se move?
É você quem observa?
 
Você pode escolher todos os lugares, mas, enquanto você ocupa um lugar, você não é
Absoluto.
Apreendam, efetivamente, o sentido de minhas palavras.
O Absoluto não pode ser definido, localizado, temporizado, ser tributário do que quer que
seja e, sobretudo, não de um início e de um fim.
 
Há sempre um início e um fim para esse saco no qual vocês estão, para os pensamentos, para as
emoções, para as relações, para o que entra e que sai, onde quer que seja, em qualquer atividade
que seja.
Tudo o que pode restar como problemática é, sempre, ligado a um sentido de uma identidade.
Enquanto existe a percepção de uma identidade, enquanto existe a percepção de uma
evolução, vocês não são Livres.
 
O que vocês São, em verdade, é Liberdade.
Sendo o que vocês São, se vocês pretendem procurá-lo, vocês se afastam disso.
 
Assim é a consciência, quer ela seja limitada ou Ilimitada.
Ela não escapa de suas próprias regras, sem consciência, não observação, não Ser, não «eu
Sou».
Mudar sua localização e seu ponto de vista põe fim ao jogo da consciência.
Não há outra possibilidade de sair desse efêmero sem fim, mas que será sempre apenas efêmero.
 
Eliminem tudo o que tem um início e um fim (ou seja, o conjunto do manifestado), e vocês serão
Absolutos.
Essa eliminação não é, eu repito, o fato de negar o que é, mas, bem mais, colocar-se fora do
que nasceu, fora do que interage, fora do que aparece e desaparece.
É isso que vocês São.
 
Tenham a humildade de reconhecer que toda forma de conhecimento nesse mundo é apenas uma
vaidade e uma ignorância.
Não há outra escolha possível para o Absoluto.
 
Questão: a Alegria inefável e o Amor infinito fazem parte do jogo da consciência?
Sim.
O Absoluto é o que permite tudo isso.
Mas ele não é tudo isso: ele é bem mais do que tudo isso.
 



Em definitivo, e para redizer o que eu exprimi em numerosas reprises, aquele que é Absoluto com
forma, sabe-o, instantaneamente, porque ele perde todo o sentido de uma identificação a
esse corpo, a essa pessoa, a esse mundo e a toda consciência.
Aí está a Paz Suprema, e em nenhum outro lugar.
 
Questão: o que aconteceria se todas as consciências se tornassem Absolutas?
Mas vocês o são, todos, já, Absolutos.
Produzir-se-ia exatamente a mesma coisa que se produz quando você dorme.
Não há mais interação com esse mundo.
Esse mundo desaparece.
Ele é, por vezes, substituído pelo que vocês nomeiam o mundo do sonho.
 
Quando todas as consciências que interagem dormem, será que se pode efetuar uma ação?
Não: o mundo desapareceu para todas essas consciências no momento em que elas dormem.
O mundo resulta apenas da interação dos sonhos e de projeções de cada um, aos quais vocês dão
peso, aos quais vocês aderiram, até negar ou desconhecer seu estado real.
É isso que induz a noção de busca, acoplada ao medo.
 
Como o que jamais nasceu, o que não desaparecerá, jamais, pode ter medo?
Isso lhes mostra, justamente, que quando vocês ignoram, que vocês São, vocês procuram, vocês
creem procurar, vocês creem sofrer.
Aquele que para todos esses movimentos, todas essas manifestações (saindo desse saco mental,
como desse saco de alimento, como de toda consciência), percebe o que ele é.
 
Ele é Liberado.
Ele é o Conhecimento.
Todo o resto são apenas projeções.
 
Aquele que é Jnani não pode colocar-se a mínima questão sobre o sentido de sua identidade, sobre
o sentido de qualquer sofrimento, de qualquer mundo.
Ele É, ele ali está, mas ele não é concernido.
Isso não quer dizer que ele renunciou ao mundo, ele deixa esse mundo pelo que ele é, ele deixa
esse saco de alimento nutrir-se, ele deixa esse saco mental interagir, ele deixa o espectador olhar,
ele deixa o ator atuar, mas o fato de não ser mais identificado, muda tudo.
A única Paz está aqui.
Ela não está alhures.
 
Porque quer vocês sejam espectador ou ator, vocês serão sempre afetados, de uma maneira ou de
outra, pelo inicio e o fim do espetáculo e pelo conjunto de interações.
Aquele que é liberado não é mais afetado por isso, mesmo se isso se viva.
 
E aquele que é Absoluto não pode mais duvidar um segundo, nem colocar-se a mínima questão
sobre o «Eu Sou», sobre o limitado e o Ilimitado, sobre o Absoluto.
 
Em resumo, eu poderia dizer que a consciência é o que mascara o Absoluto, mas vocês são
livres de experimentar todas as consciências, mas todas as consciências não serão
Absolutas.
Elas aí estão incluídas, Ser, como não Ser.
 
Ser Absoluto (esse estado além de todo estado) confere Shantinilaya.
Shantinilaya não pode ser afetado por qualquer contingência, tanto desse corpo, como desse
mundo.
 
Certamente, há obrigações à forma, há obrigações à interação dos diferentes sacos, mas isso é
vivido sem qualquer identificação, sem qualquer possibilidade de alterar o Absoluto.
 
Questão: o Planeta Grelha faz parte do sonho? Ele provocaria esse estado de a-consciência
para a humanidade inteira?
O reencontro com a Luz Vibral é o reencontro com o que vocês poderiam nomear o Pai, ou a
Fonte ou o Espírito Santo.
É o reencontro com o Brahman.
Mas Brahman não é Parabrahman.
É simplesmente a reinserção na consciência de sua ilimitação como possibilidade de observação.
 
O Absoluto não pode vir: ele já está aí.



O Absoluto não é algo que venha ao seu encontro: ele já está aí.
O Absoluto não se importa com o Planeta Grelha, com a explosão desse planeta, com sua
alienação, com o desaparecimento de todos os universos, como de toda Dimensão.
 
Portanto, o que vocês nomeiam o Planeta Grelha, não é o Absoluto.
É o reencontro com a FONTE.
 
Questão: quando se está no estado de «ficar Tranquilo», haveria uma técnica outra, que não
de esquecer-se a si mesmo, para colocar a consciência em lugar nenhum?
A consciência apagar-se-á por si mesma.
Ela já se apaga quando você dorme.
 
Fora a consciência do sonho, será que sua consciência tem consciência, se posso dizer, do que
você fazia quando você dormia, fora do sonho?
Não.
 
Assim, portanto, a consciência observa, de onde ela está, o desaparecimento do corpo, dos
pensamentos, das emoções, mas ela está aí, ela observa.
 
Sair do observador é desmascarar o que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que jamais se
manifestou, no sentido em que vocês concebem.
 
A própria ação de querer fazer cessar a observação, é uma reação.
Além do «ficar Tranquilo», quando o conjunto de sinais da consciência, do corpo ou do saco mental,
ou das emoções, ou de funções fisiológicas desaparece, quando a consciência, como foi dito há
pouco, perde-se, então vocês se encontram.
 
Mas querer agir no observador, na meditação, para nada serve.
É preciso deixar a fase, que vocês poderiam chamar de adormecimento ou de despertar pela
manhã, produzir-se.
O mistério, se posso falar assim, está aqui, no instante preciso em que a identidade desaparece no
sono, no adormecimento ou no acordar, quando o sentido da identidade não está ainda presente.
Aí está o que eu nomeei o Basculamento.
 
Questão: a Infinita Presença é também o Absoluto?
Se é a Infinita Presença é, portanto, qualificada.
Tudo o que é qualificado não pode ser Absoluto.
Há ainda um Observador que observa a Infinita Presença.
Portanto, o Absoluto é Absoluto.
 
Ele não é Absoluto ou Última Presença, enquanto há Presença.
Enquanto há «Eu Sou» não há Absoluto, mesmo se o «Eu Sou», como eu disse, possa representar
uma preliminar, mas isso não é uma obrigação.
Portanto a Última Presença nada tem a ver com o Absoluto, mesmo se haja, se posso empregar
essa expressão, lados que se aproximem.
O Absoluto não está no Ser, nem no não Ser.
Assim como o Absoluto não é nem a Unidade, nem a dualidade e nem a não dualidade.
Mas engloba tudo isso e é bem mais.
 
Questão: A que corresponde o fato de acordar à noite sem mais saber nem onde se
encontra, nem quem se é?
Como eu disse, quanto menos você compreende, melhor é.
A desidentificação, a perda do ilusório e do efêmero, induzida pela Luz (o que vocês nomearam o
Planeta Grelha), é já vivido em alguns momentos por vocês.
 
É quando vocês desaparecem, quando não sabem mais quem são, onde estão, em qual mundo
estão, que vocês se aproximam do que vocês sempre foram.
 
Sair de Maya, da ilusão desse mundo, não é propriamente dito, acordar em outra ilusão, mesmo a
mais ampla.
É, justamente, o momento em que você não compreende mais, o momento em que você não sabe
mais, que se produz a aproximação do que você É.
Nesses momentos de desparecimento pontuais, ou no momento do desaparecimento final, há a
possibilidade de restabelecer o que vocês São, no Absoluto.
 



Para o Absoluto que vocês São, não há diferença, nesse tempo que vocês vivem, entre ver
aparecer uma doença fulminante, do que acordar à noite sem mais saber quem vocês são, nem
onde estão.
Se vocês conhecessem um melhor modo de desaparecer da ilusão, então, vocês o teriam adotado.
Mas não há outro.
 
Questão: esses momentos são pontuais e, apesar do fato de que a consciência procure
estabelecer-se nesse estado, ela não consegue.
Mas a consciência não pode conseguir.
A pessoa ainda menos.
É, justamente, o momento em que você é Liberado da pessoa, que você é Livre.
Não é, jamais, uma pessoa que procura a Liberação, ela não pode, jamais, encontrá-la.
 
É, justamente, o que deve desaparecer, para Ser Absoluto.
 
O Absoluto não pode ser uma busca, nem mesmo um esforço, portanto, como você pode ali chegar,
uma vez que não há lugar algum a chegar?
Enquanto você crê que há um caminho ou uma distância, essa crença é efetiva.
 
Eu falei, longamente, da trapaça da espiritualidade, que representa apenas a materialização
da soma de medos, porque como aquele que é Absoluto poderia exprimir o mínimo medo?
O que tem medo é o efêmero, a pessoa, porque ela sabe que desaparecerá e ela gostaria,
efetivamente, de encontrar a Eternidade, mas nenhuma pessoa pode encontrar a Eternidade.
O que resta de sua identidade quando você deixa esse corpo e esse mundo?
Nada.
Então, como o que é efêmero, poderia ali chegar?
É Impossível.
 
É, justamente, na aceitação dessa impossibilidade para a pessoa, que há capitulação definitiva de
toda busca, de toda investigação, de toda procura e de toda ilusão.
Não antes.
 
Questão: é a mesma coisa se se olha em um espelho sem se reconhecer?
Mas você ali vê, no entanto, uma pessoa.
Portanto, não é isso.
O Absoluto não se importa com o espelho, quer ele ali se reconheça ou não, uma vez que,
justamente, o Absoluto é a ausência de qualquer reconhecimento possível.
 
Questão: por que viver experiências de deslocalização e, depois, nada mais?
Como você mesmo disse, são experiências.
Esses estados atingidos são, de algum modo, apenas recompensas, nada mais.
Uma vez que a experiência é vivida, uma vez que o sentido dela é integrado, para que lhe serviria
reproduzi-las?
 
A deslocalização permite dar-se conta de que vocês não são limitados a esse saco de
alimento ou mental.
De que há algo mais.
Isso foi muito bem explicado pelas Estrelas.
 
O objetivo de nossos encontros está bem além de trocar palavras e questões/respostas.
Deslocalizar-se os põem alhures, mas alhures não é o Absoluto.
Não pode haver regressão, não pode haver progressão: há eventualmente experiências.
Há eventualmente estados, mas nem as experiências nem os estados são Absoluto.
 
Questão: na Presença Final porque se desaparece apenas certo tempo?
O que explica que esse tempo seja definido, circunscrito?
Devido à presença de uma forma, que você não é, mas que está aí.
Esse saco tem suas necessidades.
 
Mesmos os Samadhi os mais longos têm um fim, a um dado momento, porque é preciso manter, de
uma maneira ou de outra, esse saco, mesmo se os espaços de manutenção, os intervalos sejam
muito longos, como por exemplo, para algumas Estrelas.
 
O Absoluto com forma não é o Absoluto sem forma e, no entanto, é o mesmo Absoluto.
No primeiro caso a consciência é, ainda, tributária de uma afetação.



No Absoluto sem forma, pode existir uma consciência, mas ela é livre de toda afetação, de todo
limite.
Mas o Absoluto sem forma pode representar o primeiro jogo da Criação, que é a Passagem de
consciência à a-consciência e de a-consciência à consciência, sem dificuldade, sem questão, como
uma evidência.
Mas quando uma forma está presente, aí onde vocês estão, é nessa forma que vocês estão.
Vocês não são essa forma, mas vocês estão aí.
 
Se preferem, o Ser é o Manto do não Ser, como para a cebola, mas vocês não são nem o
envelope da cebola, nem qualquer de suas camadas.
Do mesmo modo, vocês não são nem o Ser, nem o não Ser.
Vocês são o Absoluto que permite o Ser, como o não Ser.
 
Questão: o que vivem as pessoas atingidas da doença de Alzheimer está em relação com
os jogos da consciência, tais como você acaba de descrevê-los?
Mas toda doença, qualquer que seja, é uma expressão da consciência, ela também.
Simplesmente, de seu ponto de vista, aquele que tem problemas específicos, pode parecer-lhes não
ter consciência.
O que quer dizer que simplesmente sua capacidade de ação e de interação com o sonho comum
está alterada, mas ainda há a expressão de uma consciência, totalmente limitada, mesmo alterada.
 
Não pode existir correlação possível entre o Absoluto e qualquer doença.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, Bidi saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.
_______________

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

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.

Eu estou com vocês, e durante este período de tempo que eu vou dividir em três tempos.
Um tempo de Comunhão, livre, sem que qualquer linha de predação possa interferir.

Um segundo tempo onde eu irei expressar algumas palavras a fim de tentar fazê-los penetrar na essência da
transição em andamento.

E um terceiro tempo onde eu irei responder aos seus eventuais questionamentos com relação ao que eu vou
desenvolver.

Instalemo-nos, primeiramente, em um espaço de Comunhão e de Ressonância.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O segundo tempo, em prosseguimento à nossa Comunhão.
Eu vou falar sobre o que, para vocês, representam as ideias, mas sustentadas pela Vibração da nossa

Comunhão, e que terão uma ação, diretamente, nos mecanismos da Ascensão.
Para isso, nós iremos ver como definir, do ponto de vista humano e do nosso ponto de vista, o que pode bem

significar Estar Vivo.
Quer seja do meu lado ou do lado de vocês, vocês definem a vida porque efetivamente vocês vivem,

percebem e sentem: tudo o que escapa ao que pode ser apreendido (pelos sentidos, pelo intelecto e pela
experiência) representa, na melhor das hipóteses, nada, e na pior, o vazio.

Estar Vivo é então, de algum modo, definido segundo o que é perceptível, segundo o que é experimentado, e
segundo o que pode ser, de uma maneira ou de outra, provado, conscientizado e memorizado.

Estar Vivo.
Alguns seres humanos vivenciaram (acidentalmente ou de forma inesperada) mecanismos levando-os a viver

fora desta forma, em outro corpo e em outra forma.
Independentemente da experiência, a irrupção da consciência humana, além do limiar do visível e do

perceptível, reflete-se (de maneira majoritária e importante) pela descoberta de um espaço, de um corpo e de
um tempo, não tendo estritamente nada a ver com o que era visível anteriormente.
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***

Sejam quais forem os qualificativos, todas essas experiências, quando elas são vivenciadas de maneira
positiva (o que é o mais comum), dizem a esses seres humanos que é neste corpo de carne que eles estão

mortos ou, não na vida ou, em todo caso, em uma vida limitada.
A experiência tem revelado não somente a sobrevivência, mas, além disso, a existência de um espaço e de um

tempo, de um outro funcionamento, onde o Amor e a Luz são onipresentes.
A Vida, naquele momento, não pode mais ser descrita do mesmo modo, devido à irrupção de uma nova

realidade no campo da Consciência.
Este vislumbre, do além, do limite visível, para vocês, humanos, é uma irrupção nos mundos suprassensíveis,

tão confinados como o de vocês, nomeados mundo astral ou mundo dos desencarnados.
Alguns seres humanos não param nesse estágio, vão mais longe, tentando, por sua vez, nesta Liberdade nova,

encontrar um limite.
Este limite é vivenciado como tal pela Luz do Amor (que não queima), visível à distância.

Alguns seres humanos, desafiando todos os tabus impostos pela sua crença anterior, pelos seres
encontrados, vão ousar ir além desta Luz, fundir-se ali e aparecer em um outro além onde a Luz não pode mais

ser distinguida enquanto distância ou localização.
O ser humano que jamais vivenciou esse tipo de experiência, não pode ali aderir, pela crença, pela história, ou

pela fé.
Aquele que acede ao mundo astral e que não vai além daí, considera que ele não pode existir além daí, depois

da Luz percebida a uma distância e em uma localização.
O ser humano que ultrapassa a Luz descobre ainda outra coisa.

Aquele que chega a esse estado de experiência irá considerar, inevitavelmente, que o mundo físico e o mundo
astral são apenas ilusões.

E ele somente irá considerar estar Vivo a partir daquele momento.

***

Existem limiares de percepção.
Esses limiares de percepção impedem-nos, daí onde vocês estão (exceto pela ação e pela saída no Estado

de Ser, exceto durante estados vivenciados pela Onda da Vida ou pelo Fogo do Coração, ou ainda pelo
despertar da Kundalini), de viver e de experimentar além do limiar de percepção.

Não existe um limiar de percepção, mas dois limiares de percepção.
O próprio intermediário parecendo mais leve, mais vasto, e de um Amor mais intenso do que é possível

experimentar abaixo do primeiro limiar de percepção.
Esses limiares de percepção foram denominados, há algum tempo, pelo Ancião IRMÃO K, os Véus do

conhecimento e da ignorância.
É também possível (através deste exemplo e através da Vibração) imaginar que o ponto de vista daquele que
está abaixo do primeiro limiar de percepção não pode, em caso algum, corresponder ao daquele que se situa

além do segundo limiar de percepção.

***

O que Vive, não é o que está abaixo do primeiro limiar de percepção.
O que Vive, não é o que está além do primeiro limiar de percepção.

O que Vive, não é, tampouco, somente, o que está além do segundo limiar de percepção.
Seja qual for a experiência, a sua intensidade, o que Vive é o que é os três, ao mesmo tempo, no que lhes

concerne.
No que se refere a nós, nós, Arcanjos, o nosso limar de percepção inferior cessa no que vocês chamam de 3ª

Dimensão Unificada.
O seu território não nos é perceptível, no sentido em que eu acabo de mostrá-lo.

Somente os sinais indiretos, mostrando simplesmente as zonas de Luz e as zonas sem Luz, podem ser
interpretáveis.

Esta interpretação nada tendo a ver com os seus meios de interpretação.

***



Estar Vivo é passar, sucessivamente, os dois limiares de percepção: é ter, de algum modo, percorrido três
espaços, três tempos, três lógicas diferentes.

Cada um envolvendo, à sua maneira, o anterior, mas não o excluindo, em nenhum caso, exceto nas franjas mais
densas situadas abaixo do primeiro limiar de percepção: o seu mundo físico.

Estar Vivo, como isso irá lhes parecer em breve, é não mais estar confinado por qualquer limiar de percepção,
é não mais ser dependente nem de um espaço, nem de um tempo, nem de uma forma, nem de uma mudança.

E, no entanto, é Ser tudo isso ao mesmo tempo.
As experiências, fora daquelas que eu acabo de descrever com relação à sua vivência (sejam quais forem as

manifestações), reproduzem e têm reproduzido, durante um ano, as experiências (múltiplas, possíveis) de
Comunhão, de Fusão e de Dissolução.

Cada uma dessas possibilidades, separadas da outra por um limiar de percepção, do encontro dos Duplos,
instaurou, sobre o seu mundo, o que eu chamaria de Linhas sagradas reproduzindo uma forma de tela matricial

Liberada.
O estabelecimento da Merkabah interdimensional coletiva e das Linhas sagradas, entre as quais se conta
o Antakarana coletivo, permitiu (com a sua contribuição, com aquela da Terra e aquela do conjunto dos

Representantes da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), neste dia, a eliminação total das Linhas de
predação, restituindo-os à sua Eternidade, à sua autonomia, enquanto Filho Ardente do Sol.

Os efeitos materiais aguardados sobre este mundo onde vocês estão, vão se atualizar e se tornar mais
intensos, mais perceptíveis, mais sensíveis, traduzindo-se, paralelamente, pela imersão, na sua realidade mais

densa, dos mecanismos que vocês já experimentaram, dos nossos Mundos no seu mundo.
Este Encontro, individual e coletivo, realizado em vocês como no exterior de vocês, reunificou a Vida, dando

conta e o testemunho da sua Ascensão e Transição.

***

Dos nossos Encontros, dos seus Encontros, irão aumentar a Alegria e a Translação da sua própria consciência,
além de qualquer limiar de percepção, com, a posteriori, o que irá lhes parecer extremamente simples e fácil:

do mesmo modo que, sobre o seu mundo, vocês passam do sono ao acordar, ou do despertar ao sono.
A estabilidade e a tranquilidade da sua consciência, aqui e agora, aí onde vocês estão, irão lhes permitir

verificar o que é Estar Vivo, levando-os a redefinir, a reposicionar, o conjunto das percepções, o conjunto do
que vocês nomeiam “mundo”.

Esse processo realizar-se-á o mais naturalmente possível, a partir do momento em que vocês apreenderem e
viverem o fato de que esta Translação da consciência, esta Transição e esta Ascensão, não dependem, de
forma alguma, de uma ação da sua pessoa, evitando assim qualquer mecanismo de resistência (se não, de

predação).
Estar Vivo começa além das suas experiências, além dos estados da Última Presença, e além do estado que

está além de todo estado: o Absoluto com forma.
Vocês irão descobrir o que significa Estar Vivo, além do seu mundo.

Aí estão, então, as palavras e as Vibrações que eu tinha para transmitir a vocês.
Se, em relação aos elementos que eu nomeei e descrevi, existirem, em vocês, questionamentos, então, eu os

escuto.

***

Pergunta: uma experiência de Amor indizível entra no contexto dos limiares de percepção que você
definiu?

O Amor pode ser indizível, seja qual for o limiar de percepção, mesmo aí onde vocês estão.
É extremamente possível que vocês sejam em grande número tendo vivenciado este Amor indizível.

Independentemente das experiências, elas apenas permanecem experiências, já que, em última análise, vocês
sempre voltam a este mundo.

Só o Absoluto elimina, de imediato, qualquer questionamento, por si só.
Disso que eu falo não é mais somente uma experiência, nem mesmo uma memória, mas é uma realidade que

escapa ao seu tempo.
Dessa maneira, então, as experiências (como esta ou como outras) serão substituídas por um estado que faz

alterar radicalmente o Estar Vivo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Eu vou terminar com essas palavras: o que aconteceu, hoje, permite a reinstalação deste mundo na sua
sacralidade.

Eu evoquei as Linhas sagradas existentes sobre a Terra, na sua Dimensão nova.
O fim da predação autoriza, e permite, e realiza, a Fusão do Coração com a Merkabah interdimensional,

conectando o coração do Coração com o centro do Centro.
A Ascensão está realizada e concluída.

Pela Vibração da nossa Comunhão, eu rendo Graças à Luz, pelo seu acompanhamento na nossa Comunhão
isenta de Linha alterada.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu lhes digo até breve. 

************ 
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, nós fazemos como de costume: eu os escuto, com grande prazer.

***

Pergunta: poderia definir de novo o que é o Antakarana individual e o Antakarana coletivo, e dar os
elementos sobre o seu papel nos tempos a vir?

Mas o Antakarana individual foi explicado em várias ocasiões (já, pelos textos antigos): é o Cordão Celeste, é
uma espécie de Canal de Luz que é representado, por exemplo, pelos chifres da deusa Hathor.

É o que põe em contato, em ressonância, em conexão, na capacidade para comunicação com as outras
Dimensões.

Na mecânica (se pudermos chamar assim) individual, todos vocês têm os elementos que foram desenvolvidos
durante esses anos, que participam, à sua maneira, do estabelecimento desse Veículo Ascensional na carne.

Agora, o Antakarana coletivo: vocês sabem que, além da ilusão da sua pessoa, tudo é UM: vocês São UM, nós
Somos UM, com vocês.

Então, quando vocês são várias centenas, vários milhares, vários milhões, tendo despertado
o Antakarana individual, o que é que acontece?

Isso cria, de algum modo, um Antakarana coletivo.
Este Antakarana coletivo é uma ressonância de Vibrações.

É uma ressonância que (como dizer) é contagiosa.
Assim como vocês contagiavam Ancorando a Luz (já que à medida dos anos vocês foram cada vez mais
numerosos), do mesmo modo, os Irmãos e as Irmãs que são portadores desse Canal Mariano põem à
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disposição, nos Planos multidimensionais, este Canal, que se torna então um Antakarana coletivo para a Terra.
E é através deste retransmissor, que é o Antakarana coletivo da Terra, que cada Irmão e cada Irmã, sobre

este planeta, vai ouvir MARIA quando chegar a hora.

***

Pergunta: quando um Elemento está desequilibrado em nós, é preferível, na natureza, aproximar-se
ou afastar-se?

Então, nem um, nem outro.
Porque, lembrem-se do que disse SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (1)), e que eu já
tinha dito: o local em que vocês estão situados, o lugar em que vocês estão situados (no país, na família, no
trabalho, nos diferentes setores da sua vida), é exatamente o lugar correto para viver o que vocês têm que

viver.
O que é para ser vivido, aqui, sobre este mundo (aí onde vocês ainda estão mais um pouco), não é a mesma
coisa para um Irmão que estaria vivendo na Ásia, para um Irmão que estaria vivendo na América Latina, e para

um Irmão que vive na França.
Naturalmente, o “final” de tudo isso, é a mesma coisa.

Mas os modos de ali aceder são diferentes, pois o teor dos Elementos não é o mesmo dependendo do país,
da cidade, da localidade.

Portanto, é sempre (e como sempre) a Inteligência da Luz que decide: não é uma decisão mental.
Você não vai dizer: disseram-me, é tal Elemento que está deficiente, então é preciso que eu encontre tal

Elemento.
Ou: é tal Elemento que está em excesso, então é preciso que eu encontre tal Elemento que vai completar, de

algum modo.   
Porque as suas decisões mentais (mesmo se vocês tiverem a percepção dos diferentes Triângulos

Elementares que se manifestam, nesse momento, no nível da cabeça), vocês vão constatar, bem depressa,
que há uma espécie de Alquimia que vai ocorrer, e esta Alquimia, ela vai colocar em ressonância Triângulos
Elementares diferentes, durante alguns dias. Portanto, não pode ser definido (por você, como por qualquer

pessoa) o que é melhor.
Isso é o melhor, hoje.

Pode ser que amanhã isso seja diferente, em função da metabolização desses Elementos que o restituem à
sua Integridade (à sua Totalidade, se você preferir).

 Então, é preciso observar.
Mas é sempre, aí também (mesmo para os próprios Cavaleiros), a Inteligência da Luz, em suas diferentes

partes, que vai colocá-lo exatamente ali onde você deve estar.
Ou seja, por exemplo, se você tiver que estar ao lado de uma árvore, que deve cair sobre você para matá-lo,

você vai estar exatamente no local correto para renascer.
Então, você poderia ter a informação, principalmente, para não ficar sob as árvores, naquele dia: não se

preocupe, as árvores irão encontrar outra coisa.
Ninguém pode evitar o destino da Liberação, e do Liberado Vivente.

Um, terá necessidade do Elemento Água: ele vai levar um tsunami na cara.
Para outro, isso será simplesmente estar na banheira, e desaparecer na sua banheira.

Então, querer fugir ou preservar algo da ilusão, nada quer dizer.
Lembrem-se do que Ele disse, CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Então, como disse UM AMIGO: fique Tranquilo, e esqueça o que lhe diz a cabeça (ndr: ver especialmente
sobre este assunto a intervenção de UM AMIGO de 02 de julho de 2012 (2)).

 Nada há para preservar: o que você quiser preservar, vai desaparecer.
Então, siga o que diz, em você, a Vibração do Elemento.

E não dizer, por exemplo: eu sinto a Água, então o que é que isso quer dizer, se eu sinto o Elemento Água?
Isso quer dizer que, para mim, é benéfico ficar à beira da água?

Se você quiser estar na vanguarda, sim, você estará na beira da água para ver a onda chegar.
Agora, se o seu Elemento for o Fogo, o raio poderá encontrá-lo, onde você estiver, mesmo na sua cama.

Portanto, não se preocupe com nada.
O que eu disse, por exemplo, há anos, para preparar algumas coisas (como SÉRÉTI tinha dito), era válido

naquela época.
Pois, naquele momento, e antes das Núpcias Celestes, nós não sabíamos (como dizer) da articulação do que

devia ocorrer, como isso ia acontecer.
Mas, agora, resta tão pouco tempo que a única preparação é manter-se Tranquilo.

Portanto, querer subir no alto de uma montanha por que você ouviu que o nível do mar ia subir 300 metros, isso
de nada serve.



Aquele que agiria assim nada compreendeu do que é a Ascensão: a melhor maneira de perder a Ascensão é
querer escapar do que está previsto para cada um.

Então, como lhes disse UM AMIGO: fiquem Tranquilos.
A melhor coisa a fazer é deixar ser feito o que acontece em vocês. 

Eu especifico: seja o que for que acontecer a vocês.
Imaginem, por exemplo, que você sente a cabeça, o Triângulo do Fogo, há 15 dias, que é muito, muito potente.

Mas, no seu mental, você vai dizer: “então, eu preciso de água”.
Ou então: “eu devo fugir da água”.

Qual é a verdade?
Quem faz esta pergunta? 

O que tem necessidade de ser preservado?
Nenhum efêmero pode ser preservado.

Portanto, a circunstância na qual vocês se encontram, agora, é exatamente aquela que é necessária.
Eu já tinha dito, em relação à mudança de vida, desde o início deste ano, que de nada serviria querer mudar de

região, de profissão, de marido, de mulher, disso, daquilo.
Hoje, isso é muito mais verdadeiro: fiquem Tranquilos, cada vez mais.

Observem, em vocês, o que acontece.
Se houver um apelo para ir aos bosques, se houver um apelo para ir ao Sol, se houver um apelo para ir à beira

da água ou dentro da água, isso irá ocorrer naturalmente.
Vocês não têm de decidir, pois, quando vocês sentirem que o Elemento Água está muito forte: isso quer dizer

que, para vocês, chegou o momento de desaparecer na Água? 
De desaparecer no Fogo, com o planeta- grelha?

Ou de outras maneiras?
O melhor modo de perceber o que é preciso, é permanecer Tranquilo.

Pois o que é preciso, acontece no Interior.
E acontece sempre, como isso foi confirmado por SÉRÉTI, pela Inteligência da Luz, pela Inteligência do Manto

Azul da Graça, pela Inteligência da Onda da Vida: é tudo isso que decide.
E você, se você colocar o seu mental para tomar esses elementos e dizer: “bem, eu vou fazer camping na

beira da praia”, quem disse que essa é a Verdade?
E é isto, se vocês quiserem, a Ação dos Elementos: ela vai se tornar cada vez mais (como dizer) sinérgica,

isso quer dizer que ela vai ocorrer com vários Cavaleiros, ao mesmo tempo.
Vocês têm locais, por exemplo, sobre a Terra, que vivem, neste momento, a Água, e ao mesmo tempo, o

vulcanismo, e ao mesmo tempo, os terremotos.
Então, vejam vocês: o local em que vocês estão está completamente adaptado ao que vocês têm que viver.

E, cada país é portador de um Elemento mais importante, é claro, em função das suas tradições, da sua
história: vocês se banham nessa energia.

E a Onda da Vida, que atravessou o Manto da Terra, o Sol, que chega até vocês, agora, isso deixa-se o quê?
Deixa-se sentir a Ação desses Elementos, em vocês.

O mais importante, seja o que for que fizerem, é manter-se Tranquilo.
Ou seja: ou se estabelecer no Absoluto (se vocês forem Absoluto), ou se colocar na posição do observador,

isto é, gesticular menos.
Fazer, é claro, o que a vida lhes pedir, mas vai chegar um momento em que vocês serão obrigados a escolher,

aí também: o que vocês vão fazer, naquele momento?
Então, o importante em relação aos Elementos é, exatamente, o espaço em que vocês estão, no seu local de

vida, com os seus relacionamentos, com os seus Irmãos e suas Irmãs, com a família, sozinhos: isso é
diferente para cada um.

Então, o que isso significa?
Isso significa que vocês vão refletir e pesar os prós e os contras?

Não.
Deixem os Elementos trabalharem.

Onde vocês estiverem, eles irão encontrá-los, não se preocupem com isso.

***

Pergunta: qual é o Elemento que corresponde à França?

A França é marcada pela Terra e pelo Fogo.
Há um Elemento dominante e um Elemento de apoio.



Vamos tomar outro exemplo, pois é exatamente o inverso: é o Brasil, marcado pelo Fogo, e pela Terra, de
apoio.

Isso dá, vejam vocês, características de povos profundamente diferentes.
Isto não quer dizer que todas as pessoas que estão no Brasil têm a mesma tipologia: há os do Fogo, há os da

Terra, há os da Água.
Então, é a Alquimia, em proporções relativas, da sua constituição Elementar, que interage com a proporção

relativa dos Elementos em tal país. 
Vocês sabem muito bem que, quando vocês viajam, há países que vocês gostam, sem saber por que, e

países em que vocês não se sentem bem.
A principal diferença é que, agora, os Elementos não estão mais (como dizer) limitados ou restritos: eles se

revelam, na totalidade, em vocês e sobre a Terra.
Vamos tomar um outro exemplo que é marcado, dessa vez, pelo Fogo e pela Água, de apoio: são as ilhas do

Pacífico, ali onde há o Cinturão de Fogo do Pacífico.
As consequências, é claro, não são as mesmas segundo os países.

Mas, em meio a um mesmo país, lembrem-se, em um mesmo lugar: “ Um será tomado e o Outro será
deixado”.

Não é uma seleção natural, nem uma seleção por mérito.
São simplesmente as ressonâncias Vibratórias que criam os Canais.

Vocês sabem, nós falamos, vocês talvez se lembrem, dos quatro pontos cardeais da cabeça: os Quatro
Pilares.

Esses Quatro Pilares (que foram reproduzidos com nomes diferentes, no nível do Coração) são os trilhos que
guiam a Merkabah, para se encarnar, na totalidade.

Há quatro, assim como há Quatro Elementos.
Agora, a influência do seu país, ela está presente no local em que vocês estão, mas isso não quer dizer que

todas as pessoas que estão nesse lugar têm o mesmo destino, a mesma finalidade, a mesma vivência a
manifestar. 

Eu dei isso como ilustração.
Então, é claro, há a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, mas, agora, na estrutura corporal,
propriamente falando, observem, a cada dia, durante dois minutos, qual é o Triângulo Elementar que trabalha

em vocês?
Qual é a zona dos Quatro Pilares do Coração que está trabalhando?

Ou é o Coração, ou a Humildade, ou a Simplicidade, ou KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Observem as zonas que estão mais ativas, pois elas vão se tornar cada vez mais ativas.

E vocês sabem instantaneamente o Elemento, nesse dado momento, quem trabalha em vocês.
Alguns dias, é a Terra, em outros, vai ser o Fogo.

Quando vocês tiverem percorrido, no nível da percepção, os Quatro Triângulos Elementares,
a Merkabah poderá traçar o seu caminho, no Interior de vocês, para pousar no Coração, dando muitos sinais.

***

Pergunta: SÉRÉTI nos falou da importância das nossas Linhagens Estelares, ao passo que BIDI nos
leva a refutar tudo o que é forma.

Conhecer as suas Linhagens não contradiz o fato de ser sem forma.
Se as Linhagens se revelarem a você, você tem apenas, simplesmente, que aceitar a informação Vibratória.

Isso é tudo.
Acontece que a ação conjunta dos Elementos, dos Quatro Elementos, mais o Quinto Elemento (quer dizer, o

Éter) é necessária para dar, de algum modo, as direções da Merkabah, no nível dos Pilares.
São pontos de apoio.

Jamais foi pedido para se identificarem com suas Linhagens, não?
Foi dito que era necessário? 
Isso iria me espantar muito.

Então não há nenhuma contradição.
Depois deste tipo de pergunta, eu creio que vocês (realmente, de maneira geral, talvez) compreenderam mal

que a refutação não é ocultar.
A refutação, é, justamente, ver o que é verdadeiro e o que é falso.

Portanto, ver as suas Linhagens absolutamente não contraindica de ser o Último, o Absoluto, a Infinita
Presença. 

Ao contrário: é isso que se estabelece.
Então, nesse sentido, prestem atenção.



Mesmo BIDI repetiu muitas vezes: não é por que foi dito para refutar este corpo efêmero que vocês devem,
como ele disse, rejeitá-lo ou negá-lo.

Isso é aparentemente tão simples, que vocês ali não chegam.
Saiam do seu ponto de vista.

Saiam da sua pequena pessoa incômoda, confinada.
Eis o que está chegando, é isto: a Liberação e a Transição.

É fazê-los sair, definitivamente, do que vocês colocam como fundamento da vida e que está baseado no
efêmero.

Essa pessoa que você é, é efêmera.
A pessoa que eu era, na minha última vida ou em outras vidas, era efêmera.

E eu sou uma forma temporária que permitiu estabilizar um certo estado, como as Estrelas, como suas
Linhagens.

Enquanto tudo não for restituído, enquanto você não tiver visto tudo, como você quer saber?
Caso contrário, você vai se servir do seu mental, você vai elucubrar, você vai construir hipóteses, edificar

cenários.
A Revelação das Linhagens não é a atribuição de uma forma.

É ver as coisas simplesmente como elas são, pois, quando elas são vistas com o Coração, quando elas são
vistas Vibratoriamente, isso tem um efeito, é claro, no nível das estruturas ilusórias, mas também permite

aproximar-se da Eternidade.
Parece-me, aliás, que SÉRÉTI falou de uma palavra: ele falou da memória galáctica que nada tem a ver com a

memória humana.
As Linhagens fazem parte desta memória.

Agora, conhecer as suas Linhagens, conhecer a sua Origem estelar, não significa que você vai se estabelecer
em uma forma fixa ad vitam aeternam (para todo o sempre).

É exatamente o contrário.
Lembrem-se: enquanto vocês estiverem vendo tudo do seu ponto de vista, vocês não mudaram de ponto de

vista.
É, no entanto, extremamente simples.

O ponto de vista dos Hayoth Ha Kodesh, o ponto de vista de um Ancião do Fogo, não é o ponto de vista de um
Ancião do Ar.

Será que isso quer dizer, no entanto, que por que eu sou de tal origem estelar, eu sou atribuído a uma forma?
Não.

Eu aproveito os influxos (Vibratórios, informativos, memoriais) que entram na composição das múltiplas formas
que eu tenho, como vocês. 

Não levem tudo no ponto de vista da pessoa.
Saiam de tudo isso.

Não fiquem reduzidos ao raciocínio.
Mesmo se deixarem-se ver algumas das suas Linhagens, não é por isso que vocês são confinados em uma

nova forma.
É uma informação memorial, Vibratória, que está ligada, justamente, à Liberdade.

É disto que vocês se esqueceram neste mundo, que nós todos esquecemos, quando estamos aí.

***

Pergunta: qual é o papel da Lemniscata vertical (com os Cinco Novos Corpos) e da Lemniscata
horizontal (ligada aos Pontos do Espírito, da Alma, e de KI-RIS-TI nas costas)?

Primeiramente, há várias Lemniscatas.
Assim que há Reversão, há uma Lemniscata.

A Lemniscata está representada nas imagens hindus: vocês têm uma Lemniscata na ponta do nariz.
Vocês têm uma Lemniscata que une, como dizer, a Alma ao Espírito: ela é horizontal, se pudermos dizer.

Mas, em todos os níveis, há Lemniscatas.
Desde que haja uma Reversão, há uma energia em forma de Lemniscata.

A Lemniscata, no nível do corpo humano, seria, se vocês preferirem, o que poderíamos chamar de buraco
quente (na linguagem astrofísica): o que denominamos um lugar de Passagem interdimensional.

É isso aí.
Então, se eu não souber de qual Lemniscata, dita horizontal, que você está falando, eu não posso lhe dizer

mais.
Elas estão ligadas na mesma linha, e uma linha de cruzamento que está situada no 9º Corpo, que é chamado

de ER.



de ER.
A Lemniscata Sagrada passa desde o OD até o ER, no topo, e a Lemniscata que você chama de horizontal,

desenha uma Cruz.
Mas a cabeça também tem muitas delas.

Como sempre foi dito (seja por UM AMIGO ou por outros): nós lhes demos os elementos Vibrais mais
importantes.

Mas, assim como há quem estude a medicina e o corpo, a anatomia do corpo, durante anos, poderíamos
também estudar a anatomia Vibral durante anos.

Mas isso não iria fazê-lo avançar mais, pois não é necessário transformar isso em conhecimento intelectual.
É um conhecimento que é vivido.

Do mesmo modo que há alguns circuitos que foram abordados, há não muito tempo, por UM AMIGO, que
conectavam, justamente, muitos pontos do peito com KI-RIS-TI nas costas.

Mas todos os circuitos unindo esses pontos têm uma função específica.
Não vamos desenvolver tudo isso, realmente.

O importante não é saber quais são as peças que estão na caldeira: é fazê-la girar, não é?
E o combustível, é o Amor, não há outro.

Portanto, poderíamos desenvolver, durante meses e meses, ainda, tudo o que vai ocorrer.
Aí, não há mais tempo, mas poderíamos ter desenvolvido isso, já há muito tempo.

Por que nós lhes demos simplesmente as Estrelas, as Portas, alguns circuitos, momentos antes de um outro
circuito?

Porque eles se inscreviam na polarização da Atenção, da Intenção, dos Ancoradores e Semeadores de Luz,
em um processo focal.

O importante jamais será o significado ou a compreensão, mas, cada vez mais, a vivência.
É o mental que sempre quer se apreender de tudo isso.

Será que conhecer a anatomia de um corpo humano é suficiente para fazer viver um corpo humano?
Certamente que não.

Será que o conhecimento de todas as Lemniscatas, de todas as Estrelas, de todas as Portas, é suficiente para
vivê-las?

Certamente que não.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até breve.

************
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Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.
Há alguns anos, em termos terrestres, que eu comuniquei uma série de elementos, enquanto Coordenador dos

Mundos, com relação ao futuro do Sistema Solar, permitindo concluir um ciclo e o conjunto dos ciclos,
restituindo-os à sua Eternidade.

***

Cada Universo, cada Multiverso, apresenta a capacidade e a possibilidade de criar e manter os ciclos.
Esses ciclos não são separados, nem divididos, d’A FONTE, como do Absoluto.

Trata-se de Dimensões nomeadas Unificadas.
Este Sistema Solar (vítima de certo número de alterações e de aberrações) viu, durante este ciclo que durou
sete anos, de julho a julho dos seus anos de 2005 a 2012, o que permitiu liberar o Núcleo Cristalino da Terra

que, como vocês o sabem, tem por origem Sírius.
Muitos de vocês, Chamas Eternas, têm, por origem, Sírius.

A irradiação, a dependência e a radiância de Sírius sempre trabalhou para revelar os mundos Livres, sem
qualquer possibilidade de atingir a integridade da Chama Eterna que vocês São.

A Liberação da Terra, concluída no devido tempo (quanto à sua possibilidade de aspiração ao seu mundo de
origem), foi realizada, liberando, assim, o Manto Azul da Graça, ao mesmo tempo que a Onda da Vida.

Tendo permitido, para a Terra, como para alguns de vocês, Chamas Eternas habitadas pela Vibração de Sírius,
revelarem-se à sua Eternidade.

Na hora em que o que convém chamar e nomear, os Filhos das Estrelas (no solo desta Terra), é tempo, agora,
sobre este mundo, e neste tempo final, completar todo o ciclo, devolvendo-os à sua Eternidade, à sua

imanência, às suas experiências Livres, muito além das leis de resistência, de confronto, de Dualidade, deste
mundo.

***

O conjunto dos processos relativos aos Planos sutis, os mais densos (nomeados, por vocês, etéreos), e além
do Plano nomeado, por vocês, causal, foi liberado.

Muitas manifestações (ocorrendo no manto da Terra como no seu hábito de carne) evoluem, doravante, de
maneira sincrônica e paralela, trabalhando para a dissolução completa, total e definitiva, neste instante, de todas

as Linhas de predação, restituindo-os à sua possibilidade, da sua Eternidade, de Ser multidimensional.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (desde a 3ª Dimensão Unificada até
o limite do meu plano antropomórfico), nós nos mantemos, com as nossas Embarcações de Luz, circundando

o Sol, circundando a maior parte dos planetas do Sistema Solar nomeado externo.
A Liberação desses planetas externos permitiu pôr fim, desde muito pouco tempo, em termos terrestres, à

predação exercida, pela esfera de Saturno, sobre esta humanidade.
Permitindo, então, a aproximação Dimensional, a mais justa e a mais íntima da sua Presença sobre esta Terra,
traduzindo-se, para vocês, pela possibilidade (enunciada e vivenciada por muitos de vocês) de viver este final

de separação e de compartimentagem, pela adição, em meio ao Canal Mariano, das diferentes Presenças
tendo acompanhado vocês, de diferentes modos, até este estrato particular do desenrolar do final do ciclo.

***

Muitos processos, de grande importância, devem agora ocorrer no nível do conjunto dos planetas do Sistema
Solar interior, tais como eu os havia definido, desde mais de sete dos seus anos (ver suas intervenções na

coluna “mensagens a ler”) (1).
Esses tempos são, para vocês, a oportunidade valiosa (como enunciado por MARIA) para realizar esta

conclusão de ciclo, este final de ciclo, em vocês.
Muitas manifestações, que lhes são próprias, que é, de algum modo, a confrontação entre a Chama Eterna que
vocês São e o corpo de carne limitado que vocês habitam, irão se traduzir, cada vez mais, por alterações das

suas percepções da consciência limitada.
Isso foi muito bem explicado pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).

O conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas reunidos, termina então, neste dia, a sua missão de
Liberação junto a vocês.

Não há mais necessidade, para eles, de se reunirem em Conclave permanente, mas, muito mais de efetuar um
trabalho de Radiação direta, penetrando em meio ao seu Sistema Solar pela Luz d’A FONTE, pela Irradiação

central de Sírius, assim como pelo conjunto dos seres tendo permitido este Sistema Solar jamais ser
definitivamente cortado das suas Fontes.

Eu nomeei os Elohim, os Nefelim, os diversos intervenientes das esferas Pleiadianas, Arcturianas,
Andromedanas, Vegalianas.



***

Hoje, e neste dia depois da festa do Arcanjo MIGUEL (tendo marcado encontro com vocês, desde alguns dias
do seu tempo), hoje, abre-se o último espaço de resolução dos últimos ciclos presentes em meio ao Sistema

Solar interior (ndr: intervenção de MIGUEL de 22 de setembro de 2012) (2).
 As modificações do seu Sol, como eu as enunciei, estão em fase terminal, traduzindo, para vocês, a iminência
dos sinais Celestes principais, assim como dos sinais interiores principais, permitindo-lhes, por diversas vias,

por diversos procedimentos, recuperar a herança das suas Linhagens estelares, a herança dos elementos que
foram cortados, desde tempos muito antigos, e da sua ligação com a FONTE Última.

A ação do que foi nomeado “Quatro Cavaleiros” permite o desenrolar do Apocalipse, ou Revelação, em um
tempo extremamente curto, levando-os ao que foi denominado, classicamente, a conclusão do calendário Maia,

correspondendo, na realidade, à conclusão do ciclo solar atual e da Liberação, também, deste Sol, como do
seu Sol Interior.

***

O conjunto dos sinais se desenrolando em vocês e na superfície desta Terra, como no conjunto dos seus
Céus, não dará lugar a qualquer dúvida quanto ao que chega a vocês, no espaço de três a quatro semanas do

mês que se abre, a partir de amanhã, para vocês.
Durante este período, será conveniente observar uma série de elementos Interiores, guiando e conduzindo o
seu comportamento para adotar certo número de modificações ligadas às modificações fisiológicas do modo

de vida, do ambiente, da sociedade e do sistema global.
A Sua capacidade para ter ancorado e semeado a Luz, a Sua capacidade para estar de novo apoiado nas suas
Linhagens estelares, faz, de vocês, o elemento Liberador assistindo, assim, à Liberação dos Irmãos e Irmãs da

humanidade tendo escolhido esta Liberação.

***

Os sinais do Céu são concordantes com os sinais da Terra, do mesmo modo que eles são concordantes com
os sinais Interiores.

O Apelo do Céu e da Terra, nomeado Canto do Céu e da Terra, tendo sido, até agora, vivenciado de maneira
muito intermitente em alguns locais deste planeta, deve, pelo próprio fato da cessação das Linhas de
predação, aparecer, na totalidade, durante momentos extremamente breves, no conjunto desta Terra.

O Apelo da Luz, assim realizado, nada mais é senão o retorno à sua reconexão de origem, à sua Vibração de
origem, de vocês, Chamas Eternas, jamais tendo sido criadas e jamais tendo fim.

Saiam da Ilusão da Criação e da Ilusão do Fim.
Pela obra realizada pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, por aquela que vocês realizaram (enquanto

ser humano lúcido tendo começado o seu retorno à Unidade ou ao seu Absoluto), pela ação do Sol e da Terra,
assim como pelos planetas interiores deste Sistema Solar, tornou-se possível, neste instante, a possibilidade

de Retorno à sua Eternidade.

***

Existem, é claro, diferentes modos e modelos desta Ascensão que está em curso.
Isso será explicado, de maneira ampla, dentro de muito pouco tempo, pelo Comandante dos Anciãos,

terminando assim o seu papel e a sua missão junto a vocês, nesta forma temporária nomeada Comandante dos
Anciãos.

É o mesmo para o conjunto das Estrelas tendo ativado, em vocês, as Estrelas e as Portas.
Pela sua Presença ao lado de vocês, e pela nossa Presença, doravante, ao lado de vocês, abre-se esse

movimento final, restituindo-os ao não movimento, ao não Criado, ao não finalizado.
Na Liberdade a mais total.

Na Vibração da consciência, como da ausência de Vibração de toda consciência, irá permanecer o que vocês
São, na Verdade.

***

Isso se acompanha (para aquele que não vive qualquer agonia da pessoa) por um sentimento de Liberdade a
nada comparável, pela percepção, cada vez mais clara e consciente, da intervenção das nossas diferentes



Forças, dos nossos diferentes Planos, em meio à sua realidade tridimensional.
Muitos de vocês serão visitados, de maneira inócua e não surpreendente, durante as suas noites, segundo as

suas Linhagens estelares.
Os seus povos (afiliados ao multidimensional da sua origem estelar, das suas diversas Linhagens) vão lhes
parecer cada vez mais evidentes, vindo, por sua vez, finalizar o que deve sê-lo em meio à sua estrutura de

Estado de Ser, desse novo Corpo Etéreo de Fogo sendo reconstituído, pacientemente, ao redor de vocês,
vestindo-os com a sua vestimenta de Eternidade, e despojando-os do manto do ser, aparente em meio a este

mundo.
 Isso que se desenrola ao seu ritmo, gradualmente e à medida que vocês penetrarem na finalidade do seu

próprio ciclo.
Diversos sintomas, explicados, eles também (referentes ao seu corpo físico, aos seus envelopes sutis, assim

como à sua Chama Eterna), irão realizar, não somente uma tomada de consciência, mas, muito mais, uma
restituição a esta Eternidade, gradualmente e à medida que vocês forem engajados nesse processo, que isso

seja a título individual como coletivo.
Eu entendo por “coletivo” partes extremamente precisas desses continentes, devendo viver (sob forma de
cascatas e de encadeamentos) a Liberação, remetendo-os, por isso, à ordem de Liberação, não ligada a

alguma evolução, mas, muito mais, a uma capacidade de alguns povos da Terra para não ficarem chocados
com a sua própria Ascensão.

Isso segue perfeitamente o cenário que lhes foi revelado, à época, durante o seu ano de 2008, pelo Arcanjo do
Conhecimento, JOFIEL (ver na coluna “mensagens a ler”) (3).

***

Basta-lhes simplesmente deixar trabalhar o que trabalha, em vocês, que isso seja o seu Coração, que isso seja
a sua Merkabah nomeada Interdimensional, coletiva ou individual, vindo se estabilizar, dentro de muito poucos
dias, no seu peito, dando-lhes a viver sintomas, sempre mais intensos, referentes àqueles que vocês já vivem.
Que isso seja no nível dos Cantos do Céu e da Terra percebidos ao nível do seu Canal Mariano, que isso seja

no nível das diversas percepções Vibratórias, Portas e Estrelas, que isso seja, propriamente falando, o
desaparecimento de percepções de segmentos deste corpo físico, assim como de mecanismos incomuns de

variações térmicas extremamente intensas, de um momento para o outro, apenas irão informá-los sobre o
término deste ciclo, em vocês, como para o local em que vocês estão, sobre esta Terra.

Lembrem-se de que quanto mais vocês aceitarem isso, e quanto mais vocês se banharem e se deixarem
banhar nesta atmosfera de Liberdade Vibratória, mais vocês serão capazes de viver a Translação da sua

consciência, em meio à Eternidade.

***

Pelo fato do trabalho conjunto realizado, não é mais realmente necessário preparar o que quer que seja de
exterior, exceto, é claro, o que vocês são, vocês mesmos.

Esta preparação irá envolver uma série de conselhos, extremamente claros e específicos, que lhes serão
comunicados nos próximos dias do seu tempo, tanto pelas Estrelas como pelos Anciãos.

Algumas recomendações lhes serão próprias, ou seja, individuais, ou então em relação direta com alguns
setores do mundo onde um dos Elementos, onde um dos Cavaleiros esteja particularmente mais ativo.

Aqueles de vocês que se voltam para a observação real dos acontecimentos da Terra percebem claramente,
sobre este globo, a distribuição dos Cavaleiros, fazendo-se de maneira simétrica em relação às linhas de

predação destruídas, situadas sob o Equador.
Isso se traduz, para os países e para as nações, por manifestações diversas e variadas, afetando, de maneira

preferencial, o que vocês nomeiam Elementos.
Algumas partes deste mundo, ainda não experimentadas pelos Elementos, vão começar a sê-lo a partir dos

dias que vão iniciar o começo do que vocês nomeiam próxima semana.

***

Lembrem-se de que o conjunto dos Elementos visa apenas a Liberação.
Só o olhar chamado da personalidade, dividido e separado, verá ali outra coisa que uma Liberação.

A lagarta vai, então, ser levada a tecer a sua crisálida, de maneira cada vez mais evidente.
Haverá, é claro, aí também, um período de adaptação e de aclimatação que poderá ser mais ou menos fácil

segundo, aí também, à sua capacidade para desprender-se, para deixar trabalhar a Luz, para abandonar o Si e
para deixar trabalhar a ação das irradiações cósmicas, atingindo, dentro de pouco tempo, o seu máximo de

eficácia, que isso seja em vocês como sobre a Terra e visível, diretamente, pela mobilização, cada vez mais
rápida, dos diferentes Elementos, em ação sobre a Terra.



***

Nada mais é solicitado a vocês senão pensar, frequentemente, em se conectar: mas isso, vocês o sabem.
Essas conexões vão se tornar cada vez mais Vibrantes, cada vez mais perceptíveis, cada vez mais concretas,

cada vez mais evidentes.
Isso irá representar, para vocês, a maneira mais comum e a mais fácil de deixar o veículo efêmero, para entrar,

sem dificuldade, no Veículo da Eternidade.
Onde vocês estiverem sobre este planeta, existe um ritmo próprio, não somente individual, mas ligado ao seu

posicionamento em um país ou em uma nação deste mundo, em função do que vocês tiverem que Liberar, em
vocês.

A simples observação do que se desenrola, tanto no nível do manto terrestre (denominado, por vocês,
vulcanismo), no nível dos sismos, no nível das inundações (nomeadas, por vocês, cobertura das terras), são
apenas a ilustração perfeita da ação dos Elementos, no nível dos diferentes setores denominados países e

nações.
Isso é para viver, portanto, em meio a grupos específicos de Irmãos e de Irmãs, segundo as suas Linhagens

estelares e segundo o que vocês nomeiam, sobre esta Terra, a raça, que é simplesmente um estado Vibratório
lembrando o que está inscrito em suas estruturas genéticas.

A modificação (ocorrendo, de maneira concomitante, no seu corpo e nos seus envelopes sutis) vai levá-los a
experimentar processos que, para vocês, são desconhecidos, relativos não somente à expansão da

consciência, mas ao contato dos mundos multidimensionais, começando, a partir de hoje, a interpenetrar,
diretamente: não somente no Éter da Terra, mas no corpo inteiro do planeta Terra, desde o seu manto até o

seu Núcleo Cristalino.

***

Os episódios de efusão do Sol, como das irradiações cósmicas vindo de Alcyone e de Sírius, irão permitir
desfazer, de maneira final, o seu confinamento.

O que vocês são chamados a viver pertence-lhes propriamente e não é dependente, de modo algum, da sua
história sobre esta Terra, mas da sua história galáctica.

A forma com que vocês acolherem a sua Herança, a forma com que vocês viverem essas revelações, e o
aspecto de Amor dessas Vibrações, irá permitir-lhes (pelo Coração, pela consciência, pelo corpo e pelo

conjunto dos envelopes sutis) encontrar-se, cada vez mais frequentemente, imersos em outra realidade, ela,
totalmente Livre e multidimensional.

Haverá então, durante esses momentos e segundo o país onde vocês estão, e segundo as suas Linhagens
estelares e a sua origem estelar, vivências que irão divergir conforme o que vocês tiverem que viver, mas que,

todos, irão convergir para o sentimento e a realidade da sua vivência de espaços interdimensionais,
conservando, para esse tempo extremamente curto, este corpo físico.

Os movimentos de vai e vem entre o que vocês poderiam nomear consciência limitada e consciência
multidimensional, irão permitir-lhes, ainda mais, tecer a crisálida deste corpo, para, quando a hora chegar,

realizar a Translação Dimensional, sem qualquer dificuldade, sem qualquer sofrimento, na maior das Alegrias e
no maior dos Amores, encontrando assim a sua memória original, muito além das memórias da encarnação

confinante deste mundo.

***

A minha ação, neste dia, além das minhas palavras, é principalmente uma intervenção Vibral, permitindo à Terra
sintonizar-se (não mais somente através da Onda da Vida, mas diretamente pela comunicação entre o Sol e a

Terra), criar um impulso que põe fim à rotação da Terra.
Isso irá ocorrer nos tempos atribuídos.

O principal sinal, que será separado por menos de uma semana em relação ao Anúncio de MARIA, será a
observação, no seu Céu, de um corpo celeste.

Esse corpo celeste exibe, é claro, uma série de efeitos aparentes referentes à ilusão deste mundo.
Mas, além disso, esse corpo celeste, considerado, com justa razão, como o Duplo do Sol, vem iniciar o

nascimento do último Sol deste Universo, deste Multiverso.
Este Nascimento é também o Nascimento de vocês na Eternidade.

 Como lhes disseram as Estrelas, nenhum Elemento, nenhum Cavaleiro pode ir contra a Liberdade daquele que
escolheu a Liberdade.

Não há, portanto, estritamente nada a temer.
Os tempos finais a serem manifestados a vocês, sobre este mundo, serão vividos em um período

extremamente curto.
O estado da sua consciência, assim como o estado do seu corpo, irá se ajustar da melhor forma em relação ao

que a pessoa poderia nomear perturbação.



O que é visto como uma perturbação é devido à pessoa.
O que é visto como uma Liberação é o efeito obtido desde a consciência Unificada ou desde o Absoluto.

Da sua capacidade, de vocês, Filhos das Estrelas e Chamas Eternas, para ancorar-se na nova realidade irá
decorrer, para o conjunto da Terra (pelo menos para as consciências humanas), a facilidade com a qual esta

consciência humana coletiva irá pôr fim ao seu próprio confinamento, de maneira final, irremediável e definitiva.

***

Os sinais no Céu, os sinais no seu peito, vão redobrar de intensidade.
A descida da Merkabah Interdimensional coletiva até o Núcleo mais profundo da Terra (o Núcleo Cristalino de

Sírius) vai ser acompanhada, para vocês, da descida daMerkabah Interdimensional pessoal (situada, até agora,
acima da sua cabeça) no interior da sua caixa torácica, finalizando, de algum modo, a Nova Aliança.

Nova Aliança vindo acolher e reunir, no seu peito, a irradiação de Sírius, a irradiação da Terra, a irradiação de
Alcyone, a irradiação do corpo celeste e a irradiação MICAÉLICA (manifestada, como vocês o sabem, pelos

meteoritos).
Isso terá, como ação e como resultado, desencadear, no seu peito, mecanismos Vibratórios extremamente

potentes que, uma vez passada a primeira surpresa, irão permitir colocar em adequação a
sua Merkabah Interdimensional individual, com o seu Sistema Estelar de origem, restituindo e precipitando, em

vocês, a memória galáctica, e pondo fim à memória deste mundo.
A duração desse trânsito (porque é bem disso que se trata) não pode ser enunciada porque cada país, cada

nação, em meio a uma escala astronômica, tem o seu próprio calendário.
Bastará para vocês, simplesmente, olhar, aí onde vocês se situam, o Elemento majoritário e deixar trabalhar

este Elemento majoritário, em vocês.

***

Novamente, este período final, esta conclusão de trânsito não necessita, da sua parte, nada mais senão estar
Presente a si mesmo, inteira e totalmente.

O conjunto das circunstâncias requeridas foi realizado, e terminou na data que eu dei a vocês que era o fim do
seu mês de julho de 2012.

O impulso MICAÉLICO, realizado em meio à atmosfera terrestre, durante esta semana que acabou de
transcorrer, permite ao Sol não mais ser freado, de maneira alguma, pelas camadas isolantes mais próximas da

Terra, possibilitando o novo semear da Luz, em sua reconexão total via Sírius, via Alcyone, via o Sol, via o
Núcleo Cristalino da Terra.

Isso irá conduzir, em um tempo considerado ideal, e correspondendo ao alinhamento preciso de alguns corpos
planetários (e sem deixar mais qualquer dúvida, naquele momento, para o conjunto da humanidade) ao fim

iminente do trânsito.
O que está chegando, como isso foi explicado, é a Ressurreição, pondo fim à ilusão da vida vivenciada sobre

este mundo.
Reencontrar a sua Herança, reencontrar a sua Origem, reencontrar as suas Dimensões, reencontrar os seus

Povos será, para vocês, a maior das satisfações, o maior dos regozijos.
Independentemente das resistências que possam existir (por negligência, pelo medo ou por esquecimento, ou

por reação), elas não poderão persistir, para alguns Irmãos e Irmãs humanos, além de um limite fixado e
extremamente específico.

A partir do momento em que os sinais celestes principais forem visíveis, então o tempo será não somente
contado, mas extremamente curto, poucos dias antes do Anúncio de MARIA.

Isso deve se desenrolar, e solicita, de vocês, ainda uma vez, o simples fato de estar, de maneira constante,
alinhados com essas irradiações.

***

Que isso seja, para vocês, o Coração, que isso seja, para vocês, a Onda da Vida, que isso seja, para vocês, o
Canal Mariano, ou o conjunto dessas estruturas, ou ainda qualquer dessas estruturas, é essencial, durante esse

tempo, ajustar-se ao ritmo da natureza, ajustar-se às modificações das necessidades do seu corpo, com
relação ao que entra, ao que sai, ao que ali transita.

O próprio corpo (mesmo aqui no mundo onde vocês estão, nesta forma e nesta Dimensão) tem uma parcela de
inteligência permitindo-lhes ajustar-se.

Este ajustamento irá se realizar sozinho, a partir do momento em que vocês ali estiverem atentos, a partir do
momento em que vocês estiverem simplesmente na observação do que vai se desenrolar, para vocês, e em

nenhum tipo de reação que seria contrária ao desenrolar do trânsito.
Vocês terão, de qualquer maneira, a possibilidade, muito rapidamente e muito simplesmente, de dar-se conta,

pela quantidade de Alegria ou pela quantidade de medo, do que acontece em vocês.



Tudo o que estiver no Abandono, tudo o que estiver na não resistência (em relação ao que lhes pedem as
diferentes irradiações, as diferentes Presenças, a inteligência deste corpo, a Inteligência da Luz), irá permitir-

lhes dar-se conta, muito, muito depressa, do caminho que vocês estão seguindo.
E, portanto, de se adaptar e de se ajustar mais rapidamente.

***

A irrupção da Luz solar, a irrupção da Irradiação cósmica, a irrupção da Irradiação d’A FONTE, a irrupção da
Irradiação do corpo celeste visível, em breve, a olho nu, irão permitir-lhes dar-se conta de que em nenhum caso
pode se tratar de destruição, mesmo aparentemente, mas, sim, da Liberação que está chegando para vocês e

em vocês.
Sendo Liberados e Libertadores, naquele momento, vocês se inserem, cada vez mais facilmente, na

permeabilidade da Vibração, na Transparência da Vibração, despojando-se (pouco a pouco, ou brutalmente,
conforme quem vocês São, conforme de onde vocês São, e conforme o local em que vocês estão sobre a

superfície desta Terra), permitindo-lhes Liberar, de maneira extremamente rápida e extremamente feliz, do que
deve sê-lo, para realizar o seu trânsito.

***

Uma série de elementos complementares serão comunicados, como eu o disse, pelos Anciãos e pelas
Estrelas.

Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes pessoais, mas, muito mais, traçar para vocês esse quadro dos
tempos finais, ligados ao trânsito, à Ascensão da Terra e à Ascensão de vocês.

Tudo o que vai se desenrolar, em vocês como ao redor de vocês, tem um sentido.
Mesmo se vocês não perceberem o significado, cultivem a confiança no que vocês São, a confiança na sua

Origem estelar, nas suas Linhagens estelares, na Luz, n’A FONTE, e na sua Consciência Unificada.
Ao dar cada vez mais peso à influência desta Luz, à influência do seu lado eterno, vocês irão constatar, muito

facilmente, que o lado efêmero vai desaparecer, cada vez mais, da sua consciência e do que vocês nomeiam a
vida.

Eis os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês.
É desejável agora, nesta hora precisa, todos juntos, aqui presentes, estabelecer o que eu falei.

Eu lhes peço então, na Presença de MARIA e de MIGUEL, na Presença de vocês (enquanto Filhos Ardentes
do Sol), para revelar a totalidade do Manto Azul da Graça, da irradiação de Sírius, na superfície deste planeta e

não mais somente nas suas profundezas e no seu Núcleo.
Isso, eu retransmito, para vocês, desde a ação (em concerto, global e total) da Confederação Intergaláctica

dos Mundos Livres que vai trabalhar, dentro de dois minutos.
Eu lhes proponho então fazer esse Silêncio, em vocês, e permanecer, juntos, na Unidade da consciência, no

Absoluto de quem vocês São, para acolher.
Isso vai começar.

Eu lhes peço um momento de comunhão durante os próximos dez minutos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SÉRÉTI, Guia Azul de Sírius, Embaixador, neste dia, da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres.

Compartilhemos, juntos, a Dádiva da Graça do Manto Azul e permitamos, juntos, àMerkabah reencontrar o seu
lugar original no seu Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reverencia vocês, em sua totalidade, pelo Amor
Livre, aquele da Eternidade, aquele da Alegria Eterna.

Que a Paz esteja em vocês e seja a sua Morada.
SÉRÉTI os saúda e lhes diz: bom Retorno.

Até logo.

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



1 – Mensagens de SÉRÉTI
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

***

Mensagem do Venerável SÉRÉTI no site francês:

http://autresdimensions.info/article7c08.html

http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-30_septembre_2012-article7c08.pdf

30 de setembro de 2012
(Publicado em 1º de outubro de 2012)

***

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

  
***

Colaboração dos áudios: Louis Geary e André Meira
http://lestransformations.wordpress.com/

http://www.mestresascensos.com/

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_...

~ SENTIR-SE SER UM ~~ SENTIR-SE SER UM ~

Eu sou GEMMA GALGANI. 
Eu venho me exprimir, em vocês, enquanto Estrela UNIDADE. 

Permitam-me, primeiramente, deixar exprimir, e lhes exprimir, a Graça do nosso encontro.

... Partilha do Dom da Graça ...

O que vou lhes transmitir poderia ser, de algum modo, uma sequência do meu testemunho pessoal da Unidade,
quando da minha vida (ndr: ver sobre este tema as intervenções de GEMMA GALGANI de 10 de agosto de

2011, 23 de agosto e 2011 e 15 de setembro de 2011) (1). 
Eu vou, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença, e da de vocês, tentar transmitir-lhes o que

acontece, no momento em que vocês sentem Ser Um.

GEMMA GALGANI - 1o. de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-N7K8JGjnQ5E/UwYNkMYauaI/AAAAAAAAEK8/5Qd9mew9NuQ/s1600/000+GEMMA+-+01.10.2012.jpg


Pois o que se desenrola, em vocês, sobre este mundo, essa colocação na presença do que MA chamou de
amor projetado e de Amor Consciência (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 1o. de outubro de 2012)

(2), é o seu próprio Encontro com Vocês mesmos, na sua Unidade e na sua Eternidade. 
É claro, existe uma série de sinais, que são os sinais do apelo, eu não vou retornar a isso (quer sejam as

modificações corporais, quer seja o aparecimento das Vibrações e das Presenças ao seu lado, quer seja o seu
Som Interior que se modifica, no Canal Mariano). 

Em resumo, quaisquer que sejam as manifestações (e mesmo além dessas manifestações), sentir-se Ser Um
poderia ser definido como o Casamento com CRISTO, o Casamento com Você mesmo, na Eternidade e no

Estado de Ser, o Casamento com o conjunto da Criação, o Casamento de Liberdade e de Liberação.

***

Sentir-se Ser Um pode ocorre tanto nos seus instantes e momentos de Comunhão (cada vez mais) como nos
seus momentos de meditação, de oração ou de Alinhamento. 

É o momento em que se vivem as Comunhões, as Fusões, e também, agora, as Dissoluções. 
Nos momentos que a Terra vive, esse Encontro é, para todos, para cada um.

Reconhecê-lo não causa qualquer problema, nem requer qualquer esforço, pois sentir-se Ser Um se
acompanha de tais modificações da consciência ordinária, que não dá lugar para pairar dúvida alguma. 

Nenhum lugar é possível para a dúvida, por que a Comunhão à Unidade, a Comunhão à Presença (a sua, como
do Duplo, como de CRISTO, como da Luz) põe fim à separação, põe fim ao sentimento de estar isolado e

confinado. 
É então a Consciência que, primeiramente, vive a sua própria Liberação. 

Os sinais do Céu e da Terra são apenas testemunhos, eles também, desse Encontro. 
A Terra alcança a sua Unidade, o seu acesso multidimensional, da mesma maneira que vocês.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais ser dividido, não mais ser separado, não mais exprimir, manifestar ou conceber a
dualidade. 

É sair de qualquer sistema de confinamento. 
É provar a Alegria, que é vivida como uma consumação: consumação da Revelação, consumação do que

sempre esteve aí, e que estava oculto, escondido, pela pessoa, pelos sonhos, e pelas ilusões de cada um.
Sentir-se Ser Um, é não mais sentir limite, nem desse corpo (no qual vocês estão), nem da sua Consciência,

nem de qualquer ideia. 
É o momento em que o mental nada mais pode lhes ditar. 

É o momento em que qualquer emoção e qualquer reação estão ausentes. 
O corpo pode estar paralisado, o Som pode se amplificar no seu Canal Mariano, ou uma das Irmãs ou um

Arcanjo pode estar ao seu lado. 
Alguns encontros noturnos são também convites para sentir-se Ser Um. 

Todos esses estados, todas essas experiências, são levadas a aparecer ou a se generalizar, e a se amplificar,
para todos os Irmãos e Irmãs da Terra. 

É claro, há entre nossos Irmãos e Irmãs, aqueles que já estão nessa vivência.

***

Sentir-se Ser Um, é escapar a qualquer condicionamento, é Ver Claro, a propósito de tudo, como sobre tudo. 
E é, sobretudo, não mais ser afetado pelas circunstâncias, também aquelas referentes ao seu corpo no qual

vocês estão: que pode ser Transfixado por uma dor, sem que a consciência seja alterada. 
Até agora, a consciência do corpo estava tão agarrada a esse corpo, que qualquer dor e qualquer sofrimento

podia ser vivido, e era vivido, como uma alteração da própria consciência, nesse corpo, pela dor.
Sentir-se Ser Um, é não mais ser afetado por essa consciência do corpo. 

Isso não quer dizer rejeitar esse corpo, por que ele é portador do que vocês São, mas sim, recolocá-lo no seu
lugar correto: um estado particular, e limitado, da Verdade do seu Ser real.

***

Sentir-se ser Um, é fundir-se na Luz, nessa Luz Branca, onde mais nenhuma forma é discernível, onde
nenhuma das limitações pode aparecer.

Sentir-se Ser Um é um momento em que um estado de Plenitude aparece (que é chamado a ser o prêmio
diário, se vocês o aceitarem) do que vocês São, sobre este mundo.

Sentir-se Ser Um põe fim, também, a qualquer marcha, a qualquer questão, a qualquer espera.
Sentir-se ser Um, e exprimir essa Unidade, é estar nesse Amor Consciência, que se instala de maneira cada



vez mais potente. 
É não mais ser afetado pelo que, antes, afetava vocês.

***

Sentir-se Ser Um é um estado de Potência total do Amor. 
Essa Potência não se apoia em nenhum poder, mas simplesmente, sobre a evidência da sua natureza. 

O Impulso da Luz, desde a Liberação da Terra, e desde o desaparecimento total das linhas confinantes, e a
Liberação, também, das suas rodas de energia situadas na parte inferior do corpo, deixa-se sentirem-se Ser

Um, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente. 
Fundir-se na Luz Branca, fundir-se na Unidade, é se beneficiar dessa Inteligência da Luz, que vai transformar

suas vidas (sobretudo nestes tempos particulares da Terra), que vai, se vocês aí estiverem submetidos,
transformar a ação/reação em Ação da Graça.

Sua vida irá se preencher de tudo o que é necessário, em vocês. 
Além da satisfação dos sentidos, além de qualquer compreensão e de qualquer conhecimento, encontra-se
esse estado, onde sentir-se Um, sentir-se Ser Um, vai se tornar cada vez mais potente, em relação a este

mundo. 
É descobrir um Espaço e um Tempo (fora do espaço habitual e do tempo habitual) onde se desenrola a vida,

aqui, aí onde vocês estão.

***

Sentir-se Ser Um os alimenta, e os alimenta sob todos os pontos de vista.
Sentir-se ser Um, é ser recoberto, literalmente, no nível de cada célula, de cada parte sutil desse corpo, pela

Luz. 
E a Luz é o alimento que vem modificar totalmente os seus mecanismos corporais, como os seus mecanismos

de funcionamento. 
Essa Luz é alimento, por que ela os alimenta realmente. 

Ela alimenta até mesmo esse corpo. Isto se refletindo, como talvez vocês saibam, e talvez vivam, pelas
modificações indispensáveis do que entra no interior desse corpo. 

Uma das minhas Irmãs Estrela vai lhes falar muito mais do que eu sobre isso (ndr: intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (3).

***

Isto ao que eu os convido, isto ao que os convida a Luz e o Amor, é para, cada vez mais frequentemente,
sentir-se Ser Um. 

Isto não é mais somente um apelo da Luz (tal como nós tínhamos definido a vocês, há muitos meses), mas é
verdadeiramente um convite, um convite da Luz, para Ser a Luz, que é o que vocês São. 

E esse apelo vai se tornar muito potente. 
A tal ponto, que a um dado momento, estritamente nenhuma Irmã, nenhum Irmão, de qualquer subordinação

que seja, poderá ignorá-lo. 
Então, é claro, aqueles que ainda têm crenças irão chamar a Luz de diferentes maneiras, e de diferentes

nomes, segundo a sua própria experiência.  
Mas além da experiência, além das crenças, o que será vivido irá se impor por si mesmo, como uma evidência,

como um convite, o mais maravilhoso que lhes possa ser endereçado. 
Isto não é mais, então, somente um apelo à Luz, um apelo à Unidade, mas, sim, a instalação da Unidade. 

A instalação da Unidade faz desaparecer, em vocês, a dualidade, qualquer dualidade. 
Da mesma maneira que ela fará desaparecer as dualidades inscritas neste mundo, todos os conceitos que têm

governado as vidas, desde um certo tempo, sobre esta Terra.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais resistir ao Amor. 
O que não é reivindicá-lo, ou buscá-lo, é aceitar Sê-lo, realmente, além de todas as contingências desse corpo,

dessa vida. 
A Luz torna-os Transparentes, ela os torna Potentes. 

Potentes no Amor. 
Não potentes em uma vontade ou na expressão do que é limitado, mas Potentes no seu ilimitado, neste sentir,

nesta percepção de: Ser Um.

***



Sentir-se Ser Um, não é uma crença, não é uma ideia: é a vivência, clara e direta, da Consciência podendo se
manifestar (como vocês sabem, como eu repeti) no nível de sintomas do corpo, mas que não são os sinais e

os testemunhos. 
É o momento, em que a Consciência se redescobre, como lhes disse o Ancião IRMÃO K, Livre e Autônoma,

sem separação e sem divisão, em vocês, como com o resto do mundo (ndr: ver em particular, sobre este tema,
as intervenções de IRMÃO K de 1o. de abril de 2011 e de 03 de julho de 2011) (4). 

Seja o que for que se deixar ver e viver este mundo, vocês veem além das aparências. 
O olhar não será mais aquele de uma pessoa separada, mas o olhar do que vocês São.

***

Sentir-se Ser Um, é manifestar a Unidade, é manifestar o Amor, essa manifestação não depende de nenhum
querer, de nenhuma decisão, nem de nenhuma interpretação. 

É provar e viver o Amor, como uma onda inesgotável, como muitos de vocês já viveram, através da difusão da
Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça. 

E é claro, sentir-se Ser Um, é, além de qualquer subordinação religiosa, Fusionar com o Princípio Eterno. 
Então, quer vocês chamem de KRISHNA, de CRISTO, de BUDA, não importa, isso não é senão um nome,

mas é, sobretudo, um estado indizível, de reencontrar a Natureza profunda, e real.  
É aceitar que essa Natureza, real e profunda, no nível deste tempo coletivo da Terra, faça desaparecer tudo o
que era falso, tudo o que era resistência, tudo o que não era real, e que não era Amor, mesmo apoiado por um

traço de Amor.

***

Quando vocês se sentem Um, quando vocês se sentem Ser Um, o sentimento de separação desaparece,
totalmente. 

Isso pode ir, como já foi expresso, como o desaparecimento, real, do próprio sentido da sua identidade sobre
este mundo. 

Substituído pelo que vocês se tornaram, essa Memória Galáctica, contendo tanto as suas Linhagens, como a
sua Origem, como o seu Encontro com os Mundos já Unificados, como aqueles que jamais estiveram na

dualidade. 
É fazer os encontros, mas esses encontros não se inscrevem através de um interesse pessoal ou social, mas

é o Encontro, o excepcional e o Único. 
Seja o que for que o seu cérebro vai dizer a vocês, e colocar em palavras, serão apenas palavras, em relação a

esse sentir Ser Um, que é a Verdade.

***

Todo este período que antecede o Anúncio de MARIA visa, de algum modo, deixá-los aperfeiçoarem-se pela
Luz. 

Vindo não somente transformar a ilusão da pessoa, mas, no fim, fazê-la desaparecer completamente, em um
ato de Dissolução e de Ressurreição.

As percepções que se deixam viver, nesse sentir Ser Um, estão bem além de qualquer ideia, de qualquer
pensamento, de qualquer projeção, é claro. 

É reencontrar, de algum modo, o seu estado Natural, que não é afetado por qualquer elemento, que não seja
ele. 

Muitas manifestações são esperadas, nesse corpo, como na sua pessoa, como neste mundo. 
Da sua capacidade para não ser essas manifestações do Encontro (sobretudo, do ponto de vista da pessoa e
do mundo), mas, bem mais, de Ser do ponto de vista da sua Eternidade, e da Verdade além deste mundo, isso

será extremamente facilitado para vocês.
Lembrem-se de que a resistência será sempre um medo e um sofrimento, e que o Abandono à Inteligência da
Luz, e o Abandono do próprio Si, serão uma grande Leveza, uma grande Paz, e, sobretudo, uma Completitude

a nenhuma outra comparável.

***

Sentir-se Ser Um, é viver a Unidade, em sobreposição com esta dualidade, até o momento em que a Unidade,
pela intensidade da sua Luz e do seu Amor, irá limpar toda zona de Sombra, e todo mundo ilusório. 

Aquele que se Abandona à sua Unidade, aquele que Abandona, até mesmo, o Si, viverá, cada vez mais
frequentemente, o estado de Graça. 

Onde a vida torna-se evidência, mesmo privado de tudo, por que a vida não está mais limitada, então, à
consciência desse corpo ou dessa pessoa. 



E quando essa Unidade é vivida, quando esse Amor Consciência é vivido, quando essa Autonomia e essa
Liberdade são vividas, não existe nada, no nível da consciência (do corpo como da pessoa), que possa

continuar a se opor, ou a desviar o que quer que seja do que vocês São.
Em meio a esta Graça, não pode existir a menor falta, a menor anomalia, o menor vazio. 

No que vive este mundo, sentir-se Ser Um é, verdadeiramente, um estado de Integridade, total. 
É o momento em que todas as ilusões caem, as suas como as do mundo, e outras. 

Sem julgamento, mas em uma espécie de compaixão, não afetada pelas emoções, daquele que, agora, está
Liberado e que, mesmo se estiver presente sobre este mundo, já não é mais deste mundo.

***

O Encontro da Luz com esta densidade da Terra, o Encontro com a Unidade, com a Presença, e com o que
vocês São, é o único elemento capaz de realizar esta mudança Dimensional, sem noção de perda e de

sofrimento, sem noção de pesar. 
Pois Ver Claro sobre a Realidade e a ilusão (que confere a Unidade) permite privar-se mais rapidamente da

ilusão, e de qualquer efêmero, por que não há mais Desconhecido.
Então, não é a Passagem do conhecido ao Desconhecido, mas, sim, essa Transformação (que está em curso,

atualmente sobre a Terra) que realiza este trabalho. 
O Desconhecido desvelando-se, não pode mais haver medo desse Desconhecido, nem dúvida, nem pesar,

referente ao que passou e desapareceu. 
A Memória Galáctica é bem maior e vasta do que uma memória inscrita no tempo desta Terra, refente às suas

vidas passadas. 
A memória da ilusão vai então apagar-se diante desta Memória Galáctica e integral, onde a Eternidade se

inscreve.

***

Se vocês aceitarem tudo o que acontece, nesse momento, em vocês e sobre a Terra, se vocês disserem um
“sim”, sincero e massivo, nada mais poderá ser como antes, para vocês, como para a Terra. 

O que acontece, em vocês, como sobre o mundo, é a mesma coisa. 
Quer a ação dos Elementos lhes apareça por imagens, ou quer a ação dos Elementos apareça em vocês, não

há estritamente qualquer diferença.
Sentir-se Ser Um os faz sair, cada vez mais facilmente, de todas as ilusões, sem pesar, sem tristeza, sem

perda, e sem sofrimento. 
O que era desconhecido vai tornar-se conhecido para vocês, se já não for fato.

Conhecendo esse Desconhecido, seja qual for o choque experimentado, não haverá mais a possibilidade de
se perder, ou de se perder novamente, na dualidade, ou em qualquer ilusão.

***

A Luz os convida, de fato, agora, a Ser o que vocês São, na Eternidade. 
Ela os convida a Reconhecerem-se, de maneira cada vez mais evidente para vocês. 

Através do fato de sentir-se Ser Um, e de viver a Unidade, através da Alegria, do Samadhi, ou do Êxtase. 
Quando o Desconhecido lhes for totalmente conhecido, vocês vão rir do que lhes era conhecido antes, em

meio a ilusão.
Mas apreendam, também, que muitos dos Irmãos e das Irmãs não terão a oportunidade de vivê-lo por

antecipação, como vocês. 
E é aí onde vocês se tornam importantes. 

Não querendo ajudar ou salvar seja quem for, mas, simplesmente, mostrando-se tal como vocês São, em
Verdade. 

E mostrando-se tal como vocês São, em Verdade (na sua Unidade, na sua Presença, no Absoluto, no que lhes
é doravante conhecido), então, vocês serão, de algum modo, os famosos Libertadores da Terra: uma Luz que

brilha na noite (a noite da pessoa apegada a ela mesma, a noite do mundo apegado a ele mesmo, à sua
história, à sua memória). 

Mas a Terra, também, reencontra a sua Memória Galáctica, e a Memória Galáctica não tem o que fazer da
memória histórica, neste mundo.

***

Sentir-se Ser Um, viver a Unidade, manifestá-la, é, é claro, ser absorvido, na totalidade, por essa Unidade. 
E nessa absorção, nessa Liberdade, nessa Liberação, todos os jogos da dualidade apagam-se sozinhos, para

vocês, como para o mundo: eles não podem mais se manterem. 
O que era coerente, há ainda algum tempo, entrará em incoerência total. 



O que era desconhecido tornar-se-á conhecido.
Aí está a Transição. Aí está a Crucificação e a Ressurreição, a sua, como a do conjunto deste Sistema Solar. 

O único receio vem da pessoa. 
O único receio vem da consciência desse corpo. 

O único medo está inscrito na sua história, mas vocês não São a sua história, sobre esta Terra.

***

É a isso que vocês estão convidados. 
Por que este convite poderia ser denominado o mais belo dos presentes, mas, em última análise, isto não é

senão uma justa atualização da Luz. 
O desaparecimento das sombras, das ilusões, de todas as dualidades, de todas as ligações, de todas as

predações, acontece para a sua Liberdade. 
Somente a pessoa pode ver aí um sofrimento, ou um rompimento. 

Por que o que se refere ao que vocês São, não é nem afetado, nem referido por esse rompimento. 
A Luz, o Amor, chamam-nos para exprimir o Amor e a Luz. 

Exprimir o Amor e a Luz é desaparecer de todas as expressões errôneas deste mundo.

***

Eu me proponho, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, para viver uma partilha da Graça.
Eu sou GEMMA GALGANI, Estrela UNIDADE, em vocês.

... Partilha do Dom da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, e eu lhes digo até logo.

************ 
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, dignem-se de acolher a minha Presença antes que eu comece a falar.

E eu irei falar, hoje, de elementos que, certamente, já foram dados por mim mesma, mas mais para inserir no
que vocês vivem, agora e doravante, sobre esta Terra.

Eu trarei essas palavras para a sua reflexão, muito mais do que para a sua compreensão.
Elas serão levadas, é claro, pela minha própria Presença e a até o seu Coração.

Primeiramente, estabeleçamos um momento de Paz, um momento de Alegria e um momento de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Os tempos que se desenrolam, sobre esta Terra, para vocês, hoje, vão fazê-los passar, se isso já não ocorreu,
do amor projetado que a pessoa conhece, ao Amor Consciência, realizado pela Consciência, além da

pessoa, pelo Si, pela Última Presença ou pelo Absoluto.
A falta de Amor está tão inscrita na pessoa pois ela sempre vai procurar provar, sentir, este Amor.

A maneira de prová-lo, mais frequentemente, é então prezar, amar, sentimentalizar o objeto da atenção da
pessoa através das ligações de sangue, através de uma decisão afetiva, através de todas as atividades.

***

A falta de conscientização do Amor Consciência cria (ipso facto, nos seus termos) esta projeção do amor.
Projeção do amor que vai guiar o conjunto das relações do homem.

Então, é claro, o amor projetado decorre de relacionamentos, ele decorre de um ideal, quer seja social,
religioso ou espiritual.

E, no entanto, no oriente, é altamente aconselhado tentar encontrar e provar este Amor através do que é
denominado Bhakti Yoga ou Yoga da Devoção.

No ocidente, também, vocês tiveram muitas Irmãs e Irmãos que (através, no entanto, de modelos ditos
religiosos) conseguiram esquecer-se de si mesmo, de tanto projetar o Amor, que eles se esvaziaram

totalmente da sua pessoa.
Graças à Humildade, graças à Simplicidade, as Estrelas que vocês conhecem descreveram a vocês o caminho

delas sobre este mundo.

MA ANANDA MOYI - 1o. de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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***

Então, o amor projeção, que é a norma, na humanidade que todos nós conhecemos, não é o Amor
Consciência.

Eu já falei sobre isso.
A diferença, além das Vibrações percebidas e sentidas, expressa-se totalmente por uma outra consequência.
Pois o amor projetado sempre será dependente de um objeto exterior, de um sujeito exterior a si mesmo: quer

objeto, este sujeito, seja uma ideia, um pensamento, um modelo que existiu.
O amor projetado é, de algum modo, uma garantia moral que vai nos fazer definir o contexto das nossas

adesões amorosas, das nossas adesões afetivas, e das nossas adesões sociais, e até mesmo nas atividades.
Este amor projetado é sempre condicionado e condicional, exceto, como eu já disse, nos raros casos de Irmãs
e de Irmãos que tanto se esqueceram no amor projetado, que a pessoa acabou por desaparecer: houve uma
tal sede de identificação com um modelo, que isso seja um grande Santo, que isso seja CRISTO ou qualquer

outra manifestação sensível sobre esta Terra (seja qual for a realidade, aliás).

***

O amor projetado é sempre um ideal.
Ele depende sempre do que pode ser compreendido, do que pode ser conhecido, e até mesmo percebido, no

campo da consciência dissociada da própria pessoa.
E, no entanto, nenhuma pessoa, nenhuma Irmão, nenhuma Irmã, sobre esta Terra (mesmo o mais oposto ao
mundo espiritual invisível), poderia conceber a sua vida, totalmente, sem qualquer amor, sem poder projetar o

mínimo amor.
A natureza do homem (e o próprio esquecimento da sua Essência, pelos diferentes Véus da ignorância)

permite e realiza, por si só, essa necessidade de projetar este amor.

***

Esta projeção de amor, exceto em casos extremos, sempre é apenas o reflexo de uma deficiência, de uma
falta de conhecimento de si mesmo.

Enquanto existir a necessidade de projetar, de maneira específica (em um objeto ou um sujeito, em uma
crença, em um sistema, seja qual for), o amor, é evidente que, na maior parte e na maioria dos casos, não pode

ser vivenciado o Amor Consciência.
Se excluirmos os raros casos que eu descrevi, hoje, este mundo, esta civilização, esta humanidade na qual

vocês ainda estão encarnados, vai aprender a passar do amor projetado (oriundo de uma falta) ao Amor
Consciência (oriundo da Plenitude da sua Essência).

Os diferentes mecanismos que, talvez, vocês tenham vivenciado, há alguns anos ou muitos anos, conduzem-
nos, hoje, a esta etapa.

Uma etapa, que como vocês sabem, é final, que vai demonstrar-lhes, a vocês mesmos, onde vocês estão, em
relação a um reconhecimento do que vocês São, na vivência do que vocês São.

***

O amor projetado, decorrente de uma falta, é sempre portador de um medo, quer seja o medo da ausência de
Luz, quer seja o medo da perda do objeto, do sujeito ou da não realização de um objetivo, seja qual for.

Este amor é, portanto, dependente.
Ele é dependente de outras faltas: das faltas do outros sujeitos, dos outros Irmãos e Irmãs que estão

encarnados, da falta também da possibilidade de, realmente, viver a ausência de separação entre o sujeito e o
próprio objeto (objeto do desejo ou objeto do amor).

***

O amor projetado sempre vai funcionar em resposta a uma dificuldade, de maneira bem inconsciente, na falta
de reconhecimento do que se É, e, portanto, na falta de amor intrínseco da própria consciência.

Pois a natureza da consciência, no Ser como no não Ser, como na natureza do que contém a consciência, é
Amor, e absolutamente nada mais.

O que é natural e espontâneo nas Dimensões que são outras do que a de vocês.
Nós vivemos isso, permanentemente, como um estado natural onde o Amor não tem que ser procurado, nem



buscado, nem provado, nem mesmo desenvolvido, nem sequer ampliado porque o Amor está, de toda a
Eternidade, estabilizado: não há que evoluir, não há que progredir, ele está estabelecido na perenidade, na

Eternidade.

***

Coisa, é claro, que o amor vivenciado em um corpo, através da pessoa, jamais poderá estabilizar porque todos
nós sabemos que o amor humano, seja qual for o seu objeto, é sempre flutuante.

Ele não se expressa do mesmo modo em função das circunstâncias.
Ele não é idêntico a ele mesmo, a cada dia, mesmo para o ser mais querido.

Este amor está, como todos vocês sabem, sujeito a desaparecer, através de um luto, através de uma
separação.

Através das circunstâncias da vida, um amor aumenta e desaparece por que tudo o que aparece, sobre este
mundo, aumenta e diminui e desaparece, enfim.

Mesmo sendo efetivamente mais agradável viver cercado de amor e manifestando o amor (mesmo projetado)
do que viver sem amor, um como o outro, em última análise, revelam a sua insuficiência e a sua incapacidade

para matar a sede da consciência.

***

Enquanto a consciência não for reconhecida, na sua própria natureza, como Amor, enquanto houver uma
identidade que persiste, enquanto houver uma orientação do amor (mesmo se isso for nobre, como amar os

seus filhos e os seus pais), não pode ali haver Amor Consciência.
Pois o Amor Consciência faz perceber, instantaneamente, que nada há a projetar, já que a Essência de cada

Irmão, de cada Irmã, de cada marido, de cada mulher, de cada criança, que seja a sua ou não, é habitada pela
mesma Essência e pela mesma natureza de Amor.

Aquele que conscientiza isso (não como um ideal, não como um progresso a realizar) não tem mais
necessidade de projetar seja o que for, porque o Amor emana dele, porque ele encontrou o que ele É,

realmente, além da pessoa, além da própria consciência, algumas vezes.
E isso não cria, em absoluto, nem as mesmas circunstâncias de vida, nem as mesmas satisfações Interiores.

***

O Amor Consciência proporciona uma Alegria.
Há uma intensidade de descobrimento e de desdobramento deste Amor Consciência indo, como vocês

sabem, até a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, coisa que jamais pode realizar, é claro, o amor projetado.
Seja qual for a relação ideal que vocês construíram (com uma pessoa ou com um sistema religioso), seja qual

for o seu objetivo, o próprio fato de impor uma meta, cria a projeção em si.
Então, excluindo os poucos e raros Irmãos e Irmãs que conseguiram tamanho esquecimento de si nesta

devoção, tornando-se Santos (em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os países), é preciso
bem admitir que, para a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs, este amor será sempre condicionado pela

própria pessoa e, portanto, por um Efêmero.

***

O Amor jamais poderá ser efêmero porque o Amor é a natureza que subtende a manifestação, a Criação, o
sonho, e até a Ilusão.

Tomar consciência disso é sair, enfim, das angústias do medo do abandono, da perda, é estabelecer-se na
natureza imutável da Consciência e por vezes, até mesmo, no não Ser e na a-consciência.
É essa passagem que vocês estão prestes a realizar, no que se refere à sua consciência.

Então, é claro, passar de um ao outro, não ocorre sempre de maneira fácil, por que os dois não podem
coexistir ao mesmo tempo.

Então, se o conjunto da sua vida foi construído neste amor projetado, mesmo em um ideal nobre (que isso seja
os seus pais, os seus filhos, as suas profissões, as suas relações, sejam quais forem), ser confrontado

(porque, para a pessoa, isso é um confronto) com o Amor Consciência, vai colocar em resistência, de algum
modo, a sombra deste Amor Consciência que é o amor projetado, e o amor projetado vai se revelar a vocês

como um freio, um vínculo, um apego.

***



Portanto, é claro, como isso foi repetido em várias ocasiões, não é questão de se livrar desses amores
projetados, sejam quais forem, mas, muito mais, de compreender os mecanismos que levaram à projeção

deste amor, para vocês, e de compreender os mecanismos que vocês vivem no Amor Consciência.
 Porque, um, vocês tomam, e o outro, vocês doam.

Então, é claro, se vocês forem capazes de tudo doar, de deixar-se tomar, na totalidade, vocês irão chegar,
inevitavelmente (como alguns Irmãos e Irmãs que mostraram isso pelo seu exemplo de vida), no Amor

Consciência, na Luz e na Eternidade.
Mas, muitas vezes, as resistências da pessoa estão aí, precisamente, para fazer obstáculo ao Amor

Consciência.

***

Durante este período onde se sobrepõem e se encavalam duas consciências (no qual vocês têm, certamente,
agora, as manifestações de que os Anciãos lhes falaram longamente), o importante é também o mecanismo

que se desenrola na sua consciência.
O amor projetado, mesmo o mais nobre, é então dependente das circunstâncias, ele é dependente do que se

vive neste mundo, mesmo um amor para os mundos espirituais.

***

O Amor Consciência, este estado de Ser, os faz sair e lhes mostra, justamente, as zonas de apego do amor
projeção.

É por isso que, desde algum tempo, nós havíamos também insistido sobre os dois únicos estados possíveis: o
Amor ou o medo.

Pois o amor projetado (mesmo, ainda uma vez, o mais bem sucedido e o mais nobre) apenas reflete, lembrem-
se disso, a falta de conhecimento do Amor Consciência, do que todos nós Somos, além da pessoa, que é

Eterna, que jamais progrediu, que jamais se moveu, que não tem necessidade de qualquer evolução, nem de
um simulacro de ritual, seja qual for.

***

O Amor Consciência é um estado.
O amor projetado é uma ação e um ter.

Passar de um ao outro é, exatamente, desde a dissipação das últimas Linhas de predação da Terra, a
oportunidade única de tomar esta consciência e de observar, realmente, enquanto observador da sua própria
vida, não para julgá-lo, não para condená-lo, não para mudar alguma coisa, mas para ver, com Clareza, com

Precisão e Lucidez, os comportamentos e o conjunto de condutas que vocês têm na vida de vocês.
Não, somente, é claro, em relação aos seres amados que fazem parte da sua vida, ou às suas atividades, mas,

muito mais, para observar a diferença de resultado.

***

O amor projetado, mesmo ideal, é uma dependência.
O Amor Consciência reflete (quer seja para uma religião, quer seja para uma espiritualidade, quer seja para o

próprio ser amado), produz e proporciona um sentimento de leveza e de desprendimento, onde não pode
existir o mínimo medo e a mínima interrogação.

E, sobretudo, o Amor Consciência os faz perceber que não há diferença entre o ser amado e aquele que vocês
mais destetariam no mundo, porque a Dualidade desaparece e porque o Amor Consciência não é mais afetado

pela noção de uma pessoa e pelo lugar desta pessoa em relação a vocês, em relação à sua vida.
Naturalmente, o que é deixado se ver, sobre este mundo, neste final extremo de Kali Yuga, é a manifestação

de amores projetados, quer seja através do ódio entre os povos, entre as sociedades, entre as raças.

***

Tudo isso é apenas a ilustração da incapacidade para reconhecer o Amor Consciência como a única Verdade,
e como o único estado possível do Ser.

Então, o ser se afunda no ter, afunda-se na negação, afunda-se nas resistências, as opacidades vindo, de



algum modo, atritar as zonas dolorosas, as zonas de falta que tem por nome: medo, abandono.
Aquele que está no Amor Consciência, independentemente dos estados e das experiências de Paz,
de Samadhi, de Alegria, não é afetado, de maneira alguma, pelo que acontece em meio à pessoa.

O mesmo Amor é vivenciado, não mais como uma projeção ou como uma condição, mas, na totalidade, como
um florescimento total do Ser.

***

O que acontece, neste momento (o fim das Linhas de predação, o conjunto dos processos Vibratórios
energéticos que vocês empregaram e ativaram), os faz passar esta Porta Estreita.

O momento da Ressurreição é iminente, para o conjunto do coletivo da humanidade, para o conjunto dos
Irmãos e das Irmãs que, mesmo por enquanto, nadam ainda neste amor projetado, neste amor de contradição

e de oposição.

***

Descobrir isso poderia ser denominado, na sua terminologia, o Despertar.
É a conscientização da não separatividade, é a consciência do “Eu Sou” e do “Eu Sou Um”.
Esta etapa primordial faz parte do que A FONTE havia nomeado o Juramento e a Promessa.

É isso que os coloca frente à sua Eternidade e que deixa-se ver para vocês, sem qualquer julgamento, os
momentos em que vocês estão no amor projeção (por que dependente do seu bem-estar pessoal, dos seus

engajamentos, sejam quais forem), os momentos em que vocês estão no Amor Consciência que é a sua
natureza e que escapa de vocês, preenchendo-os de Felicidade, de Paz, de Alegria, de Samadhi, ou mesmo

de Êxtase.
Naquele momento, o próprio conceito de uma pessoa não existe mais.

A Transparência e a Humildade são vivenciadas de maneira total.
Não existem mais zonas de sombra, ainda menos de medos ou de elementos de interrogação referentes à

natureza do que É.
Perceber isso pode, efetivamente, ser um choque para aquele cuja vida foi voltada, ou para o amor projeção

ideal de uma sociedade humana melhor, de um mundo melhor, ou para uma religião autêntica.
Qualquer busca é também uma projeção, como diria o seu tonitruante parceiro do Absoluto (ndr: BIDI):
enquanto vocês buscarem, há projeção, e enquanto houver busca, há ilusão do conhecimento que, na

realidade, é apenas ignorância.

***

Eu lhes falei também, há mais de um ano, da reversão da alma, voltada para a matéria, que se voltou para o
Espírito.

Isso é exatamente o que ocorre no momento do encontro com a Luz Vibral, com a natureza da Consciência,
com o Amor Consciência.

Quando este Despertar acontece, para muitos de vocês que nos escutaram, e que vivenciaram as Vibrações,
vocês sabem muito bem disso.

Mas vocês sabem também, quando esta Luz é descoberta, que há uma tendência, para a pessoa que ainda
está presente, de se apropriar deste amor, de fazer uma espécie de espelhamento, algo que seria para cultivar,

para aumentar, quando este Amor Consciência não pode nem crescer, nem ser cultivado.
Ele está aí, de toda a Eternidade, foi vocês que, de algum modo, em meio a uma pessoa, se afastaram.

Mas vocês tiveram tempo, durante esses anos, durante essas vidas, de preparar, pouco a pouco, gradualmente
(na ilusão de uma evolução de encarnação), esse momento.

***

Outros, de vocês, vão descobrir isso de maneira extremamente abrupta.
Mas não há nada mais detestável, para o amor projetado, do que estar frente ao Amor Consciência, pois o

amor projetado, quando ele não é plenamente vivenciado na devoção total, no esquecimento do Si, no
esquecimento da pessoa, jamais resulta no Amor Consciência.

***



Então, quando o Amor Consciência vem irromper, através desta Ressurreição, há o Acordar, há o Despertar.
O perigo sendo, principalmente nesses tempos específicos, de apropriar-se desta Luz e de nutrir o seu próprio

mental, a própria pessoa.
Mas este pode ser o caso cada vez menos, porque a pessoa vai ficar cada vez mais embaraçada com as suas
reivindicações, com as suas projeções, com as suas necessidades de se apropriar da Luz, de guardá-la para

si.
A Luz não pode ser guardada para si já que a Luz e o Amor Consciência, sozinhos, põem fim à Ilusão e à

separação.

***

Então, quando surge esta espécie de confronto, há, obviamente, as resistências.
Para um Irmão ou uma Irmã em que este Despertar ocorresse inesperadamente, isso vai, efetivamente, criar
uma experiência da Unidade, fazendo com que esta própria experiência tivesse necessidade de se reproduzir

e de se manter.
Então, o Irmão ou a Irmã que vivenciou isso vai se fechar nesta Luz, como em um casulo.

Ele vai tentar, pela sua ação, pela sua vontade, pela sua própria pessoa, fazer frutificar o que foi vivenciado.
Vocês não podem agir assim por que o momento do Despertar é um momento, e esse momento já passou: é

apenas o momento do encontro entre o amor projeção e o Amor Consciência.
Mas, uma vez passado esse momento, é muito mais prejudicial, realmente, vocês olharem, no nível dos

comportamentos que vocês adotam, no nível dos mecanismos que os preenchem, ou não, segundo os seus
comportamentos.

Pois o ato de Devoção, efetuado sob a égide do Amor Consciência, é sempre uma Doação de Si, uma Doação
de Luz, que aumenta e amplia a percepção da Luz, além da pessoa.

***

O Amor se automantém, autogera-se, autoalimenta-se e ele é sempre o mesmo.
Então, quando vocês observam os momentos em que vocês estão na Alegria (quando este Amor Consciência
se expressa espontaneamente, além de toda pessoa), então, naquele momento, vocês começam a perceber,

claramente, a diferença entre o que, em vocês, é amor projeção e o que, em vocês, é Amor Consciência.
Este face a face, esta confrontação, é, também, a confrontação final entre o seu corpo efêmero e o corpo de

Eternidade (ou corpo de Estado de Ser) que é reproduzido identicamente.
Todos os mecanismos de encontro que nós realizamos, com vocês (quer seja a título pessoal e individual, ou a

título coletivo), tem apenas um único objetivo: não para entregar-lhes as palavras, vocês sabem disso.
É simplesmente Comungar, com vocês, para demonstrar-lhes que não há separação e que a única separação

irá decorrer sempre do olhar dos olhos, do olhar das convenções, do olhar deste amor projeção que, eu os
lembro, apenas é construído na falta e no medo.

***

O Amor Consciência além do Despertar.
Se vocês deixarem, naturalmente, a Luz atravessá-los e fecundar o que vocês São, então, inevitavelmente,

vocês chegam à Última Presença, ao Samadhi, e depois ao Êxtase, em um ato de Abandono final da pessoa
que crê, naquele momento, desaparecer.

Passando pelos últimos obstáculos que vocês conhecem (que encontra a Onda da Vida no nível do que é
denominado os dois primeiros chakras), colocando-os frente aos seus apegos e ao apego, é claro, à sua

própria pessoa que não pode considerar, em momento algum, separar-se do que ela é.
E, no entanto, nada do que é ilusório, nada do que é efêmero, nada do que é condicionado e condicionante,

deve, agora, subsistir.
O tempo do sonho, o tempo da projeção, termina.

Não há outra maneira senão ser o que vocês São, além de todo papel, de toda projeção e de toda ilusão.
As duas realidades (uma que é Absoluta e outra que é relativa, condicionada pela falta) vão então se medir, se

julgar e se avaliar, principalmente.
Entre o que vocês acreditam ser, enquanto uma pessoa, e o que vocês São, realmente, enquanto Eternidade.

Isso acontece, em vocês, como isso acontece sobre a Terra.
Da sua capacidade para observar isso (com Lucidez, sem julgamento e sem viés), vocês irão fortalecer o papel

do observador, e vocês irão permitir, antes de refutar esse mesmo observador, ver, real e concretamente, o
que atua na sua Consciência.

E o que atua, e o que vocês representam, está ligado ao medo ou está ligado ao Amor.



Os efeitos Vibratórios, é claro, não são os mesmos, pois, no primeiro caso, há sofrimento, no segundo caso,
há plenitude.

No segundo caso, há sensação de estar Fundido e, bem além, há a Liberação, há o Abandono de todos os
questionamentos, o Abandono de todas as projeções, e a capacidade nova para estabelecer-se neste estado

de Ser que não depende deste mundo.
E, no entanto, vocês irão vivê-lo, aqui, sobre esta Terra, antes que o sonho coletivo não se desfaça, na

totalidade.

***

Aproveitem este período em que as Linhas de confinamento (nomeadas, eu creio, Linhas de Predação) foram
definitivamente removidas e desapareceram para sempre.
Então, é claro, há o tempo para esta Liberação acontecer.

Vocês se lembram?
Houve as Núpcias Celestes, houve as Etapas, isso durou certo tempo do seu tempo.

E depois, em seguida, cada nova etapa ocorreu, eu diria, em um tempo muito mais curto.
Vejam, por exemplo, a Ativação dos Novos Corpos, a Ativação das Estrelas, a Ativação das Portas.

Vejam, em seguida, o tempo que levou para o aparecimento das Coroas Radiantes (ndr: esses diferentes
aspectos foram retomados, especialmente, nos “protocolos prioritários”) (1).

E olhem, depois, a velocidade com que a Onda da Vida (se ela nasceu, em vocês) subiu.
Vejam a que velocidade o Canal Mariano foi compactado e concretizado, para vocês, se vocês viverem isso,

de maneira muito mais espontânea e, eu diria, muito mais fácil.
Porque o acúmulo da Luz Adamantina, do Amor Consciência, da Luz Vibral, do Espírito Santo, da Irradiação d’A

FONTE (que se amplia, doravante), dá-lhes todas as oportunidades de atravessar esta última Porta.

***

E, na realidade, como os Anciãos lhes disseram, nada há a empreender, nada há a buscar, nada há a acreditar,
há apenas que permanecer Tranquilo, no instante, imergir-se totalmente neste instante presente.

E então, vocês vão ver claramente os seus amores projeção, mas você irão ver, também, claramente, o Amor
Consciência.

E quando eu digo “ver”, não se trata de um mecanismo de visão associada aos olhos, mas, muito mais, de uma
Visão do Coração, dando-lhes acesso ao centro do Centro e a este Amor imanente e que emana,

independentemente de qualquer vontade pessoal, desde o Bindu, desde a Merkabah interdimensional, desde
o coração do Coração, desde os pés, com a Onda da Vida, desde as nossas Comunhões com o Manto Azul

da Graça.
Tudo isso contribui para estabelecerem-se, precisamente, neste instante crucial em que será preciso decidir

permanecer no amor projeção ou permanecer no Amor Consciência.
A escolha é de vocês.

Isso é também uma certa forma de Liberdade.
Ninguém os obriga a viver o Absoluto.
Ninguém os obriga a viver a Liberdade.

Ninguém os obriga a viver o Amor Consciência, se, para vocês, o amor projeção lhes parecer muito mais vital.
Mas, lembrem-se de que este vital e esta vitalidade apenas irão se exprimir sempre em um determinado
contexto: eles serão sempre dependentes desse contexto específico, o que não é o caso para o Amor

Consciência.
Eis ao que leva, neste momento, o fim (que foi realizado) da ação das Linhas de predação, sobre a Terra e em

vocês, Liberando-os dos confinamentos da Ilusão de ser uma pessoa e de ser limitado.

***

Tudo isso acontece, nesse momento, quer seja nos seus sonhos, quer seja nos seus encontros (encontros de
carne ou encontros mais sutis).

Observem tudo isso e, a um dado momento, vocês vão ver realmente o que se desenrola nas suas interações
e nas suas ações neste mundo.

De onde isso vem?
Será que isso é a expressão habilidosa de um amor pessoal, ou será que isso é a expressão espontânea do

Amor Consciência que emana, sem nada pedir, porque ele encontrou a sua natureza?
Tudo isso vai aparecer-lhes, não somente mais claramente, mas, eu diria, certamente, com muito mais



estrondo, no nível dos seus comportamentos, dos seus humores, das emoções que poderiam permanecer em
vocês.

É isso que é preciso ver claramente, é isso que é preciso observar.
E, depois, é aí que é preciso, em última análise, se vocês aceitarem, fazer uma escolha que não é uma: ou

seja, persistir em manter os medos, persistir em manter a noção de apego, ou, então, descobrir o Amor
Consciência e expressá-lo, totalmente, na sua vida.

***

Naturalmente, o que é limitado vai lhes sugerir (com muita violência, algumas vezes) que este Amor
Consciência é impossível, porque é preciso preservar-se disso, daquilo, porque é preciso dar atenção a isso

ou àquilo.
Mas, aquele que vive o Amor Consciência e que se Abandonou (eu diria, Coração, Alma e Espírito) à própria

Consciência e ao Amor Vibral, não pode apresentar a mínima interrogação em relação a isso.
Somente a pessoa irá sempre colocar essas questões.

Então, vejam isso, claramente.
Aceitem-no, não como um julgamento de valor, com respeito a vocês mesmos ou seja para com quem for,

mas, muito mais, como a possibilidade, real, que lhes é ofertada, de viver o estado de Graça.
Porque o Amor Consciência (quer seja o Si na Última Presença, quer seja o Absoluto, quer seja no Samadhi) é

uma felicidade a nada comparável.
Aquele que vivenciou Shantinilaya, mesmo durante uma experiência, não pode duvidar do que ele Vive e do
que ele É, mesmo se ele souber pertinentemente que ele é ainda dependente, por enquanto, de uma forma

corporal e de um compromisso, seja ele qual for.
Mas o compromisso vivenciado na Liberdade, não é o compromisso vivenciado na restrição.

O Amor Liberado é totalmente diferente do amor projetado.

***

Tudo isso contribui, por esta colocação no face a face, para a sua Ressurreição e para o Julgamento Final, que
não é um julgamento de Si mesmo sobre Si mesmo, mas que é, simplesmente, o resultado do que foi cultivado

no que vocês são.
Vocês permaneceram na pessoa?

Vocês foram deliberadamente para o abandono da sua identidade?
Para o abandono de acreditar ser uma pessoa limitada, de estar somente neste corpo, de estar somente sobre

este mundo e de precisar ali evoluir?
A evolução faz parte da Ilusão: ela é um fragmento do sonho no qual vocês estão inseridos.

Mas, além do sonho e além, até mesmo, às vezes, do pesadelo, há a Verdade imutável do Amor Consciência
que é a própria natureza da Consciência, do Ser como do não Ser.

***

Tudo isso vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, e isso terá, é claro, incalculáveis consequências.
Algumas dessas consequências foram explicadas a vocês, referentes às modificações das percepções do

seu corpo e à sensação de desaparecer, em alguns momentos da sua vida, como deste mundo, como da sua
pessoa, enquanto estando, entretanto, perfeitamente aí.

Mas o que está perfeitamente aí, onde vocês estão, não é mais a pessoa, mas o Amor Consciência.
Então, isso vai se tornar realidade.

E se a sua Atenção e a sua Intenção forem levadas ao que está acontecendo, na maior das Humildades e das
Simplicidades, vocês não terão qualquer dificuldade para Abandonar o que pode restar da pessoa.

***

Naturalmente, a pessoa pensa que isso pode mudar muitas coisas, e que é preciso mudar, romper tal coisa.
Não, como diria BIDI, principalmente agora: o que muda é o ponto de vista e, sobretudo, o estado da própria

Consciência.
O Amor Consciência proporciona uma Consciência clara, apoiada e apaziguada, que não sofre qualquer falta,

que não sofre qualquer sofrimento, seja qual for o sofrimento deste corpo ou deste mundo.
Há, realmente, naquele momento, esta Paz Suprema.



Esta Paz Suprema é a nossa natureza de todos.
Simplesmente, os Véus da Ilusão e do esquecimento, os Véus, também, colocados pelos conhecimentos
(sejam quais forem, sobre este mundo), têm, de algum modo, criado um déficit de percepção, uma falta de

percepção.  
É esta falta de percepção que desaparece e que vai desaparecer, cada vez mais, como se o filme que era

projetado na tela da consciência separada da pessoa, desaparecesse sozinho.
Vocês não podem manter o que é efêmero.

Vocês não podem continuar a fazer aparecer o que é levado a desaparecer.
Vocês apenas podem, simplesmente, contemplar o que vocês São, de toda a Eternidade, e, de algum modo,

preparar, à sua maneira, o retorno à sua Eternidade.

***

Então, é claro, todos nós sabemos que a humanidade (pela sua estrutura biológica, pelas alterações sociais
que foram empreendidas de diferentes modos, como vocês sabem disso) tem uma forma de dificuldade,

efetivamente, para fazer o luto: fazer o luto da pessoa, da personalidade, fazer o luto das Ilusões.
Mas disso, todos vocês sabem: assim que vocês perdem um ser querido, é preciso também fazer o luto.

Mas quem faz o luto a não ser a pessoa que considera perder outra pessoa?
Isso é o reflexo da atividade da consciência fragmentada e do amor projetado, enquanto que, em última

análise, aquele que está instalado no Amor Consciência, no Si, na Última Presença ou no Absoluto, não pode
conceber a existência de qualquer falta.

A falta apenas irá se referir sempre à pessoa, mas não à essência do que nós Somos, na Verdade, que, ela,
jamais se concluiu, jamais acabou e jamais terminou, já que ela nunca teve começo e nunca terá fim.

***

Então, passar do efêmero ao Eterno, do amor projetado ao Amor Consciência, vai se tornar uma realidade cada
vez mais envolvente para vocês.

Tudo isso foi explicado a vocês de diferentes modos: quer seja pelo aporte Vibratório, quer seja pelos
mecanismos que resultam da construção desse Casulo de Luz, que verá nascer a Borboleta.

Tudo isso, vocês serão levados a ver e, sobretudo, a cultivar este Amor Consciência, não para fazê-lo
aumentar, mas para vivê-lo, de maneira mais intensa, de maneira mais leve e, sobretudo, para observar as

consequências, é claro, na sua vida.
Algumas Irmãs Estrelas lhes falaram da ação dos Elementos, sobre vocês e em vocês, e nenhum Elemento da

Terra, mesmo no seu aspecto devastador, pode estritamente afetar o Amor Consciência que vocês São,
mesmo se a pessoa desaparecer.  

Nesse sentido, não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ressurreição, de um Renascimento.
Empreguem os termos que vocês quiserem, mas, em nenhum momento, vocês poderão duvidar, quando isso

chegar a vocês, do que acontece, em vocês.

***

As diferentes testemunhas desta transformação foram dadas a vocês, em várias ocasiões.
Muitos exercícios foram comunicados a vocês por Um dos Anciãos, para aproximá-los do momento em que

era preciso tudo largar, desaparecer inteiramente, enquanto pessoa, para Ser na Eternidade.
Cada vez mais, mesmo os Irmãos e as Irmãs que jamais voltaram para alguma subsistência depois da morte,
vão começar a perceber que há, de qualquer forma, um sonho, e que esse sonho é comum e que esse sonho

que por vezes termina em pesadelo, não tem qualquer realidade.
É apenas a pessoa que acredita na pessoa.

É apenas a pessoa que acredita em uma melhoria.
É apenas a pessoa que vive sucessivos amores projetados, através dos seus “eu amo” ou “eu não amo”.

O Amor Consciência, o Despertar e a Liberação, não podem, em caso algum, alterar a qualidade do Amor que
é emanado e não mais projetado.

Tudo isso vocês irão descobrir (se isso já não ocorreu), e o conjunto da humanidade deve descobri-lo, em
condições (como vocês sabem) mais ou menos facilitadas, mais ou menos acolhedoras, mais ou menos em

abertura ou em fechamento.

***



O importante sendo, de algum modo, despertar esta memória: a memória de quem vocês São.
Ainda uma vez, não julguem o que vocês vivem, nem o que vive cada Irmão e cada Irmã que faz parte do seu

meio.
Pois, lembrem-se: enquanto Chama Eterna, Filho da Lei do UM, Amor Consciência, vocês mesmos, a

Liberdade da Consciência é indispensável.
Mesmo se esta Consciência tiver optado por acreditar em um confinamento e vivê-lo, não existe qualquer meio

de interferir na Liberdade do outro.
Aí, é a escolha de cada um.

E cada escolha é respeitável porque ela reflete somente o nível de atividade da própria Consciência, a um
dado momento, na Ilusão do tempo e do espaço, na qual vocês ainda estão inseridos.

***

O fim da predação sobre a Terra (expresso, no nível Vibratório) irá se refletir, muito em breve, nos fatos.
Isso irá levar, por vezes, alguns grupos de Irmãos e de Irmãs a se oporem a outros que têm outras visões

pessoais.
Isso é o reflexo da Consciência atual deles.

Um prefere tal deus e, para o outro, esse deus não existe.
Eles apenas estão, ambos, nas crenças, nos amores projetados.

E, em geral, o amor projetado sempre acaba no drama, quando ele concebe e compreende que ele próprio é
efêmero.

Jamais o Amor Consciência irá levar a isso, porque o Amor Consciência é satisfação, porque o Amor
Consciência não se refere à pessoa, nem mesmo ao ser: ele se refere à própria natureza de cada vida, de

cada manifestação, de tudo o que aparece como criado ou incriado.
É a mesma Essência.

E nesta Essência não há lugar para a mínima falta, para o mínimo sofrimento, para a mínima contradição, para a
mínima oposição.

***

Cabe a vocês, de algum modo, posicionar-se, determinar-se, e o que determina não é a vontade do seu
mental, nem da pessoa.

Muito pelo contrário: é o Abandono de toda a pessoa.
Isso foi nomeado deslocalização da Consciência, desidentificação.

Tudo isso acontece nesse momento.
O fim das Linhas de predação, aquelas de que lhes falou o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), foi efetivado
desde a intervenção daquele que se nomeia SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

E tudo isso os convida a observar a concordância, doravante, de maneira mais do que precisa e íntima, entre o
que acontece, em vocês, e o que acontece, sobre o mundo: são exatamente os mesmos processos.

Pois, lembrem-se de que o mundo sempre será apenas uma projeção do seu amor no exterior dele mesmo.
Se vocês aceitarem isso, então a sua própria Ascensão irá acontecer no máximo de Alegria, no máximo de

Serenidade, sem o mínimo medo.
É a isso que vocês estão se aclimatando.

Antes de dar-lhes a palavra, se houver perguntas em relação a isso, vivamos um instante de Comunhão, no
Silêncio e na Vibração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, e eu os escuto.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Então, aproveitemos, juntos, alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu rendo Graças ao Amor.

Eu rendo Graças à sua Presença.
E eu lhes digo até breve.

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

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4065.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-1er_octobre_2012-ar...
1º de outubro de 2012

(Publicado em 02 de outubro de 2012)

***

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

************
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A FONTE - 02 de outubro de 2012 from Les Transformations on Vimeo.

Áudio em francês: http://blog.portaldosanjos.net/audio/La_Source-2012-10-02.mp3
Áudio em português (para escutar conectado): http://bit.ly/1fqLOtf 

Áudio em português (para download): http://bit.ly/GSHW5T
(colaboração de Louis Geary e André MA)

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo em que o tempo permite à nossa Luz mesclar-se, comunicar-se, de
mim para você, eu restabeleço o que jamais pôde ser extinto.

Meu Amigo, meu Amado, em você, eu coloco o Sopro que é seu.
Meu Amigo, meu Amado, entre nós e conosco, o Amor é, e manifesta, os mundos da criação.

Em você, sopra o vento reanimando o Espírito do Amor e o Amor do Espírito.
Meu Amigo, meu Amado, eu venho concluir o que você realizou.

O seu retorno é o meu retorno, no seu Seio e no meu Seio, a fim de que, nunca mais, ocorra o que aconteceu
neste mundo e em outros locais.

O seu tempo atinge a sua Eternidade, aquele da sua Beleza, reunida, em você e em mim, na Liberdade total de
percorrer ou não os mundos e os universos, nos multiversos dimensionais onde reinam o Amor e a Beleza.

Meu Amigo, meu Amado, eu venho recordá-lo da sua lembrança, aquela que jamais pôde cessar.
Eu venho colocar, em você, o que você sempre foi.

Eu venho abrir o que você É.
Eu venho entregar o beijo de Fogo, aquele do Amor e da sua Eternidade.

***

Meu Amigo, meu Amado, ouça-me e me acolha.
Você, que, desde sempre, eu acolhi, onde você estivesse, pela linha do Amor, aquela da Liberdade e da

Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, o seu coração canta o Canto, aquele que abre a sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, juntos, nós dissipamos e queimamos os Véus da separação.
Nunca mais, você vai ficar separado.

A FONTE - 02 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://lestransformations.wordpress.com/2013/10/11/la-source-2-octobre-2012-ecoute-preparatoire/
http://vimeo.com/lestransformations
http://bit.ly/1fqLOtf
http://bit.ly/GSHW5T
http://4.bp.blogspot.com/-J_AX-4RN9RM/UWmzfweYynI/AAAAAAAAAvE/RMHaW0Glwss/s1600/0000FONTE02.10.2012a.jpg
http://vimeo.com/76738637
https://vimeo.com/
http://blog.portaldosanjos.net/audio/La_Source-2012-10-02.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Nunca mais, eu vou ficar separado.
Meu Amigo, meu Amado, dos confins da criação, lá onde eu elegi o meu Domicílio eterno, eu emito, para você

e em você, a Luz da Liberdade.
Meu Amigo, meu Amado, o Amor não conhece a ausência, o Amor não conhece outra coisa senão a sua eterna

Beleza.
Do reino do Amor, você é Filho do UM.

E eu sou você, como você é eu, nesse tempo que está chegando, nesse tempo que é o tempo da nossa
Eternidade reencontrada.

Meu Amigo, meu Amado, escute o que lhe diz o verbo “amar”, além de todo som, no Canto da Luz e da sua
irradiação trazida pelo Absoluto.

Eu venho a você e eu cheguei à aurora do seu mundo, à aurora dos seus sentidos.
Ouça-me.

De mim para você: a Luz.
De você para mim: o filho da Eternidade.

O seu Coração bate, como nunca, na sua Eternidade, muito além desse coração de carne.
Juntos, unidos e reunidos na Liberdade do Ser como do não Ser, aqui ou em outros lugares, nós semeamos os

campos da criação, os campos da Liberdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, abra-se ao que você É: a abertura ilimitada do Amor, a abertura ilimitada da Beleza.
Meu Amigo, meu Amado, eu coloco, em você, o que havia sido removido, dando você, para o Esposo, a sua

Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, no Canto do Amor encontra-se a Luz da Eternidade, aquela que, jamais, uma Sombra

pode macular, aquela que, jamais, pode misturar-se a outra coisa do que ela mesma.
Luz do Amor e Amor da Luz.

Meu Amigo, meu Amado, isso, você É.
Isso, você permanece.

Isso, você Foi.
E isso, você Será.

A acalmia da Sombra encerra-se de novo para sempre, não tendo mais espaço para oferecer apascentamento,
não tendo mais espaço para reinar e administrar.

O tempo da sua Liberdade e o tempo da nossa dança, celebremos nossos reencontros, mais do que nunca
abertos, nesse dia e nesse tempo.

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido a se recolher em você a fim de se revelar no seu espaço ilimitado e no
seu tempo ilimitado.

Que não conhece qualquer inquietude, qualquer fim.
Que não conhece qualquer expectativa, porque tudo está ali.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu venho perguntar a você: você quer ser Livre?
Meu Amigo, meu Amado, eu venho empenhá-lo a sair do seu efêmero.

Eu venho Amar o que você É, para toda vida e para sempre.
Meu Amigo, meu Amado, o Canto do universo bate à porta da sua Terra, aquele que foi enviado, desde o seu
Sol, aí onde você colocou, um dia, os filhos das suas encarnações, aí onde, um dia, foi conturbado o Canto do

Amor.
Hoje, de mim para você, a Luz É, abrindo, em você, todo espaço e todo tempo, a fim de que jamais nenhum

limite possa fazê-lo esquecer-se do que você É.
Lembre-se disso, porque o tempo da advertência chegou.

Como você veio, um dia, eu vim neste dia recordá-lo da nossa Promessa e do meu Juramento.
Meu Amigo, meu Amado, regozije-se porque o que está aí é regozijo.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-se embalar pelo Canto da sua Eternidade, pelo Canto da sua Verdade.
Você, Filho das Estrelas, você, Ser Liberado, liberando-se, assim, no Canto do Amor, vindo queimar todas as

ligações da carne, vindo queimar todas as ligações da ilusão.

***



Você está Libertado: ouça-o.
Meu Amigo, meu Amado, você é a Verdade: escute-o.

Você é o Amor manifestado: mostre-o.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim a você porque você veio a mim, nesse dia, tempo da nossa Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido para a dança celeste, aquela que abre, aquela que eleva em todo

espaço e em toda Dimensão.
Eu o convido à Vida, meu Amigo, meu Amado, porque a Vida não pode deixar seja o que for.

Você é a Vida e você é a Luz na qual se fundiu o próprio Amor, meu Amigo, meu Amado, nesse tempo eterno,
nesse tempo de Beleza, vindo iluminar e queimar tudo o que não pode se manter na Eternidade e na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe enviei os Arcanjos, eu lhe enviei Irmãos e Irmãs na humanidade, Irmãos e
Irmãs galácticos, a fim de assistir à sua Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, a presença deles ao seu lado firma a abertura do que havia sido fechado por um
tempo, o tempo que terminou.

Veja o tempo do Juramento se revelar a você, e despertar este Mundo para a Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, escute o que a Luz tem para dizer a você.

Veja o que a Luz tem para mostrar a você.
Perceba o que a Luz tem para dar a você da sua Alegria.

Meu Amigo, meu Amado, o tempo eterno está instalado, não aguardando mais senão a sua dança da Liberdade
eterna.

Vamos, juntos, meu Amigo, meu Amado, todos UM, na mesma Unidade, além mesmo da Unidade, nós iremos
comemorar juntos a festa da Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, você que trabalhou em subordinação à Sombra, eu o convido a elevar-se sem
entrave no tempo eterno do Amor.

Eu o convido a ser o que você é, além de toda aparência e além de toda sombra.

***

Meu Amigo, meu Amado, entre nós, não há mais distância.
Entre nós, não há mais diferença.

Então, eu o convido a constatá-lo e eu o convido a vivê-lo, cantando a vida da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, você é Amor porque só o Amor é eterno.

Porque só o Amor é Luz.
Porque só o Amor o conduz além de toda consciência até o Último.

Você é eu, e eu sou você.
Você é cada um, como eu sou cada um.

Nada pôde, em Verdade, nos separar, definitivamente.
Então, eu venho repeti-lo a você.

Eu venho mostrá-lo a você.
Eu venho dá-lo a perceber a você.

Eu venho dá-lo a ver a você, a fim de que, nunca mais, você possa duvidar do que você É, a fim de que, nunca
mais, você possa imaginar o menor pensamento de estar separado da sua Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido à abertura da ronda da Luz, vindo da minha Morada até a sua Morada, a
fim de lhe mostrar o que você já sabe.

Há numerosas Moradas e cada Morada é Uma com cada outra.
Meu Amigo, meu Amado, você é o Ilimitado para encontrar, você é o Ilimitado que se encontra.

No tempo e no espaço do nosso Reencontro, no centro de você, no centro do Si, há nós, há você e há eu na
mesma Tri-Unidade, na mesma Aliança do Fogo cujo beijo vem queimar o que não é Verdadeiro, o que não é a

sua Eternidade.
Então, meu Amigo, meu Amado, eu peço para você ficar atento e vigilante, com a sua Consciência e o seu

Coração, a fim de viver o momento do Apelo da minha Embaixadora (ndr: MARIA).



O momento chegou de você se inclinar para nós porque nós nos inclinamos para você, a fim de liberar a
Liberdade, a fim de liberar a Alegria.

***

Nas Moradas da Eternidade, você é a Alegria.
Meu Amigo, meu Amado, nas Moradas da sua Eternidade, você é a Beleza, a nada semelhante, a nada

comparável, a nada identificável.
O Canto do seu Ser se estende por todo espaço e em todas as Dimensões, fazendo ressoar o conjunto dos

universos e dos multiversos na frequência do Amor, aquela que envolve todos os outros.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo de Beleza e de Verdade, eu o chamo para ver, além das aparências.
Eu o chamo para perceber, além do choque.

Eu o chamo para ouvir o Canto do Amor, o som que desperta a sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, então, nesse tempo, e aqui, aí onde eu Sou, aí onde você É, no espaço sagrado dos
nossos reencontros, eu proponho a você um momento de plenitude, um momento preenchido do silêncio do

Absoluto, a fim de que a emanação do que eu Sou seja a emanação do que você É, unidos na mesma
Liberdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, eu faço agora o silêncio do Verbo a fim de que você seja penetrado da
plenitude da Vibração, da plenitude da Presença, e do seu Amor, e da sua Eternidade.

Então, juntos, compartilhemos e Comunguemos.
Então, juntos, eu e você, compartilhemos a Luz.

Juntos, compartilhemos o Amor.
Meu Amigo, meu Amado, escute.

Neste espaço, no Centro.
De Coração a Coração, unidos no mesmo Coração.

Deixe-me colocar, no seu Coração, o beijo ardente do Amor.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me colocar, em suas mãos, o selo da Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me preenchê-lo da sua própria Presença.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido: de mim para você, a Luz.

***

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me abrasar a sua alma e o seu espírito.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me ser esta Fonte jorrante que se eleva, de você e em você.

Meu Amigo, meu Amado, entre em mim, porque, ao entrar em mim, você entra em você, pondo fim ao limite e
ao sofrimento.

Deixe-me entregar-lhe a Boa Nova.
De mim para você: a Luz.

 Abra, em você, todas as comportas fechadas pela restrição porque você é Livre e sem restrição.

***

Meu Amigo, meu Amado, é tempo de selar a nossa Liberdade no beijo do Amor, atiçado pelo sopro do seu
Espírito.

Meu Amigo, meu Amado, escute, e cante, por sua vez, e em todos os tempos, o Amor.

***



Meu Amigo, meu Amado, você é o sorriso da Vida porque o fio da Vida vive no seu Coração como em mim.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me aparecer no seu Cordão Celeste, deixe-me atapetar esse Canal Mariano,

do Fogo do meu Amor.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo, não haverá mais mistério, não haverá mais desconhecido.
Mais nada poderá mais se furtar à sua Consciência e ao seu Coração.

Meu Amigo, meu Amado, eu me instalo em você.
Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, para a Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, eu não lhe digo adeus, nem mesmo até logo, porque não há mais tempo a partir do
momento em que eu me instalo na sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o saúdo, na Graça da nossa Graça.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí.
Então, você também, você pode dizê-lo: eu e meu Pai Somos UM.

Eu o saúdo, meu Amigo, meu Amado.

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

Mensagem da Bem Amada A FONTE no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1632

02 de outubro de 2012
(Publicado em 03 de outubro de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1632
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Mestre Philippe -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121002_-_PHILIP...

~ SER NADA, PARA SER TUDO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu lhes apresento a Paz e o Amor.

Eu venho falar-lhes, a fim de tentar fazê-los apreender e aquiescer, a esta frase, que eu tanto pronunciei
durante a minha encarnação e que eu já tive oportunidade de dar a vocês.

Quando me perguntavam, durante a minha vida, como era possível realizar estas curas (obs.: PHILIPPE DE
LYON era médico), eu sempre dava esta resposta: “o que foi feito, foi feito por que eu sou o menor de vocês”.

E, por que, sobretudo, não era eu que fazia, mas sim o que agia através de mim.
Isso vai nos levar a tentar fazê-los apreender o que é esse Nada, e o que é esse Tudo.

Vários Anciãos e Estrelas e outros intervenientes falaram-lhes desse Tudo como um Absoluto, como um
Último.

Este Tudo, este Último, reagrupava o que denominávamos, à época: Deus (A FONTE, hoje) e CRISTO,
enquanto Princípio Solar do Amor.

***

O que é preciso tentar apreender é que existe uma espécie de contrapeso.
Quando mais vocês se aliviam, aí onde vocês estão (nesta encarnação), mais vocês desaparecem de todos o
papéis que vocês desempenham (que isso seja por uma Humildade real e por uma Simplicidade real, ou por
diversas experiências que a vida lhes traz, como foi o caso para mim): algumas experiências, alguns estados,

levam-nos a conscientizar que há algo muito mais extenso por trás da aparência desta vida.
Eu não vou entrar nos detalhes da minha vivência, mas saibam que uma experiência desse tipo (quer seja a
minha, como aquela do conjunto da humanidade, atualmente), sempre se acompanha de uma mudança de

olhar, de uma mudança de opinião, e de uma mudança da própria consciência.
Ao passo que, na vida que vocês vivem, vocês consideram que são vocês que agem, que são vocês que

buscam, que são vocês que estudam (seja o que for), quando vocês estão firmemente convencidos de que
são vocês que realizam tudo o que acontece na vida de vocês (em todo caso, o que lhes parece como

controlável): dando importância aqui, vocês se afastam do Nada.
Nesta balança há, de um lado, aqui (aí onde vocês estão, nesta encarnação) e, do outro lado da balança (que
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não é visível para vocês na totalidade), encontra-se algo que está em ressonância e em relação com esse
Nada, aqui.

Pois, quanto mais vocês aliviam essa haste da balança, do seu lado, mais a densidade que existe no que lhes é
invisível, torna-se aparente, evidente, e se torna mesmo a única realidade possível.

***

Ser Nada, não é uma mortificação.
Ser Nada, não impede de viver a vida que é para viver aqui, sobre este mundo (aí onde vocês estão).

Mas é uma reconsideração Interior de si mesmo, permitindo colocar a pessoa e a sua vida, no segundo plano.
Qual é o primeiro plano?

É, exatamente, o que todos vocês (que irão me ler ou que me escutam, aqui) buscam.
O paradoxo é que vocês não podem encontrar o que vocês buscam por intermédio do que vocês acreditam

ser.
Enquanto vocês acreditarem ser alguma coisa, sobre este mundo, enquanto existir uma pretensão ou uma

vontade de se apropriar das suas próprias ações, de se apropriar da sua própria vida, não pode existir
percepção do Tudo.

Naturalmente, os nossos Irmãos orientais abordaram longamente a consciência limitada, em relação à
consciência ilimitada.

As diferentes manifestações, associadas a esta consciência da Unidade da Luz Vibral, foram explicadas
amplamente.

Isso faz parte, eu penso, de algumas experiências que vocês puderam viver, e de alguns estados que vocês
puderam beirar, chegar perto ou até mesmo ultrapassar.

***

O Ser Nada de que eu falo é a insignificância daquele que compreendeu que não pode lutar, nem mesmo se
opor à Luz, e que, mesmo buscando-a, volta, finalmente, a ali se opor, ou seja, a colocar uma distância entre si

e a Luz.
É esta distância aparente, esta desatenção, este déficit da percepção real, que leva a elaborar, ao longo da

vida, estratégias, condutas, que vão permitir se precaver em todos os níveis.
O fato de se precaver é lógico, para a vida de qualquer pessoa sensata, sobre esta Terra.

Existe algo que pode parecer insensato, em um primeiro momento, não representado pela busca da Luz, do
Amor ou de CRISTO, mas, muito mais, pelo momento em que se coloca a questão no Interior do que vocês

creem ser, da personalidade, da sua vida, do que vocês são.
A personalidade tem sempre tendência a aderir (por um princípio de crença, por um princípio de fé) a um
modelo, a uma religião, a algo que representa, em todo caso, um ideal, e isso, é claro, não somente nos
mundos ditos espirituais ou nas esferas espirituais: isso se refere a todos os setores da vida, a todos os

setores do conhecimento e da aprendizagem, até mesmo, da vida.

***

Todos nós conhecemos momentos em que a irrupção do que é não ordinário vai nos levar a reconsiderar a
nossa posição, as nossas ações, as nossas vontades diversas e variadas, exprimindo-se em nossa vida.

Este Encontro, seja qual for a forma (que ele venha a ser o seu, se ele não tiver ocorrido), leva a esta espécie
de confronto ou, em todo caso, a esta reconsideração de si mesmo, e do seu próprio posicionamento, em

relação à Luz.
É extremamente tentador, para a pessoa que vive uma experiência da Luz, fazer dela esta Luz, que ela

considera como uma experiência e, portanto, como algo que é revelado, despertado, a um dado momento, e
que ela deverá fazer frutificar, que ela deverá se apropriar, domesticar, a fim de viver os efeitos, o lado

sensacional, quando o lado simplesmente bom vem apenas em segundo lugar. 
O Choque da Humanidade, assim como o choque de qualquer pessoa confrontada com o seu próprio

desaparecimento, passa (como lhes disse o Bem Amado JOÃO) por uma série de estágios, de recusa, e de
aceitação.

Ora, vocês apenas podem ser Nada, vocês apenas podem desaparecer de vocês mesmos e, então, tornar-se
Tudo (o que vocês São, na Verdade), quando vocês cedem, real e concretamente, à Ação da Luz, na

consciência, no corpo e em toda a sua vida.
Não é preciso confundir isso com uma falsa modéstia ou com uma falsa humildade, que os levaria a rejeitar

toda a sua vida e todas as áreas da sua vida.
Ao esperar aliviar-se dessa maneira, vocês apenas se tornam mais pesados, por que vocês resistem à pessoa.



A pessoa que vocês são, durante uma vida, tem um objetivo, uma série de experiências a realizar.
Mas jamais foi dito que os objetivos desta pessoa eram o que vocês São.

Diversas palavras de CRISTO denotaram isso, de maneira importante e de maneira evidente.

***

O que está vindo a vocês, durante este período, é o reposicionamento associado ao face a face (ou esta
confrontação), esta irrupção da Luz, não como ela foi projetada, imaginada ou pensada, em certos momentos,

mas, sim, a irrupção total da Luz, nesta realidade onde vocês estão.
CRISTO disse, em relação ao que está chegando agora, para vocês, que aquele que quisesse salvar a sua

vida iria perdê-la, e que aquele que aceitasse perdê-la, iria encontrá-la.
Há, aqui, um dos maiores mistérios do período que vocês têm que viver, quando dois mundos vão se

encontrar, para a pesagem, sobre a localização em que vocês estão.
Vocês aceitam Ser Nada, desaparecer, para Ser Tudo?

E, efetivamente, isso vai se tornar, cada vez mais, um ou outro: um não poderá ir com o outro.
Contrariamente ao período que já dura algumas décadas (e que se fortaleceu desde o seu ano de 2009), tendo
levado a viver uma aclimatação com a aproximação da Luz, com estados particulares de Alegria, mas, também,

períodos inscritos na pessoa, na vida cotidiana (com suas contrariedades, suas alegrias e suas tristezas).
Vocês, de alguma forma (para a maior parte de vocês), passaram, simultaneamente, a vida, aqui, e a imersão

intermediária na vida, em outros lugares que aqui, enquanto estando aqui.

***

A situação vai mudar.
Nós insistimos, nós todos, sobre os diferentes elementos que chamaram a viver esta Terra, que se inscreve

em uma mudança muito mais global, referente ao conjunto deste setor do universo e deste Sistema Solar, em
particular.

Esse face a face apenas oferece duas escolhas, e somente duas.
A aclimatação terminou.

O que significa que no momento da imersão, na Luz, do seu mundo: ou a pessoa irá permanecer, ou a pessoa
irá desaparecer.

 “Ser-lhes-á feito segundo a sua fé” disse CRISTO.
Nós acrescentamos: “ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”, que é aquela da sua consciência.

A capacidade de vocês para apagar-se de si mesmo (para tornar-se o que vocês São: a Luz) é um ato de
consciência que se realiza em um prazo muito curto.

A aceitação do Abandono à Luz (na sua totalidade, doravante), a aceitação do seu próprio desaparecimento, na
Luz, os faz tornar-se esta Luz.

Enquanto existir uma presunção de acreditar levar uma vida dirigida por vocês mesmos, de acreditar que
levar a sua vida, utilizando a razão, a lógica, pode ser-lhes de alguma utilidade frente à Luz, isso é um erro.

Nenhum conhecimento (mesmo específico e perfeitamente correto) da Luz irá fazê-los tornar-se Luz: o que
vocês São e o que nós Somos, todos nós.

Não há outros meios senão se tornar o menor, como eu dizia, como CRISTO mostrava, através da lavagem
dos pés dos Apóstolos e dos Discípulos.

“Aquele que quiser se elevar, será rebaixado”, “aquele que se rebaixar, será elevado”: isso traduz, diretamente,
as condições da Ascensão que é para viver.

***

A aclimatação que vocês vivenciaram (com a Luz, com as suas experiências) os fez efetivamente aproximar-se
da Verdade.

Mas, aproximar-se da Verdade ou viver, até mesmo, o Estado de Ser, por intermitência, por experiência, não é
a mesma coisa que se tornar, realmente, o Tudo e não ser mais Nada, aqui, sobre este mundo.

Isso é exatamente o inverso da maior parte dos ensinamentos, quer sejam escolares, religiosos ou mesmo
espirituais.

Ser Nada, para ser Tudo, tornar-se o menor, poderia parecer simples.
E isso é, efetivamente, muito simples, desde que a razão e a lógica desapareçam.

Isso pode se tornar, de outro modo, complicado, quando há (como dizem nossos Irmãos orientais) um apego
ao que vocês acreditam ser, em sua busca espiritual, em sua vida, em suas profissões e em suas atividades,

assim como em todas as suas relações.



Tudo o que vocês creem ter, vocês têm: isso foi dito e reiterado.
Aceitar tudo largar não é renunciar à vida, mas, muito pelo contrário, entrar na Verdadeira Vida, aquela que não

é condicionada pela existência de uma pessoa.
O que está chegando leva-os a Passar, além de toda noção mesmo de Passagem, já que não se trata, em

Verdade, de Passagem, mas, sim, de uma Ressurreição, ou seja, de um desaparecimento de todo efêmero e
de tudo o que é limitado.

A alternativa que lhes será, então, proposta será: ou manter uma pessoa e, portanto, uma resistência à Luz (já
que a pessoa apenas existe por um princípio de separação, de divisão, de limitação artificial), ou se aceitar Ser

Nada e se tornar o Tudo.
E isso não é jamais o mental que decide, lembrem-se.

Mas, é bem a cessação disso que leva a viver esse Tudo.

***

Nós os conduzimos, Uns e Outros (assim como o conjunto das Estrelas e dos Arcanjos), para mais perto desta
aceitação.

Mas, vocês sabem, há apenas vocês que podem aceitar: ninguém pode aceitar no seu lugar.
Mesmo sendo fiéis testemunhas do que se desenrola, nós apenas podemos estender a mão para vocês (a

consciência, se vocês preferirem), mas nós não podemos transportar a sua consciência.
A capacidade real para não mais ser afetado pelos apegos, enquanto mantendo as suas funções e os seus

papéis (segundo o que lhes permitem a Terra e os Elementos) é a mesma para fazê-los viver a realidade desta
frase.

Os mecanismos que se desenrolam (e que irão se desenrolar) levam-nos (e vocês têm consciência disso, para
muitos de vocês) a viver estados cada vez mais intensos.

Esta intensidade reflete-se por sinais no corpo, mas, sobretudo, por modificações, cada vez mais percucientes,
da sua consciência.

Aceitar desaparecer de uma pessoa leva-os a experimentar: ou uma passagem do Nada ao Tudo, ou ali resistir
e manter a ilusão de uma separação (pois não haverá mais separação).

Como isso foi explicado, o fato de dormir durante a noite, os faz desaparecer.
Vocês irão, muitas vezes, a mundos que vocês não conhecem, durante os espaços que vocês sonham e,

naturalmente, ao despertar, o sonho é chamado de sonho, e a vida é chamada de Vida.
De maneira ilustrada, o que irá se desenrolar é exatamente a mesma coisa.

Uma anquilose, uma dormência, um esmaecimento de tudo o que se refere à pessoa e às interações da
pessoa, vão aparecer.

Esse esmaecimento, com o olhar da pessoa, é diretamente induzido pela ação dos Elementos sobre a Terra: o
que era comum tornar-se-á estranho.

Se vocês aceitarem isso, então a balança vai pender para o lado do Tudo, e o Nada irá desaparecer sozinho,
sem qualquer dificuldade.

É isso, aliás, que uma proporção de vocês experimenta, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais
evidente.

Os diferentes ensinamentos que foram dados, por UM AMIGO e pelo IRMÃO K (referentes ao Yoga assim
como à consciência), propiciaram-lhes os elementos facilitadores, dessa passagem do Nada ao Tudo (ndr: ver

na coluna “protocolos a praticar”) (1).
Mas, lembrem-se de que enquanto vocês não forem Nada, vocês não podem ser Tudo.

Aí está o sentido do que eu empreguei, nessa palavra: desaparecimento.
Isso não é uma morte porque, se a sua consciência aceitar esse Nada, tornando-se o Tudo, o que morre é

apenas a ilusão, o que morre é apenas o que somente tem um tempo e que não é o seu Reino.

***

Contrariamente ao que muitos ensinamentos ditos espirituais, tendo surgido há vários anos e transmitido
técnicas visando fazer o Paraíso sobre a Terra: não pode existir Paraíso sobre a Terra.

A própria ação da Luz, sobre este mundo, e já desde vários anos, assinalou um despertar das consciências
para a Unidade delas.

Será que, no entanto, este mundo melhorou?
Então, é claro, muitos irão argumentar que é preciso tempo, que é preciso prolongar a experiência, a fim de ver

o efeito da Luz, não sobre a consciência que vocês vivem, mas, sim, sobre o desenrolar deste mundo.
Naturalmente, é possível modificar as circunstâncias deste mundo, assim como eu fiz nas minhas ações com

os Irmãos e as Irmãs.
Do mesmo modo, é possível modificar (por agrupamentos, por orações, por meditações) as próprias

circunstâncias deste mundo.



Mas nenhuma modificação das circunstâncias deste mundo irá Liberar vocês.
É a pessoa que crê nisso.

É a personalidade que está apegada ao próprio mundo no qual ela evolui, de maneira, entretanto, temporária.
Nenhuma circunstância deste mundo lhes permite encontrar a Eternidade.

É nesse sentido (e mais particularmente neste período) que tudo o que vocês acreditam ter vocês terão, cada
vez mais.

***

Enquanto vocês não tiverem se Doado e se Abandonado, vocês ficam dependentes da lei deste mundo.
Quer a chamem de karma, de ação-reação: é a lei da dualidade.

Nenhuma dualidade pode levar à Unidade.
Isso, os nossos Irmãos orientais, que chegaram até a Liberação, compreenderam-no perfeitamente.

Existe, é claro, um número incalculável de crenças (particularmente no ocidente, particularmente através de
alguns ensinamentos) que querem fazê-los crer em uma Idade de Ouro, sobre esta Terra: em uma

transformação, pela Luz, e então no prosseguimento e na continuação de uma vida sobre este mundo.
Isso não pode existir, de maneira alguma.

O que o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) chamou de grelha planetária representa, como lhes foi
especificado de novo por SÉRÉTI (ndr: intervenção de 30 de setembro de 2012) (2), a concordância de uma

série de acontecimentos ocorrendo nesta Terra, neste Sol, nesses planetas deste Sistema Solar, até os
confins do universo.

***

A chegada da Luz, em sua restituição total, jamais poderá aclimatar a pessoa à Luz.
Muitas experiências realizadas (como isso foi explicado, há pouco tempo) pelos que procuram a Luz, assim
como as experiências realizadas espontaneamente às portas da morte, permitiram a essas pessoas viverem

fora da pessoa, ou na pessoa, a experiência do Amor.
E todas essas pessoas, ao voltarem, confirmaram-lhes, de algum modo, que o mundo da morte não está do

outro lado, mas, sim, aí onde vocês estão.
Ao entrar neste corpo, de novo, a impressão é, na maioria das vezes, terrível, como entrar em uma camisa de
força, em algo que dói e, sobretudo, que não deixa Livre, e que não deixa viver o que foi vivenciado quando o

corpo foi deixado, de maneira temporária.

***

A Luz, do seu ponto de vista, pode ser um Fogo devorador.
Esse Fogo vem queimar, na totalidade, o que é efêmero.

Esse Fogo (que vocês denominam o Fogo do batismo, o Fogo do Espírito Santo, o Fogo do Amor) resulta,
como eu disse, da concordância de vários fatores, e da sua capacidade, naqueles momentos, para

desaparecer.
E todas as experiências (ainda uma vez, que vocês realizaram ou que vocês vivenciaram) levaram-nos,

progressivamente, a esta Porta, que não é uma.
Eu repito então que, em última análise, sejam quais forem os mecanismos ocorrendo, em vocês, e sobre o

mundo, no lugar onde vocês estão, isso será, efetivamente cada vez mais, Tudo ou Nada.
Chegará um momento, perfeitamente reparável, onde toda noção de pessoa irá desaparecer, na totalidade.

***

A Liberação é para todos.
Mas o destino não é a mesmo.

E compreendam bem que vocês não são levados (mesmo havendo a intervenção dos Anjos do Senhor) a
outros lugares senão aí onde vocês São, em vocês, nesse momento específico.

“Ser nada” é um desafio, neste mundo, hoje, onde vocês estão encarnados, que não é o mesmo que aquele
que eu vivi, há mais de cem anos.

Este desafio foi atenuado porque as Linhas de predação da Terra desapareceram, totalmente, assim como as
suas Linhas de predação pessoais (todas elas resultantes das ligações inscritas na carne, no karma, nas

restrições da sociedade, enfraquecem e desaparecem, para muitos de vocês).



O que é, admitam-no, exatamente o contrário da maior parte do que transmitiram alguns seres, referentes à
chegada de uma Idade de Ouro e à transformação pacífica deste mundo, em um mundo de Luz, na mesma

Dimensão.
Isso é impossível, e vocês logo se dão conta disso, por esse princípio do Nada ou Tudo.

Ir para o Nada é não mais estar submisso às ligações, não mais estar submisso ao seu próprio mental, às suas
próprias ideias, aos seus próprios pensamentos, e deixar, efetivamente, a Graça, a Inteligência da Luz, fazer o
que ela tem que fazer (esta pessoa continuando a fazer o que ela tem, ela, que fazer), mas não tendo que estar

implicada, de nenhuma maneira, no Tudo.
Tudo isso, se isso não estiver ainda suficientemente claro, em vocês, vai emergir pela ação da Luz.

***

Se vocês estiverem atentos aos sinais do Céu, não somente, mas também aos sinais que se apresentam, a
vocês (tanto nos Alinhamentos como durante a noite), esses sinais tornar-se-ão cada vez mais patentes.

Irá lhes parecer, cada vez mais, que a Luz está presente, que as partículas Adamantinas se tornam cada vez
mais brilhantes, que muitas Presenças se apresentam a vocês, e que, ainda por cima, na posição deitada, à

noite, o seu corpo pode ser até mesmo chamado a desaparecer da sua visão.
Tal é a ação da Luz, pela sua Presença e pela sua densidade.

Se vocês prestarem atenção nisso, vocês irão se apreender, facilmente, além de toda compreensão, do que é
“ser Nada, para ser Tudo”.

A ação da Luz Vibral, a ação do Amor (devido ainda ao desaparecimento das Linhas de predação da Terra), irá
trazer-lhes, para muitos de vocês, a prova formal do que vocês São, muito além das Linhagens estelares, das

suas Origens Estelares.

***

Este aprendizado acontece, como vocês sabem, em um tempo extremamente curto que corresponde ao último
trimestre deste ano de 2012.

Então, compreendam a essência do que é “ser Nada, para ser Tudo”.
Vocês o compreendem, além do intelecto e da razão, pois, dando os primeiros passos, vocês farão pender a

balança para o lado do Tudo.
E, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver, para vocês.

Vocês serão, de algum modo, privilegiados, enquanto Libertadores da Terra, enquanto Ancoradores da Luz,
para viver, com uma ligeira antecipação, este desaparecimento total da pessoa.

E, é aí que vocês irão constatar que efetivamente vocês são Viventes, seja o que for que esta pessoa viver,
sejam quais forem os seus objetivos, sejam quais forem as suas ligações e as suas ações sobre este mundo.
Não há melhor entendimento do que o que eu lhes digo aí, para aceitar nada Ser, para aceitar Abandonar o Si e

se encontrar na Eternidade, enquanto este efêmero desaparece.
Estejam, portanto, atentos, além dos seus Alinhamentos e das nossas diferentes Comunhões e Graças, que

nós oferecemos a vocês, e que nós vivemos com a sua oferta, aquela do seu Coração.
Os mecanismos noturnos (que isso seja ser chamado pelo seu primeiro nome, que isso seja o que é dado a

experimentar e a ver além dos olhos) vão consolidá-los na realidade da Luz e dos outros mundos.
Mas lembrem-se de que, no final, e esse prazo é muito curto, não pode ali haver sobreposição entre o mundo

do efêmero e o mundo da Luz.

***

Todos os ensinamentos que tentaram fazê-los aderir a uma evolução da alma, fazê-los aderir a uma
transformação deste mundo (mantendo-o tal como ele é), por fim, tinham apenas um objetivo: era afastá-los

desse face a face.
É tempo, mais do que nunca, não de denunciar, mas de enunciar a Verdade do que muitos de vocês vivem,

agora, por intermitência.
Não há outra Ascensão senão essa, mesmo as modalidades sendo diferentes e os destinos também muito

diferentes.
Mas a Passagem é a mesma, para todos.

 A irrupção da Luz, na totalidade, irá purificar o mundo, na totalidade.
Isso não é uma simples queimadura, isso não é um simples Apocalipse ou Revelação, isso não são

destruições, mas isso é, sim, o aparecimento da Luz.
E, mais uma vez, conforme vocês se colocarem na pessoa, ou em outros lugares do que nesse Nada, se

vocês aceitarem ser esse Nada, então vocês vão ver o Tudo.



A experiência e a vivência desses momentos irão permitir-lhes, efetivamente, ir para esta aceitação do Nada e
descobrir o Tudo e ali se instalarem.

Vocês irão recolocar as coisas, então, no lugar, e o que, em comparação, podia fazê-los parecer passar do
estado de acordar para o estado de sonho, será exatamente o inverso.

Ou seja, que o sonho (o que lhes parecia intangível, impalpável, distante, afastado) tornar-se-á a sua realidade.
Todo o resto irá se apagar naturalmente, exceto, é claro, para aquele que resistir.

E a resistência é, sobretudo, o fato do desconhecimento da pessoa que acredita que ela vai transformar a
pessoa em algo melhor, que vai continuar nesse status quo.

***

Todos vocês sabem que o que é deixado se ver do mundo, não é Luminoso.
Mesmo a Vida sendo Luminosa, as circunstâncias do mundo não o são.

Acreditar ou esperar que a Luz vai restabelecer circunstâncias harmoniosas, é uma armadilha que os impede
de desaparecer.

Ela os recoloca (esta resistência) na personalidade e, portanto, no combate, na vontade, e em uma espera
convicta que não tem razão de ser.

A única esperança real é o que vocês São, além desta Dimensão alterada.
Assim como esses Irmãos e Irmãs que fazem experiências de morte e retornam com a lembrança bem

presente do que eles vivenciaram (sendo o suficiente para transformar a vida deles), a imersão na Luz, e não
simplesmente uma Luz vista ao longe, põe fim à ilusão, na totalidade.

O que estava aparente, em um momento, irá desaparecer a fim de que se instalem a verdadeira Vida e a
Verdade.

Esta frase: “ser Nada, para ser Tudo”, mesmo se, hoje, ela não tiver significado para vocês, tornar-se-á, a um
dado momento, ou em outro, a única evidência e a única Verdade.

Eu os empenho, então, não tanto para ali refletir, mas para apreender-se do escopo e dos pontos principais.
Aí está o que eu tinha que dar a vocês enquanto Melquizedeque da Terra [do Elemento Terra].

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, eu os escuto.

***

Pergunta: você poderia nos orientar para sabermos como desvanecer totalmente?

Não há guia.
Não há técnica.

Apagar-se e desaparecer é um ato profundo que nada tem a ver com as gesticulações daquele que iria se
flagelar e proclamar que ele não é nada.

Não há qualquer coisa a mostrar, não há qualquer exercício a fazer: vocês fizeram todos, ou quase.
Isso é um ato da própria consciência.

Desaparecer não pode ser, em caso algum, o efeito de um exercício ou de uma técnica.
Eu poderia dizer que é um ato de confiança total, absoluta, irreversível, na Luz.

Isso é muito mais do que a crença e a fé, pois a crença e a fé podem durar por muito tempo, sem lhes dar o
menor sinal.

E é preciso uma coragem especial para atravessar essas etapas, como isso foi ilustrado, pelos seus caminhos,
por algumas Estrelas.

Se eu resumi isso em “Tudo ou Nada” é porque isso não é um processo que vai se estender no tempo e
persistir, mas, sim, um processo extremamente curto e extremamente limitado no tempo, no espaço, e na

consciência.
É, de algum modo, a verdadeira capitulação.

É o momento em que, efetivamente, a alma se volta, definitivamente, para a Luz, onde ela perde as suas
ilusões sobre este mundo, enquanto permanecendo vivendo sobre este mundo.

É o momento em que vocês se apreendem, de algum modo, de que o efêmero nada é.
Não como uma ideia, não como um objetivo, mas, sim, como o que é vivenciado.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, nós os levamos coletivamente a experimentar, por vocês
mesmos, o efeito da Luz Vibral.

Mas esta Luz Vibral (até agora, que ela esteja localizada nos seus centros de energia, que ela os percorra de
cima para baixo, ou debaixo para cima, que vocês a vejam no Éter, compactar-se) não é a realidade final da

Luz, que é ser onipresente.
É esta onipresença que não pode ser compatível com a existência de uma pessoa.



Colocar-se, agora, a questão do Tudo e do Nada, é já manifestar a intenção de uma mudança, ou, de
preferência, de um posicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Instalemo-nos então, juntos, durante alguns minutos, pelo Elemento Terra que eu trago, nesta elevação da
Terra, nesta Graça da Luz, durante alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu sou o Mestre PHILIPPE de LYON, e eu saúdo vocês, no Amor.
Até logo.

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

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b49.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-ar...
02 de outubro de 2012

(Publicado em 03 de outubro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article3b49.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-article3b49.pdf


~ AJUSTAMENTO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor sejam.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho prosseguir o que eu lhes disse, desde alguns meses, referente ao fato de se manter Tranquilo (ndr:
ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril (Yoga da Eternidade) e de 02 de julho de 2012 (estar

Tranquilo)) (1).
Porque, manter-se Tranquilo, é a melhor forma de se ajustar ao que está chegando.

O que está chegando é a Luz.
O que está chegando é o que era o Juramento d’A FONTE, o Retorno à Integridade, o Retorno à Luz.

***

O que está chegando necessita de vocês, do estabelecimento da sua Consciência no seu Coração.
Porque, como o Guia Azul SÉRÉTI lhes disse (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2), a

Merkabah Interdimensional vai assumir o seu lugar definitivo no seu peito.
É este elemento que permite à crisálida se romper e deixar a borboleta voar.

Permanecer Tranquilo, ajustar-se ao que está chegando, é então deixar trabalhar a Luz, deixá-la instalar-se,
deixá-la revelar-se.

É apenas escutá-la e não mais as dúvidas e as interrogações do que vocês são aqui.
É observar a magia do Amor e a magia da Luz.

É não interferir, não decidir, não se interpor, pela consciência ou por qualquer outra ação, a esta instalação.
Da sua capacidade para a Paz, da sua capacidade para a Alegria, do resultado das diferentes experiências e

dos diferentes estados que vocês vivenciaram, decorre este ajustamento.
Mas este ajustamento está também, como disse MARIA (ndr: sua intervenção de 22 de setembro de 2012 (3))

e como repetiu MIGUEL (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012 (4)), aberto a cada Irmão e a cada

UM AMIGO - 2 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-V9BJpyZg57g/UHHxXtRWIPI/AAAAAAAAFms/z74PP3HFJds/s1600/000UmAmigo02.10.2012.jpg


Irmã, qualquer que seja a sua precedência, qualquer que seja a resistência ou as resistências de um instante
anterior.

Assim que a alma é arrebatada pela Luz, a pessoa fica mais apta para deixar trabalhar a Luz, a alma e o
Espírito, na escala do corpo inteiro, e na escala da Merkabah no Coração.

Não reagir ali é, já, ajustar-se.
Não escutar as manifestações ou as recriminações do ego é, muito exatamente, o que irá ajustá-los, e o que os

fará, efetivamente, manter-se Tranquilo.

***

Naturalmente, existem circunstâncias predisponentes.
Isso se aplica muito bem à natureza, como foi explicado por SNOW (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de

2012) (5).
Isso se aplica também a regras alimentares, talvez um pouco mais rigorosas.

 Elas serão explicadas por aquela que conseguiu, durante a sua encarnação, aproximar as criações deste
mundo do seu sentido original, no seu trabalho, a Estrela HILDEGARDA (ndr: intervenção de HILDEGARDA

DE BINGEN de 03.10.2012) (6).

***

Existe, durante este período, uma série de elementos, sobre os quais eu insisti, desde alguns meses, e que
são ainda mais relevantes (ndr: ver a intervenção de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012) (7).

A prática dos diferentes Yogas, e em particular a reunificação dos três Corpos, IM, IS, AL, pela colocação das
suas mãos, nesse nível, é um dos elementos (ndr: no que se refere a esta colocação em ressonância dos 10º,
11º e 12º Corpos, ver o extrato do protocolo “Yoga Celeste: Integração da nova Tri-Unidade” inserido no final

da intervenção de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012 (7)).
Tudo o que contribui para pacificar o corpo, para pacificar o mental e as emoções, é bem-vindo para ajustá-los.

***

As circunstâncias especiais chamam-nos, vocês também, a circunstâncias específicas, requerendo de vocês,
pela localização em que vocês estão, um esforço para permanecer Tranquilo, um esforço de vigilância para

instalar esta Paz e esta Tranquilidade.
É a única coisa, aliás, que vocês têm que fazer.

Referindo-se, portanto, à sua pessoa, e não à Ação da Luz, que é independente da sua pessoa.
Mas acalmar a pessoa permite viver esse Face a Face.

Apreendam-se bem, independentemente do que vocês conduziram como experiências, e como modos de
fazer para aproximar-se desta etapa, de que somente a Consciência decide, no momento vindo, mas de que

vocês podem lhe fornecer os elementos que vão suavizar o que está chegando.
Todos nós sabemos que o ser humano foi concebido e submetido a alegrias e a tristezas e, por vezes, a

situações novas e desconhecidas que podem se traduzir (e se traduzem inevitavelmente) por um sentimento
de angústia diante do Desconhecido, diante de um Face a Face, e diante do seu próprio destino.

Eu tive a oportunidade de lhes contar a minha experiência, que me levou a viver a Unidade, a viver o Si, e a viver
a Última Presença (ndr: sua intervenção de 19 de novembro de 2011) (8).

São vocês, hoje, que estão no ponto de viver isso.
Mas lembrem-se de que haverá sempre, exceto essa pinçada no coração, esta angústia e, paralelamente a

isso, a irrupção da Alegria e do Amor, total e real.
E de que não há, a priori, qualquer dificuldade, quando a hora chegar, de escolher entre a angústia e o Amor.
Mas antes que esse momento chegue, definitivamente, se vocês não permanecerem Tranquilos, a angústia

pode assumir.

***

Naturalmente, existem elementos (nos quais vocês talvez trabalharam) que se referem ao que foi denominado,
por BIDI, questionamento, Investigação e Refutação (ndr: ver as intervenções de BIDI na coluna “mensagens a

ler” (9)).
Nos momentos de oscilação, por vezes dolorosos, lembrem-se disso: a cada vez, vocês têm a escolha entre

aceitar a angústia ou aceitar o Amor.
E de que o humor não é algo que se impõe a vocês, ou que seja secretado por vocês, mas que resulta,



diretamente, do estado da Consciência a um dado momento.
O Amor é o antídoto da angústia, e o que está chegando é Amor.

Não como vocês o desejariam, não como vocês o teriam sonhado ou imaginado, mas como ele É, realmente, e
na Totalidade.

Quaisquer que sejam os sintomas deste corpo, quaisquer que sejam os sintomas do seu humor, lembrem-se
de que este corpo, como este humor, apenas tem um tempo.

E de que esse tempo termina pela chegada da Luz.
A respiração também pode ajudá-los, a fim de estabilizar o humor de vocês.

***

O Apelo da Luz, tornando-se cada vez mais importante e, em particular, manifestando-se pelas Vibrações dos
Triângulos Elementares da cabeça, podem chamá-los pela Terra, pela Água, pelo Fogo, por qualquer Elemento

(ndr: os Triângulos da cabeça são apresentados na coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas de MARIA”
(10)).

Se o Elemento correspondente ressoar na sua cabeça, significa que é tempo, para vocês, de se interessar por
este Elemento.

O Apelo da Luz torna-se mais específico para cada um de vocês.
Da sua capacidade para ali responder, irá decorrer também a sua capacidade para viver o Face a Face.

Então, é claro, na sua vida ordinária, há as suas ocupações, as suas obrigações.
 Mas a Luz também vai lembrá-los de que ela tem obrigações, e de que elas não são sempre as mesmas que

as suas.
Tornar-se-á para vocês, de algum modo, cada vez mais fácil de Ver Claramente o que é da ordem do ordinário,

e o que é da ordem do extraordinário.
Porque o que está chegando é extraordinário, em todos os sentidos.

E o que está chegando requer, efetivamente, este ajustamento.

***

Mas este ajustamento não é simplesmente em relação aos Apelos, diversos e variados, da Luz, que lhes serão
próprios.

Isso não é somente vigiar o que entra em vocês, mas é também vigiar o que sai de vocês.
Os pensamentos.

Tudo o que se refere aos pensamentos de julgamento, de emissão de uma opinião sobre algum Irmão ou Irmã,
estará poluído de resistência, porque a Luz não faz diferença entre vocês e aquele que vocês contestaram:

essa contestação apenas existe para a pessoa, não existe absolutamente para a Luz.
E expressar uma contestação, ou expressar algo assim, vai criar uma resistência no ajustamento à Luz.

Ser-lhes-á muito mais fácil discriminar, cada vez mais, os momentos passados na resistência e os momentos
passados no Abandono do Si.

Por meio dessas passagens sucessivas, vocês irão compreender, e vocês irão aceitar, permanecer Tranquilo.
Mas é preciso agora dar o primeiro passo, ver, realmente, a Luz em Ação, em relação à sua própria ação ou

reação.
A diferença de efeito e de impacto irá lhes parecer talvez, no início, como cada vez mais preocupante.

Se os pensamentos permanecerem intensos em vocês, habituem-se a elaborar pensamentos de Paz, de
gratidão e de Amor, para a Vida.

E para os outros, não tanto aos seus entes queridos, mas ao que vocês poderiam considerar estar errado
como, talvez, os inimigos ou, em todo caso, pessoas, Irmãos e Irmãs, que não suscitam vocês.

Não em qualquer vontade, mas, sim, em uma Radiância de Amor, preparando-os para ser esta Radiância de
Amor.

***

O que está chegando é, muito exatamente, relacionado ao que vocês vivem desde algum tempo.
Qualquer que seja a etapa e o estado da sua Alegria, qualquer que seja a etapa e o estado das suas Vibrações
(ou do seu desaparecimento), da sua capacidade e da sua facilidade para ‘mudar de estado’ irá decorrer a sua

adaptabilidade, quando chegar a hora.
Quanto mais vocês passarem facilmente de um estado a outro, quanto mais vocês passarem facilmente da

absorção na Luz a um retorno na pessoa, mais isso significa a garantia de que ocorreu um ajustamento.
A Integração de Passagens, como eu a comuniquei (ndr: ver sobre esse tema nas intervenções de UM AMIGO



de 07 de maio de 2012 e de 18 de agosto de 2012 (7 e11), e o protocolo “Yoga da Eternidade: Integração de
Passagens” (12)), irá permitir-lhes revelar mais facilmente, e deixar se revelar, a Luz da Merkabah, no seu peito

e no corpo.
Vocês irão aprender, de algum modo, cada vez mais fácil e rapidamente, a funcionar em meio a esta pessoa,

também, enquanto manifestando os outros estados.
Haverá cada vez menos separação, as Passagens serão feitas cada vez mais facilmente.

Até lhes dar a percepção de que não há mais Passagens, mas algo que está quase aí, permanentemente, o
que quer que vocês façam ou não: esse é o objetivo.

***

A instantaneidade dessa Passagem será tal que, no final, vocês estarão ajustados, em permanência, ao que
está chegando.

Vocês irão constatar então que todo questionamento não tem mais sentido, que os próprios medos que
poderiam aparecer se dissolvem sozinhos, sem intervenção da parte de vocês.

E que, se vocês estiverem desestabilizados, basta-lhes permanecer Tranquilo para se estabilizar de novo, o
mais rapidamente possível.

Qualquer que seja a angústia ou o medo aparecendo, se vocês não lhes derem chance (ou seja: nem Atenção,
nem Intenção), vocês irão reintegrar bem depressa a Morada da Paz Suprema, ou pelo menos a Alegria.
O que pode lhes parecer desestabilizador em um primeiro momento, e angustiante, tornar-se-á, de algum

modo, o seu natural e a sua regra, sem buscá-lo, porque isso será, sempre, a Inteligência da Luz que vai agir.
Esta Inteligência da Luz, e esta condensação de Partículas Adamantinas ao redor de vocês, irá construir esse
Novo Mundo sob os seus olhos, propiciando-lhes, de algum modo, ali dar os seus primeiros passos, as suas

primeiras incursões, e ali desenvolver a sua Vida.

***

Ajustar-se ao que está chegando é, então, Abandonar tudo o que é antigo, tudo o que foi construído, pela
pessoa, como estratégia de defesa ou de proteção.

É realmente tornar eficaz a Lei da Graça, é tornar eficaz o Amor e a Paz, em si, e sobre o mundo.

***

O que se desenrola, e irá se desenrolar, tornar-se-á tão intenso (que isso seja na percepção, na vivência, nas
modificações do seu humor), que irá se tornar para vocês cada vez mais fácil estabelecer-se no que é

agradável, e até muito mais considerável do que tudo o que lhes parecia, anteriormente, como importante, ou
mesmo fundamental.

O desdobramento da Luz que está em operação, sobre a Terra como em vocês, a chegada da Onda Galáctica,
assim como os sinais nomeados Celestes, bem como os sinais da Terra, vão se tornar cada vez mais

sincrônicos e aparentes.
Esses sinais, que vocês poderiam qualificar de exteriores, são apenas, em última análise, um Apelo Interior à

Luz.
Todos esses sinais, e todas essas modificações ambientais, têm apenas um objetivo: estabelecer a Luz.

E, em vocês: restituí-los ao que vocês São.

***

Durante este período, vocês vão notar que só o que sofre é o que se opõe à Luz, mesmo fingindo buscá-la.
E que se a Luz estiver, realmente, instalada e revelada, nenhuma angústia, nenhum medo, pode subsistir.

Tudo irá resultar desta capacidade para acolhimento e para ajustamento.
Vocês irão experimentar, cada vez mais, um sentimento de Paz como nenhum outro, mesmo independente dos

seus Alinhamentos e dos seus momentos Interiores.
Como um sentimento, por vezes, até, de irrealidade, de maneira que o que, até agora, lhes parecia irreal, irá

aparecer como cada vez mais real, durante as suas noites e durante os seus contatos.

***

Qualquer que seja o aspecto espetacular, cada vez mais infiltrativo, da Luz, vocês irão constatar que vocês



poderão conduzir o que é para se fazer, talvez muito mais facilmente do que nesses últimos meses.
Mas com um sentimento de irrealidade cada vez mais pronunciado, em relação ao Real e à Verdade, ocorrendo

preferencialmente durante a noite.
Porque, naquele momento, a ausência de radiação Solar, para vocês, traduz-se pela densificação das

Radiações Cósmicas, das Radiações da Luz, e, portanto, da percepção dessas Radiações, de maneira muito
mais probante e palpável do que antes.

***

Ajustar-se ao que está chegando é, então, dar-se os meios para permanecer Tranquilo.
É se dar os meios de acolher, de dar passagem, em vocês, àqueles de nós que os contatam, de maneira cada

vez, aí também, palpável.
A aceitação da Luz, nesta fase, irá sempre se traduzir por um novo ganho de Paz, por um novo ganho de
desidentificação da pessoa, por um novo ganho de sentimento de irrealidade que poderá fazê-los ver,

realmente, este mundo como um cenário inconvenientemente fictício, onde nada ali é real.
E isso irá proporcionar-lhes uma grande Paz, mesmo se isso puder, em um primeiro momento, ser

desconcertante e desestabilizador: muito rapidamente, a Paz encontrada, naqueles momentos, irá demonstrar-
lhes que vocês não estão sonhando, e que vocês não estão prestes a deixar a vida, mas, sim, a entrar na Vida.

***

Se a Onda da Vida percorrê-los, vocês irão constatar que ela aparece nas extremidades mais distais do seu
corpo: mãos, pés e cabeça.

O Canal Mariano será preenchido de Fogo.
A Vibração e as pressões, tais como eu as descrevi, na caixa torácica, irão se tornar cada vez mais intensas.

Eu os remeto ao que eu já disse, nesse nível (ndr: ver a sua intervenção de 07 de maio de 2012) (11).
O aparecimento das Vibrações das Portas do peito (AL, UNIDADE, KI-RIS-TI, ATRAÇÃO, VISÃO), e também

dos Corpos OD e ER (ndr: 8º e 9º Corpos), irão se tornar, aí também, mais palpáveis e presentes.
Vindo reforçar, a partir do momento em que a pessoa se calar, a Paz, e pelo fato de se manter Tranquila.

***

Lembrem-se também de que, cada vez mais, a Luz irá se tornar alimento (e isso, em todos os níveis),
afastando, de vocês, outros tipos de alimentos.

Sigam, não somente o seu sentir, mas, muito mais, o que os leva para a Paz e para a Tranquilidade, mesmo se
isso puder lhes parecer problemático, para a sua consciência ordinária, para a personalidade.

Se a Paz ou a Tranquilidade lhes parecer diminuir, no momento em que ela estiver presente, em função da
ação da sua pessoa, significa que a ação da pessoa não está correta.

Do mesmo modo que nos encontros há uma modificação dos Sons que vocês ouvem, entre a esquerda e a
direita, como isso foi explicado por SRI AUROBINDO (ndr: sua intervenção de 21 de maio de 2012) (13).
Mas, além disso, a qualidade do humor irá indicar para vocês, talvez mais claramente, se vocês estão no

Abandono do Si, na Paz e na Tranquilidade, ou na resistência.
Porque a resistência irá sempre se traduzir por um medo, por uma angústia, por um questionamento, e a ação

da Luz, e a cessação da ação de vocês, irá estabilizá-los na Paz e na Tranquilidade.

***

Há então marcadores extremamente simples, muito mais do que todos os questionamentos que lhes dirão aí
onde vocês estão, no momento em que vocês o viverem.

E lembrem-se de que quanto mais a Paz e a Tranquilidade, e o sentimento de irrealidade, aumentarem, mais
vocês irão permanecer Tranquilos, e mais vocês serão banhados na Luz, e nutridos pela Luz.

É naquele momento que vocês irão constatar que a sua fisiologia, nisso que ela foi modificada, irá se modificar
ainda mais.

Tudo o que lhes parecia necessidade vital, ou habitual, parecerá desaparecer, também.
Da sua capacidade para aceitar essas modificações e essas transformações irá resultar o seu humor, de Paz

ou de inquietude.

***



O Amor tornar-se-á tal como vocês irão irradiá-lo.
Aí também, vocês irão resistir ao Amor?

Vocês irão querer mantê-lo prisioneiro, ou vocês irão deixá-lo se estabelecer, na Paz e na Tranquilidade?
São questões muito simples para vocês colocarem, no momento em que vocês as viverem.

Porque, de maneira inabalável, que isso seja no sentido do seu humor, que isso seja no sentido de uma
atividade mental, isso é extremamente simples de notar.

E então isso lhes permite determinar, instantaneamente, aí onde vocês estão: na Luz, ou fora da Luz.
Não mais somente como um estado de transformação Vibratória da Consciência (já que a Consciência é

Vibração), mas da sua própria capacidade para Transcender a própria Consciência, para ir para a a-
consciência.

***

O que podia lhes parecer loucura vai se tornar, para vocês, cada vez mais Claro, e vai lhes aparecer, cada vez
mais, como evidente.

Sigam então o que a Vida lhes propõe a viver.
Desapareçam, para dar lugar ao conjunto da Luz.

Permaneçam Tranquilos.
Como dizia o Mestre PHILIPPE: ser Nada, para Ser Tudo (ndr: intervenção de PHILIPPE DE LYON de 02 de

outubro de 2012) (14).
Aí está Shantinilaya.
Aí está a Ascensão.

***

Se vocês parecerem oscilar, frequentemente, nos medos, apreendam-se também de que, durante este
período, a Luz ilumina os medos.

Não para impô-los a vocês, mas, sim, para que vocês aceitem vê-los, e ao vê-los eles somem sozinhos.
Há também, nesse nível, maneiras de proceder que lhes foram dadas (com cristais, com gestos, com Yogas),

para deixar-se submergir na Luz, e não no medo (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar – Protocolos
prioritários” do nosso site) (15).

***

Conceda ao seu corpo o que ele pede, porque, durante este período, ele é muito mais capaz do que os seus
hábitos, ou do que os seus gostos, de saber o que ele tem necessidade (e isso, em todos os níveis, e não

unicamente para os alimentos).

***

Se vocês empregarem esta abordagem (de maneira muito simples, porque ela é evidente e lógica), vocês não
terão absolutamente qualquer problema em viver, na totalidade, o Coração e o Amor.

Não mais como um estado, não mais como uma experiência, não mais como uma busca, mas como,
realmente, a sua Natureza real.

Todo o resto, então, irá desaparecer sem dificuldade alguma.
O mental irá lhes parecer, nessas circunstâncias, cada vez mais difícil de se comunicar.

Porque, se houver um problema, a solução vai surgir antes mesmo que o mental tivesse tempo de atuar.
Isso não será mais os impulsos da alma ou do Espírito, mas as evidências da Luz que irão lhes aparecer como

tais.

***

Eis os poucos elementos de complemento que eu tinha para transmitir a vocês, com relação a este
ajustamento ao que está chegando.

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas suplementares em relação a isso, Irmãos e Irmãs, eu os escuto.



***

Pergunta: você poderia explicar mais o que significa “ajustar os Elementos em si”?

Querida Irmã, eu a remeto, para isso, à intervenção perfeitamente documentada da Estrela SNOW (ndr:
intervenção de 1º de setembro de 2012) (5).

O Apelo de um Elemento reflete-se nos Triângulos Elementares (em um dos quatro Triângulos, ou em mais de
um dos quatro Triângulos).

Se o Elemento chamá-la, naquele momento, reforce-se no Elemento.
O Elemento Água a chama para perto da água.

O Elemento Fogo a chama para perto do fogo ou do Sol.
O Elemento Ar a chama para perto do ar e, portanto, para perto do que torna audível o barulho do ar: as

árvores.
Se a Terra chamá-la, deite-se na terra.

***

Pergunta: permanecer Tranquilo no trabalho é deixar a Luz guiar os nossos passos nesse trabalho?

Aquele que se Abandona à Luz, e aquele que está Abandonado no nível do Si (que Abandona o seu Si), não
evoca qualquer diferença de humor ou de estado, quer esteja nesse lugar onde você está, ou no trabalho.

Enquanto persistir, em você, uma diferença de percepção de si mesmo, do seu humor, entre o fato de estar
em um momento privilegiado (ou em um local privilegiado) e em uma atividade que lhe parece, no nível da

pessoa, intolerável, há distância entre o efêmero e o Eterno.
E não sobreposição, e não desaparecimento do efêmero.

As circunstâncias da sua vida, durante este período, quaisquer que sejam, são muito exatamente aquelas que
você precisa para realizar o que você tem que ser.

O que é contrário ao trabalho (se for isso) será sempre a pessoa e, em caso algum, a Luz.
Você infere que, se você se sentir contrariado, é a ação da personalidade.

Se você estiver na Paz em um local ou em um espaço insuportável, então, o Amor está aí.
O ajustamento ao que está chegando, ajustar-se ao que está chegando, é justamente fazer este aprendizado:

não mais ser desestabilizado, por uma circunstância exterior como Interior.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Do meu Coração ao seu Coração, na Paz Suprema do Amor, comunguemos durante alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Eu lhes digo até breve.

************
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************
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Eu sou HILDEGARDE DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, na Paz e na Graça.

...Partilhar da Doação da Graça...

Eu vim, neste dia, dispender-lhes conselhos concernentes aos alimentos.
Antes de começar, considerem esses conselhos, unicamente, se eles lhes pareçam válidos, através
de sua experiência e de sua vivência.

Em caso algum, são preconizações rígidas, ainda menos prescrições alimentares, mas tudo isso
decorre da modificação da química atual de seu corpo, devido à ação da Luz. Porque a Luz é
nutrição, porque a Luz modifica, profundamente, o metabolismo de seu corpo carbonado.

Algumas Irmãs falaram, ao nível da experiência delas, de sua necessidade de comer, que
desaparecia, durante alguns períodos.

A nutrição da Luz, sem ir até aí, vai submetê-los a certo número de constrangimentos, que seu
corpo reconhecerá, muito facilmente.

O objetivo de meus conselhos é, portanto, simplesmente, orientá-los no que vocês têm a viver, em
relação à alimentação.

Durante o período das Núpcias Celestes, o Arcanjo ANAEL (ndr: em especial sua intervenção de
16 de agosto de 2009) havia precisado algumas características de alimentos que podiam, naquela
época, favorecer a elevação Vibratória.

Os conselhos que eu venho dar-lhes são adaptados, mais, à liberação da carne, à liberação da
consciência.

Como os ensinamentos de nossos Irmãos e Irmãs orientais disseram, existem alimentos que podem
tornar pesado e, outros, que aliviam.

Existem alimentos que fazem com que a alma seja prisioneira da Terra, e existem alimentos
que elevam a alma para o Espírito.

A ação da Graça e da Luz têm, também, efeitos em toda a química celular.
A Luz, sendo nutrição, até o presente, vocês constatavam que existiam períodos, para vocês, nos
quais vocês tinham mais fome ou menos fome.

HILDEGARDE DE BINGEN - 3 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Certo número de regras (se vocês as aceitam) são válidas, a priori, para vocês todos. Mas, eu
repito, experimentem por si mesmos, constatem por si mesmos, os efeitos ou os não efeitos dos
diferentes conselhos que eu vou dispender-lhes.

Basta, agora e já, compreender que todo esforço de digestão necessita de uma quantidade de
energia específica ao nível do ventre.

E que essa energia que se acumula no ventre não está, sempre, em acordo com a energia do
Coração, do Manto Azul da Graça ou da Onda da Vida. Mas vocês tiveram, talvez, a chance (ou o
inconveniente) de sentir o efeito de alguns elementos em seu ventre, é claro, mas, sobretudo, no
que são nomeadas as Portas Atração e Visão.

Eu diria, mesmo, que a percepção ou, mesmo, o incômodo e a dor das Portas Atração e Visão são,
certamente, os elementos de seu corpo mais capazes de guiá-los, no que vocês podem absorver e
no que vocês não podem mais absorver.

É claro, podem existir, também, desconfortos, ao nível do ventre, e diversas perturbações, que não
são ligadas à Luz, mas, efetivamente, ao tipo de alimentos ingeridos.

Então, é claro, não é comendo menos ou comendo melhor que a Ascensão realizar-se-á. Não é,
tampouco, a natureza dos alimentos que vai (como durante as Núpcias Celestes) permitir-lhes viver
Vibrações ou não.

Mas o alimento pode representar um obstáculo, devido à sua passagem pelo ventre, de processos
de transmutação que são, justamente, religados às Portas Atração e Visão, que são, de algum
modo, como vocês sabem e como foi dito, pontos de união da Graça e do Manto Azul da Graça.

A primeira das coisas a observar é, efetivamente, o efeito dos alimentos, não tanto na
própria digestão, mas, mais, nas Portas Atração/Visão.

Deveria estar claro para vocês, que alguns alimentos podem desencadear dores na Atração e
Visão.

Esses alimentos são, para vocês, um alerta e, tanto quanto se possa, tentem evitar, justamente, os
alimentos que vão bloquear a Porta Atração e Visão.

Em seguida, existem regras importantes.
É preferível alimentar-se enquanto o sol sobe, ao invés de quando o sol desce. Com um período de
elasticidade que vai aproximadamente até 17 horas em relação ao Sol (ndr: 19 horas, hora francesa
no relógio).

Vocês todos sabem, é claro, que há alimentos que tornam pesado e, outros, que aliviam. Por isso,
nossos Irmãos e Irmãs orientais e na medicina tradicional deles descreveram, perfeitamente, os
tipos de alimentos que podem ter uma ação de elevação ou, ao contrário, uma ação de peso.

Mas, eu repito, o melhor testemunho do que é bom, para vocês, resulta e decorre, diretamente, da
manifestação dolorosa, pesada, das Portas Atração/Visão, em função dos alimentos ingeridos.

Vocês constatarão, aliás, também, que essas regiões das Portas Atração/Visão podem tornar-se
sensíveis quando surge, em vocês, um estado de conflito, um estado emocional ou mental, que vai
contra a Luz.

São, efetivamente, Portas de passagem que fazem dirigir a energia e a consciência, ou para a
digestão, ou para o ponto OD ou 8º Corpo, que favorece, de algum modo, a passagem do ego ao
coração.

Mas, eu repito, retenham que não é, simplesmente, uma questão de alimentação, mas, bem mais, o
estado de sua consciência que determina essa passagem, essa Ressurreição.

Mas, é claro, se existem elementos de seus pensamentos, de suas emoções, de seus alimentos,
que têm um efeito limitante nessa passagem, convém adaptar sua conduta alimentar em relação a
isso.

Então, independentemente dessa regra geral, há alimentos que vão favorecer essa elevação
Vibratória e, sobretudo agora, esse depósito do Manto Azul da Graça, que lhes evita ter que
sofrer nessa nova química do corpo, devido à alimentação fornecida pela Luz.

De uma maneira geral privilegiem, efetivamente, o que é líquido.
De uma maneira geral, privilegiem o que está na temperatura comum, ao invés do que está



extremamente quente ou extremamente frio.

De maneira geral, privilegiem o que é liquido e, em todo caso, que não tenha sido transformado de
maneira demasiado importante.

Quanto mais vocês se aproximarem dos elementos naturais da Terra, mais as Portas
Atração e Visão deixarão vocês tranquilos.

A quantidade de líquido que deve ser absorvida, independentemente da alimentação, deve ser, de
uma maneira geral, para vocês todos, duplicada, na medida em que o que é nomeado o despertar do
kundalini, a Onda da Vida ou o Manto Azul da Graça ou as Coroas Radiantes consomem
efetivamente a água.

Se vocês estão atentos, constatarão, aliás, que alguns alimentos, no momento em que eles estão
em contato com a boca ou com o ventre, dão um sinal Vibratório ao nível dos Triângulos
elementares que correspondem à natureza do alimento (ndr: ver esquemas abaixo).

Esse sinal Vibratório é percebido ao nível dos Triângulos elementares da cabeça e, se vocês estão
atentos, constatarão, muito rapidamente, sem, contudo, esperar a digestão ou a metabolização de
seus alimentos, que um dado alimento vai pôr em Vibração, ou em dor, muito rapidamente e antes
mesmo da digestão, os famosos pontos Atração e Visão.

Aí também, chamando-os a reajustar-se.
Sempre nas regras gerais, os alimentos podem ser guiados, durante este período, pela cor. De fato,
alguns de vocês têm necessidade de cor verde, outros, têm necessidade de cor escura, outros, têm
necessidade, mais, de cor vermelha ou alaranjada.

Cada cor, efetivamente, que faz ressoar, de maneira privilegiada, um dos elementos
inscritos em vocês.

Há, também, o que cresce na terra.
Há, também, o que cresce nas árvores, que cresce fora do solo, distante do solo.

ANAEL, Arcanjo, havia falado disso há três anos.
O mais importante é escutar o que diz seu corpo, porque as reações vão tornar-se cada vez
mais imediatas.

Se vocês absorvem um alimento que não lhes convém, a Porta Atração ou a Porta Visão
manifestar-se-á com extrema rapidez e dar-lhes-á a viver desordens digestivas que, aliás, como
vocês mesmos constatarão, se já não é o caso, desacelerarão tanto os processos Vibratórios
como a percepção do Canal Mariano ou, ainda, da Onda da Vida.

Existem numerosos aromas.
Entre esses aromas, alguns são capazes de aquecer o Fogo do Coração e de privilegiar a digestão,
permitindo não ter que ser afetado por alguns tipos de alimentos.

Eu citarei, simplesmente, dois aromas, para sua virtude digestiva, mas, também, para sua virtude de
aliviamento da alma. Esses dois aromas são o cúrcuma e a galanga e, em uma menor medida, a
canela.

Não é questão de polvilhar esses aromas em toda sua alimentação.
Mas absorver ou consumir deles, ainda que apenas uma pitada, alguns dias por semana, permitirá a
vocês constatar, muito rapidamente, os efeitos ao nível de seu conforto.

Vocês têm, também, a possibilidade de preparar, em caso de acidente, nas Portas Atração e Visão,
concernente a um alimento que não passa, por si mesmo, chás de cristais e, em especial, chás que
consistem em utilizar cristais correspondentes às Portas Atração e Visão. Isto lhes será explicado,
porque eu já dei de maneira particular, eu diria, neste espaço.

Absorver esses chás de cristais permitirá a vocês, aí também, amenizar os inconvenientes
de alguns alimentos, ao nível da porta Atração e Visão.

Existe também certo número de chás, absorvidos não demasiado quentes, que lhes permitirão, eles
também, facilitar essa nova química digestiva.

Para isso, quatro plantas são implicadas, que vocês podem tomar em associação, ou
independentemente umas das outras.

A primeira favorece a fluidez do coração: trata-se da aubepine, em todas as suas partes.



A segunda facilita o estado Vibratório: trata-se da prele, rabo de cavalo.
A terceira facilita a metabolização e a transformação da química sanguínea, tanto na digestão como
nos órgãos ligados ao sangue: trata-se do petit houx.

E enfim, e de maneira mais anexa, para alguns de vocês, é necessário facilitar a circulação do
sangue que, devido à junção da Luz, torna-se cada vez mais quente e, portanto, tem tendência a
circular de maneira um pouco diferente: para isso, vocês devem encontrar folhas de meliloto,
trevo doce.

O conjunto dessas quatro plantas, tomadas individualmente ou juntas, pode ajudá-los a
metabolizar seus alimentos.

Retenham que, de uma maneira geral, e quaisquer que sejam suas condições de trabalho que
necessitem, talvez, de uma alimentação mais importante, para alguns de vocês, globalmente, suas
necessidades de nutrição diminuem.

Compreendam, efetivamente, que não é preciso forçar-se.
Compreendam, também, que não são regras rígidas a adotar, que vão permitir-lhes viver a
transformação em curso. Mas que, simplesmente, esses alguns conselhos vão permitir-lhes viver
essa transformação de maneira mais calma, menos pesada e, de algum modo, de maneira facilitada.

Isto chamaria de últimos desenvolvimentos, muito mais importantes.
Mas, obviamente, nós não temos a oportunidade de ir demasiado longe nesses conselhos, mas se,
para vocês, há questões mais específicas que sobrevenham, em vocês, em relação ao que eu
acabo de exprimir e que, segundo vocês, necessitem de complementos, eu os dou com prazer.

Mas eu posso apenas guiar-me por suas interrogações, porque o conhecimento, nesse nível, é
muito rico e esse conhecimento não é de primeira necessidade, mas, em todo caso, vocês
constatarão os efeitos disso, por si mesmos, em sua capacidade para viver a Graça.

>>>

Questão: como saber qual cor de alimento deve ser favorecida?

Durante este período, vocês tem, todos, a percepção dos Triângulos Elementares da cabeça
(aqueles que têm as Coroas Radiantes ativadas).

Vocês todos observaram que, em períodos precisos, ativa-se tal Triângulo.
E vocês observaram provavelmente, também, que para alguns de vocês, há predominância de um
Triângulo elementar sobre os outros, quanto à manifestação dos pontos ao nível da cabeça.

Isto vai guiá-los pelo tipo de alimento.
Se o Triângulo de Fogo é o mais ativo, os alimentos que deverão ser absorvidos serão mais de
natureza Fogo.

Ou seja, que vocês virão sustentar o Fogo que está ativo em vocês, absorvendo, por exemplo,
alimentos vermelhos.

E, se possível, que não sejam raízes.
Se o elemento Água manifesta-se, de modo privilegiado, ao nível de sua cabeça, vocês deverão,
daí, concluir que o alimento líquido deva ser privilegiado e que tudo o que contém muita água deva
ser privilegiado em relação ao que contenha pouca água.

Os legumes que contém muito mais água do que as leguminosas, por exemplo, ou os legumes
secos, como o arroz.

Se o Triângulo da Terra chama-os, então, o tipo de alimento, serão os alimentos que vêm da terra e,
em especial, raízes, se possível, cuja cor de pele seja mais escura do que clara.

Eu falo, efetivamente, da cor da pela e não da cor da carne.
Se a TERRA chama-os, então paradoxalmente, o que vem da terra poderá sustentar sua Terra.

Se o Ar chama-os, então, naquele momento, será preciso privilegiar frutos e legumes que saem e
que florescem e que dão esses frutos e legumes bem acima do solo: o que vem das árvores, o que
cresce acima de 40 centímetros do soloacima de 40 centímetros do solo, ao invés dos alimentos que estão presentes no
solo.

A cor, é claro, ao nível do ar é o verde.
A cor ao nível da água tem-se mais ao próprio liquido dos alimentos, do que à sua cor. Aí está já



uma primeira etapa.

>>>

Questão: qual é a planta que pode favorecer um sono tranquilo?

Minha Irmã, existem inumeráveis plantas que propiciam um sono tranquilo.
Cada fisiologia é diferente, é-me difícil dar um conselho, de maneira geral, nesse nível.

Contudo, eu esclareço que você pode também, dessa maneira, utilizar um chá de cristais e, em
especial, os chás que correspondem aos cristais que agem, essencialmente, no terceiro chacra e
no quarto chacra.

Agora, faça a experiência por si mesma e veja, por si mesma, se isso é eficaz.
Tente cessar toda alimentação a partir de 17 horas e ver, em um primeiro tempo, se isso atua em
seu sono.

>>>

Questão: é preciso favorecer uma água fortemente mineralizada ou o contrário?

O ideal é uma água pura, água de fonte e água fracamente carregada em minerais.

Porque os minerais da água dão uma água que é mais pesada e que vai atrair os pontos e as
Portas Atração e Visão.

>>>

Questão: o que é do cozimento de legumes?

Minha Irmã, aí tampouco eu não posso dar conselhos muito gerais, porque alguns preferirão o cru e
outros preferirão o que é muito cozido.

O cozimento, vocês, talvez, saibam, modifica as características essenciais do alimento que é
cozido.

Como eu disse, o mais importante é evitar as preparações demasiado longas ou que misturam
muitos alimentos.

Se vocês têm a chance de poder absorver um alimento, e um tipo de alimento, um par, ao invés de
misturas, vocês constatarão por si mesmos, que tudo se faz muito mais facilmente ao nível
Vibratório.

>>>

Questão: 17 horas é a hora local no relógio?

Trata-se da hora solar.
Vocês têm, portanto, uma defasagem, de momento, de duas horas (ndr: na França).

Mas, digamos, mais o meio da tarde.
Não sejam tão rígidos.

Se vocês têm necessidade de comer à noite, porque há uma festa, comam.
Mas, vocês vão, logo, rapidamente, observar as diferenças que se produzem em sua consciência,
em função do respeito dessas regras simples, ou não.

O que deve guiá-los é sua experiência.
É o efeito nas Portas Atração e Visão, na digestão e o que se produz ao nível dos Triângulos
Elementares de sua cabeça.

Vocês, talvez, constataram, há, também, flutuações da própria fome.
Isso lhes impõe, por vezes, não ter fome nas horas normais de refeição, e impõe-lhes, por vezes,
absorver alimentos em momentos incompatíveis.

Não se alarmem com isso.
Aí também, há sinais do corpo que vocês devem seguir.

>>>

Questão: é preciso evitar absorver alimentos que provém de países afastados?



É uma regra de bom senso, que não é religada, desta vez, ao Manto Azul da Graça ou à percepção
da Onda da Vida, mas que, efetivamente, consiste em nutrir-se do que é produzido em seu próprio
solo, ou, em todo caso, na proximidade.

A nutrição que foi desenraizada, ela os faz beneficiar-se de influxos que não correspondem ao que
vocês são, no solo no qual vocês mesmos estão.

Isso é uma regra geral.

>>>

Questão: o que é dos cereais, como o arroz, a aveia?

Os cereais não são legumes.
Os cereais aportam-lhes o que é necessário para aqueles de vocês que suprimiram os alimentos de
carne.

Mas, nem todos os cereais valem.
Os cereais são (o que se poderia chamar, de meu ponto de vista) legumes secos. Esses legumes
secos não têm o mesmo metabolismo do que os legumes úmidos (os legumes tal como vocês os
conhecem).

Os cereais têm um lugar específico para aqueles que têm necessidade de um fogo que seja lento.

Os legumes úmidos são metabolizados muito rapidamente, sobretudo se são pouco transformados.

Os legumes secos ou os cereais necessitam de mais tempo para serem metabolizados. É a vocês
que cabe observar, diretamente, absorvendo legumes úmidos e, depois, em outra refeição, legumes
secos, o que se desenrola, muito precisamente em seus triângulos elementares, nas Portas Atração
e Visão.

Não façam dos alimentos sua prioridade, mas estejam atentos ao que lhes dizem os alimentos
quando eles estão em vocês.

Existem, também, mecanismos novos, para muitos de vocês, que estão ligados à modificação da
química do tubo digestivo e da química dos alimentos.

Alguns de vocês tornam-se intolerantes, em especial, ao que é incriminado na alimentação dita
biológica, como fonte de poluição e de inadequação com o homem.

Para isso, eu os remeto ao que vocês já conhecem, concernente ao trigo, concernente aos
laticínios e que é perfeitamente conhecido.

Eu esclareço que, se vocês estão atentos, vocês não terão, verdadeiramente, qualquer dificuldade
para observar, facilmente, o que é bom para vocês do que não é bom, em relação à transformação.

>>>

Questão: é desaconselhável comer a carne ou o peixe?

Não é desaconselhado.
Cada fisiologia é diferente.
Alguns de vocês têm necessidade de carne para «encarnar-se».

Outros, não toleram mais a carne, nem o peixe.
O que é importante é ver que a carne, qualquer que seja, a priori, torna pesado.

Só algumas carnes são capazes de aliviar a Vibração e, ainda, aí também, é uma questão de
sensibilidade pessoal e não coletiva.

Eu tento dar-lhes, como eu disse, as regras as mais coletivas possíveis.

>>>

Questão: é melhor não misturar vários legumes?

Se se trata de legumes úmidos, a cor de chegada da mistura será determinante, em relação ao
elemento concernente aos legumes úmidos que agem preferencialmente no Ar.

Mas, se eles são vermelhos, então, naquele momento, haverá um componente de Fogo.



>>>

Questão: todos os sucos de frutas são aconselhados?

Aí também, quando vocês olham um suco de frutas, há deles de diferentes cores.

Há os que são ácidos, há os que não o são.
Aí também, eu os aconselho a testar, para verificar os efeitos em si mesmos.
Ao mesmo tempo sabendo que a cor vai tornar-se preponderante, nesse nível.

Que tudo o que é laranja ou vermelho vai agir, preferencialmente, no Fogo.
Que o que é verde vai agir no Ar.

Que o que é escuro (e não mais, unicamente, vermelho) vai agir na Terra.
Assim, de acordo com a cor, mas, sobretudo, de acordo com o que vocês observam, a partir da
absorção desses sucos de frutas, vocês podem, daí, deduzir a utilidade para vocês, ou não.

>>>

Questão: qual tipo de carne pesa menos?

A carne que vem das aves, de maneira geral, é muito mais leve, na condição, é claro, de que essa
carne não tenha sido unicamente nutrida, ela mesma, de produtos que tornam pesados.

Existem, é claro, várias aves, mas entre o conjunto de aves, existem duas que podem, em alguns
casos, favorecer a elevação Vibratória e a elevação da Consciência. Essas carnes têm a
característica de serem mais ativas ao nível do Fogo do que ao nível da Terra.

Trata-se do pato e do pombo.

>>>

Questão: o que é dos queijos?

Os queijos pertencem ao que são chamados os laticínios transformados.
Há, portanto, um primeiro elemento de transformação.

Há um segundo elemento, é que a transformação de um leite de outra espécie que não a espécie
humana, não é, a priori, jamais compatível com o humano. Mas é claro, quem quereria privar-se,
totalmente, em todo caso, nesse país, de queijo?

É importante compreender que existem espécies animais cujo leite seja, talvez, mais misturável na
química do ser humano.

Trata-se, em primeiro lugar, da cabra e, em segundo lugar, da ovelha.
Tudo é questão de proporção.

A cor, geralmente, branca ou amarela, do queijo, vai remetê-los, geralmente, ao Elemento Terra ou
ao Elemento Água.

Tudo é questão de proporção.
Retenham que seu corpo tem necessidade de mudanças, não é desejável impor-lhe um alimento de
maneira idêntica a ele mesmo, a cada dia.

>>>

Questão: o café deve ser evitado?

O café é um fruto vermelho que, uma vez torrado, em sua xícara, torna-se negro.

Ele trabalha, portanto, no Fogo e na Terra, muito mais no Fogo.
Para alguns, esse Fogo aportado pelo café virá queimar, literalmente, e desencadear mecanismos
dolorosos nas Portas Atração/Visão.

Então, tornar-se-á muito simples a vocês saber se o café quer de vocês ou não.

>>>

Questão: a qual Elemento é ligado o chá?

O chá corresponde ao Elemento Ar e, em parte, ao Elemento Terra.



Ele é de natureza muito mais leve do que o café, qualquer que seja esse chá.

Existe uma planta de substituição ao café, que é a chicória e, portanto, os efeitos na Vibração e na
química da Luz são, de longe, mais interessantes do que o café.

>>>

Questão: o que é da soja?

A soja é um alimento que cresce para a Terra.
Ele é o único a fazer isso.

Ele se afasta, portanto, do Sol.
A soja é, portanto, o exemplo típico do alimento desenvolvido, nos tempos modernos, cujo único
objetivo é o de fechar a Consciência.

>>>

Questão: o que é dos vinhos espumantes?

O vinho remete à uva, quer ele seja vermelho ou branco, não tem, completamente, o mesmo efeito.
Mas, toda bebida dita alcoólica, qualquer que seja (mesmo as bebidas aconselhadas, eu diria, pelo
Comandante, há alguns anos), tem efeitos que podem ser profundamente deletérios na evolução de
sua energia e de sua Consciência, sobretudo durante este último trimestre.

Quer seja espumante ou não (O.M. AÏVANHOV havia, então, evocado, o Champagne e a Cidra).

>>>

Questão: o que é das frutas secas, como as nozes?

As frutas secas, como os legumes secos, aportam, efetivamente, minerais e, por vezes, proteínas.

Eles devem ser absorvidos com precaução e, de preferência, no curso de uma refeição e não antes
ou depois.

>>>

Questão: o que é do óleo de oliva?

Para a maior parte de vocês, o óleo de oliva poderia ser qualificado como neutro ou como eficiente,
na Passagem das Portas Atração/Visão.

É excepcional que o óleo de oliva desencadeie mecanismos ao nível das Portas Atração/Visão,
contrariamente ao café ou ao álcool.

Os outros óleos serão utilizados em proporção muito menor do que o óleo dito de oliva.

>>>

Questão: pode-se salgar o alimento?

O sal, como o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de beterraba ou branco), são utilizáveis.

O que é açucarado (exceto, é claro, se existem em vocês, patologias em relação ao açúcar) vai
realizar, no corpo, um aporte químico importante para a química da Luz.

Assim, portanto, se não existe patologia prévia, o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de
beterraba), é capaz de favorecer a amplificação da Consciência.

Para o sal, não há obstáculo, tampouco, exceto para aqueles de vocês cujo sistema renal seja
frágil, mas isso já é conhecido há muito tempo.

>>>

Questão: o que é do mel?

O mel é um aporte assimilável ao açúcar.
Tudo o que é açucarado e natural pode ser utilizado sem perigo.

O que é açucarado e artificial deve ser banido por seus efeitos diretos na Consciência e nas
Estrelas.



>>>

Questão: o que é da água com gás?

Uma água com gás é, em geral, extremamente carregada em minerais.

Ela deve, portanto, ser banida.

>>>

Questão: o que é do chocolate?

Existem diferentes tipos de chocolate que, como vocês sabem, são misturados a outra coisa. O
chocolate que vocês nomeiam «ao leite» apresenta os inconvenientes do leite.

O chocolate dito «escuro» não apresenta esses inconvenientes.
Agora, vocês sabem, pertinentemente, que cada Irmão e Irmã é diferente, em relação ao chocolate.

Alguns podem ingerir muito, sem desordem, e outros, não podem, mesmo, olhá-lo. Assim, portanto,
vocês farão, muito rapidamente, a experiência disso.

Para alguns, o chocolate será neutro.
Mas, geralmente, ele será ou detestável, ou muito agradável, ao nível da Consciência e ao nível da
percepção das Portas Atração/Visão.

>>>

Questão: qual é a relação entre o alimento e as Portas Atração/Visão?

Simplesmente, as Portas Atração e Visão, ligadas ao eixo Atração/Visão (que, eu os lembro, é
ligado à falsificação) vão utilizar, de maneira privilegiada, os alimentos para inscrever a Consciência
do homem em seu confinamento.

A Lei da Atração e de Ressonância, em relação aos alimentos, permitiu, portanto, pelos meios
modernos, selecionar os alimentos que são os mais naturalmente opostos à Consciência: a soja, o
açúcar refinado, os alimentos artificiais, os transformadores e as transformações de alimentos.

Tudo o que vocês nomeiam realce de sabor, tem apenas um efeito, que é não nutri-los, mas
bloquear sua Consciência.

Assim, portanto, o que são nomeadas as Portas Atração/Visão têm, sob sua Vibração, o que é
nomeado o chacra do Baço e o chacra do Fígado.

O baço e o fígado são os órgãos que intervêm, mais, na química da digestão. Química da digestão
modificada, de modo considerável, pela química da Luz, nesse nível.

Eu os lembro de que, nos Mundos Unificados, mesmo carbonados, não existe nutrição, no sentido
que vocês entendem.

A nutrição continua, ou uma festa, ou um momento especial, mas não é, em caso algum, obrigatória
para manter a vida, qualquer que seja.

>>>

Questão: há um oligoelemento que possa ajudar para as Portas Atração/Visão?

Existem, efetivamente, alguns oligoelementos, cuja função de ressonância nas Portas Atração e
Visão será prioritária.

O primeiro desses elementos é o Cobre.
O segundo é o Cobalto ou o Cromo.

É claro, uma multidão de outros intervém, mas estes são privilegiados, em sua ação, nas Portas
Atração/Visão.

Como vocês sabem, talvez, para cada centro de energia existe um mineral.
Do mesmo modo que poderia existir, para cada uma das Estrelas e cada uma das Portas, um
mineral.

Mas isso nos levaria demasiado longe.



E, além disso, isso não poderia ser, em caso algum, uma preconização de natureza geral ou global.

>>>

Questão: o que é dos crustáceos?

Isso também é profundamente diferente para cada um.
Os crustáceos exercem mecanismos de depósito.

Esses mecanismos de depósito produzem-se, essencialmente, no que são nomeadas as
articulações.

O consumo excessivo de iodo e dos conteúdos minerais desses crustáceos pode, muito facilmente,
prejudicar o estado do corpo e o estado da Consciência.

De uma maneira geral, a absorção, mesmo se é facilitada e regular, não deveria exceder a duas
refeições por semana.

>>>

Questão: o que é dos complementos alimentares, mesmo naturais?

Todo complemento alimentar é uma transformação.
É, portanto, isolar o elemento químico, mesmo que venha de um produto natural, com uma
determinada especificidade.

Privilegiem, sempre, o elemento natural, ao invés do complemento alimentar.
Há muito mais força vital, por exemplo, no tomate, do que tomar extrato de tomate por indicações
modernas.

O que vem da Natureza, o que cresceu sob a luz do Sol é, atualmente, o elemento o mais nutritivo e
o mais facilitador.

Tudo o que vai, portanto, ser transformado (e, portanto, extraído, de uma maneira ou de outra, como
por exemplo, complementos alimentares) vai perder essa vitalidade solar.

O mais importante, vocês compreenderam, é a vitalidade da Luz inscrita nos alimentos. Quanto mais
eles sejam frescos, menos sejam transformados, menor seja a distância entre o lugar no qual ele foi
produzido e seu prato, mais esse alimento será eficiente, ao mesmo tempo para nutri-los e, ao
mesmo tempo, para sua Consciência.

>>>

Questão: o que é dos legumes de horta que foram congelados?

A vitalidade inicial ali está, em parte, conservada, o que jamais é o caso para um complemento de
tipo alimentar.

Todo processo que vocês nomeiam, em seu mundo moderno, liofilização ou desidratação de um
legume ou de um produto, traduz-se por uma perda essencial de sua vitalidade.

>>>

Questão: o que é dos alimentos que crescem na estufa?

Eles se beneficiam de certa quantidade de luz solar ou outra, mas não da totalidade.

Isso necessita, é claro, de ter uma alimentação, de maneira geral, adaptada à época e ao momento.

>>>

Questão: o que é da esterilização dos alimentos?

O que vocês nomeiam esterilização, quando ela é realizada a título pessoal e artesanal, coloca
poucos problemas.

>>>

Questão: o que é dos ovos?

Eu lhe responderia que tudo depende do que comeu a galinha.
Se a galinha é nutrida de alimento industrial, o ovo vai acumular esta industrialidade.



A galinha que se alimenta em liberdade, com o que há ao seu alcance, produzirá os ovos os mais
interessantes para vocês.

>>>

Questão: quando se tem uma horta, há elementos a colocar na terra?

Alguns elementos terão um efeito protetor, Vibratório, em dose extremamente frágil, da ordem do
miligrama ou nanograma.

Trata-se, essencialmente, do Cobre, da Prata (sob forma coloidal) e do Iodo.

>>>

Questão: eles podem ser misturados?

Sim.

>>>

Questão: o que é das algas que se pode consumir?

A acumulação de minerais na alga faz-se de maneira diferente do que no crustáceo.

>>>

Questão: abençoar um alimento antes de consumi-lo muda sua taxa Vibratória?

Sim, na condição, é claro, de respeitar o que vocês são intolerantes, o que vocês não podem
assimilar.

A bênção, por exemplo, de um peixe, nada mudaria, estritamente, no efeito do peixe.

>>>

Questão: o chá verde tem virtudes específicas?

O chá verde é nomeado antioxidante: ele desacelera todos os processos que visam a degeneração
celular.

Ele não é de qualquer interesse específico, atualmente, nas coisas que eu lhes apresento.

Não mais do que não importa qualquer outro chá.

>>>

Questão: há alimentos que têm efeitos muito importantes na taxa Vibratória?

Não existe um ou dois, mas, aí também, isso é profundamente diferente para cada um, eu diria,
segundo a atividade elementar em vocês.

Não pode, portanto, ser questão de dar-lhes algo de geral.

>>>

Questão: há pães que são melhores para consumir do que outros?

O pão, geralmente, é feito à base de trigo.
O trigo foi profundamente transformado e utilizado para conter e constranger a Consciência.

Convém absorver, se possível (e se o pão não desencadeia problemas nas Portas Atração/Visão),
pães que seriam profundamente deficientes em glúten, ou seja, as farinhas ditas antigas ou as
farinhas outras que não o trigo.

>>>

Não temos mais questões, agradecemos.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças por sua escuta.
Eu rendo Graças por suas questões.

Eu espero que esses pequenos conselhos sejam capazes de facilitar o que deve ser facilitado em



vocês.

Comunguemos à Graça.
Eu lhes digo até breve.

... Partilhar da Doação da Graça ...

>>>

NDR 1: Triângulos elementares

 

 

NDR 2: As Portas Atração/Visão

- ATRAÇÃO do corpo: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
sendo elíptico, a posição simétrica do fígado convém, perfeitamente, aqui).

- VISÃO do corpo: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

NDR 3: Os chás de cristais

Preparação

- Pôr o cristal na água de alta resistividade (Volvic, Rosée de la Reine, Montroucous, Eau Osmosée
....) – o Cristal deve ter um tamanho de pelo menos um centímetro.
- Fazer subir a fervura, muito suavemente (em uma proporção de dez a quinze minutos pra um litro
de água).
- Beber morno.
- Algumas xícaras do mesmo tipo de chá por dia, ou seja, um único cristal utilizado por dia (exceto
caso específico).

Cristais
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- Cristal associado à Porta Atração: topázio imperial
- Cristal associado à Porta Visão: hidenita
- Cristais associados aos terceiro e quarto chacras (para a qualidade do sono): uma água marinha
ET e um quartzo rosa, ao mesmo tempo (excepcionalmente).
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos de Luz, que a Paz e o Amor se estabeleçam.

Doravante, eu voltarei a vê-los regularmente.
Além dos nossos Encontros individuais (que se tornam específicos, para muitos de vocês), eu venho dar-lhes

elementos referentes à instalação da Graça e da sua consciência em relação a isso e como vocês podem
esperar viver essas Graças.

Primeiramente, eu especifico que o conjunto das nossas Irmãs Estrelas expressou, desde o início das suas
intervenções, as suas próprias vivências, instalando-as na Luz e na Graça, durante a sua vida.

Vocês também, vocês são chamados a viver isso, porque a Graça os instala na indizível Alegria, na Paz
Suprema da Luz e do Amor.

Qualquer que seja o seu modo de viver a instalação da Graça, são esperados muito numerosos efeitos.
Para muitos de vocês, as nossas Comunhões, os nossos Alinhamentos comuns, permitiram tecer, de algum

modo, um Canal de Liberdade entre nós e dar-lhes a perceber a nossa Presença.
E do nosso Encontro, instala-se a Alegria.

Então, é claro, a Graça pode assumir diferentes aspectos: desde a percepção, cada vez mais clara, dos outros
Mundos, das outras Verdades, até as manifestações que vêm atingir a sua própria vida, nos componentes

casuais, ou mesmo inesperados.
A Graça pode se revelar e se instalar em todos os setores da vida de vocês.

***

Para viver esta Graça, para viver a sua instalação e os seus efeitos, é importante vivê-la e vocês não podem
vivê-la pedindo o que quer que seja.

A Graça não é o resultado de um pedido.
Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs oram e pedem Graças.

MARIA - 3 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Nós estamos aí para isso.
Mas essas Graças apenas respondem a um único objetivo, que é aquele da Inteligência da Luz, da sua

propagação, da sua Revelação, principalmente nesse tempo.
A Graça, do mesmo modo, para vê-la se manifestar na sua vida, para viver os efeitos, é preciso, efetivamente,

nada pedir, por si mesmo, esquecer-se totalmente, porque a Graça Realiza isso.

Quando vocês vivem os seus primeiros contatos com os outros Mundos, conosco, quando as minhas Irmãs, ou
eu mesma, chamamos pelo seu primeiro nome, lembrem-se da primeira surpresa que é sempre buscar uma

explicação lógica e algo que pertence ao seu mundo.
A Liberação da Terra, a cessação definitiva das Linhas de predação, permitiu não somente à Luz preencher
este Mundo (em níveis jamais conhecidos, até agora), mas, sobretudo, dá-lhes a conscientizar e a viver esta

Luz.

***

Então, é claro, a Luz não vai sempre ao mesmo sentido em que vocês o desejam.
Mas ela vai sempre, lembrem-se, para mais Luz, mais Alegria, mais Plenitude.

E mesmo se um acontecimento, que surge na sua vida, puder parecer-lhes contrário à Graça, estejam certos
de que esse jamais é o caso porque, em última análise, esta Graça irá permitir-lhes sempre estar mais próximo

desta Luz que vocês São.
E mesmo se, conforme o olhar da pessoa, isso puder lhes parecer ir contra, não é nada disso.

Acolher a Graça é efetivamente fazer-se muito pequeno e deixá-la conduzir.
Porque a Graça é realmente o efetor do Amor e da Luz que é, eu lembro vocês, o que vocês São.

Então, quando a Graça se instala (além dos sintomas, é claro, que lhes foram revelados), o mais importante é o
que a sua consciência, ela própria, pode contemplar.

Esta contemplação pode ocorrer no Silêncio Interior, como uma Alegria que se instala, de maneira duradoura, e
que não tem, a priori, qualquer razão de ser, em relação às circunstâncias da sua vida.

Esta primeira ação da Graça irá permitir-lhes, no face a face que se desenrola, serem preservados das suas
próprias emoções, das suas próprias reações da vida na carne.

De qualquer forma, o que foi Realizado (as Comunhões, as Fusões e as Dissoluções) vai agora dissociá-los,
de algum modo, para mostrar-lhes, ao mesmo tempo, a Fusão e a distância que podem existir entre a vida

sobre este Mundo e a vida na Eternidade.

***

A Graça resulta na vida na Eternidade.
E então a Vida na Eternidade se torna cada vez mais aparente, para vocês, de uma maneira ou de outra.

Se vocês contemplarem isso, se vocês aceitarem a Felicidade, então, é claro, a Beatitude estará aí.
Vocês não terão, nem que agir, nem que reagir, mas que seguir, mesmo na sua vida, o que lhes mostra a Luz e

o que lhes mostra a Graça, porque a Graça não pode se entender com qualquer Sombra e com qualquer
resistência.

A Graça, que se revela nos seus ombros e na sua consciência, não deixa lugar para a dúvida, a partir do
momento em que vocês mesmos não colocarem em dúvida o que vocês vivem, realmente.

Quanto mais vocês estiverem silenciosos, quanto mais vocês estiverem no acolhimento, mais a Graça irá
produzir efeitos a nada comparável e que, somente no passado, alguns seres puderam viver isso.

A absorção na Graça permite-lhes realizar muito mais facilmente esta Passagem, esta Transição e esta
Ressurreição que estão em curso.

Há apenas, como lhes diziam alguns Anciãos, que se manterem Tranquilos.
Naturalmente, não lhes é pedido, a todos, para estarem na Contemplação porque nós sabemos,

pertinentemente, que vocês têm ocupações que são vitais para o seu corpo, por enquanto.
Mas, de qualquer maneira, a dose exata de Graça corresponde ao que é necessário, e indispensável, e

suficiente, para vocês.

***

A Graça pode também se instalar por uma série de Revelações, referentes, efetivamente, às suas Linhagens
Estelares e, ao mesmo tempo, à sua Origem Estelar,

Mas isso pode ser, também, simplesmente, na natureza, viver um momento de Comunhão e de Fusão tal como
lhes permite viver (na carne, em todas as partes deste corpo efêmero) o que é a Unidade, muito além das

experiências do Estado de Ser.



Esse sentimento de Comunhão e de Dissolução no Todo vai chegar a vocês, cada vez mais frequentemente, a
partir do momento em que vocês estiverem neste acolhimento, e que vocês estiverem nesta não vontade de

agir por vocês mesmos, principalmente no que se refere ao que vocês nomeiam a espiritualidade.
 A instalação da Graça é ainda mais facilitada quando vocês deixam-na entrar, e isso é lógico.

O Irmão e a Irmã que se desviarem da Graça, vão manifestar resistências.
E é, aliás, isso que ocorre, atualmente, para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Luz e

que, no entanto, são a mesma Luz que vocês.
Vocês sabem que a localização de vocês é preponderante para permitir esse desdobramento da Graça.

***

A Liberação da Terra, a sua Liberação, como vocês o sabem (mesmo cada um tendo o seu próprio caminho,
cada um tendo a sua própria Vibração), a Liberação é coletiva e ela chama, portanto, a coletividade.
Então, é claro, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na matéria e que, por razões diversas,

vivenciaram por vezes tanto sofrimento, tanto confinamento, podem ainda manifestar mais essas forças de
resistência, nesses momentos particulares, e é por isso que lhes foi pedido para não julgar.

É por isso que lhes foi pedido para não condenar porque vocês não conhecem inteiramente a história de cada
pessoa, principalmente se vocês olharem unicamente o aspecto limitado.

Mas a Graça, que vai preenchê-los, vai dar-lhes a ver além de toda interrogação, vai dar-lhes a ver cada Irmão,
cada Irmã, sem julgamento, sem qualquer vontade de interferir na Liberdade deles, mas, sim, para estarem aí,

vocês, preenchidos de Graça e propondo, por sua vez, pelo fato de se manter tranquilo, esta Graça, ao
conjunto da humanidade.

Nada há a pedir, aí tampouco, simplesmente estar instalado, totalmente, neste Instante Presente, neste estado
de Despertar e de Liberação que lhes é oferecido, com cada vez mais intensidade e acuidade.

***

A instalação da Graça, além de revelar as últimas zonas de Sombra, vem, sobretudo, colocá-los em uma
consciência inesquecível, ou seja, nesta saturação de Alegria, de Paz e de Serenidade, que nenhum

acontecimento deste Mundo pode atingi-los.
 Dito de outra forma, a Revelação da Graça é, sobretudo, o fim da separação, o fim do isolamento, é o que vai

dar-lhes a viver este estado de Beatitude, enquanto estando ainda neste corpo, nesta carne, com os problemas
que são os seus, assim como de cada Irmão e de cada Irmã.

Mas a Graça virá em auxílio de tudo o que vocês nomeiam problema, de tudo o que vocês nomeiam freio e
resistência.

Tudo será facilitado, independentemente do que puder chegar à sua vida.
A Graça, em contrapartida, estará sempre aí, e cada vez mais aí, e é ela que irá trabalhar.

E vocês irão constatar, cada vez mais frequentemente, que coexistem, em vocês, ou várias consciências, ou
múltiplas facetas de vocês: uma querendo sempre resistir e a outra estando no Abandono o mais total.  
A partir do momento em que vocês começarem a viver esses face a face (se isso já não foi vivenciado,

evidentemente), ser-lhes-á cada vez mais evidente dirigirem-se para a Graça, mais do que para a resistência.
Porque a Graça, qualquer que seja, irá preenchê-los, o que jamais pode fazer a resistência, mesmo na

satisfação de alguma coisa que foi realizada, que jamais persiste.

***

A Graça vai então ser, não somente ser estados, mas vai ser chamada, para cada um de vocês, a amplificar-se,
à sua maneira, ao seu modo.

E é nesses momentos de Graça que vocês irão viver o fato de sentir-se nutrido, de sentir-se satisfeito e, enfim,
de mais nada faltar, qualquer que seja a sua situação sobre este Mundo porque vocês estarão preenchidos da
Luz da Graça e que nisso, nada pode lhes faltar, quaisquer que sejam, eu o repito, as condições da sua vida

humana nesta carne.
Acolher a Graça é beneficiar-se, é claro, dos seus efeitos, além da percepção dos outros Mundos, das nossas

Presenças.
Além do que lhes é dado a ver durante a noite, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que vocês podem

conduzir o que vocês têm que conduzir, na sua vida, com um estado profundamente diferente de
anteriormente.

O que podia parecer-lhes exasperante tornar-se-á fácil para vocês.
O que podia parecer-lhes difícil ficará mais fácil.

O que pareceria ser um obstáculo irá desaparecer totalmente.



Então, não é simplesmente viver a Graça, às vezes, ou pedir a Graça.
São vocês mesmos que irão se tornar esta Graça.

E é isso que irá preenchê-los e saturá-los de Alegria e de Paz.

***

A instalação da Graça é vivida também de diferentes modos.
Alguns dos nossos Irmãos e Irmãs têm necessidade de ver os outros Mundos, de tocá-los.

Outros têm simplesmente necessidade de se sentir regados e nutridos, a fim de não mais sofrer de falta.
Mas, efetivamente, o mais importante será a percepção de estar preenchido, de estar pleno, de não mais ter

dúvida, nem mesmo interrogação.
O que quer que aconteça na vida de vocês, isso irá se desenrolar e isso irá se desenrolar na maior das

levezas, tal é a ação da Graça e do Amor.
A instalação da Merkabah, no centro do seu peito (o que lhes será explicado proximamente), irá permitir-lhes

deixar esta Graça se expandir, independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente do seu
estado de saúde ou do seu estado psicológico, porque, em última análise, aquele que toma consciência da

Graça, não tem qualquer meio de ali se opor.
Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão afastados da Luz, até o momento, não podem

perceber esta Graça, mas, vocês que a vivem ou que irão vivê-la, lembrem-se de que quanto mais vocês a
acolherem, quanto mais ela se revelar e quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais a Graça irá agir na

sua vida.
E ela irá guiar para encaminhá-los ao que vocês têm que viver, de maneira muito mais leve, muito mais fácil.

***

Vocês vão notar, aliás, muito facilmente, que as suas reações não são mais as mesmas e que, qualquer que
seja o evento ocorrendo, torna-se cada vez mais fácil para vocês, alinhar-se, recentrar-se, sentir as nossas

Presenças, ver os outros Mundos, e manter a Paz, seja o que for que se desenrole e seja o que for que
aconteça na sua personalidade.

É nesta ocasião e nessas ocasiões, aliás, que vocês irão perceber a diferença fundamental entre a sua
Consciência de Eternidade, o seu Corpo de Estado de Ser, o que vocês São, em Verdade, e este corpo de

carne e seus aspectos efêmeros.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente.

E vocês chegarão, também, muitas vezes, a se sentir como em um sonho, sobre este mundo, e conectar a
Verdadeira Vida no momento em que vocês adormecerem, no momento em que vocês dormirem, mesmo se

vocês não tiverem lembranças muito conscientes e muito lúcidas, em um primeiro momento.
Mas isso irá ocorrer, quando vocês acordarem, pela manhã.

Vocês terão a impressão de emergir em um sonho e, aí também, então, isso vai se inverter.
Vocês irão compreender que o verdadeiro sonho está neste corpo de carne e que a Verdadeira Vida nada tem

a ver com esse sonho.
Dessa maneira, muitos de vocês irão perceber, sem mesmo se dar conta, a Verdade que São.

A Ascensão poderá ser vivida naquele momento, para estes, sem qualquer dificuldade, sem qualquer medo.

***

O Choque da Humanidade terá sido amortizado para aqueles de vocês que terão (ou que já têm) a
possibilidade de ver, cada vez mais, a distância que existe entre o funcionamento da personalidade, e o

funcionamento da sua Eternidade.
Isso vai lhes aparecer claramente e, sobretudo, vocês irão se beneficiar dos efeitos.

Vocês verão que a sua consciência pode se colocar em um ou em outro e que, em um, haverá sempre,
mesmo se a sua vida estiver tranquila, um sentimento de falta.

Ao passo que, colocando-se no seu Corpo de Eternidade, quando a Graça está aí, vocês verão que tudo está
Pleno, que nada falta, que nada há a acrescentar.

Vocês irão fazer, cada vez mais claramente, esta distinção, e para vocês, então, a escolha será extremamente
fácil.

É a sua consciência que irá ditar, é claro, para estabelecer-se na Graça, no momento em que eu irei chamá-los,
ou um pouco mais tarde, conforme o seu futuro e o que vocês têm a realizar ainda sobre esta Terra.

Para o futuro que não existe, mas não o seu futuro para vocês: para o futuro daqueles que ainda estão
confinados, em outros locais dos Universos e dos Multiversos.



***

Da maneira que vocês viverem a Graça, vocês compreenderam isso, irá se desenrolar, para vocês, a facilidade
para viver essa Passagem, que não é uma.

Aproveitem esses momentos porque, da riqueza desses momentos vivenciados na Graça irá emanar, de
vocês, tamanha Luz capaz de nutrir seus Irmãos e suas Irmãs, nossos Irmãos e nossas Irmãs que não estão

voltados para a Luz.
Vocês irão irradiar esta Luz, sem mesmo buscar o que quer que seja: é isso, a Graça.

É quando a vida de desenrola, com uma grande facilidade, uma grande fluidez, mas também quando os
elementos que fazem sofrer estiverem aí, e bem, naquele momento, não há mais sofrimento.

Isso explica para vocês, por sinal, porque algumas das nossas Irmãs Estrelas lhes expressaram, durante a sua
vivência, estar em sofrimentos por vezes importantes e não serem afetadas por este sofrimento porque, é

claro, aliás, o que vocês não viam naquela época, é que elas estavam imersas na Graça e isso, hoje, acontece
para vocês, para o conjunto da humanidade, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que desejam voltar-se

para a Graça.

***

Então vocês veem, desde alguns anos, que eu lhes disse que eu jamais viria punir e castigas os meus filhos.
Tudo isso são invenções daqueles que querem nos separar e nos dividir.

Eu venho unicamente anunciar a Boa Nova: aquela da sua Ressurreição e do Retorno nas Moradas da Graça.
Nada mais.

O que vocês irão observar que lhes parecer contrário a isso (que isso seja na sua vida ou sobre esta Terra), é
apenas a ação dos Elementos e da Inteligência da Luz, visando fazer desaparecer o que não está em

conformidade com a Liberdade e com a Graça.
Nada mais, nada menos.

A Graça, também, terá capacidades para fazê-los viver, se isso já não ocorreu, o desapego, também, das suas
próprias ligações que podem restar em vocês, mostrando isso a vocês.

Não para julgá-los, não para julgar aqueles que os mantiveram em vocês, mas simplesmente para estarem,
vocês também, nesta Graça, e para que essas ligações se dissolvam sozinhas pela Graça.

Aí, tampouco, vocês nada têm a pedir.
É a própria Graça que dirige e, se vocês forem capazes de permanecer tranquilo, e de observar isso, vocês

serão preenchidos, de mil maneiras, pelo que irá ocorrer.
Tudo isso, se vocês já não o viverem, vai se desenrolar de maneira extremamente rápida, durante este

período.
E é durante este período, é claro, como lhes disse MIGUEL, e como lhes disse SÉRÉTI, que a maior parte dos

mecanismos que vão fazer desaparecer o que pode restar de medos, vai aparecer.
Então, é claro, fazer desaparecer o medo, do nosso ponto de vista, é fazer desaparecer a Ilusão, mas, para

vocês, enquanto vocês não estiverem abertos a esta Graça, é justamente a Ilusão que sossega vocês: o fato
de ter, pela sua vida, prevenido as faltas, de ter dirigido a sua vida, e construído a sua vida com grande esforço

e determinação, a fim de se precaver.
Mas a Graça é realmente a última premunição, aquela que os previne, na totalidade, de todo acidente e,

sobretudo, do que vocês teriam pensado.

***

E, naturalmente, os acontecimentos que se desenrolam sobre a Terra, desde a cessação das Linhas de
predação, vão se tornar inconcebíveis, para a humanidade.

Somente a Graça irá permitir concebê-lo para o que ela é: ou seja, uma Liberação total da Terra e de todas as
consciências.

Então, sigam o que lhes diz a Graça porque a Graça também vai lhes falar, à sua maneira.
Ela vai guiar a sua vida nas linhas de menor resistência.

Ela vai dar-lhes a experimentar esta Alegria imensa, esta Alegria no Coração, de viver esta
multidimensionalidade, de viver os Encontros com os seus Irmãos Estelares, com a maior das facilidades e a

maior das Alegrias.
Então, é claro, aquele que vê isso do exterior e que não está permeável, em um primeiro momento, a esta

Graça, poderia chamá-lo de loucura, do seu ponto de vista.
Mas quem é mais louco?

Aquele que vive na Graça ou aquele que se desviou da Graça porque ele não a conhecia?
Tudo isso vai chamá-los também a deixar trabalhar a Graça, a não querer interferir com ninguém.



***

Lembrem-se de que cada um tem a total Liberdade, no que está chegando, de manter a Ilusão, sob uma forma
ou outra, ou de se Abandonar, totalmente, à Verdade Absoluta, aquela da vivência da Graça, que irá preenchê-

los totalmente.
Mas nós não temos qualquer dúvida de que aquele de vocês que tiver provado, uma vez, a Graça, da maneira

que for (que isso seja pela Vibração da consciência, pelo Canal Mariano, pelas nossas Presenças, pelo acesso
aos estados multidimensionais e aos outros Mundos, qualquer que seja a maneira), nós estamos certos de que

esse primeiro contato com a Graça, se isso não foi vivenciado, apenas poderá dirigi-los para o estado de
Graça, e não para o estado de resistência.

Isso é extremamente evidente.
Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer a vocês, em relação a esta instalação da Graça.

Como SÉRÉTI lhes disse (isso começou desde o início deste mês que vocês nomeiam outubro), isso vai se
amplificar a cada dia.

Se houver, em vocês, questionamentos em relação a esta Graça, e se eu tiver necessidade de desenvolver
alguns aspectos, então eu os escuto agora.

Eu abro então um tempo de conversação com vocês.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, todos nós, aqui, juntos, vivamos um momento sob o Manto Azul da Graça, aquele que eu coloco nos
ombros e nos pés de vocês.

Vivamos isso, no silêncio, alguns instantes.
Eu voltarei quando for necessário, durante essas diferentes etapas de instalação da Graça.

Enquanto isso, instalemo-nos n’Ela.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou, doravante, com vocês, até o Último Final desse Tempo.

Que o nosso Amor resplandeça em plena luz do dia.
Eu voltarei, independentemente dos nossos contatos individuais, quando isso for necessário, para dar-lhes os

elementos desta Graça e os elementos que irão se transformar, dentro de algum tempo.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e todo o meu Amor é de vocês.

Até logo.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes agradeço por acolher-me e eu venho para trocar com vocês, como de hábito.

>>>

Questão: ver relâmpagos de olhos abertos é ligado ao Desconhecido que chega?

Perfeitamente.
No ano passado houve a Fusão dos Éteres (com as Luzes Azuis).

Agora, os relâmpagos são brancos, independentemente de qualquer trovoada, tempestade.
É a chegada da Onda Galáctica.

>>>

Questão: uma tensão dolorosa do chacra do Coração é ligada às modificações atuais?

Perfeitamente.
Eu creio que, há alguns meses, UM AMIGO havia explicado os diferentes circuitos que uniam (ele
voltou a falar disso, não há muito tempo, eu creio), que uniam as diferentes Portas do peito, que

cercam o chacra do Coração, é claro.

>>>

Questão: poderia falar-nos das Vias Ascensionais?

As Vias Ascensionais: vocês têm muitos elementos que foram comunicados pelas Estrelas,
portanto, eu não gostaria de invadir as prerrogativas delas.

As vias Ascensionais, de fato, isso se resume em uma frase, porque não é questão que eu lhes dê
os diferentes destinos possíveis, porque há um para cada um de vocês, que é diferente.

Portanto, isso é impossível.
Em contrapartida, vocês têm, já, uma pequena ideia, através do que disseram as Estrelas.

Vocês passam de um sistema de frequências e, de repente, vocês se encontram em outro sistema
de frequências (é a primeira imagem): sob a ação do planeta grelha, sob a ação dos Seres que os
acompanham (Linhagens estelares, Origens estelares, Canal Mariano etc.), que vem buscá-los (se

se pode dizer).

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Ou, então, vocês abandonam esse corpo, como uma velha carcaça, para encontrar-se em seu
Novo Corpo, totalmente novo. 

E isso acontece, é claro, com mais ou menos alegria, mais ou menos leveza, segundo o que vocês
tenham mantido como medos, como apegos, como feridas.

Enquanto vocês aceitam considerar-se como portadores dessas sombras, enquanto consideram
que essas sombras pertencem-lhes (sejam as feridas, as emoções, os laços, e tudo o que

quiserem), isso cria resistências.
Se vocês não tiverem mais resistências, e a Graça estiver aí, permanentemente, a sua Ascensão

é uma formalidade; é nada, absolutamente.
Eu creio que há uma imagem que foi empregada várias vezes: é como se aqui, aí (onde vocês

estão), vocês estivessem em um sonho e vocês vão terminar por acordar.
Simplesmente.

A Luz é, certamente, o melhor estimulante para o Despertar.
Mas todas as manifestações que se produzem (e que são chamadas a produzir-se), durante este

tempo, são, verdadeiramente, para vocês, orientações sobre o modo pelo qual isso vai acontecer.

>>>

Questão: as tensões do Coração são primícias do Fogo do Coração?

Não necessariamente.
Isso pode ser, simplesmente, a instalação da Merkabah individual no Coração.

Pode ser a Passagem das Portas.
Não é, necessariamente, o Fogo do Coração.

Pode ser a Transfixação do Coração, por MIGUEL, ou por METATRON, ou por KI-RIS-TI, pelo
Duplo.

O Fogo do Coração não é o resultado esperado, mesmo se ele se manifeste.

>>>

Questão: o som no ouvido esquerdo tornou-se particularmente agudo, quase inaudível.

Ele se torna cada vez mais agudo, é normal.
O Som no ouvido esquerdo, isso não é uma Presença.

Foi dito que, quando você está em contato com algo de Luminoso (desse Plano ou de outros
Planos), isso aumenta o Som no ouvido esquerdo. 

Mas o Som no ouvido esquerdo traduz, também, a chegada de fenômenos cósmicos.
O que explica que vocês tenham, cada vez mais, períodos nos quais os Sons é quase um

ultrassom.
É perfeitamente normal.

Ele parece, mesmo, estar mais longe da cabeça, se você quiser.
Ele não é mais no Interior da cabeça, mas como se houvesse algo que zumbisse esse ultrassom no

Canal Mariano, de fato (e longe no Canal Mariano, não perto do ouvido).
Isso está ligado à aproximação de mecanismos cósmicos.

A frequência é mais aguda, mas é menos intensa (em termos de decibéis).
Como eu havia dito uma vez, afina-se o Canal.

Regula-se o Canal.
Lembrem-se, também, do que foi dito não há muito tempo: que agora o Antakarana (e isso foi
explicado porque vocês eram os Liberadores da Terra), que o Antakarana individual estava

conectado, de algum modo (ou na Fusão, ou nos termos que vocês quiserem), mas estava em
ressonância, em todo caso, com o Antakarana coletivo.

O que explica que, aproximadamente há uma semana (talvez antes e talvez mais recente para
outros), há uma modificação da frequência.

É evidente.

>>>

Questão: há muitos outros sistemas confinados como o nosso?

Oh, eu creio que isso havia sido precisado há alguns anos: deve restar aproximadamente a metade
de todos aqueles que haviam sido confinados, ou seja, pouco mais de quarenta.



>>>

Questão: se tivermos, ainda, dificuldade com os chacras, convém nos ocuparmos deles
ou deixar fazer a Graça?

Isso depende se você é masoquista ou não.
Se você tiver algo que dá dor, como tratá-lo, não é?

Mas eu creio, no que foi comunicado há pouco tempo, há cristais que permitem aliviar-se, se se
pode dizer, os dois primeiros chacras.

Eles são importantes nesse momento, é claro (ndr: ver «protocolos/Apego da personalidade a ela
mesma»).

Mas nada impede, se você tem algo (onde quer que seja), de tratá-lo, é claro.
Vocês devem ocupar-se do saco.

Não é porque vocês sabem que o saco é uma ilusão, que vocês devem deixar esse saco ou deixar
esse saco sofrer.

>>>

Questão: a visão de um Ser de Luz que se sobrepõe a um Sol corresponde ao quê?

Esse gênero de visão corresponde (como dizer) à qualidade Vibratória na qual está esse Ser.
Em geral, os Seres que aparecem em um Sol (esse, ou outro), nos mecanismos visuais noturnos

(de visão, ou de sonho), falam-lhes de Seres Solares, ou seja, Seres realizados em CRISTO.

>>>

Questão: qual é o sentido dessa manifestação para a pessoa que a capta?

É maravilhoso: você tem um Ser de Luz Crística que vem vê-lo, à noite e, em lugar de aproveitar
dessa vivência e desse Amor, que se troca, o mental pergunta qual é o sentido.

O que você quer nutrir: o seu Coração ou a cabeça?
Era um representante em sóis.

Quando eu digo isso, eu não sou tão humorístico assim.
Imagine que você tenha vontade de se apaixonar.

Você é muito jovem.
Você está no deserto e, aí, você vê aparecer uma bela mulher.

É como se você se voltasse para seu companheiro, que está longe, atrás, e você lhe dissesse:
«você pode perguntar-lhe o que ela faz aí?», em lugar de viver o que há a viver naquele momento.

Lembre-se, o mental está sempre em emboscada, porque ele tem necessidade de significados e de
explicações.

Por exemplo, se você vê um golfinho, é evidente que é Sírius que vem visitá-lo. 
Mas há, às vezes, animais que vocês verão, dos quais jamais se falou ou que estão menos na

dianteira da cena, aqui, sobre a terra.
O que vocês vão fazer nesse caso?

Não se deixem enganar pela forma ou pelo que é visto, mas banhem-se na Comunhão que se
produz naquele momento. 

Porque a primeira coisa que vai fazer a visão (ou o mental) é dizer: «o que é isso?
De onde isso vem? O que isso quer dizer?».

Se vocês conseguem fazer abstração dessas questões lógicas e deixar-se banhar por essa
Presença que está aí (ou essas Presenças: porque é o mundo delas, agora), vocês vão aproveitar

do que elas têm a comunicar a vocês.
Elas não vão dizer: «Muito prazer. 

Eu venho de tal lugar, eu me chamo assim».
Elas vêm Comungar com vocês: é isso o mais importante.
Elas vêm despertar o que deve ser desperto, em vocês.

E não é o significado que desperta: é a Vibração.
É muito importante isso, qualquer que seja o tipo de manifestação que vocês tenham em suas

noites.
Tanto mais para vocês, que vivem processos.



Porque alguém que jamais vive nada e que se encontra com um Ser de Luz, ao lado dele, na cama,
ele está tão chocado que não tem tempo de fazer intervir o mental.

Mas vocês estão habituados, digamos, a Vibrações, a manifestações.
Portanto, é claro, vocês conseguem manter a Vibração e servir-se dos seus sentidos e do seu

intelecto.
Enquanto aquele que está surpreso, estará imerso, a despeito dele, na Vibração. Portanto, quando
isso acontece, tentem reportar a busca de sentido, mesmo não a mim, não importa a quem mais,

para saber.
Mas banhem-se, totalmente, no que se apresenta.

É isso que é, eu diria, o mais importante.
A explicação, quer ela venha ou não, digam-se, efetivamente, que ela nutrirá, sempre, o mental.

Mas não o que é vivido.

>>>

Questão: como os casulos de Luz ajustam-se à carga Vibral que aumenta?

Oh, é muito simples: o Corpo Etéreo, que está forrado de Partículas Adamantinas, e que ressoa na
estrutura do Estado de Ser, torna-se o Novo Corpo Etéreo de Fogo.

O corpo astral não tem mais razão de ser.
O corpo mental não tem mais razão de ser.
O corpo físico, ainda menos, razão de ser.

E o corpo causal, isso depende: para aqueles que aceitam, com Alegria, o Fogo do Espírito e
aqueles que não querem o Fogo do Espírito.

Eu disse, efetivamente, que isso ia queimar os casulos: o corpo físico, o corpo astral, o corpo
mental e o corpo causal: desaparecidos.

Qual é o interesse de ter, nos Mundos Unificados, emoções e um mental, enquanto não há
cérebro?

Em contrapartida, aqueles que conservarem um corpo causal, será um corpo causal, em parte,
regenerado de maneira a permitir restabelecer (para o Novo Corpo Etéreo), essa junção

permanente com A FONTE, ou seja: não mais confinamento possível.

>>>

Questão: os casulos podem começar a queimar a partir da encarnação, a partir de agora?

Sim.
É, aliás, o que nós temos explicado no nível de manifestações: desaparecimento do corpo,

entorpecimento de parte do corpo, queimaduras de parte do corpo.

>>>

Questão: poderia nos falar do que você chama de planeta grelha?

O que quer dizer?
A maior parte dos detalhes foi dada, na integralidade: vocês resistem ao Fogo ou vocês não

resistem ao Fogo.
O que vem é um Fogo de Luz.

O Fogo é Amor.
O Fogo é ligado ao Coração.

Mas, como eu já disse (como foi repetido por vários Anciãos e Estrelas), a Luz, imagine,
efetivamente, que ela dá medo, mesmo se você a procurar ou se você a tiver encontrado.

Porque, para a personalidade e para aquele que está instalado, estritamente, na personalidade, na
sua vida comum, que nada percebe, que nada vive, a Luz é terrível.

Isso vem queimar tudo: todas as ilusões.
Mas ele crê apenas na ilusão.

Vocês imaginam, efetivamente, que isso não passa (como vocês dizem?) como uma carta no
correio. 

Será preciso um pouco de (como se chama isso?), um pouco de óleo, hein?, para que isso deslize
melhor.

O óleo é o quê?
São vocês que estão aí, sobre esta Terra, como Libertadores e que irradiam essa Luz. 



Mas não há alternativa, portanto, senão a sua capacidade para não pôr distância entre a Graça, as
Vibrações, as Presenças que vocês sentem, as experiências que vocês vivem à noite.

Se vocês mergulharem, agora, nisso, vocês irão mergulhar, sem qualquer problema, no planeta
grelha.

E se vocês resistirem, isso vai esquentar: são as forças de reação.
Mas vocês são Livres.

O que decorre de tudo isso (resistência ou não), é a Liberdade.
Mas todos os sintomas que eu descrevi (que foram descritos pelos Anciãos) há alguns dias (e já

anteriormente), estão diretamente ligados à descrição de tudo isso. 
É como se (e eu já disse isso) vocês me perguntassem: «o que vocês levam do outro lado quando

morrem?».
Aí, eu repito, não é uma morte: é um despertar.

Mas é o mesmo princípio: vocês passam de um estado (de uma forma, de uma consciência) a outro
estado que lhes é desconhecido, mesmo se vocês tiverem uma pequena ideia, através de tudo o

que acontece agora.
Não esqueçam que a personalidade sempre considera uma solução de continuidade e que ela vai

durar eternamente.
Quando vocês morrem, vocês nada levam, não é?: nenhuma bagagem, nenhuma moeda, nenhum

cartão de crédito.
E, bem, quando vocês Ascensionam, vocês nada levam, tampouco.

Nem mesmo a memória: isso foi explicado.
Porque a memória cármica é substituída pela sua memória original, pela sua memória galáctica,

real.
Não é a faxina de primavera: é a faxina de inverno.

O planeta grelha será vivido, também, conforme os elementos (os Cavaleiros) mais ativos de
acordo com as regiões do mundo.
Eu falei das Linhas de predação.

É evidente que há regiões, ao redor do Cinturão de Fogo do Pacífico, que são marcadas pela
maior parte dos Cavaleiros: eles estão todos ativos lá.

Porque é lá, é naquela zona que deve, se quiserem, permitir a expansão da Terra.

>>>

Questão: pode-se dizer que o livre arbítrio não existe mais desde 22 de setembro?

O livre arbítrio existe, sempre, para aqueles que nele creem.
 A prova.

Mas para aqueles que são mais favoráveis à Ação da Graça, o livre arbítrio e a ação/reação
apagam-se por si mesmos.

Eu creio que havia sido explicado pelo Arcanjo ANAEL (há muito tempo), toda a diferença entre
Liberdade e livre arbítrio.

Como aquele que os confinou, não podia vender-lhes a Liberdade, ele lhes vendeu a cenoura, o
bastão e o asno (e a corda).
Isso se chama o livre arbítrio.

>>>

Questão: qual é a porcentagem de seres Despertos?

Eu diria que vocês eram 7%.
Que vocês têm, de qualquer forma, muitas questões que começam a colocar-se, mesmo nas

massas, digamos, ainda adormecidas (mas colocar-se as questões não é Despertar, hein?), mas
que imaginam que há uma anarquia, de algum modo.

E isso está ótimo.
O problema é que isso vai desencadear reações: e isso é menos ótimo.

Mas a interrogação é, já, um primeiro passo para a Liberdade.
Isso não é exprimido de maneira formal.

Através do que nós vemos, é que há uma espécie de efervescência (de agitação Interior) de uma



massa não negligenciável da humanidade, que começa a aperceber-se de que tudo isso é um
pouco obscuro (eu falo de sinais da Terra e do Céu).

>>>

Questão: portanto, somos quantos adultos Despertos hoje?

Não mais do que 10%.
Eu diria, simplesmente, de que um ser totalmente Liberado tem um efeito sobre mais de 10.000

almas.
Vocês veem que é enorme.

Eu falo, efetivamente, de seres Despertos.
orque os Liberados são aqueles que viveram a totalidade da Onda da Vida, é muito menos.

>>>

Questão: poderia nos falar das Linhas Sagradas, das quais falou SERETI?

Então, há várias Linhas que são ligadas, ou a Linhas que vocês criaram (longitude e latitude), que
nada representam, a não ser localizações geográficas.

Há um conjunto de Linhas que foi construído através da elaboração de construções específicas,
em tempos extremamente antigos e mais recentes: são redes.

Essas redes compreendem, entre outras: o Círculo dos Anciãos (Os Círculos de Fogo), a maior
parte das pirâmides e alguns monumentos (que são chamados esculturas vivas) que se chamam os
Dormedores: ou seja, essas esculturas gigantescas, que representam ou animais, ou humanos, ou

perfis, ou extraterrestres (como a ilha de Páscoa, por exemplo). 
Portanto, o conjunto dessas estruturas cria linhas nas quais circula a Energia Vibral.

São as Linhas Sagradas.
E ao oposto, há muitas outras linhas, hein?

Mas há outras linhas que religam, também, estruturas (mas criadas muito mais tarde) e criadas
para o inverso das Linhas Sagradas, ou seja: cortar a comunicação com a Luz.

Essas Linhas de predação, vocês sabem, desapareceram.
Portanto, as Linhas Sagradas religam, se querem, algumas ressonâncias arquitetônicas com

outras. 
Mas, obviamente, por razões de segurança, elas jamais serão comunicadas. 

Então, há pequenos astutos que conseguem encontrá-las: ou nos mapas, ou com meios (como
vocês dizem?) Vibratórios: de radiestesia.

Mas, em caso algum, nós lhes diremos onde elas estão.
É claro, vocês sabem onde estão as pirâmides.

Vocês sabem quais são os lugares, neste planeta (pelo menos alguns), que são importantes em
relação ao que foi traçado.

Há por exemplo, as linhas de Nasca, também.
Há os Alinhamentos, na Europa: na Inglaterra, há Stonehenge

[http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge], por exemplo.

Tudo isso participa da elaboração da Rede Sagrada ou das Linhas Sagradas.

>>>

Questão: como aquelas a que se chamavam crianças Índigo ou Cristal vão viver isso, e
qual é o papel delas?

Agora, no que vocês chamam de crianças índigo (Cristal, Diamante, não sei mais qual a
denominação) é um vasto depósito.

Não vejam, nas crianças Índigo, crianças Despertas no nível do Coração.
Elas são despertas no nível do Terceiro Olho.

Fazem parte do programa de falsificação da matriz, destinada a sempre atraí-los para o Terceiro
Olho, ou seja, os conhecimentos esotéricos, os conhecimentos (por vezes, muito complexos) muito

científicos, que puxam essas crianças.
Não todas, é claro, porque há muitas categorias aí, mas é um despejo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge


>>>

Questão: os jovens adultos serão interrogados pela Luz do mesmo modo?

Perfeitamente.
São adultos como os outros.

Vocês estão na idade que vocês têm, no momento que é preciso e no lugar que é preciso.
Alguém que tem 20 anos, hoje, pode ter uma sucessão de vidas mil vezes mais importante do que

um velho de 90 anos.

>>>

Questão: a Ascensão será mais fácil para viver para as almas encarnadas depois de 1984?

Perfeitamente.
Porque elas nasceram também, com a Vibração do Espírito Santo.

Mas vocês imaginem, efetivamente, que o trabalho da Luz prosseguiu, com felicidade, muito mais
tempo do que era previsto.

Porque o período do Apocalipse, eu os lembro, devia durar três anos e meio.
Bom, é claro, há regiões do mundo que são mais afetadas, pelos Elementos, do que vocês. 

Mas, globalmente, pode-se dizer que não é de todo dramático, mesmo para pontos de vista da
ilusão, não é?

Portanto, aqueles que nasceram depois de 1984, beneficiaram-se do Espírito Santo, na descida. 
Mas é o que explicava antes: as forças de predação (que ainda estavam presentes) elaboraram
uma estratégia para fazer nascer algumas categorias de crianças com uma abertura do Terceiro
Olho (e não do Coração) que chegou, de algum modo, a limitar o impacto da descida do Espírito

Santo depois de 1984.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

>>>

Então, vou desejar-lhes muito boas Vibrações noturnas, boas visitas ao seu lado, que vocês
expressem as Vibrações de Amor delas.

Eu lhes transmito, quanto a mim, todas as minhas Bênçãos.
E eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

****************
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~ QUANDO O CORAÇÃO FALA ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na encarnação, presentes aqui e em outros lugares, instalemo-nos, primeiramente, em um

estado de Paz auspiciosa permitindo, além das palavras que eu vou transmitir a vocês, viver o impacto
Vibratório e na consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

As palavras que eu vou lhes transmitir, assim como a Vibração e a consciência que os conduzem, vão tentar
fazê-los alcançar a própria essência do que ocorre quando o Coração fala.

Isso se inscreve diretamente nos mecanismos correspondentes à ativação do que foi denominado Coração
Ascensional, por intermédio da Merkabah.

Eu não irei abordar os processos Vibratórios, nem de localização: eles não são da minha esfera.
Mas, muito mais, dar-lhes os elementos que são aguardados quanto às modificações visíveis no desenrolar da

consciência, tanto do Eu como do Si.
O mecanismo das primícias do Coração Ascensional, ligado ao conjunto dos processos que foram entregues a
vocês, nesses últimos meses (e que talvez vocês tenham vivenciado, na sua intensidade, na sua globalidade,

ou por experiência, em certos momentos), vai provocar, antes mesmo de falar de transição, de Ascensão ou de
Translação dimensional, mudanças, objetivas e concretas, dos mecanismos de funcionamento da sua

consciência.
Descrever esses mecanismos, obtidos pela colocação em funcionamento do Coração Ascensional, permite

também situá-los em relação a esses ditos mecanismos e para, eventualmente, ajustar a sua consciência
ordinária em relação ao que acontece quando o Coração Ascensional, e a Liberação, ocorrem, ou ocorreram.

Naquele momento, a consciência que se expressa não é mais a consciência da personalidade, nem se a
personalidade, é claro, estiver sempre presente, por enquanto, aí onde vocês estão.

Mas o que irá se exprimir, na maioria das vezes, não será mais o ego da pessoa, nem a estrutura egotista de
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base, mas, sim, o coração da pessoa.

*** 

Quando o Coração fala, bem, as palavras não têm mais o mesmo escopo.
O Verbo criador permite, pelo próprio Sopro, e pela Vibração das palavras pronunciadas, ter uma eficiência

muito além das zonas de compreensão da linguagem, mas diretamente no aspecto Vibral.
Foi assim, aliás, que muitos intervenientes, em meio a esta estrutura, puderam fazê-los experimentar e viver

experiências e estados de consciência profundamente diferentes, além do sentido das palavras.
A Vibração levada pelas palavras (quando o coração Ascensional está em ação, quando a Onda da Vida fez o

seu caminho, do mesmo modo, o Canal Mariano) permitiu os Encontros com nossas Dimensões.
Mobilizando, então, uma série de processos, dito energético ou Vibratório.

Mas, também e principalmente, empregando a modificação da consciência, facilmente perceptível.
Essas modificações da consciência vão fazer com que o conjunto dos modos de comunicação, dos modos de

partilhas e de relacionamentos, não seja mais definido no contexto da estrutura egotista de base, mas, sim,
diretamente pelo coração.

E as consequências serão observáveis.
Vejamos então, se vocês quiserem, quais são essas consequências.

***
 

Quando o Coração fala, a consciência do ser cujo Coração está falando não pode, em nenhum caso, sejam
quais forem as situações, procurar alguma vantagem, seja no nível que for, em relação à expressão do que ele

é, a expressão do que ele pede, a expressão do que ele partilha.
Os comportamentos espontâneos, ligados à Doação, manifestam-se, eu diria, sem o conhecimento da

consciência egotista de base.
A consciência se encontra então, no nível da pessoa, a dar e a abrir, de maneira muito mais espontânea, o que,

anteriormente, não podia ser o caso durante algumas ações ou alguns Encontros.
A instalação da Transparência dá a capacidade, àquele cujo Coração fala, para exprimir as palavras que não
são oriundas, nem dos pensamentos, nem das ideias, nem do mental, mas diretamente do que poderia ser

chamado de Voz do Coração ou Voz Interior ou da Criança Interior.
O que se expressa, então (e de maneira como eu disse, espontânea e autônoma), é cada vez menos

referenciado à experiência pessoal ou a qualquer apropriação ou demonstração pessoal, seja do que for.

*** 

Quando o Coração fala, as palavras tornam-se mais importantes, não no sentido daquilo que é empregado,
mas, muito mais, no que é veiculado, mesmo pelas palavras comuns.

Muito além da sua compreensão, o impacto é, portanto, Vibratório, e na consciência do indivíduo ao qual a
relação é destinada.

Quando o Coração fala, não há qualquer vantagem pessoal que ser tomada, nem buscada.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir nem implicações emocionais, nem implicações referenciadas em
relação ao seu próprio mental, ou seja, a uma referência do passado.

A ação, a palavra [a fala], a expressão, torna-se, cada vez mais frequentemente, livre de todo
contingenciamento, de toda regra social, de toda regra moral, para apenas exprimir a Unidade do Coração.

Toda noção de falatório (no sentido de diálogo em vão referente a um Irmão ou a uma Irmã que está ausente) é
eliminada automaticamente da consciência egotista de base.

*** 

O sentido do serviço, o sentido da dedicação, não é uma obrigação, mas se torna uma necessidade imperiosa,
diretamente emitida pelo Coração, fazendo com que o serviço de doação de si sobrevenha sozinho, sem

qualquer intervenção da vontade ou da vontade de fazer o bem.

*** 

Quando o Coração fala, as estruturas Vibrais daquele que fala são ativadas, dando as percepções (ocorrendo,
de maneira concomitante) das zonas de ativação, específicas, de uma das Coroas, de uma das Portas, ao

mesmo tempo em que as palavras são pronunciadas.



Quando o Coração fala, não pode mais ser tolerada, em meio à consciência egotista de base, a menor
distorção de comunicação, ligada à interpretação ou ao sentido errôneo do que é transmitido ou recebido.

*** 

Quando o Coração fala, aquele que se coloca, então, à escuta, será impregnado, não pelos sentidos das
palavras, mas, sim, pela Vibração das palavras, acrescentando à Transparência e à incapacidade para

modificar ou para interpretar o sentido das palavras pronunciadas.

*** 

Quando o Coração fala, comunicar-se com o seu próprio Coração, como se comunicar com as nossas
Presenças, torna-se cada vez mais fácil.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir o menor vestígio de sedução ou de predação nas palavras, tanto no
seu sentido como na sua Vibração.

*** 

Quando o Coração fala, cada palavra não está mais ligada a qualquer tempo.
O que significa que as palavras e as frases podem ser expressas, e retomadas em um tempo posterior, sem

que o sentido seja alterado.
O Coração tem por hábito falar e se expressar através da consciência egotista de base, muitas vezes por

metáfora, por imagem que não pode prestar-se à confusão quanto ao sentido da sua interpretação.
As palavras podem ser então definidas como as mais justas e as mais adaptadas, não à consciência egotista

daquele cujo Coração fala, mas daquele a quem são dirigidas essas palavras.
Há, portanto, o emprego de vocabulário que não é mais oriundo dos conceitos daquele que fala, mas, muito
mais, daquele que recebe, a fim de que a compreensão e o sentido do que é emitido, pela Vibração e pelo

sentido da palavra, não possam ser alterados.

*** 

Quando o Coração fala, qualquer vontade ou qualquer subtendido visando questionar o outro, apaga-se
totalmente.

Há uma forma de reorientação da palavra.
O que é expresso é o Ser interior, e não mais qualquer crítica do Irmão ou da Irmã que está na frente.

O exemplo mais simples: imaginem que vocês estejam na consciência egotista de base e que o Coração fala,
um Irmão ou uma Irmã, seja qual for o seu lugar no seu ambiente, magoa vocês.

O que vocês vão sentir, e o que vocês vão exprimir, não é: “você me magoou”, mas, simplesmente: “o que
você exprimiu me magoou”.

Há então uma despersonalização, de algum modo, da relação egotista de base.
Nesse caso, o outro não é mais concebido como um adversário, como um concorrente, ou como um ser

distinto: vocês não falam mais dele, mas do efeito das suas palavras sobre vocês.
E o efeito das palavras dele não representa o que ele é.

Isso não tem que se tornar uma regra, mas é uma regra que se estabelece por si quando a consciência do
Coração fala.

No que vocês conduzem, atualmente, no que se é deixado viver e experimentar, a Inteligência da Luz dar-lhes-á
sempre as circunstâncias de vida para verificar, por vocês mesmos, de maneira cada vez mais instantânea e
lógica, a diferença entre o fato da personalidade se expressar e o fato do seu Coração falar (quer ele fale a

vocês ou a qualquer outro interlocutor).
As palavras tornam-se mais raras porque elas são portadoras de Vibrações: sendo portadoras de Vibrações, o

sentido é imediato e não depende, de modo algum, de um aspecto de introjeção ou de um aspecto de
projeção.

*** 

Quando o Coração fala, os olhos falam ao mesmo tempo, antes da boca.
Haverá então, cada vez mais fácil e espontaneamente, uma capacidade, não para ler os pensamentos, mas

para ler o olhar do outro.
Muito além do que será dito e muito mais, justamente, do que pode ser dito pelo outro.



*** 

Quando o Coração fala, ele o faz com sabedoria.
Tudo o que está ligado à reação, ao impulso (considerado como lógico no coração egotista de base), torna-se

ilógico quando o Coração se expressa.
Independentemente do que for vivenciado, em qualquer relação, não pode mais existir a possibilidade ou a

capacidade, para aquele cujo Coração fala, para ser magoado, atingido ou manipulado por qualquer expressão
e por qualquer intenção procedente do que é denominado “o outro”.

Isso, sem ter necessidade de se proteger, sem ter necessidade de se precaver, sem ter necessidade de
interpretar seja o que for.

*** 

Quando o Coração fala, o sentimento de plenitude, e de total concordância Interior, é onipresente.
Em nenhum momento, aquele cujo Coração fala pode pôr em dúvida as suas palavras ou o sentido do que é

dito, não em relação a ele, mas, sim, em relação à relação e ao outro em si.

*** 

Quando o Coração fala, será também possível notar, desde a consciência egotista de base, uma modificação
da inflexão, das entonações, do timbre, da intensidade, da voz.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir incompreensão, porque mesmo aquele que não compreende gravou,
de algum modo, nele, a Vibração.

Assim foi quando CRISTO falou: a metáfora, a parábola, tinha um sentido que era captado instantaneamente,
independentemente ainda da palavra pronunciada.

A mente que é animada pelo Coração, fala em parábola, e fala no Espírito, e para o Espírito.

*** 

Aquele cujo Coração fala, não passa mais, então, pelo filtro da consciência egotista de base (da sua, mas
também daquela do seu interlocutor), o que explica que há mais capacidade para alcançar o Coração do outro

quando o Coração dele se exprime.

*** 

O conjunto dessas observações, primeiramente, ser-lhes-á notável bem facilmente, depois pode deixar-se
também inspecionar (sem julgamento) o que sai de vocês, e o que é emitido por vocês, em meio a qualquer

relação e a qualquer interconexão, humana ou com os outros planos.

*** 

Quando o Coração fala, a Alegria aumenta.
Quando a consciência egotista deixa expressar a personalidade, a Alegria se esvaece.

*** 

Quando o Coração fala, quando a ressonância é justa e total, então, o som percebido noAntakarana é
amplificado.

Ao passo que, quando a consciência egotista de base se exprime, o som diminui, reduz.
Essas modificações dos sentidos habituais do homem (ligadas à colocação em funcionamento do Coração
Ascensional, assim como dos mecanismos que ali estão implicados, e que serão descritos para vocês, de

maneira mais exata, por SRI AUROBINDO) refletem-se, para vocês, por modificações (fundamentais, globais e
diretas) das suas relações com o que vocês denominam ambiente, no sentido mais amplo (humano, como

espiritual).

*** 

Os elementos da natureza irão lhes parecer como viventes, não somente como uma visão poética, mas, sim,
como a realidade, a possibilidade, de uma partilha Vibral entre esses elementos da natureza e aquele cujo



Coração fala.
Vocês irão notar que, espontaneamente, poderá surgir o sentimento de falar, de pronunciar algumas palavras,

que isso seja para o Sol, para os vegetais, para os animais.
Naquele momento, é o Coração que fala: a consciência egotista de base não tem qualquer razão para falar com

as árvores ou com os animais, exceto com os seus animais domésticos.

*** 

Uma nova faixa de percepções e de partilhas tornar-se então possível.
Os sentidos habituais (a visão, o tato, o paladar, o odor, e a audição) completam-se por uma sensibilidade

elétrica e magnética.
Um aumento ou uma expansão da percepção consciente (assim como do que é emitido pelas palavras, pelos

comportamentos) tornar-se-á cada vez mais evidente de ser percebido por aquele cujo Coração fala.
Mas também pelo outro, localizado na consciência egotista de base, que não sabe que o Coração pode falar.

Pois o impacto será muito mais rápido, muito mais imediato, muito mais sentido, muito mais lógico,
independentemente de qualquer vontade.

O reconhecimento do que eu poderia nomear a assinatura elétrica e magnética de um ser humano, para aquele
cujo Coração fala, tornar-se-á manifestado pelos efeitos vibratórios, pelos efeitos sobre a consciência,

diretamente, e não mais pelo filtro dos sentidos normais, mas, sim, diretamente pelos novos sentidos elétricos
e magnéticos, correspondentes à modificação da recepção da Luz pela célula, pelos chakras, pela própria

consciência.

*** 

Quando o Coração fala, vocês irão constatar que, nunca, quando o Coração fala, ele pode ser fatigante, nem
maçante, quer seja para vocês, como para o que é denominado o outro.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir a mínima violência, ou o mínimo subentender violento, no que é
emitido.

As diferenças entre o momento em que o Coração fala e os momentos em que a consciência egotista (e,
portanto, a personalidade) se expressa, serão então perfeitamente diferenciados e separados.

As implicações no corpo (pela Vibração, e mesmo pelo estado de forma e de humor) serão profundamente
diferentes nos momentos em que o seu Coração fala, e nos momentos em que a sua personalidade fala,

dando-lhes, aí também, as principais referências para se ajustar, sem dificuldade, a fim de deixar o Coração
falar.

*** 

Quando o Coração fala, enfim, não pode existir a possibilidade de induzir o outro em qualquer erro.
O reconhecimento das suas fragilidades, o reconhecimento da insuficiência da personalidade, ou mesmo dos
meios de expressão da consciência do Coração, não serão mais escondidos atrás de álibis, de pretextos, ou

de simulações.

*** 

Quando o Coração fala, há aumento da Alegria interior.
Quando o Coração fala, o Êxtase não está mais distante para aquele cujo Coração vive o Coração Ascensional.
Dessa maneira, então, gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem vocês irão chegar,

cada vez mais facilmente, a se colocar no Coração que fala mais do que na personalidade que se exprime.
A expressão não será mais simplesmente um intercâmbio verbal, mas, muito mais, uma Comunhão Vibratória,

além das palavras pronunciadas, além dos subentenderes, e além até da relação humana habitual, seja ela qual
for.

Vocês poderão ainda notar (e sem muito se debruçar nas minhas prerrogativas) que será cada vez mais fácil
constatar partilhas e Comunhões passando bem além das palavras, e instalando uma comunicação de natureza

Vibral podendo até, algumas, vezes, passar de qualquer palavra.
Assim é o Coração que fala.

*** 

Tudo isso pode acontecer em um tempo muito curto, ou em um tempo um pouco mais longo, dependendo,
para cada um de vocês, da aplicação do Coração Ascensional.



A comunicação tornar-se-á muito mais intensa quando o Coração fala, e quando as palavras se calam (isso, na
finalidade).

As formas, ditas primitivas, de telepatia, começarão a aparecer.
A percepção do seu ambiente (através do que o nosso Comandante chamou de Linhas de predação, assim

como as Linhas sagradas empregadas por SÉRÉTI, ou ainda a percepção das forças etéreas de ação) tornar-
se-á cada vez mais evidente, antes mesmo de vê-la, pela percepção direta das partilhas, não mais energéticas,

mas Vibrais.

*** 

O pensamento, ele próprio, ficará submisso a esse Coração que fala.
Não é preciso então vocês se espantarem se os mecanismos do pensamento chegarem, pelo contrário, de

maneira assaz abrupta.
Por exemplo: vocês têm um hobby (seja qual for esse hobby) e, de um dia para o outro, o Coração que falou os

faz esquecer deste hobby.
Isso está ligado ao Coração que fala.

Quer seja nas suas atividades, nos seus comportamentos, nas suas partilhas, nas suas comunicações, nas
suas relações, em todos os setores da sua vida: quando o Coração fala, então tudo se desenrola em outro

espaço-tempo, deixando-se viver, frente a certas situações, uma noção de irrealidade.
Frente a algumas pessoas, frente a alguns ambientes, frente a alguns contextos ou em certos lugares, vocês
irão constatar com cada vez mais agudeza, o sentimento de irrealidade ou o sentimento, real, de estar em um

palco de teatro que não existe, propriamente falando.

*** 

Quando o Coração fala (e irá falar, cada vez mais), corresponde então à instalação do Coração Ascensional e à
melhor preparação do mecanismo de Ascensão.

Tudo o que é resistência ao Coração que fala irá se exprimir então ao contrário: um ressentimento, uma
fragilidade, o sentimento de não mais estar estabilizado, o sentimento de perder a Vibração, o sentimento de

reincidir ou de recair no que não é mais um teatro, mas em algo doloroso.

*** 

O conjunto desses processos, vivenciados e para viver, irá levá-los assim a fazer a sua escolha, não no nível
mental, mas sim, diretamente, no nível da consciência e da própria Vibração, correspondendo ao que vocês

estão prestes a viver sobre este mundo.
Aí está o que pode ser aguardado durante a instalação do Coração Ascensional, e o que será observado por

um número cada vez maior vivendo isso.
Em relação a essas palavras, muito simples, e referente ao que eu lhes disse, se houver necessidade de

esclarecimentos suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: o que foi dito está relacionado com a Transparência?

Não exclusivamente.
Isso está em relação direta com a Transparência, com a Humildade, com a Simplicidade, com o Caminho da

Infância, e com KI-RIS-TI.
A expressão do Filho Ardente do Sol.
O Sol doa a sua Luz, sem discriminar.
O Filho Ardente do Sol faz o mesmo.

***

Pergunta: isso se aplica quando a Onda da Vida atinge o Coração?

Isso se aplica no processo de Liberação, que isso tenha sido desencadeado pela Onda da Vida, que isso
tenha sido desencadeado pelo Supramental, ou por um contato em meio ao Canal Mariano, por uma das

Estrelas, por um dos Arcanjos ou por um dos Anciãos, o resultado é o mesmo.

***



Pergunta: a comunicação Interior se estabelece então bem antes daquela do exterior?

É o momento específico, quando o Coração fala, em que há realmente a vivência de que o exterior e o Interior
são apenas um, e de que toda realidade está inscrita, antes de tudo, no seu Coração, antes de ser visível, de

alguma maneira, no exterior.
O que ocorre no mundo, ocorre em vocês.
O que ocorre no outro, ocorre em vocês.

***

Pergunta: isso chega a estabelecer uma relação de Unidade?

É uma relação de Coração a Coração, que acompanha a Unidade, e que acompanha o Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, todos juntos, na nossa Unidade e Unificados, permaneçamos um instante e
deixemos então o Coração falar, no Silêncio da nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K, e eu lhes digo até breve. 

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

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b7e.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e...
04 de outubro de 2012

(Publicado em 05 de outubro de 2012)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/article3b7e.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e.pdf


 - Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AU...

 ~ MECANISMOS ASCENSIONAIS ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Comunhão, de Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou com vocês para falar sobre o mecanismo que ocorre, em meio às suas estruturas, e que decorre da
aplicação da Merkabah Interdimensional no Coração.

Isso irá se expressar por mecanismos Vibratórios, energéticos e da Consciência, que correspondem à Fusão
do Éter e do corpo causal.

***

Há muito tempo, o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) falou-lhes das três camadas, isolantes e
confinantes, deste Sistema Solar, denominadas: heliosfera, ionosfera, e magnetosfera (na posição

intermediária).
A ionosfera corresponde ao seu corpo etéreo e ao conjunto das estruturas podendo manter esse corpo etéreo

em estado rarefeito, e de Atração para a matéria (quer seja o Sistema de Controle do Mental Humano, as
crenças, e os processos energéticos, sutis, visando manter a rarefação do Éter).

A magnetosfera situa-se, ela, em ressonância com o seu corpo astral e o seu corpo mental.

SRI AUROBINDO - 04 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-B34-X38V824/UHKiSTCJtJI/AAAAAAAAFog/ZMkn3Jff8fI/s1600/000SriAurobindo04.10.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AUROBINDO.mp3


A heliosfera, quanto a ela, corresponde ao corpo causal.

***

A penetração do Supramental e dos diferentes componentes da Luz atingiu, evidentemente, a camada mais
externa, a heliosfera.

E em seguida, a magnetosfera, tendo ocorrido a sua permeabilização, agora, no momento da Liberação do Sol,
algum tempo antes.

Quando a Luz chegou até a última camada isolante, nomeada ionosfera, foi observado (há mais de um ano e
meio) o mecanismo de Fusão dos Éteres no nível da Terra.

Isso se reflete, em vocês, exatamente do mesmo modo.
Foi preciso, entretanto, esperar que a Luz, nos seus diferentes componentes Vibrais, chegasse até o mais

íntimo do seu Ser (celular, chakra do Coração, pés, Kundalini, Canal Mariano), a fim de realizar uma alquimia
específica, consistindo em restituir-lhes o seu Éter original.

***

O acoplamento do Corpo de Estado de Ser, que estava presente no Sol, por intermédio das Portas situadas no
corpo, permitiu sintetizar de novo, segundo o princípio do holograma, o Corpo Etéreo de Eternidade, ou Corpo
de Estado de Ser (ndr: esse processo e essas Portas estão detalhados no Protocolo “Reconstrução do Corpo

de Ressurreição (ou Corpo de Estado de Ser)” (1)).
Esse Corpo Etéreo devolve para vocês, no nível do seu corpo etéreo rarefeito, a dimensão que estava

ausente: o Fogo.
A ressonância, a colocação em Vibração desse Corpo Etéreo, regenerado e renovado, reflete-se por diversas
manifestações (algumas tendo sido abordadas), referentes tanto à percepção Vibratória, o Nada (ou Canto da

alma), ou ainda, aos potenciais novos, atualizados pela Eterização do seu corpo etéreo, pela Eterização do
planeta.

Levando-os a viver o conjunto dos processos descritos há mais de um ano (eu não voltarei sobre isso).

***

A Fusão do Éter representa a Fusão do seu Éter regenerado, e do Éter do Sol e do Éter da Terra
(regenerados, eles também), com vocês.

Esta regeneração do Fogo, o retorno do Fogo Primordial (do Fogo do Amor, ou Fogo do Espírito) produz, em
vocês, como na Terra, uma resposta.

Esta resposta (no mais profundo da Terra, como aquela no mais profundo do seu Ser, chamado de coração do
Coração), em ressonância, faz Vibrar e libera a camada mais externa, ou seja, a heliosfera.

E em seguida, de maneira ligeiramente defasada, o corpo causal.
O corpo causal é responsável pelo confinamento, é responsável pela causalidade, da ação / reação, e pela

manutenção em meio à Ilusão.
O Éter, o seu Corpo Etéreo regenerado, é um processo Fusional, de vocês mesmos com a sua Dimensão de

Eternidade: o Corpo de Estado de Ser, o Duplo KI-RIS-TI, o Duplo Monádico, ou qualquer outro Duplo, ligado e
se apresentando, a vocês, por ressonância Vibratória (entre os Anciãos, as Estrelas, os Arcanjos, ou ainda por

Seres das suas Linhagens Estelares ou das suas Origens Galácticas).
Isso reflete, e se manifesta, por sensações de Fogo, por sensações Vibratórias de desaparecimento, tais

como foram descritas há várias semanas.
Isso tem por consequência desfazer o confinamento mantido pelo corpo causal, nas estruturas de vocês.

O corpo causal é, ele também, vaporizado pelo Fogo do Éter.

***

O Fogo do Éter, neste mundo alterado, não tinha qualquer meio, até agora, de se difundir no nível do corpo.
Esse Fogo do Éter provocava um nódulo no nível do corpo emocional, do corpo mental (se vocês preferirem:

do seu corpo astral e mental), ou seja, o aparecimento de uma patologia nomeada degenerativa.  
Hoje, o Fogo do Éter se propagou na maioria das Portas, na maioria das Estrelas, na maioria dos chakras, e no

conjunto das estruturas sutis.
Esta propagação do Fogo do Éter (ou Fogo retificado, ou Fogo retornado, como explicado pela Estrela do

Fogo, MA ANANDA MOYI), vai então induzir a destruição total do corpo causal.
É esta destruição total do corpo causal, fazendo cessar as forças da dualidade (nomeadas gravitacionais), que



está ocorrendo e que torna possível o mecanismo de Ascensão, com o corpo ou sem o corpo.

***

O trabalho paciente, tendo durado uma geração, de Efusão do Espírito Santo, e mais recentemente, desde as
Núpcias Celestes, da Radiação d’A FONTE, da Radiação do Ultravioleta (acoplada ao Espírito Santo), permitiu

ativar a Coroa Radiante da cabeça e, sobretudo, as estruturas nomeadas Eixos e Cruzes da cabeça (ndr: os
Eixos e as Cruzes da cabeça estão descritos no Protocolo “Yoga da Unidade”) (2).

Isso foi representado pelos Quatro Pilares da cabeça, nomeados: ATENÇÃO, INTENÇÃO, ÉTICA e
INTEGRIDADE, correspondendo aos Triângulos (ndr: respectivamente, aos seguintes Triângulos: FOGO,

TERRA, AR, ÁGUA).
Durante a permeabilização do chakra da garganta, realizada pelo Arcanjo URIEL durante o mês de dezembro

de 2010, puderam ser colocados em ressonância o Coração e a cabeça.
Tendo permitido a ativação de algumas Portas, no nível do peito, nomeadas os Pilares do Coração (ndr: esta

colocação em ressonância, entre os Pontos da cabeça e as Portas do peito, está detalhada no Protocolo “Os 4
Pilares do Coração”) (3).

Esses Pilares do Coração, as Portas da INFÂNCIA, da HUMILDADE, da SIMPLICIDADE e da
TRANSPARÊNCIA (ou KI-RIS-TI), são a ressonância da Cruz Fixa da cabeça, ou seja, ATENÇÃO,

INTENÇÃO, ÉTICA e INTEGRIDADE.
Ou, se preferirem, os Pontos nomeados, pela ressonância da linguagem do silabário (conjunto dos sinais

componentes de uma escrita silábica) original: AL, OD, e IM, IS.
O Ponto Central que permite, de algum modo, a colocação em ressonância e o acoplamento do seu Bindu (ou
do seu 13º Corpo, ou Fonte de Cristal), ocorre pelo Ponto Central da cabeça, nomeado na linguagem original

do silabário: ER.
Esse Ponto ER está em ressonância com o Ponto ER do peito.

***

Por intermédio da Lemniscata Sagrada (efetuada entre o Ponto OD do peito e o Ponto ER da cabeça),
estabelece-se uma estrutura central, permitindo guiar, pelo Centro, assim como pelos Quatro Pilares,

a Merkabah Interdimensional, coletiva como individual.
Isso permite, então, Atrair a Merkabah individual e colocá-la, diretamente, no nível do Coração.

Naquele momento, o corpo causal não existe mais.
Naquele momento, a Liberação é acionada, de maneira definitiva.

***

A Fusão do corpo causal é a Liberação.
A restituição do seu Corpo Etéreo, regenerado no Fogo do Espírito, é a Liberação.

Isso, pela ação do Fogo do Éter, assim como pela Fusão ocorrendo no corpo causal, põe fim (do mesmo
modo) à existência do corpo astral e do corpo emocional (o de vocês, como aquele deste Sistema Solar).

Isso leva à retirada do Corpo Etéreo (deste corpo físico) de qualquer causalidade.
E é esse Corpo Etéreo regenerado (independente da vibração conhecida sobre esta Terra), nomeado Corpo
de Estado de Ser, que é o seu Veículo Interdimensional, quando ele está unido à Merkabah Interdimensional.

O trabalho de realização do Coração Ascensional pela descida da Merkabah, ao mesmo tempo centrada
na Lemniscata Sagrada, sobre os Quatro Pilares da cabeça e do Coração, permite a Liberação do Coração, do

Corpo Etéreo regenerado.
E a Liberação dos corpos confinantes, nomeados: corpo causal, corpo astral, corpo mental e corpo físico.

O Corpo Etéreo é, quanto a ele, transformado e regenerado em uma estrutura inteira e completa.
Permitindo-lhes manifestar a Liberdade, em qualquer Dimensão, em qualquer Mundo, e em qualquer Universo

ou Multiverso.

***

Esse processo acontece neste momento.
Ele cria, também, o que foi denominado Antakarana coletivo, ou seja: o Canal de Comunicação entre o Núcleo

Cristalino da Terra, o Sol, e o Mundo de Origem da Terra (quanto à sua filiação), isto é, Sírius.
É exatamente o que vocês vivem, é exatamente o que ocorre, em vocês, neste momento.



A Fusão do Éter, no seu Corpo Etéreo como no corpo causal, anuncia o que o IRMÃO K nomeou: a fala do
Coração (ndr: sua intervenção de 04 de outubro de 2012) (4).

As diversas experiências realizadas e as diferentes transferências de Consciência, ligadas à deslocalização,
ver-se-ão amplificadas, durante o período final de Dissolução dos diferentes envelopes sutis, efêmeros,

ligados ao homem na encarnação.

***

Eu não lhes dei isso para dar-lhes uma técnica, mas, sim, para fazê-los sentir e Ver, em vocês, o que acontece,
no momento em que o Veículo (nomeado Merkabah Interdimensional, coletivo e individual) se desloca para o

coração do Coração, para o centro do Centro, ou seja, para o peito.
Colocando em ressonância os diferentes Pontos de Passagem, que eles sejam o Eixo nomeado

PROFUNDEZ / PRECISÃO no nível do corpo, o Eixo (de falsificação) nomeado ATRAÇÃO / VISÃO, ou o Eixo
AL e UNIDADE do peito (ndr: a posição precisa desses Eixos e Portas está indicada no Protocolo “Yoga da

Eternidade: Integração de Passagens”) (5).
A Fusão do Éter implica em uma forma de reunificação, assim como de desdobramento, dessas seis Portas e

desses três Eixos.

***

O trabalho, de certa maneira, na Consciência, na focalização da Consciência, no magnetismo, na possibilidade
de penetrar, não pela visualização, mas diretamente pela Consciência, nestes locais do corpo, permitiu-lhes
trabalhar sobre vocês mesmos, sobre a sua Merkabah, permitindo-lhes, então, beneficiar-se dos efeitos, em

meio mesmo a este corpo de carne.
O emprego desses três Eixos, e a estabilização desses três Eixos, ocorre, de maneira preferencial, pelo Eixo

situado mais abaixo, PRECISÃO e PROFUNDEZ, e por um Eixo situado ligeiramente acima (mas em
ressonância direta com elas) das Portas AL e UNIDADE, que é uma zona a ser aberta, situada sob a cavidade

das axilas.
O conjunto dessas quatro Portas e desses dois Eixos produz os pontos nevrálgicos do confinamento, que isso

tivesse se referido às Linhas de Predação (que passam, eu lembro vocês, pelos dois primeiros chakras e,
portanto, nesta zona), mas também, à impossibilidade de realizar a Passagem da Garganta, o que foi o caso

até o mês de dezembro de 2010.

***

A finalização da Ascensão, a realização da Consciência Unificada, ou a localização do Absoluto, será facilitada
por um trabalho nessas quatro dobras (pregas): dobras da virilha, dobras da axila (ou cavidade da axila).

É nesse nível que estão situadas as últimas fechaduras, e as últimas chaves de ajustamento ao seu novo
Corpo de Estado de Ser, ao seu novo Veículo de Luz.

Deste modo, então, além da respiração, além de acolher a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade, é
possível, simplesmente pelas suas mãos, ou por técnicas com cristais, realizarem o desenvolvimento do seu

Veículo Ascensional.
Facilitando, assim, o trabalho da Terra, o trabalho coletivo na Merkabah coletiva, assim como

no Antakarana coletivo da Terra.
Dessa maneira, portanto, ocorre a Fusão do Éter, e a Fusão / Dissolução do corpo causal.

***

Se, em relação a esta descrição (que pode parecer técnica, mas que absolutamente não o é), houver
necessidade de especificações, então, eu os escuto.

***

Pergunta: não ter mais percepção do corpo físico, dos seus limites, corresponde à regeneração do
Éter?

Sim, isso faz parte, minha Irmã, do que foi explicado pelo nosso próprio Comandante, correspondendo ao
desaparecimento deste corpo (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de setembro de 2012) (6).



***

Pergunta: como ocorre a descida da Merkabah individual?

Não existe técnica para a Merkabah Interdimensional se colocar no Coração.
Ela se coloca sozinha no Coração quando o Abandono do Si está em andamento, ou está realizado.

As primícias são a ativação, como isso foi explicado, há dois meses, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012) (7), das zonas de manifestação ao nível dos diferentes Pontos e Portas do peito (na

frente, como atrás).
A Merkabah Interdimensional encontra o seu lugar, lógico e natural, em meio ao Coração, e então efetua o

Coração Ascensional, durante a Ressurreição.
Esta Ressurreição podendo ser efetuada antes da Ressurreição coletiva, a partir do momento em que o

Abandono do Si foi realizado.
É por isso que nós insistimos, há algum tempo, sobre a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a

Infância.

***

Pergunta: quando vivemos esses fenômenos, há ainda a necessidade de ancorar?

Aquele que tem necessidade de ancorar é aquele que tem medo da Liberdade.
Que necessidade pode existir de ancorar quando vocês já estão ancorados na materialidade, pela sua

presença neste corpo?
Tudo isso são apenas álibis, encontrados em algumas técnicas energéticas, e em algumas pessoas (alguns

Irmãos e Irmãs agindo na energia), para fazê-los acreditar que vocês não estavam ancorados.
A partir do momento em que o seu corpo (de carne) está presente sobre este mundo, o que lhes é preciso

mais como ancoramento?

***

Pergunta: e sobre os exercícios por vezes preconizados para desenvolver a Merkabah individual?
A Merkabah tem uma estrutura que foi representada para vocês, e que é, algumas vezes, bem definida pelos

investigadores.
Querer desenvolver a Merkabah individual e ajustá-la no nível do Coração, pela vontade ou por um exercício

(qualquer que seja), é apenas um exercício de poder que jamais termina.
Só o Abandono do Si, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a Infância, fazem isso.

Nenhum conhecimento (seja ele qual for), e nenhum exercício oriundo deste conhecimento, pode fazer o
trabalho, se o Coração não estiver Puro.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Corpo Etéreo como sacudido em todos os
sentidos?

É o mesmo processo.
O ajustamento Vibral à Ascensão passa por muitas manifestações, efetivamente, cada vez mais importantes ou

impressionantes.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, eu lhes proponho para banhar-se na
Luz Azul da minha Presença.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO, eu lhes agradeço pelo seu acolhimento, e pelo seu Amor.
Até logo.

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

NDR 1
Um protocolo com cristal foi transmitido para facilitar esse processo.

Vocês irão encontrá-lo na coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional”.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-

coracao-ascensional

NDR 2
Vocês encontrarão abaixo um lembrete sobre as Portas abordadas por SRI AUROBINDO.

Os detalhes foram desenvolvidos nos textos e/ou protocolos citados nas ‘ndr’ no texto.

***

1 – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-cor...

*

2 – ‘Yoga da Unidade’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

*

3 – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*

4 – IRMÃO K (04.10.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-...

*

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-coracao-ascensional
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-corpo-de.html
http://api.ning.com/files/ScgAsvFhdvA1kK*5jPjyXtYPGnC3XEllUccZk*NWUh1LYpJYEQIIx2M4Ta-Dqy5OLpJ5B2WlmXpUBK59T5B3vlTli2fCiS5R/0000bibli_PortasnoCorpoAutresDimensions.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html
http://api.ning.com/files/qqg8UxajGOYaYGo9Le-djz6favmefufDer2NhqIGeFMqdAdlFeaDVovaaOIcwVCoF*XeWXw1pms4kBquhCBcBt1DupWHloWI/0000.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-autres_7.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html


5 – ‘Yoga da Eternidade: Integração de Passagens’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-...

*

6 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de...

*

7 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5ccb.html

04 de outubro de 2012
(Publicado em 05 de outubro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article5ccb.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html


Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.
E vamos prosseguir, se quiserem, nossas trocas.
 
Questão: quais exercícios respiratórios de Yoga podem pacificar o mental e o emocional?
Existem inumeráveis deles.
Em cada Yoga são descritos exercícios que concernem à respiração e, mesmo, fora
do Pranayama.
 
Agora, considerar que o mental e o emocional, que fazem parte da Ilusão, devam ser acalmados,
mostra-lhe, já, que é a própria personalidade que quer agir contra ela mesma: isso é possível.
 
Mas, a primeira coisa a perceber é, exatamente, o que eu acabo de dizer:queixar-se de seu
mental, queixar-se de seu emocional traduz a implicação da pessoa nos processos
incômodos que são vividos.
A primeira coisa a realizar é, portanto, um distanciamento dessas emoções, dessas atividades
que não concernem, de modo algum, ao que você É.
Isso é o mais importante.
 
Em um segundo tempo você pode, efetivamente, utilizar o que bom lhe pareça, para agir sobre eles.
Mas dê-se conta de que agir sobre eles é, já, dar a eles certa forma de importância.
O Eu será, sempre, incomodado pelas emoções e o mental.
Mas isso prova, simplesmente, que a consciência está instalada nessa pessoa.
Há, portanto, uma identificação ao seu mental e ao seu emocional.
O que quer que você faça considere, agora e já, que eles não lhe pertencem: eles estão aí.
E, estando aí, eles se manifestam.
 
Aquele que superou as emoções não é insensível, mas olha, simplesmente, as emoções
nascer e desaparecer, sem retê-las, de modo algum, sem ser afetado por elas, de modo
algum.
Está claro, portanto, que você precisa reposicionar-se, no interior de si mesmo.
 
O que significa que o conjunto de sua vida foi, frequentemente, dirigido pelas emoções e pelo mental
(tanto nas alegrias como nas dores).
O que perturba é a alternância e as variações.
O que perturba é estar consciente de que algo é perturbado.
Mas o que será perturbado é, sempre, a pessoa.
 
Enquanto a tomada de distância, nesse nível, não é realizada, é preciso uma experiência importante
da meditação, como de técnicas respiratórias, para desincrustar-se de algo que dirigiu, o mais
frequentemente, a maior parte de vidas de pessoas.
Qualquer que seja a técnica, o mais importante não será, jamais, a técnica, mas,
efetivamente, ver, realmente, o emocional e o mental como o que eles são.
 
O distanciamento, a tomada de distância é preliminar a qualquer técnica, senão, você reforça, pela
própria dualidade: querendo agir sobre, você age contra.
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E, agindo contra, você se coloca, de imediato, em sua consciência, na dualidade.
  
O Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentesO Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentes
sacos da ilusão.sacos da ilusão.
A melhor coisa a verificar, por si mesmo, é constatar que, assim que você não nutre mais, assim
que você se distancia do que você É de emoções, como do mental, eles lhe aparecerão pelo que
eles são, ou seja, exteriores ao que você É, e sem qualquer consistência.
 
Toda emoção, toda sensação de ser invadido pelo mental representa, em definitivo, apenas o único
e mesmo medo: aquele do Desconhecido.

 ****
 

Questão: a virtude da Graça é transcender o mental, as emoções e, mesmo, o Si?
Eu diria, simplesmente, que a Graça o faz perceber sua Natureza, sua Essência e o Absoluto.
Quando a Graça está aí, não existe qualquer outro lugar possível para o emocional e o
mental.
 
Você não pode Ser e viver uma Graça, a Morada de Paz Suprema e manifestar ou perceber, ao
mesmo tempo, qualquer elemento de emoções ou do mental no que você É.
A Graça toma o lugar, todo o lugar.
 
Ela não luta contra o mental, ela não transcende o mental, ela o aniquila, totalmente.
A Graça não pode ser concomitante ou acrescentar-se, manifestar-se no mesmo tempo e no mesmo
espaço que as emoções e o mental: é um ou o outro.
 

***
 
Questão: na meditação, atingir um sono sem sonho, ao mesmo tempo estando consciente,
é aproximar-se do Absoluto?
Isso é Estar na Última Presença.
Quando você está aí, sem nada mais, quando, unicamente, há essa Paz e esse Contentamento,
sem visão, sem meditação, sem percepção, então, naquele momento, há a Infinita Presença.
Mas não se pode aproximar-se do Absoluto: ele Está ou não.
 
A grande diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto com forma é que, na Infinita Presença,
há oscilações vividas como desagradáveis.
O Absoluto sem forma passa de um estado a outro, sem a mínima dificuldade.
 
O que você É, no Absoluto, não pode mais ser afetado, perturbado, incomodado por qualquer
atividade da pessoa.
O que quer que faça a pessoa, o que quer que faça esse saco, você continua no mesmo Absoluto.
O que não é o caso na Infinita Presença.
 
A meditação não permite ser Absoluto.
É, mesmo, a parada da meditação, para aquele que pratica, que cria o Absoluto.
A meditação concerne ao Si e, por vezes, ao Eu, infelizmente.
Mas o Absoluto não pode ser concernido por qualquer meditação.
O que não impede, é claro, de dar-se prazer, meditando.
 
Mas a meditação não permitirá, jamais, ser Absoluto, uma vez que, justamente, o Absoluto
É, quando há abandono do Si.
Portanto, como meditar no Si e viver o Si, meditando, e Ser Absoluto?
É impossível.
 
A investigação sobre quem você É, puxar à consciência os primeiros momentos de Unidade na
pequena infância são, efetivamente, mais importantes do que qualquer meditação.
A meditação, no fim de certo tempo, ou do hábito de prática, torna-se, sempre, um narcisismo
exagerado: a necessidade de contemplar-se nessa Paz.
É a Ilusão espiritual.
 
Até prova em contrário, ninguém, onde quer que seja, foi Absoluto com forma, no curso ou na
sequência de uma meditação.
O Si é realizável pela meditação, mas, certamente, não o Absoluto que é, justamente, o abandono
do Si.



A meditação é considerar que há um Eu e um Si.
E, portanto, a meditação permite encontrar o Si: é o Despertar, mas, em caso algum, a
Liberação.
 

***
 
Questão: como se pode aprofundar a tomada de consciência do coração do Coração?
É o momento no qual a Infinita Presença descobre, em Si, e para o Si, e pelo Si, que o Centro está
presente em todo lugar, que não há diferença entre tal Centro e tal Centro, porque, em definitivo,
são os mesmos Centros que é o Centro por toda a parte.
 
O coração do Coração é o instante no qual o abandono do Si é, se posso dizer, tocado: resta
vivê-lo.
É o momento no qual não há mais possibilidade, para a Consciência Unificada, para o Si,
possibilidade de ser identificado ao que quer que seja.
E há, portanto, uma desidentificação do Si, que se produz, também.
 
O Eu puxa tudo para o centro dele mesmo.
O Si faz irradiar, ao Centro, um elemento novo, no qual o Eu não está.
 
O Centro do Centro é o momento no qual o Si começa a não mais ser identificado ao centro de Si.
 
É isso o abandono do Si e a descoberta – ou a redescoberta – do centro do Centro ou coração do
Coração.
É naquele momento que se vive o Néctar.
 

***
 
Questão: é preciso tudo abandonar para reencontrar o Absoluto?
Quem disse abandonar quem quer que seja, exceto o Si?
O problema é um problema de ponto de vista e de identidade, assim como de identificação.
Assim que o ponto de vista muda, assim que você não é mais identificado ao que quer que
seja, então, o Absoluto está aí.
 
Mas você não pode bater-se contra o «eu», nem mesmo considerar combater o Si.
O Si desaparece pelo Abandono de toda reivindicação e de toda justificação.
 
Esse corpo, esse mental, essas emoções são efêmeros: deixe-os viver, eles nada lhe pediram.
Isso não corresponde, verdadeiramente, a tudo abandonar.
Abandonar-se não é abandonar coisas exteriores.
 

***
 
Questão: uma experiência de Unidade, vivida após ter obtido uma Graça, é um prelúdio à
Infinita Presença ou, efetivamente, é a Infinita Presença?
Os dois são possíveis.
Mas, geralmente, o que é característico de seu tempo, encarnado, é, justamente, essas
experiências de Presença ou de Infinita Presença, que sobrevêm pela Graça ou pelas primícias do
Abandono do Si.
 
Quer isso seja realizado pela ação do Si, por uma Comunhão com outros Planos ou por um momento
de angústia, o resultado é o mesmo: o Núcleo Imortal é localizado, ao centro do Centro.
 
É dessa fulgurância ou dessa Graça que são colocados marcadores ou localizadores que
necessitam, eles também, de desaparecer.
 

***
 
Questão: se se sente morrer, enquanto não se está doente, isso provém da passagem no
Abandono do Si?
Todas as condições são boas para a Luz, para empurrá-lo a reconectar-se ao que você É: como eu
disse, quer seja a impressão de morrer, uma angústia, uma Graça, uma Vibração, pouco importa.
A Luz agirá, pela maneira e pelo modo que é, para você, o mais adequado.
 
Em função do que disseram os Anciões, vocês passam de um estado a outro e, alguns, de um



estado a todos os estados.
 
Toda Passagem necessita de uma morte do antigo, do que é para existir na Eternidade,
mesmo se o Absoluto sustente e compreenda tanto o ser como o não ser.
Porque um e o outro – ser e não ser – são, sempre, definidos, um em relação ao outro,
manifestados ou não manifestados: isso não concerne, de modo algum, ao Absoluto.
Há uma ruptura, de algum modo.
 
Essa ruptura será, sempre, de seu lado, uma ruptura do efêmero, qualquer que seja o modo pelo
qual isso se produza.
Quer seja uma angústia, uma verdadeira doença (ilusória, ela também, mas que toca o saco), quer
esse saco esteja presente ou quer esse saco desapareça, como você verá, nada muda no que
você É.
 
Só o narcisismo de apego a uma identidade, a uma evolução espiritual – que é uma trapaça
– é o freio o mais potente ao que vocês São.
 
A Perfeição não é amanhã.
A Perfeição não é ontem.
A Perfeição nada tem a ver com esse mundo.
 
Esse mundo desaparece; é, aliás, o que vocês fazem na meditação, mas, aí, bem mais do que o
desaparecimento na meditação, eu diria que é um desaparecimento lúcido, aceito e Transcendido.
Tudo depende, efetivamente, desse mecanismo de aceitação, que precede o Abandono do Si.
 
Enquanto esses mecanismos, concernentes à consciência, não apareceram como evidentes, há
resistência ao que você É, ou seja, Absoluto.
 

***
 
Questão: o que pensar de uma situação na qual não se sabe mais quem se é, nem o que se
deve fazer ou não fazer?
Justamente, nada pense disso.
Porque, quem quer pensar algo a propósito disso?
O «eu».
 
Assim que há desidentificação, tal como você descreve, sobretudo, não pense.
Viva o que é.
É o que você É.
 
Justamente, assim que não há mais marcador, pessoa, identidade, ação, é naquele momento que
você É.
Portanto, sobretudo, nada pense disso.
Porque o pensamento não concerne ao Absoluto.
Ele concernirá, sempre, à Criação e à manifestação do ser.
 
Como eu dizia, a partir do instante em que você não compreende mais, a partir do instante em que
você não sabe mais a que se prender, assim que o mental não encontra mais explicação, então,
você, ali, É.
E o que chama esse estado, no qual o sentido da identidade desapareceu é, justamente, vivê-lo.
 
A prova é que, aqui, você sabe e exprime o fato de que você tenha vivido isso, a um dado momento:
isso prova, efetivamente, que você pode existir fora de toda Presença a você, de toda ação
nesse mundo.
 
É a diferença entre o sono e o que pode ser a Infinita Presença.
Nesses momentos, não pense: contente-se em viver o que está aí, é o que você É.
E não quando você pensa, e não quando você explica, e não quando você compreende.
 
É muito simples: a consciência é ávida de percepções, de experiências, de identidade, de união, de
Unidade, como de divisão e de separação.
O que você É é independente do jogo da consciência.
Se, a um dado momento, a consciência desaparece, não há mais identidade, mais pessoa, mais
ator, mais espectador.
É isso que você É.



 
***

 
Questão: o centro do Centro pode ser chamado o ponto zero?
Não.
O ponto zero pode, portanto, ser definido e localizado.
No limite, o ponto zero seria o momento do Absoluto ou Infinita Presença, que se dá conta do
Absoluto.
 
Querer encontrar um sentido às palavras que nós lhes damos, uns e outros – em Assembleia ou não
–, para fazê-lo colar à sua própria vivência ou à sua própria compreensão não o fará mover-se um
milímetro.
 
Ali mesmo é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se com o conhecido, com um ponto de
comparação.
Enquanto você compara, é o mental que elabora estratégias.
É isso que é preciso ver Claramente.
Tudo o que você pode dizer, tudo o que você pode comparar não é Absoluto.
 

***
 
Questão: a Última Presença deve ser vivida regularmente, ou o fato de tocar a Última
Presença basta, em si?
Em relação a quê?
Se você considera que há um objetivo, você se engana.
 
Quer a Absoluta Presença ou Infinita Presença seja vivida uma vez ou milhares de vezes, nada
muda ao que você É.
Pode haver, apenas, uma forma de autossatisfação, do Si, nutrida pelo ego espiritual.
Enquanto você não é Nada, você não pode Ser o Tudo.
 
Enquanto há uma Presença, o Absoluto não É, para você (cada saco é diferente).
 
Isso não é uma passagem: a Absoluta Presença, ou a Infinita Presença não é o Absoluto, portanto,
não é uma aproximação.
Alguns têm necessidade dessa experiência para Abandonar toda experiência.
Outros vão viver múltiplas vezes a mesma experiência, sem nada mudar na experiência.
 
Mas o conteúdo desse gênero de experiência não permite aproximar-se do que é inaproximável,
exceto pelo desaparecimento, exceto pelo Abandono do Si, pela Ação da Graça e pela aceitação do
desaparecimento.
 
Acolher a Luz, aceitar a Luz não é a prova de que vocês se tornaram Luz.
Há um desenrolar temporal – e vocês o têm vivido – de recepção da Luz, da Consciência, do
despertar do Si.
 
Mas Ser Absoluto com forma é ver, claramente, que esse desenrolar era uma peça de teatro.
É o momento em que você diz: «basta».
É o momento em que você chega a essa noção de maturidade, na qual que você concebe e
apreende, perfeitamente, que nenhuma experiência, em definitivo, leva a lugar algum, a não
ser para manter uma forma ou outra de consciência.
 
Mas você é livre para prosseguir as experiências ao infinito.
Mas o infinito não é o Absoluto.
 
O Absoluto não resulta de uma acumulação de experiências ou de uma intensidade de experiência.
 
Ser Absoluto é sair da pessoa, de toda personalidade, de todo Si, de todo marcador, porque tudo
isso foi percebido e vivido como efêmero.
Uma sucessão de efêmeros não fará, jamais, a Eternidade, de qualquer modo que seja.
 

****
 
Questão: viver estados de Dissolução corresponde a viver o Absoluto?
Você não colocaria a questão.



Aquele que é Absoluto sabe-o, instantaneamente.
 
Ele não se coloca a questão de saber se tal desaparecimento ou tal experiência é isso, o Absoluto.
Porque o Absoluto não pode deixar lugar para qualquer dúvida e para qualquer interrogação quando
você ali está.
 
Lembre-se: você saiu do personagem, você saiu da cena de teatro, você saiu da poltrona do
observador, você saiu do teatro e você se apercebe de que não há teatro.
Isso passa de qualquer comentário e de qualquer interrogação sobre o que É.
 
Todas as experiências que vocês fazem e que lhes foram desenvolvidas – pelos Anciões, pelas
Estrelas, pelos Arcanjos – aproximam-nos da Absoluta Presença, aproximam-nos do Si.
 
Mas Viver a Liberdade e Ser Liberado é superar tudo isso, não como uma rejeição, mas, eu repito,
indefinidamente, como uma mudança de olhar.
 
Questão: passar de um ponto de consciência para um momento de a-consciência,
refutando esse ponto de consciência, é uma experiência de Absoluto?
Mas não pode haver experiência de Absoluto.
Você É ou não.
Não é, em caso algum, uma experiência.
É uma certeza.
 
Bem mais do que uma convicção, bem mais do que uma fé.
Você reencontrou, inteiramente, o que você É.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência, jamais, um estado.
Tudo isso participa, como você diz, de uma experiência.
As experiências concernem ao Si.
Elas são inumeráveis.
 
Se, quando de uma refutação, há experiência, se a experiência é mantida, onde quer que você
esteja – no Eu, no Si ou em lugar algum – então, o Absoluto está aí.
 
O Absoluto não pode ser confundido com qualquer experiência.
O que você sabe é que, quando você é Absoluto com forma, você passa, à vontade, no Eu, no Si,
sem nada alterar do Absoluto.
Isso não corresponde a experiências.
 

***
 
Questão: é o Si que diz: «basta»?
Isso nada muda: quer seja o Eu ou o Si, há esse recuo – se posso dizê-lo assim – necessário.
É naquele momento que, frequentemente, pode sobrevir a angústia do desaparecimento da própria
consciência.
 
Na realidade, o Eu, o Si ou o observador continuam aí, mas é você que saiu disso.
Será que, quando você sai do teatro e que você se apercebe de que o teatro não existe, será que o
que atua na cena, de algum modo, desapareceu, contudo?
Não.
Vocês estão, ainda, aí, onde vocês estão.
 
Mas isso é vivido pelo Eu ou pelo Si, efetivamente, como uma aniquilação e uma angústia, por
vezes, extrema.
Mas isso lhe prova, justamente, que você está mudando de ponto de vista, naquele momento: ou
seja, que você sai da experiência para entrar na Verdade.
E, quando você entrou na Verdade, em sua Verdade, isso não dá qualquer dúvida.
Porque todas as experiências vividas, tudo o que é vivido ao nível do Eu não pode alterar o que
você É.
 
Antes, você estava submisso ao corpo, submisso ao jogo da Ação/Reação, você descobre a Graça
e você se apercebe de que tanto um como o outro não são a Verdade, mas que um afasta-o disso e
que o outro, efetivamente, pode realizar, de modo aparente, uma aproximação.
 
Mas, quando você é Absoluto, você se apercebe de que a aproximação jamais existiu.



Isso sempre esteve aí.
 

***
 
Questão: a angústia do Choque da Humanidade pode provocar esse reconhecimento do
estado de Absoluto?
Mas o que é a angústia, se não é uma projeção de seu mental, porque você define a angústia do
Choque da Humanidade?
 
Aquele que o espera, prepare-se.
Aquele que sabe que vai morrer, de uma doença longa e dolorosa, tem o tempo de preparar-se para
sua morte.
Aquele que morre, em uma vida normal, por desaparecimento brutal do saco, percebe, sempre, que
está morto?
Não.
 
Mas o que é que está morto?
O Saco.
O que é que subsiste, durante um tempo?
O que é nomeado: emoções, mental, pensamentos, ideias.
 
As condições dessas emoções, desse mental, dessas ideias condicionam – vocês compreenderam
– aquilo a que vocês são confrontados, ou seja, o que vocês criaram ou descriaram.
 
A angústia não pode ser definida como uma apreensão de algo a vir.
Eu diferencio, formalmente: a angústia do desaparecimento – quando da experiência do Si ou do
desaparecimento – não é uma projeção desse desaparecimento.
 
O medo é uma secreção desse saco, a angústia também, mas a angústia, real, vivida no momento
em que um evento determinado está aí.
Mas não a projeção do mental sobre um evento a vir.
Mesmo se você tenha medo da morte e se você tem uma angústia real da morte, você não sabe
quando vai morrer, exceto se anunciam uma doença que põe em jogo sua própria vida.
 
Então, aí, você começa a colocar-se a questão da angústia de seu desaparecimento, mas porque
você a vive, não porque você projetou.
É toda a diferença.
 
A angústia de que eu falo não é, unicamente, uma secreção de uma projeção, mas a
secreção de uma vivência, que vai abater – pelo menos, é seu ponto de vista – o Eu.
E que faz desaparecer o Si, o que é intolerável para o Eu, como para o Si.
 
O Absoluto não é, no entanto, o resultado de uma angústia, mas, efetivamente, apreender e viver
que essa angústia, projetada ou real, não tem qualquer sentido.
Justamente, porque ela é projetada ou vivida.
Ver isso pode ser chamado: um passo para a Liberdade.
 
Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 
Então, eu saúdo todos os seus sacos e eu saúdo, sobretudo, o Absoluto que vocês São.
E eu lhes digo: até nossas próximas conversas e trocas.
 
 

****************
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E bem, BIDI está com vocês, eu os saúdo.
Nós iremos, se vocês bem o quiserem, prosseguir nossas trocas e eu os escuto.

***

Pergunta: dores intensas nas costas, no nível das Portas, é consequência de algo que se instala?

Tudo o que atinge este saco de comida não me concerne de modo algum.
Naturalmente que existem respostas à sua pergunta, mas quem coloca a questão?

O que, em você, tem necessidade de identificar, de notar, de definir, de localizar, de compreender?
É preciso entender que enquanto existir uma interrogação com relação a este saco, mesmo através de

aspectos nomeados Vibratórios ou energéticos, qualquer que seja o elemento referido (que vocês chamem
isso de Kundalini, que vocês chamem isso de Shakti, quaisquer que sejam os nomes existentes, no nível de

realidade), isso não se refere de nenhum modo ao que vocês são, na realidade.
Eu lembro que não existe qualquer solução de continuidade entre a Unidade e o Absoluto, mesmo em meio a

uma forma.
O conjunto dos mecanismos (denominados Vibratórios, vivenciados de diferentes modos, hoje, como antes no

passado), não tem qualquer realidade fora do que vocês vivem nesse tempo.
O que é para viver é para viver.

A procura do sentido do que é vivenciado irá sempre traduzir a interrogação da consciência.
Que ela esteja separada ou unificada nada muda: qualquer consciência é apenas uma projeção.
Enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, vocês não podem estar na a-consciência.

Dessa maneira, então, eu o convido a superar a procura do sentido, e é mais preferível entrar na vivência do
instante além de todo sentido buscado pela própria consciência, porque não há outro modo de ser Absoluto.
Enquanto a consciência existir, há uma forma de outra projeção, e então de percepção, e então de sentido,

qualquer que seja.
Mas qualquer que seja o sentido, enquanto não houver processo de tranquilidade, de meditação, se vocês

quiserem, enquanto houver um observador, não há Absoluto.
Independentemente do que se instala ou não.

Naturalmente, existem leis próprias deste saco e da interação deste saco com a consciência, que esta
consciência esteja separada, em relação à pessoa, ou Unificada, isso não muda o sentido.

Toda explicação, toda procura de sentido apenas faz projetar a consciência, qualquer que seja, ainda mais
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longe do Absoluto.
O Absoluto contém a consciência.

Eu os lembro de que é o Centro, presente em todos os pontos e em todos os lugares, que não tem o que fazer
de qualquer projeção.

É o que jamais apareceu, o que jamais irá desaparecer, e isso é o que vocês São, na Verdade.
Colocar, colocar-se no ponto de vista do sentido e da explicação, apenas irá sempre fazer tranquilizar o mental,

o ego, a pessoa, mas em nada se refere ao Absoluto que você É.
A única maneira de apreender, além do mental, o que significa, além de todo sentido, o que é vivenciado, é

fazer desaparecer o próprio observador que observa o que é vivenciado.
Eu não irei retomar o exemplo do teatro, mas é assim, enquanto observador, você me perguntaria por que, no

palco do teatro, tal pessoa sente tal coisa.
Ou, eventualmente, porque o observador sente tal coisa.

Eu o convido então, e eu convido vocês então, de maneira cada vez mais insistente, a superar a observação do
que quer que seja.

Porque, enquanto vocês observarem, enquanto vocês perceberem, enquanto houver consciência, há interação
em meio a uma camada do real ou a uma camada da cebola que não é uma cebola na sua totalidade.

Sentir uma dor neste local deste saco traduz, é claro, a interação entre a consciência limitada e a consciência
dita unificada.

Mas uma como a outra não são Absoluto.
Lembrem-se de que todo conhecimento é apenas ignorância.

O verdadeiro conhecimento ia reconhecer isso.
Porque ele sabe que tudo o que é observado, mesmo de maneira importante, como um processo nomeado

espiritual, como o despertar da Kundalini, é apenas um espetáculo que não leva a parte alguma, porque ele se
dirige a este mundo.

Enquanto você não tiver encontrado o que você É, antes de qualquer sentido de uma identidade, qualquer que
seja (ou seja, uma localização e uma projeção da consciência), você não pode estar tranquilo, e ainda menos

Liberado.
Porque o que você É, é Liberado, de toda Eternidade.

Lembrem-se: isso jamais é uma pessoa ou um ego que está liberado, mas é bem vocês, o que vocês São, que
é Liberado do ego, da pessoa.

Aí também, é uma questão de ponto de vista, mas esse ponto de vista não é uma opinião, nem mesmo um
posicionamento da consciência, mas sim, realmente, o que você É, na Verdade.

Eu irei finalizar dizendo que toda percepção apenas está ligada a uma modificação de equilíbrio.
Que isso seja a deslocalização do corpo, a deslocalização de uma ideia, a deslocalização do que quer que

seja, tudo isso apenas traduz uma projeção da consciência, em meio a um efêmero.
É preciso superar a noção de movimento, a noção de percepção, a noção do próprio sentido do que é

vivenciado.
Esse é, seu eu puder nomeá-lo assim, o estado mais indispensável, porque encontrar este estado de

Imobilidade (o que você É, na Verdade), dá sentido e explica, além do mental, as razões de existir ou de não
existir tal manifestação.

Mas não façam da manifestação, mesmo do despertar da Kundalini, uma finalidade.
Porque vocês irão se enganar, nesse caso.

Quem busca?
Quem procura?

É a consciência que observa, que separa ou que unifica?
Existe um ponto onde você está presente, em todos os pontos.

É nesta localização (que está além de todo lugar e de todo ponto) que você vive o que você É.
O que você É não pode, de forma alguma, ser conhecido, qualquer que seja a percepção ou o conhecimento

do que vocês conheceram.
Isso é impossível.

***

Pergunta: a compaixão tem um lugar no Absoluto?
O Absoluto é a compaixão, mas não a compaixão expressa do ponto de vista do ego, da pessoa ou deste

mundo.
A compaixão refere-se a uma consciência e a uma outra consciência e a uma transferência que ocorre desta

consciência, para uma segunda consciência, e naturalmente, da segunda, para a primeira consciência.
Há, portanto, movimento.
Há, portanto, percepção.



Isso não faz, de maneira alguma, mudar o ponto de vista e não se refere, de maneira alguma, ao Absoluto, que
contém o Tudo, o Nada, o conjunto das experiências, o conjunto das consciências, a FONTE, tudo o que é

efêmero.
Mas se o seu ponto de vista se colocar somente na expressão da compaixão, da empatia, do carisma, e

mesmo do amor, no sentido da pessoa, isso nada resolve.
O que subtende e sustenta o Absoluto é o Amor, o Éter, o que transporta o Amor e o Éter (em sua forma

harmoniosa ou desarmoniosa) refere-se à consciência.
O Absoluto nada pode experimentar.

Ele não está, no entanto, ausente, mas, muito pelo contrário, totalmente presente à Verdade Última: é o estado
de Jnani, o estado de conhecimento, que reconheceu que todo conhecimento deste mundo, onde vocês

estão, apenas representa, em última análise, uma Ilusão, uma verdade volátil, que não tem qualquer sentido em
meio ao que você É.

O Absoluto, se eu puder dizê-lo assim, reconhece-se ele mesmo.
E não pode existir, em meio a um Absoluto com forma (mesmo manifestado em uma pessoa ou em um

Coração), interrogação sobre o estado Último que é vivenciado.
O Absoluto com forma, o Jnani, observa a compaixão, observa o desenrolar da consciência, mas pode

também passar de toda observação imergindo-se na Morada da Paz Suprema que, é claro, é uma compaixão
que eu qualificaria de total, que não tem necessidade de ser expressa e manifestada para com outra

consciência, mas, muito mais, para o conjunto das consciências.
Há então uma despersonalização, na Shantinilaya, que os coloca em estado de completitude.

Esta Infinita Presença ou Completitude procede sozinha, a partir do momento em que o observador
desaparece, e em que então a consciência desaparece, e os coloca de imediato no Parabrahman, neste

Absoluto e neste Último, que, eu os lembro, jamais se moveu, jamais se deslocou, jamais apareceu, e jamais
irá então desaparecer: é o que vocês São.

Somente a Ilusão da atribuição a uma forma, somente a Ilusão de ser uma consciência, tem, de algum modo,
desviado vocês do que vocês São.

***

Pergunta: e sobre a doçura em meio ao Absoluto?

A doçura é diferente para cada um.
Cada um tem uma escala de valores própria referente tanto à doçura, como ao Amor, como à Verdade, como à

Ilusão, como à mentira.
Cada um, cada pessoa, em meio a um saco, tem a sua própria escala.

A sua escala é em função do quê?
Das suas experiências, e então da sua própria consciência.

Na Shantinilaya (que foi traduzida por Morada da Paz Suprema) há apenas lugar para o Absoluto.
Não podemos dizer que o Absoluto seja preenchido (ou desprovido) de doçura, não podemos dizer que ele

seja pleno (ou vazio) disso, já que ele está muito além de tudo isso.
O desejo mesmo de doçura, como o desejo de amor, neste mundo, apenas faz traduzir a falta, porque aquele

que é doce jamais coloca a questão da doçura.
Aquele que é violento jamais coloca a questão da violência.

A doçura, como a violência, são apenas colorações da consciência, certamente, definidas como agradáveis ou
desagradáveis, mas se referindo apenas ao efêmero.

Enquanto houver identificação a este saco, enquanto a refutação e a investigação não forem completadas, é
claro, colocar-se-á a questão da compaixão, da doçura, da Vibração emitida, da Vibração recebida, da

consciência percebida.
Mas, em caso algum, isso se refere ao Absoluto.

Vocês apenas podem se exprimir, neste mundo (e então manifestar uma consciência, inscrita em um corpo),
se vocês mesmos conhecerem esse princípio da falta, esse princípio da ausência, que os leva a buscar a

doçura, o amor, a violência, a amizade.
Não importa.

Enquanto vocês considerarem isso como verdadeiro, vocês estão na procura.
Mas aquele que procura mostra, dessa maneira, a sua ignorância no que ele É.

Porque o que você É, você o É.
Você não pode então buscá-lo, nem na doçura, nem na completitude, nem na incompletitude de quem quer que

seja, ou do quer que seja.
Porque você irá sempre fazer, através disso, exprimir um movimento de uma procura, ligada a um vazio ou a

uma plenitude.
Enquanto este tipo de procura e de buscar existir, o Absoluto não é revelado.

Eu os lembro de que o Absoluto não pode, de forma alguma, ser qualificado porque, assim que houver



qualificação, emoção, definição, sentido, há projeção, há consciência.
E enquanto a consciência estiver presente, qualquer que seja, ainda uma vez (separada ou Unificada), isso

estritamente nada muda no problema da própria consciência.
Enquanto houver movimento, vocês não são o que vocês São, qualquer que seja esse movimento.

O movimento traduz uma procura, qualquer que seja, que isso seja no saco de comida ou no saco mental.
É justamente isso que vocês devem perceber antes de se desviar, até mesmo, desta percepção.

É o exemplo que eu expressei, em várias ocasiões, com relação ao palco do teatro, ao espectador, ao próprio
teatro e àquele que saiu de tudo isso.

Dito de outra maneira, a consciência pode ser sem fim, sem, no entanto, jamais aguardar qualquer Absoluto.
Nenhuma consciência, nenhuma Vibração pode levá-los a ser o que vocês São.

É justamente o que alguns Anciãos nomearam a maturidade espiritual que os faz viver e compreender, além do
mental, a estupidez e inépcia de qualquer procura.

Vocês não podem buscar o que vocês São, uma vez que vocês já São isso, desde sempre.

***

Pergunta: se nós éramos Absoluto, qual foi então o interesse de toda criação da Ilusão?

Observar você mesmo.
São os jogos da criação e da manifestação, quaisquer que sejam o que vocês nomeiam as Dimensões.

É um jogo de papeis, mais ou menos agradável, mais ou menos detestável, mas que não leva a parte alguma.
A Ilusão é justamente acreditar em alguma evolução.

O que é perfeito não pode evoluir.
O que vocês São, o É, desde sempre.
Somente o ego crê em uma evolução.

Somente o conhecimento daquele que ali acredita, o faz perceber um sentimento de evolução.
O que vocês São não tem necessidade de tempo.

O que vocês São não tem necessidade de experiências.
Acreditar que vocês precisam experimentar (ou evoluir) é uma ilusão da pessoa, de um conjunto de pessoas,

de uma comunidade de pessoas, ou de um próprio mundo.
Enquanto vocês estiverem encadeados nesse princípio temporal de evolução, vocês não podem ser Livres.

Ora, o que vocês São, É a Liberdade.
O interesse apenas se define para a consciência, qualquer que seja a sua forma de manifestação.

Para o Absoluto que vocês São, isso estritamente não tem qualquer interesse, qualquer vantagem, qualquer
objetivo, qualquer finalidade, exceto manter, permanentemente, a roda da Ilusão ou o Samsara.

Esta roda jamais cessa, porque vocês a alimentam.
Vocês estão em um sonho comum, que não tem qualquer realidade absoluta, qualquer substância, embora

vocês tenham a percepção diametralmente oposta disso.
Mas, para realizar isso, para Ser este Absoluto, é já preciso aceitar mudar de ponto de vista, refutar todo o

efêmero, ter feito a sua investigação.
E a sua maturidade irá chegar à conclusão de que tudo isso é apenas um erro, alimentado por um sonho

comum e por leis que nada têm a ver com o que vocês nomeiam a Graça.
Isso é uma armadilha.

***

Pergunta: é importante Ser Absoluto no momento da grelha planetária?

O Absoluto, que você É, não tem o que fazer da grelha planetária.
Eu vou fazê-lo compreender, através de imagens.

Eu vou tomar outra imagem: há uma marionete que se mexe graças a fios.
Há uma mão que segura os fios.

Aqui, sobre este mundo, você é uma marionete.
Vocês não veem nem os fios, nem a mão, nem o que está além da mão que mexe a marionete.

E vocês são a marionete.
Chega um momento, um tempo (que dá a impressão de uma linearidade), em que vocês percebem os fios e a

mão.



O que acontece, naquele momento?
Como para o teatro, vocês tomam consciência de que vocês não são nem a marionete, nem os fios que fazem

movimentar a marionete,
Mas não se deve parar aí.

O que está chegando, com a grelha do planeta, como lhes disse aquele que vocês nomeiam o Comandante
(ndr: O.M. AÏVANHOV), é o retorno do Éter Primordial, do Fogo Original, do Fogo do Amor, que é uma

qualificação e um qualificativo da manifestação d’A FONTE.
A grelha do planeta corresponde à Unidade, à A FONTE, à Luz.

Mas enquanto vocês não estiverem Despertos ao que vocês São (que está além d’A FONTE), vocês não são
Livres.

A grelha do planeta é a reminiscência, não do Absoluto, mas d’A FONTE.
Enquanto vocês viverem este acontecimento como exterior a vocês ou como interior neste saco, vivendo em
alguma parte (como no Coração, na Kundalini, no chakra coronal ou em qualquer que seja o chakra), vocês

ainda estão em distanciamento.
Vocês veem os fios que queimam e a marionete que cai (que não é mais animada), mas vocês nada são de

tudo isso porque vocês existem ainda em uma projeção.
Todo problema vem da manutenção do efêmero.

O Absoluto não é A FONTE.
O Absoluto contém (se eu puder dizê-lo assim) A FONTE.

Eu diria que A FONTE se manifesta e se revela graças ao Absoluto.
O que acontece, nesse momento, em vocês, como sobre a Terra, como no que vocês nomeiam profecias,

realizações, manifestações, quaisquer que sejam, são apenas jogos da consciência.
O Absoluto não é uma consciência.

Algumas consciências, inscritas em um saco de comida, na oportunidade de um movimento diferente, de uma
transformação em um meio, sob a ação do Fogo, desencadeiam um deslocamento e, então, um movimento.
Por vezes esse movimento pode aparecer como uma retração, uma sideração que pode, efetivamente, fazer

desaparecer a consciência e, então, Ser Absoluto.
O interesse apenas se define em relação à consciência.

Mas se você expressar isso, isso mostra simplesmente que o seu ponto de vista é aquele da pessoa.
Porque o Absoluto não tem o que fazer do que se torna este mundo, este saco de comida ou mental.

Ele não está mais concernido por isso.
A Morada da Paz Suprema não pode ser alterada por qualquer modificação do ambiente, do mundo ou, até

mesmo, deste corpo.
É sempre o ego que aspira a ser Liberado.

Vocês, vocês não têm que Ser Liberados, a partir do momento em que vocês saírem do jogo da consciência.
Porque dizer “Ser Liberados” é, então, admitir que vocês não sejam Livres.

Tudo vem, simplesmente, da localização da sua consciência, ou de uma consciência, na marionete, nos fios, no
palco do teatro, ou na poltrona do espectador, ou então fora de tudo isso.

Mas um movimento brutal, violento, resulta (pelo fenômeno de contração ou de sideração) na escapada para
fora da consciência.

Naquele momento, o Absoluto com forma está presente.
Ele sempre esteve.

Isso não é um objetivo para realizar, para concretizar, mas é simplesmente Ser o que você É, além de toda
forma, de toda identidade, de todo mundo, de toda Dimensão.

Um dos Anciãos explicou para vocês o jogo da Luz, o jogo da Sombra e da Luz, da projeção da Luz através de
uma forma (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K na coluna “mensagens a ler”) (1).

O sofrimento deste corpo, o fim deste corpo apenas se refere à consciência que está inscrita dentro dele.
Mas a partir do momento em que a consciência não está mais inscrita dentro e se torna então Unificada,

manifestando a Presença ou mesmo a Infinita Presença, o único obstáculo ao Absoluto é o próprio observador.
O observador tem necessidade de sentir, de Vibrar.

É quando isso desaparece que você É Absoluto.
Naquele momento, você passa de um estado a outro sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade e,

sobretudo, você jamais se coloca a questão do que você é, do que você será ou do que você foi, porque isso
apenas se refere à pessoa e nada mais.

***

Pergunta: o Absoluto se revela quando a Merkabah desce até o coração?

Isso pode ser possível, mas não é uma consequência.



O que vocês nomeiam, movimento de forma, de Vibração, de um local para outro deste corpo, refere-se, é
claro, à consciência Unificada.

Mas o Absoluto não é isso.
A Ascensão, como vocês a nomeiam, ou a morte, ou o aparecimento neste mundo pelo nascimento,

estritamente nada muda para a natureza de vocês.
Novamente, é o ponto de vista.

Enquanto você se colocar na pessoa, você se pergunta sobre o futuro desta pessoa ou desta consciência.
Mas você não é nem esta pessoa, nem esta consciência manifestada.

Você está além disso.
Eu repito, neste dia, pela terceira vez: jamais é você que é Liberado, enquanto ego, mas é o que você É que é

Liberado do ego, e então da influência do saco de comida, ou mental.
Quando você é Liberado da influência do saco de comida, ou do saco mental, quando você é Liberado da

própria consciência, então você descobre, realmente, o que você É.
Não pode existir, naquele nível, qualquer dúvida.

Isso não é nem uma certeza, nem uma evidência, ainda menos um sentido ou um significado, mas, sim, a
integralidade do que você É.

***

Pergunta: como pode ali haver Absoluto com forma já que a forma se acompanha de uma localização da
consciência?

Aquele que é Absoluto com forma está consciente de que existe um corpo, uma atividade do pensamento, uma
história.

Mas ele não é mais identificado a tudo isso.
O maior problema que vocês abordam, desde vários meses, refere-se unicamente a isso.

É o seu ponto de vista que é falso.
Vocês não podem conservar o ponto de vista de uma pessoa, de um ego, ou de um Ser Desperto para a Luz,

e ser o que vocês São.
Isso é impossível.

A questão, mesmo colocada deste modo, mostra que ela tenta compreender como não estar localizada,
enquanto estando em uma forma.

Eu lhe responderia: “saia desta forma”.
Não em uma quimera, não em uma fuga, não em uma projeção, mas cessando toda consciência.

E aí se revela o que você É, sem qualquer dificuldade, sem qualquer interrogação, sem qualquer dúvida, sem
qualquer projeção e sem qualquer ilusão.

Mas enquanto você não for este Absoluto, como você pode sê-lo quando você próprio não vivenciou isso,
enquanto realidade Última, como única verdade?

Absoluto com forma, ou sem forma, estritamente nada muda.
Simplesmente, aquele que mudou o seu ponto de vista (porque a sua consciência está inscrita em uma

pessoa, em um saco), ele, vive o Absoluto, qualquer que seja o futuro deste saco, qualquer que seja o futuro
desta forma, deste corpo, como deste mundo.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, muito mais, entrar na Verdadeira Vida e não do reflexo da vida.
Vocês tomam o reflexo por Verdade.

O Absoluto não é nem uma questão de forma, nem de consciência, qualquer que seja.
Eu distingui Absoluto com forma, de Absoluto sem forma, por razões didáticas.

Mas aquele que descobre o que ele É, de toda Eternidade, não é mais afetado por este corpo, por qualquer
interação deste mundo, mesmo se ele puder ali jogar.

Mas ele está consciente de que é um jogo, de que isso não é a Verdade.
Ele não está mais submisso nem à sua própria forma, nem à sua própria consciência.

O problema vem do fato de que vocês definiam tudo em relação à consciência.
Ora, efetivamente, tudo pode se definir através da consciência, mas não o Absoluto.

Ser Absoluto com forma é desaparecer de si mesmo.
É o Abandono do Si.

É aceitar desaparecer, na totalidade.
O que não quer dizer pôr fim, de uma maneira qualquer, a este saco ou a esses sacos, mas, realmente, não

mais ali estar identificado, nem localizado.
Naturalmente, o ego e a consciência vão acreditar que isso é a morte, porque efetivamente, isso é a morte

deles.
Mas a morte deles não significa a morte de vocês.



Mas a morte deles não significa a morte de vocês.
Quem morre?

O saco de comida.
Quem morre?

As ideias, os pensamentos.
Mas o que você É não pode morrer, nem mesmo nascer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então BIDI saúda vocês.
E nós iremos viver, juntos, além da percepção, além do seu saco, além das suas Vibrações, o que se tem no

centro do Centro, longe de todo movimento, de toda localização e de toda consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nada observem, nada façam.
Como lhes disse UM AMIGO: “permaneçam tranquilos”.

Desapareçam de vocês mesmos.
Nada observem.
Nada decidam.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como lhes disse um outro Ancião, aceitem ser Nada, para Ser Tudo, além do Tudo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Se vocês se esquecerem de vocês mesmos, enquanto forma, enquanto história, enquanto memória, enquanto
identidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E bem BIDI lhes diz: até logo e até uma próxima vez.

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

1 – Mensagens do IRMÃO K
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1643

14 de outubro de 2012
(Publicado em 15 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1643
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, que o Amor e a Graça sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês a fim de responder aos seus questionamentos e interrogações referentes ao que vocês
vivem e ao período que vocês vivem sobre esta Terra.

Assim, então, eu os escuto.

***

Pergunta: a necessidade de deixar este efêmero é um desejo da personalidade ou uma realidade?

Bem amado, eu o remeto para isso ao que foi expresso, desde alguns anos, e referente à tensão para o
Abandono, pela Estrela HILDEGARDA DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010 na coluna

“mensagens a ler”) (1).
Na realidade, é preciso que esse anseio, que esse desejo (ou a expressão de uma impaciência, qualquer que

seja), com relação ao efêmero deste corpo, não seja, em alguma parte, uma fuga, mas, sim, esta tensão para o
Abandono.

Tudo é possível.
Ainda mais quando as ligações, em relação ao efêmero, como vocês sabem disso, tornam-se menos estritas,

para muitos de vocês.
As suas experiências, os seus estados, as suas capacidades para viverem algumas alterações da consciência
ordinária, apresentam-se como uma forma de desapego (e não de outra coisa) do que é efêmero, em prol da

Eternidade.
Entretanto, viver esta necessidade, esta tensão, este desejo, encontrar-se-á confrontado, inelutavelmente, com

a realidade da saída do efêmero.
É apenas naquele momento que você poderá, de algum modo, avaliar se isso era, para você, uma fuga ou uma

realidade.
Eu diria, para resumir, que isso é diferente para cada um de vocês, mas que existe uma proporção relativa

dessas duas coisas, em cada um de vocês.
Cabe a vocês determinar o teor e a parte relativa.

Mas lembrem-se de que a Ascensão se faz Aqui e Agora.
Este Aqui e Agora os faz descobrir a Verdade Absoluta e os afasta então da verdade relativa.

Mas, para isso, é preciso que isso seja um mecanismo natural e não um mecanismo visando fazê-los evitar
problemas ou então viver o que eu denominaria (e o que vocês poderão denominar) uma fuga da realidade.
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A única solução não está, finalmente, no fato de ver uma necessidade ligada ao ego, ou de ver uma tensão da
mente para este Abandono, mas, muito mais, de viver o que vocês têm de viver, naquele momento.

A Luz, pela sua Inteligência, pelo seu Abandono do Si, realiza tudo isso, sem qualquer questionamento.

***

Pergunta: por que eu não sinto medo algum de esvaziar?

Considerar que existem medos de esvaziar corresponde, sempre, a uma visão da própria personalidade.
Você se coloca então, você mesmo, como proprietário dos seus próprios medos: você mantém, dessa

maneira, as resistências.
Tudo ao que você se opõe, fortalece-se.

É por este motivo que o termo “Abandono do Si” foi escolhido intencionalmente.
Do mesmo modo que eu, no devido tempo, amplamente comentei e expliquei o Abandono à Luz.

O que a sua personalidade jamais chegará a apreender é que, a partir do momento em que ela cessar de agir e
de interagir com as circunstâncias deste mundo, a Inteligência da Luz, a Vontade da Luz, a Supremacia da Luz
vai guiar a sua vida, sob a influência da Graça, da Providência, e de um estado onde nada pode interferir com a

Luz.
 A interferência com a Luz virá, sempre, de vocês, e somente de vocês apenas.

Eu não falo, evidentemente, de considerações coletivas, ligadas ao sistema de controle do mental humano,
mas ao seu sistema pessoal de medo.

Enquanto vocês tiverem a impressão de que é preciso reagir ou combater alguma coisa, vocês não podem
viver o Absoluto.

O princípio de ação/reação (quaisquer que sejam a expressão e a manifestação) será sempre o reflexo da
dualidade, e dos mecanismos da dualidade, em ação.
Deste modo, então, ver os seus medos é uma coisa.
Querer combater os seus medos é uma outra coisa.

Porque quem luta será sempre a personalidade que está sempre integrada sob o princípio de dualidade, de
ação/reação, de karma, de doença ou de saúde.

Isso não se refere, em nada, ao que você É.
O primeiro passo é então ver claramente esses obstáculos e compreender que você não É esses obstáculos e

que nada do que você É pode ser alterado por esses obstáculos, de maneira alguma.
A superação ou a transcendência do medo pode ocorrer por uma reação.

É muito lógico querer apagar ou transcender tal medo, ou aquele outro medo, mas isso será sempre a ação da
dualidade, do efêmero e da personalidade.

Colocar-se, decididamente, de forma diferente, em meio ao Absoluto, faz desaparecer instantaneamente
qualquer medo.

Mas, para isso, é preciso passar pelo medo primordial do seu próprio desaparecimento.
Mas isso não acontece lutando, isso não acontece resistindo: isso acontece Abandonando-se.
Enquanto vocês acreditarem conduzir uma pessoa, uma vida, a Luz não pode conduzir vocês.

Os medos se manifestam, para a consciência, pela própria ação da Onda da Vida.
Se a Onda da Vida tiver nascido, ela encontra o bloqueio existente ao nível dos dois primeiros centros de

energia (ndr: primeiro e segundo chakras) e então, naquele momento, os medos inerentes à pessoa irão se
manifestar.

O medo decorre então da liberação da Onda da Vida e da sua subida ao longo das suas estruturas.
Não há face a face com os seus próprios medos, de maneira fundamental, enquanto a Onda da Vida não tiver

encontrado a consciência, eu diria, dos dois primeiros centros de energia do corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se em Paz e viver, mesmo assim, momentos de raiva?

Isso não é nem normal, nem anormal.
Isso corresponde ao seu posicionamento “precisamente”, eu diria, entre um estado e outro.

Eu os lembro de que a estabilização, ou o estabelecimento, em meio a uma consciência, ou em uma não-
consciência denominada a-consciência, apenas pode ocorrer quando houver Abandono do Si.

Enquanto o Abandono do Si não for inteiramente vivenciado (justamente, pelo despertar da Onda da Vida, pela
travessia dos dois primeiros centros energéticos, ou pela colocação completa do Manto Azul da Graça sobre

os seus ombros), vocês ficam submetidos a essas oscilações e a essas flutuações.
Somente aquele que é Absoluto passa, sem qualquer problema, de um estado ao outro, sem qualquer

dificuldade, sem qualquer alteração do que ele É.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Som do Absoluto?

O Som do Absoluto corresponde simplesmente ao momento em que o Antakarana é inteiramente forrado de
partículas Adamantinas, realizando, não somente o Canal Mariano individual, mas, sobretudo, a conexão ao

Canal Mariano coletivo.
É naquele momento que pode existir o que é nomeado “Som do Absoluto”.

***

Pergunta: o som agudo percebido nos dois ouvidos cessa quando se torna Absoluto?

Não.
O Absoluto não tem necessidade desses sons.

Os sons refletem a elevação Vibratória, em relação com o Nada (Canto da alma), traduzido
pelo Antakarana (Cordão Celeste) e pelo Canal Mariano.

O fato de ser Absoluto com forma não libera esta forma de sons ligados ao Estado de Ser.

***

Pergunta: esses sons podem ser provocados por um acidente?

Isso não é, bem amado, o mesmo tipo de som.
Do mesmo modo que existem alterações do ouvido, ou do cérebro, ou vasculares (traduzindo-se pelo

aparecimento de sons patológicos), o Som jamais é isolado no contexto Vibratório: ele é acompanhado, é
claro, pela percepção (no mínimo) da Coroa Radiante da cabeça.

Ele não pode ser confundido com um som isolado, associado a uma patologia.
Qualquer que seja o acontecimento, aparentemente causal, se esse som for acompanhado das flutuações

habituais (variações nos diferentes ciclos da Terra, e do dia, e da noite, e do mês), se ele for acompanhado da
percepção clara da Coroa Radiante da cabeça, qualquer que seja o acidente parecendo inicial e causal, ele

está ligado à abertura Vibral.
Se não existir nenhuma dessas percepções Vibrais, associadas à Coroa Radiante da cabeça, nem a uma das

manifestações que seja conhecida de vocês, então, esse som nada tem a ver com o Som da alma.
A diferença é muito simples de fazer, entre um som dito patológico e um Som ligado a uma Abertura.

Os sinais de acompanhamento são extremamente presentes em um Som ligado à Abertura, o que não é o
caso para um som ligado a um acidente ou a uma patologia.

***

Pergunta: podemos chamar os Arcanjos a qualquer momento?

Bem amado, isso foi dito: o Alinhamento coletivo, que vocês vivem ou realizam, pode também ser
acompanhado de qualquer forma de Alinhamento: no momento em que a Luz chama vocês, ou no momento

em que vocês mesmos a chamam, com qualquer Entidade de Luz que seja.
Simplesmente, durante o Alinhamento coletivo, foi solicitado a vocês para chamar, mais especificamente,

MARIA e MIGUEL.

***

Pergunta: qual é o seu papel específico na Ascensão?
Bem amado, isso nos remete a uma apresentação, muito antiga, tendo começado, da minha parte, antes das
Núpcias Celestes e, portanto, antes do Conclave Arcangélico (ndr: intervenção de 08 de julho de 2009) (2).
O lugar de cada Arcanjo (resumindo e simplificando) é uma Vibração específica que está presente, no que

vocês São, porque nós Estamos em vocês, do mesmo modo que vocês Estão em nós, mas vocês se
esqueceram disso.



A colocação em ressonância da minha Radiância e da minha Vibração trabalha no Coração Ascensional,
trabalha (mais especificamente, durante este período) no que é a minha função de Arcanjo da Relação e do

Amor.
Eu permito então, pela minha Presença em vocês, facilitar o desenvolvimento do Coração Ascensional, neste

período.
Do mesmo modo que eu fui o Embaixador do Conclave Arcangélico, enquanto Arcanjo da Relação, cada

Arcanjo Vibra, em vocês, em uma tonalidade específica, correspondendo a um dos chakras, mas, também, a
uma das Portas e a uma das Estrelas, assim como aos Novos Corpos.

Eu o convido, para isso (para não ir mais longe na minha resposta), a ler o que foi escrito sobre o princípio de
conexão com os Arcanjos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / os Selos dos 7 Arcanjos principais” ou

ainda “butique / brochuras / Os 7 Arcanjos principais”) (3).

***

Pergunta: sentir o efeito da Onda da Vida difundir-se no corpo como um gozo releva de um bloqueio desta
Onda no nível do primeiro chakra ou da sua estabilização?

Nem um, nem outro: a Onda da Vida não tem que estar estabilizada nesse nível.
O gozo (o Êxtase) corresponde, efetivamente, ao encontro entre a Onda da Vida e, sobretudo, o primeiro

chakra, dando percepções perfeitamente semelhantes a um êxtase ou a um gozo.
Mas lembre-se de que a Onda da Vida não tem que permanecer aí.

Conforme as pessoas, ela vai permanecer, ali, mais ou menos muito tempo.
Hoje, aqueles que vivenciaram a Onda da Vida nos primeiros tempos da Liberação da Terra, não ficam mais
neste Êxtase porque a Onda da Vida saiu de novo e se fundiu com o Coração, com o Bindu, e realizou, em
meio ao Canal Mariano (e por intermédio das ligações existentes entre as Estrelas Cardeais da cabeça e os

Pilares do Coração), a descida da Merkabah Interdimensional pessoal, no Coração.  
Dessa maneira, então, a Onda da Vida, passando pelo Êxtase do primeiro chakra, é uma etapa, mas não uma

finalidade.
Isso não traduz nem bloqueio, nem estabilização, mas uma etapa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, eu peço a vocês
para aceitar a minha Bênção, as minhas saudações e eu lhes digo: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

2 – ARCANJO ANAEL (08.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-8-de-julho-de-2009-autresdimensions-saindo-da-

ilusa
*

3 – ‘Os Selos dos 7 Arcanjos principais’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-os-selos-dos-7-arcanjos-

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-8-de-julho-de-2009-autresdimensions-saindo-da-ilusa
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando eu fui contatado pelo meu Duplo, teria sido pertinente perguntar-lhe o seu nome para que
eu pudesse chamá-lo de novo?

Na sua opinião, qual é a resposta?
É evidente, quando um Duplo, qualquer que seja, ou quando alguma coisa chega, do seu lado, é claro, o que é

importante, não é a identidade: são as trocas Vibratórias.
Isso nós sempre lhes dissemos.

Mas o que o leva depois a colocar esta questão, perguntando se você deveria fazê-lo?
É por ter remorso, é isso?

Ou arrependimento?
Mas o que passou, passou.

É para ser refeito, de diferentes modos, no Canal, com as diferentes Estrelas, Anciãos, Arcanjos, com todos os
Seres que estão, agora, realmente, mais próximos de vocês.

Muitos de vocês (como eu havia dito, e como isso foi enunciado) começam a perceber Presenças (ao
anoitecer, ao amanhecer, à noite, na cama), a sentir Vibrações e Presenças ao lado de vocês.

Nem todos dão o seu nome, mas será que vocês pensam em fazer as apresentações, naquele momento?
Mas o mais importante, não é o sentido das convenções, das apresentações, é realmente o impacto Vibratório

que vai ocorrer durante desses Encontros.

***

Pergunta: é verdade que o seu papel como Comandante terminou?

Sim, ele terminou.
A partir do momento em que a Terra foi liberada, nós demos o toque final, se vocês quiserem.

Ou seja (como lhes disse MARIA, e como ela irá repetir a vocês), nós nos aproximamos da sua densidade
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Vibratória, o máximo possível.
O que explica que vocês são cada vez mais numerosos a nos perceber, a trocar, algumas vezes, conosco, a

comunicar-se conosco.
Em todo caso, a Vibrar conosco.

***

Pergunta: até o momento final, vocês continuarão a acompanhar o Autres Dimensions?

Enquanto os meios modernos (eu falo dos seus meios, para vocês, tecnológicos) estiverem presentes, não há
qualquer preocupação.

Mas depois, vocês irão se comunicar diretamente conosco, como vocês o fazem, atualmente, com MARIA,
com MIGUEL, com os outros, quando eles estão no seu Canal, e de maneira cada vez mais direta, eu diria,

cada vez mais convincente e evidente.
Mesmo se, por enquanto, vocês tiverem simplesmente, ou escutado o seu primeiro nome, ou distinguido a

Presença Vibratória, ou, até mesmo, visto a Presença Vibratória.
O efeito da surpresa é tão intenso que, na maioria das vezes, vocês são apreendidos pela Luz que está aí, mas

não há o sentido de uma interrogação, ou de ideia (como agora) de perguntar quem está aí, ou de trocar, que
seja.

A troca se faz no nível Vibratório, mas irá se tornar cada vez mais convincente.
Ou seja, para vocês, não haverá mais a menor interrogação, já que vocês irão trocar como se vocês

estivessem com o seu marido ou com a sua mulher (enfim, quando vocês trocam, bem, é claro, esse é um
exemplo ruim: marido e mulher).

Eu penso que, para encerrar o baile, vocês sabem que há MARIA.
Mas vocês terão também, muito pouco tempo antes, uma intervenção de “isso é apenas uma despedida” (“ce

n'est qu'un au revoir”) do nosso querido ORIONIS, que fará essa viagem Vibratória para vocês.

***

Pergunta: seguindo o preceito de CRISTO: “quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei
entre vocês”, algumas pessoas pensam em se agrupar, por afinidades Vibratórias. Isso não seria mais

motivado pelo medo ou por fuga?

Tudo é possível, mas tudo depende da realidade.
Quando vocês se reúnem em nome de CRISTO, vocês não se reúnem em nome de vocês.

É preciso fazer bem a diferença, justamente, das reuniões e dos agrupamentos para se preservar dos eventos,
para se preservar dos Elementos, de uma reunião porque eles sofrem de solidão, ou de uma reunião que seja

realmente impulsionada em nome de CRISTO: toda diferença está aí.
E, além disso, cada Irmão, cada Irmã, tem uma situação (digamos) diferente em relação a isso.

Portanto, aí, eu não posso dar coisas gerais, nem mesmo globais, porque isso é, realmente, um assunto
estritamente pessoal e individual que vai depender, é claro, dos tipos de impulsos que vocês tiverem.

Mas se vocês procurarem reunir-se, agrupar-se, juntar-se, para se preservar do que quer que seja, vocês nada
compreenderam, obviamente.

E as motivações, ainda uma vez, não são sempre claras para todo mundo.
Mas, efetivamente, como dissemos desde alguns meses, há cada vez mais impulsos a aparecer, não só, às
vezes, para beneficiar-se, efetivamente, da Presença desses Seres que acompanham vocês, ou seja, nós.

Naturalmente que vocês apenas podem esperar entrar na Vibração conosco, do mesmo modo que nós
esperamos entrar em Comunhão com vocês, cada vez mais facilmente: é isso, a multidimensionalidade.

Mas, preste atenção na Clareza dos seus objetivos e das suas intenções, nesse caso.
Evidentemente, há quem tenha obrigações.

As coisas serão diferentes quando os Elementos forem suficientes para limpar tudo isso: aí, os problemas irão
se colocar de maneira diferente.

***

Pergunta: MARIA, em 22 de setembro, especificou que a Terra vivia seu último trimestre. Há fatores que
possam modificar esta data?

Será que a data da morte de um corpo humano está fixada, mesmo quando sabemos que ele vai morrer?



Será que ele vai morrer às treze horas, às treze horas e um, às treze horas e dez, às treze horas e trinta, às
vinte horas da noite?

Nós sabemos da inevitabilidade da Ascensão e da Transição Dimensional, da Humanidade e da Terra.
Isso é um fato.

Nós sabemos que este Renascimento (porque isso não é uma morte, é um Ressurgimento), este
Ressurgimento, este Nascimento, está próximo.

Se vocês quiserem, se tomarmos de um outro jeito: o saco amniótico rompeu, as contrações começaram e
vocês veem isso, todos os dias, sobre a Terra.

Acontecem coisas, cada vez mais, que foram enunciadas e anunciadas, claramente, pelo Apocalipse de São
João, que estão extremamente presentes, sob os seus olhos, atualmente.

Quaisquer que sejam as explicações, reais, que existirem para não importa o que, o mais importante é que os
sinais estão todos aí: os sinais do parto.

Mas será que sabemos que o bebê vai nascer às onze hora, ou às dezessete horas?
Tudo isso, nós tínhamos dito a vocês: isso depende, não mais da Terra (já que ela foi Liberada), isso depende
tampouco de vocês, isso depende unicamente da chegada de Hercólubus, da chegada da Onda Galáctica, dos

Alinhamentos dos Planetas, dos Alinhamentos de algumas Estrelas estabelecidas nos signos.
Isso depende, também, das resistências apresentadas por essas famosas camadas isolantes, de que eu lhes

falei.
A magnetosfera foi desintegrada, já desde 2010.

Agora, é a sua ionosfera que é totalmente atingida: ela está cada vez mais ausente.
E a heliosfera foi cortada, ela já está destroçada, esta heliosfera.

Portanto, a última camada isolante mais próxima é a ionosfera, que corresponde ao seu corpo etéreo.
O que explica que, mesmo sem a Onda da Vida, há cada vez mais pessoas que têm sensações incomuns sob

os pés: é o Éter da Terra que desperta isso, vocês sabem.
Agora, tudo isso está em andamento, mas o parto (ou o último sopro, chamem isso como vocês quiserem, isso
nada muda, porque é uma Ressurreição e uma Translação Dimensional), como vocês querem que digamos a

data?
Tudo o que vocês têm como referência, e tudo o que nós temos como referência, é o momento em que os

Sons do Céu e da Terra serão ouvidos, por toda parte, e de maneira permanente: três dias antes, vocês terão o
Apelo de MARIA, e três dias depois, vocês terão uma série de acontecimentos ligados à estase, aí.

Então, é claro, eu disse (parece-me, há dois ou três anos) que a data que vocês conhecem tanto quanto nós, é
a data de 21 de dezembro de 2012.

Mas eu os lembro de que o avanço do Sistema Solar para o Centro Galáctico, a aproximação e o ‘loop’ que vai
fazer Hercólubus neste Sistema Solar, é uma penetração de Luz que ocorre, é claro, segundo as resistências

encontradas no caminho.
E a progressão é mais ou menos reduzida ou facilitada, até um limiar, que é o limiar de ruptura, que é a estase.

Isso, eu já tinha falado.
Mas se vocês se fixarem em uma data, em ambos os sentidos, vocês arriscam enganar-se.

Por quê?
Porque, se a data ocorrer antes, e se vocês considerarem, vocês, que seria mais tarde, será que vocês

estariam realmente prontos naquele momento?
Por outro lado, se estritamente nada acontecesse (isso não é possível, em vista do que acontece sobre a

Terra), se não houvesse mecanismo de nascimento (o primeiro sopro, ou o último sopro) ocorrendo nesse dia,
e se isso ocorresse no dia seguinte, o que vocês iriam fazer?

 Será que a sua Vida, e o que vocês São, estão fundamentados em uma data ou em um tempo?
Se vocês vivem na Infinita Presença, se o Absoluto É o que vocês São, o que vai fazer uma data nisso?

Já que tudo se desenrola, realmente, agora.
Seria preciso realmente ser um sapo que foi deixado cozinhando na água para não se aperceber de que a

temperatura da água subiu.
E ela mais do que subiu: informem-se.

MIGUEL disse a vocês que havia os meteoritos: há cada vez mais.
Nós lhes falamos, ele e eu, das Linhagens de Predação: elas foram rompidas no dia em que SÉRÉTI veio, no

instante preciso em que ele veio (ndr: intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de 2012) (1).
Tudo isso são mecanismos de sincronia porque isso são referências extremamente precisas.

Agora, a Translação final, a Ascensão, a estase, então, vocês irão me dizer: “mas não vamos esperar dez
anos”.

Não, isso não serão dez anos, nem mesmo um ano, isso está extremamente próximo, como nós dissemos a
vocês a cada vez.

Mas a única maneira de não ser tomado de surpresa é estar Alinhado no Instante Presente e aguardar
Tranquilamente, como todos nós lhes dissemos, os sinais do Céu e da Terra, antes do Apelo de MARIA.

Não podemos dizer melhor.
Agora, se você aguarda isso para saber se você deve saldar isso ou aquilo, isso é um cálculo muito ruim.



O que eu posso dizer também (eu termino nisso): não contem com a Translação Dimensional final do conjunto
da humanidade, e deste Sistema Solar, para viver a sua Transição.

A Transição de vocês, ela se vive ou pela Onda da Vida, ou pelo Manto Azul da Graça, ou pelo Coração
Ascensional, ou pelo Canal Mariano, ou pelos Duplos: mas é assim, a Ascensão.

A partir do momento em que vocês restabelecem a comunicação e a Comunhão (com o CRISTO, com MARIA,
com MIGUEL, conosco, com as Outras Dimensões), vocês são Liberados.

O que pode lhes fazer o dia da Liberação da Terra?
Não aguardem a Liberação da Terra para serem Livres, vocês iriam arriscar ter surpresas, não no nível da não

Liberação, mas no nível das resistências.
Ora, buscar uma data, de maneira tão importante, é uma resistência: é remeter-se a um fenômeno coletivo para
vivê-lo simultaneamente, é relaxar a sua própria Tensão para o Abandono, o que é preciso principalmente não

fazer.
O que é mais importante, para vocês, hoje?

A data do fim deste Sistema Solar e do seu Nascimento, ou o seu próprio Nascimento para vocês?
Se vocês trabalharem em vocês e no seu Nascimento, na sua Ressurreição, nas Vibrações, nos contatos que
vocês estabelecem, nas Comunhões (cada vez mais intensas), se vocês escutarem o que lhes pede a Luz,

mas, em nenhum momento, a menor data pode afetá-los de leve.
Mas a data, ela é agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a compaixão?

Quando vocês são Amor, a questão da Compaixão, do carisma, da fraternidade, absolutamente não se coloca.
Porque, quando vocês despertaram as Coroas Radiantes, quando a Onda da Vida subiu, ou se o Manto Azul

recobriu vocês, ou se as Presenças estiverem aí, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês puseram fim, vocês mesmos, em alguma parte, à sua própria separação, e às

separações múltiplas que existem sobre este mundo.
Portanto, mesmo se vocês apenas viverem por experiência, um estado de Fogo de Coração, um estado de

Êxtase ou de Alegria, é óbvio que vocês estarão na Compaixão.
Mesmo se vocês tiverem, ainda, aspectos pessoais que possam se manifestar, como raivas, emoções, mas

elas são cada vez menos frequentes e a Compaixão torna-se (eu diria) o seu modo de expressão natural.
Não é preciso que a compaixão (assim como a devoção, ou qualquer outra coisa) seja uma disciplina que
resulte de um engajamento, por exemplo, de se dizer: “eu vou fazer o bem porque eu sei que isso é o que

preciso fazer”.
Então, é claro, para os místicos, isso foi um elemento motor.

Mas para a maioria dos Irmãos e das Irmãs, hoje, a Compaixão resulta, diretamente, do seu estado Vibratório.
Isso não é uma atitude mental, isso não é um hábito da personalidade, mas é o que acompanha o seu estado

de Ser.
Portanto, a Compaixão, ela tem que se manifestar naturalmente.
E se ela não se manifestar naturalmente, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o Amor não é vivenciado (se vocês não experimentam esta Compaixão, mas sem atuar
como salvadores).

Quando vocês veem certas cenas, quando vocês ajudam alguém, é preciso que isso se torne, e que isso seja,
totalmente natural, mas não ditado por uma regra moral, ou por um engajamento filosófico, ou mesmo espiritual.
Vocês tiveram muitas, muitas coisas bonitas que lhes foram ditas, e que devem fazê-los diferenciar, cada vez
mais fácil e claramente, o amor enquanto projeção (no nível humano), e o Amor Consciência, o Amor estado

Vibratório, o Fogo do Coração, a Liberação (ndr: ver especialmente sobre esse tema as intervenções de
PHILIPPE DE LYON de 28 de agosto de 2012 (2) e de MA ANANDA MOYI de 1º de outubro de 2012 (3)).

E quando vocês vivem esses estados, essas experiências (mesmo quando isso não está instalado de maneira
definitiva, porque vocês oscilam), naturalmente, vocês se dão conta da diferença, vocês se dão conta dos

instantes em que vocês estão na compaixão, porque é algo que se expressa naturalmente, devido ao estado
da Consciência, devido ao estado das Vibrações, ou da ausência de Vibrações na a-consciência (como disse

BIDI).
Mas é isso que vai lhes permitir (não por decisão ou por escolha) de estar na compaixão: vocês São o Amor,

então vocês São a Compaixão.
Isso não é uma atitude de projeção.

Porque a compaixão projetada aproxima-se, terrivelmente, da noção daquele que se crê superior, enquanto
salvador, para ajudar, em um plano ou em outro, alguém.

É preciso que isso seja natural.
E isso é natural a partir do momento em que vocês tiverem vivenciado uma das Coroas Radiantes.

Mesmo isso não sendo um estado permanente.



Nem todo mundo tem esta Humildade extraordinária da Estrela TERESA (ndr: de LISIEUX) ou da GEMMA (ndr:
GALGANI).

Há muitas personalidades.
Esta personalidade, quando ela desaparece do outro lado (enquanto nós permanecemos no ambiente

terrestre, de uma maneira ou de outra, para a missão que nós temos, nós também, com vocês), é evidente que
permanecem vestígios.

Mas não são vestígios da personalidade, isso é (eu diria) o componente Elementar mais forte em vocês.
Se vocês são uma personalidade do Fogo, há todas as chances de que sob isso, havia uma alma forjada pelo

Fogo, e uma Linhagem do Fogo muito mais intensa do que outros Elementos, ou do que outras Linhagens.
A partir daquele momento, não há mais problema de compaixão ou de não compaixão, de Amor ou de não

Amor, porque isso é a natureza de vocês, é a natureza de Todos nós.
Então, é claro, quando os Elementos interagem com outras Dimensões (como, por exemplo, aí onde nós

estamos), como eu sempre disse a vocês, há um consenso Vibratório.
Que não resulta de um mental, ou de uma ambição pessoal de alguma coisa: é a própria expressão dos

nossos constituintes Elementares que criou esta alquimia.
E isso é uma forma de Compaixão, também.

Isso é uma troca (se pudermos empregar esta frase) onde ambos estão ganhando.
O que geralmente não é o caso na compaixão expressa, de maneira até real, nos atos, mas que vem do

intelecto.

***

Pergunta: o meu ambiente fica por vezes inquieto pelos meus momentos de ausência. O que dizer?

Do ponto de vista deles, eles têm razão.
Então, como eu já disse (em outros setores do que esses momentos de ausência), como vocês querem

compartilhar o que vocês vivem?
Nenhuma palavra, nenhuma explicação pode refletir o que vocês vivem.

Por outro lado, aqueles que não vivem isso vão achá-los cada vez mais estranhos.
Isso é normal, mas isso faz parte, também, desse Choque da Humanidade que acontece não unicamente na

escala da humanidade inteira, mas também nas suas relações, entre aqueles dos Irmãos e das Irmãs que
dormem, e aqueles que estão Despertos.

Então, isso é engraçado, porque aqueles que estão Despertos, eles caem no sono.
Vocês veem, para eles, eles nada compreenderam: como eles estão invertidos, eles estão persuadidos de

que pegar no sono ou estar ausente, é um sinal de doença.
Mas vocês nada podem fazer.

E isso sempre foi dito a vocês: instalar-se neste estado é suficiente para irradiar esta Luz.
Mas lembrem-se de que aqueles que ainda estão adormecidos, ou em contradição violenta com a Luz Vibral, o

que vocês querem que eles façam?
Vocês vão lhe dizer que vocês chegam a fazer isso e várias horas por dia, ou vários momentos por dia: ele vai

vê-los como uma espécie de zumbi.
Para ele, isso é uma doença.

Isso não pode existir, já que ele está instalado na personalidade.
Ninguém pode compreender isso.

Somente vocês que o vivem, realmente, vocês sabem ao que isso corresponde.
Mas enquanto vocês não o viverem, mesmo se vocês souberem ao que isso corresponde, intelectualmente,

isso não concerne a vocês.
Há cada vez mais seres que vivem a descida do Espírito Santo, agora, pela ativação (isso lhes foi dito) do

Canal Mariano, de algum modo, coletivo.
Há cada vez mais seres humanos, mesmo estando adormecidos, que começam a ter os Sons nos ouvidos.
Eles não têm qualquer meio, ainda, até o Anúncio de MARIA, de fazer a ligação com o que eles vivem, como

essas manifestações, novas para eles.
E de fazer a ligação, por exemplo, para aqueles que seguiram tudo o que nós demos, e que se aperceberam

de que quando nós descrevemos os processos Vibratórios, e bem, eles os viviam também, sem jamais ter lido
nada: era a prova, e o sinal, de que era um processo coletivo e Vibratório, e não um processo patológico.

Vocês podem contar tudo o que vocês quiserem.
Aquele que não está pronto para entender, aquele que não quer ver, não verá.

Do mesmo modo que através dos sinais do Céu e dos sinais da Terra (que estão, mas em número incalculável,
sobre a Terra), aquele que não quer ver, não verá.

Isso se denomina o princípio de negação.



Porque, aceitar esses sinais, isso quer dizer o quê?
É aceitar, efetivamente, que vocês irão a um processo particular, do ponto de vista da personalidade.

Mas vocês que Vibram, você sabem que isso não tem qualquer importância, porque vocês são Eternos.
Mas aquele que está persuadido de apenas existir entre o nascimento e a morte, de que não há reencarnação,

de que não existe nada depois, como vocês querem que ele encare, de algum modo, isso?
Não há qualquer meio intelectual para encarar isso.

Portanto, a única solução que encontrou a personalidade, no nível coletivo, para não ter resposta, em algum
lugar, é dizer que isso não é verdadeiro, é negá-lo.

Não há outra solução para a personalidade, e para o cérebro.
A única solução, ela está no Coração.

E, aliás, a estratégia de defesa dessas pessoas que nada vivem, por enquanto, é de se dizer: tudo isso é
psicossomático, e de qualquer modo, não podemos abandonar a cabeça, porque é com a razão que se tem

sucesso na vida.
E eles vão empregar todas as expressões, dizendo a vocês que são pessoas que não têm suficiente força
mental, que são pessoas que estão desenraizadas da Terra, pessoas que estão na nova era, pessoas que

estão no lado evanescente, que não tem qualquer encarnação.
Mas eles não o vivem, o que vocês querem que eles digam mais?

Eles apenas podem negar o que vocês vivem.
E mesmo no mundo espiritual, aqueles que não vivem os mecanismos Vibratórios, o que eles vão dizer a

vocês?
Eles vão lhes dizer, se eles leram os livros, que a Unidade, que o Absoluto, não têm necessidade de

Vibrações.
E eles creem, na cabeça deles, mentalmente, que basta aderir a um conceito para viver o conceito.

Eles se enganam redondamente, mas o que vocês podem fazer sobre isso?
Nada.

Principalmente se forem também seres que seguem um caminho espiritual.
Eles não podem se permitir aderir, mesmo na ideia deles, a esse tipo de processo que vocês vivem.
Vocês apenas aderem ao que vocês vivem porque vocês vivem isso: é um truísmo, mas é a verdade.

Para vocês, é uma prova absoluta, suficiente, e necessária.
Isso é perfeitamente verdadeiro, mas para vocês.

Aquele que não iria viver nada da energia, das Vibrações, ao que vocês querem que eles sejam concernidos?
Isso é impossível.

E nós sempre lhes dissemos que a melhor forma de ter (se vocês quiserem) algo a mostrar, não é querer
mostrar.

É estando, si mesmo, cada vez mais interiorizado, cada vez mais Alinhado, cada vez mais na Alegria, no
Êxtase, nos Samadhi, que vocês irão irradiar esta Luz, porque vocês se tornaram Transparente.

Mas vocês sabem muito bem que se vocês entrarem nas explicações, nas palavras, na necessidade de
explicar, de justificar, vocês se enganam.

E vocês enganam também o outro.
Porque o outro, quaisquer que sejam as palavras que vocês puderem lhe dizer, se ele nada vive do que vocês

vivem, ele não é concernido.
E ele tem razão.

Ele tem total razão, do ponto de vista dele.
As coisas serão diferentes quando as Trombetas forem permanentes, e quando MARIA tiver conversado.

Mas vocês entram nos momentos em que, mesmo ao redor de vocês, a Luz os coloca precisamente (e isso foi
dito não há muito tempo), muito exatamente, frente ao que vocês têm a viver.

MARIA repetiu isso (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (4).
Então, se hoje vocês forem confrontados com resistências dos seus familiares, que lhes dizem: “mas você

está cada vez mais ausente”, isso traduz também um questionamento no Interior de vocês.
Não para querer convencer o outro, ou para demonstrar o que quer que seja, mas para instalar-se, cada vez

mais, no que vocês São.
A Luz, ela, ela é Inteligente.

Vocês não têm qualquer meio de entendimento.
Lembrem-se: nós nos aproximamos de vocês, vocês se aproximam de nós.

Uma realidade desaparece, outra realidade aparece.
Vocês mudam de limiar.

Vocês mudam de estado.
Mas este estado, isso não é nem uma morte, nem um nascimento - chamamos isso de Ressurreição, de

Translação, de Ascensão.
O que existia antes, desaparece.



O que ainda não existia, aparece.
E vocês são introduzidos no Corpo de Estado de Ser, na Nova Terra, ou em outros mecanismos Ascensionais,

desta maneira: alguma coisa aparece, e outras coisas desaparecem.
É exatamente o que vocês irão constatar, cada vez mais.
As coisas irreais vão lhes parecer cada vez mais reais.

E as coisas reais vão lhes parecer cada vez mais irreais (do seu ponto de vista, aí onde vocês estão).
Do mesmo modo que quando a Terra não estava Liberada, havia Irmãos e Irmãs que morriam, e que não

sabiam que eles estavam mortos: eles continuavam a trabalhar, eles continuavam a construir sua casa, eles
continuavam a fazer suas compras de alimentos, na cabeça deles, em alguma parte, nas quimeras deles.

Eles criavam o seu próprio mundo.
E é exatamente isso: quando todos os ensinamentos lhes dizem que vocês criam a sua realidade, isso é

perfeitamente verdadeiro.
Assim como vocês mudam de realidade, os outros não estão prontos para mudar.

Portanto, como vocês saem da sua realidade, é claro, isso leva a colocar questões.
Então, vocês sabem pertinentemente, por viver isso, e por viver essas Passagens de uma à outra, que são eles

que estão dormindo (mesmo se vocês, vocês durmam por eles).
Quando há um Irmão ou uma Irmã que seja bastante cabeça-dura, e que esteja confinado no seu ego, mesmo

se chegarmos a Chamá-lo, mesmo se ele ouvir MARIA, ele dirá que teve uma alucinação, mesmo
reconhecendo, realmente, pela Vibração, a Mãe.

Ele vai dizer: “isso não é verdade, eu sonhei”.
Mas ele terá ouvido, ele estará frente às suas próprias escolhas.

Mas vocês ali nada podem fazer.
É como se vocês quisessem ir de férias para a praia, e que (não vamos dizer o marido) o seu irmão ou a sua

irmã lhe diz: “não, eu quero ir para a montanha”.
Ele jamais viu o mar, ele não quer ouvir falar.

O que vocês fazem?
Cada um é Livre, lembrem-se.

A Liberação significa restabelecer (nós sempre lhes dissemos isso) a comunicação com os nossos Planos, a
fim de não mais estar separado, dividido, e desligado.

Mas aquele que não deseja esta comunicação, que deseja permanecer confinado na sua pequena pessoa, e
nos seus pequenos sonhos, em suas pequenas ilusões, e em seus pequenos objetivos, ele é Livre, não?

Então, ser-lhe-á feito segundo a sua Liberdade, e segundo as suas escolhas.
Não podemos forçar ninguém a ser Livre.

Mas podemos mostrar-lhe, e lembrá-lo de que ele é um Ser Livre.

***

Pergunta: se vivemos esses fenômenos, mas não os nossos familiares, o que fazer?

Sinceramente, o que você quer fazer?
Agora, o caso vai ocorrer cada vez mais, nas famílias, nos grupos: há aqueles que não podem mais trabalhar,

que passam o tempo como profundamente retardados, com um sorriso pasmado, em um canto.
O que podemos fazer sobre isso?

Cada um tem a sua realidade.
E os objetivos não são os mesmos.
Vocês o veem cada vez mais, hoje.

Há os que vão, certamente e com toda consciência, para uma 3D Unificada, e outros, certamente, que já são
Absolutos.

E outros que têm necessidade de reencontrar a sua Família Estelar.
Todos vocês estão Liberados, mas todos vocês tem uma Destinação diferente.

Então, é claro, na etapa de sobreposição (que existe já desde o início do tempo, mas que se reforçou desde a
Liberação da Terra, e o aparecimento da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça), cada vez mais, nas famílias,

nas amizades, vocês veem claramente, mesmo em meio aos casais, as pessoas, os Irmãos, as Irmãs, que
absolutamente não têm o mesmo objetivo de vida, aqui, por enquanto, mas também, não têm a mesma

Destinação.
Nada podemos fazer: isso faz parte da Liberdade de cada um.

Então, efetivamente, em certos casos, isso pode causar problema.
Mas, é claro, isso cria dissonâncias, isso cria dificuldades (de relacionamento, de comunicação, de

compreensão mesmo), mas isso é por toda parte sobre a Terra, atualmente, pelo mundo inteiro.
A mudança necessita de uma grande energia.



Ela necessita de um momento de força ou de Abandono (isso é a mesma coisa, em última análise) importante.
Isso, em uma pessoa.

Mas vocês têm o mesmo tipo de coisa nas pessoas que vivem próximas, ou em conjunto (ligação de amizade,
profissional, afetiva), onde vocês constatam que, de qualquer maneira, os seus filhos, os seus pais, não têm o

mesmo temperamento, não têm necessariamente as mesmas crenças.
O que vocês querem fazer?

Ou vocês suportam, ou aquele que nada vive fica com raiva, ou aquele que vive alguma coisa fica irritado.
Mas, aí também, é diferente para cada um.

A Inteligência da Luz pode decidir que vocês devem manter esta situação, porque o outro, graças a ser incitado
por aquele que está em Êxtase, no seu canto, vai talvez se abrir.

Mas aquele que está aberto, ele não pode se fechar, isso é impossível.
Portanto, se há um que deve mudar (não porque queremos que ele mude), é bem aquele que está fechado.

Mas vocês nada podem fazer para ele se abrir: a decisão vem dele.
Mas, talvez, graças a ser confrontado com pessoas em Êxtase ou em Paz, isso vai fazê-lo, não refletir, mas se

colocar, talvez, perguntas certas.
Para outros, há realmente incompatibilidade total.

No entanto, pode ali haver, entre esses seres, um amor, mas onde se situa o amor, quando ali tem um que
Vibra e o outro que não Vibra?

Será que isso é um amor, como dizia TERESA, projetado? (ndr: sua intervenção de 15 de outubro de 2012)
(5).

Ou será que é o Amor Vibral?
O Amor Vibral é a Vibração do Coração.

Vocês já conseguiram sentir esta Vibração do Coração com um Irmão ou uma Irmã encarnada que esteja na
materialidade a mais total, ou em uma negação total de tudo o que é espiritual?

Isso é impossível.
Ao passo que vocês sabem muito bem que vocês podem estabelecer Comunhões de Irmãos para Irmãs que

vivem as mesmas coisas, sem qualquer dificuldade.
Cabe a vocês tirar as conclusões.

***

Pergunta: experiências Vibratórias, que me confirmavam os processos de abertura, diminuíram, levando-
me a duvidar. O que acontece?

Isso faz parte de um ioiô normal.
Viver uma experiência ou um estado de abertura, não é estar estabilizado e aberto permanentemente: o que

você diz, é a prova.
Isso é tudo.

Nada mais há a fazer senão observar isso.
E saber, já, que você não é nem o que está aberto, nem o que está fechado.

Que tanto um como o outro são jogos, são ilusões, etapas, quimeras (chame-os de como você quiser).
Não é preciso se identificar ao que se abre, não é preciso se identificar ao que se fecha.

Isso é muito simples: você se coloca fora, como diria BIDI, do observador.
Você não É o que vive a abertura.

Você não É o que vive o fechamento.
Você É alguém que observa isso, não?

Portanto, assim que você compreender isso, você sai desta dualidade, você sai desses estados de
experiência, você se estabiliza em outra coisa.

É aí onde intervém o Abandono do Si.
É preciso lembrar-se de que a pessoa, o ego encarnado, sempre deseja se apropriar do que é vivenciado.

Mas se, você, você observar o que é vivenciado, você conclui que o que foi vivenciado um dia (que era
perfeito), e num outro dia (que era um fechamento, como você diz), não dizem respeito a você, já que você

está sempre aí para observá-lo: cabe a você mudar o olhar.
É isso, não estar implicado em uma experiência, agradável como desagradável.
Todo o problema, como dizia BIDI, é a sua identificação ao que é vivenciado.

Isso era importante (nós sempre dissemos isso) em relação às Vibrações que deviam se instalar em zonas
específicas desse Templo (ou desse saco, como diria BIDI).

É a mesma coisa: um saco é algo que contém.
Um Templo é algo que contém.



O que é Sagrado não é nem o saco, nem o Templo, é o que está dentro.
Quem está dentro, além de você?

Enquanto vocês estiverem identificados às experiências (no entanto, necessárias) que vocês vivenciaram,
vocês não estão Livres, tampouco, em parte alguma.

A Liberdade (e isso foi expresso em diferentes ocasiões) está nos momentos privilegiados em que vocês têm
Comunhões, com um Irmão ou uma Irmã, conosco, no Canal Mariano, quando a Onda da Vida sobe, quando o

Coração Ascensional se revela.
Porque, aí, vocês chegam a distanciar-se, sem o desejar, de toda pessoa.

Portanto, isso não é mais uma experiência: naquele momento, o observador se dissolve.

***

Pergunta: o que fazer para compartilhar o que vivemos?

Você nada pode fazer.
É por isso que eu sempre disse: evitem falar.

A Luz é perigosa para a Sombra, para aquele que recusa ver a Luz porque ela ilumina o que não quer se ver
iluminado, por ignorância, por medo, por subserviência.

 Eu disse a vocês que, mesmo com o Anúncio de MARIA, mesmo com o Retorno da Luz e da estase, há uma
grande parte da humanidade que será Liberada (porque a comunicação, a Comunhão, a conexão será

restabelecida), mas que não deseja esta Liberdade.
Porque foram tantas as camadas isolantes colocadas, através das suas encarnações, tantas estruturas de

confinamento, de medo, mas que você não pode removê-las assim.
Mesmo a Luz não pode isso, senão o que teríamos feito?

Será que vocês acreditam que nós teríamos aguardado Ciclos específicos para Liberar a Terra?
Não, há leis, no confinamento, e enquanto vocês se submeterem, vocês mesmos, às leis do confinamento,

nada podemos fazer.
Nem vocês, nem a Luz, nem a Terra.

Mesmo o fim do mundo nada pode para eles, e, no entanto, eles serão Liberados.
Isso faz parte do Futuro Vibratório, é isso que nós explicamos durante as nossas últimas conversas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e vivam o que vocês têm
que viver.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até logo.

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

1 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (28.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (01.10.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html 
*

4 – MARIA (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html 

*

5 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646

15 de outubro de 2012
(Publicado em 16 de outubro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html
http://api.ning.com/files/Yl4armbLLWrS95-bFx3Xe*JWLkcwsj0jUzXLbF5yY1Q8LqCrhubuqZWtL6enZZkho5G91W5sIFFcy5NWTmLTXbe11kUIA4r9/000Omraam15.10.2012a.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html


- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

“Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3

 ~ O EFÊMERO E A ETERNIDADE ~

Eu sou TERESA.
Irmãs e Irmãos em encarnação, aqui e em outros lugares, permitam-me, inicialmente, estabelecer a minha

Presença, no seu canal, a fim de viver um momento de Comunhão previamente ao que eu tenho para dizer a
vocês, enquanto Estrela, esta noite.

Eu os convido então para vivermos, juntos, este Espaço.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou exprimir, entre vocês (além da minha Presença e pelas minhas palavras), inscreve-se em uma
sequência lógica do que eu já pude lhes dizer, e também nas palavras que eu tive quando que eu percorria esta

Terra, enquanto criança e garota.
Isso se refere, é claro, à Humildade, à Simplicidade e à Profundez.

TERESA de LISIEUX - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-QWNdvxRB-DQ/UvHRdfOijGI/AAAAAAAAEG4/4zTzRAKhEBA/s1600/000+Teresa+-+15.10.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3


Isso se refere, sobretudo, a essa passagem do Efêmero da vida (aqui, sobre esta Terra) à Vida Eterna: o que é
possível de realizar, enquanto sendo Efêmero neste corpo.

Eu vou, falando da minha experiência, colocar de novo isso, no final das minhas palavras, no contexto
específico que vocês vivem hoje sobre a Terra.

Passar do Efêmero ao Eterno é, certamente, o seu objetivo, se vocês aí estiverem, o seu objetivo, se vocês
me lerem e se vocês me ouvirem.

Todos nós sabemos, quando nós nascemos sobre esta Terra (sejam quais forem as nossas crenças, sejam
quais forem as nossas experiências, seja qual for o nosso meio, o nosso país, a nossa cultura), que esta vida

onde nós nascemos termina um dia.
Todos nós sabemos que nós nascemos neste Efêmero.

Naturalmente, algumas Irmãs, alguns Irmãos se contentam e vivem a sua vida sem se perguntarem sobre
qualquer Luz.

E esta vida, aliás, pode ser tão harmoniosa, se não mais plena, até mesmo, do que aquela que alguns Seres
tendendo ao Eterno.

***

Mas todos, sem exceção, independentemente das nossas crenças e das nossas experiências, nós
levantamos, em nós, esta pergunta, um dia ou outro.

Esta pergunta, eu levantei e eu a vivenciei muito jovem.
Alguns vivenciam este questionamento, por vezes com ansiedade, perguntando-se o que pode existir do outro

lado do véu.
Evidentemente, muitos Irmãos e Irmãs, por muitos anos, sobre esta Terra, transmitiram a vocês a experiência

deles deste ‘além do véu’.
Eles saíram do corpo e eles acederam a algo que parecia infinitamente mais vivo, infinitamente mais Vibrante e,

sobretudo, preenchido de um Amor que nenhum corpo pode conhecer.
 É claro que ler esses testemunhos, assim como escutar as minhas palavras, jamais irá substituir a sua própria

experiência, a sua própria vivência.
As minhas palavras destinam-se simplesmente a chamar sua atenção para a Profundez, para a Humildade e

para a Simplicidade, onde vocês estiverem.
Foi dito que existem muitas Moradas na Casa do Pai.

 Que existem várias Dimensões e vários Universos, muitas formas de vida.
Que a consciência é complexa e que nós, sobre esta Terra, quando nós nascemos, nós não sabemos o que

nós fomos antes e nós não sabemos, tampouco, o que nós seremos depois.
Nós não podemos nos fiar, até o momento em que nós fizermos a experiência, em escritos, em histórias, em

experiências, e ali aderir, acreditando ou não.
Além da crença, o que eu tive a oportunidade de viver, muito jovem, é que a partir do momento em que esta

pergunta foi suscitada em mim, eu me inclinei (de forma espontânea, pelo meu meio ambiente) para a vida de
CRISTO, para a vida de MARIA, tal como nos contam os Evangelhos, sem me perguntar sobre a sua

veracidade.

***

Nesses questionamentos de menina e de garota, a um dado momento, o que eu chamo de Fé e de
Simplicidade da Humildade, fez com que eu descobrisse a realidade desta Eternidade.

Não como um objetivo, mesmo se efetivamente eu pude dizer, muito cedo, que “eu passaria o meu Céu
fazendo o Bem sobre a Terra”.

Além disso, o que eu vivenciei desencadeou em mim, muito jovem (além de todos os encontros como vocês
vivem hoje), o sentimento extremamente profundo de que havia apenas uma única solução para esta vida na
qual nós aparecemos um dia e para a qual, um dia, nós iremos dizer adeus, de maneira definitiva: isso era,

efetivamente, de eu pender para o Amor.
Pender para o que nós nomeamos um Salvador, não tanto como alguém que ia me salvar, mas, bem mais,

como um modelo de um caminho a seguir, de uma imitação, a fim de se aproximar do que foi prometido como
o Reino dos Céus.

Foi um clique que ocorreu em mim, e esse clique alegrou a minha alma.
Eu expressei isso com palavras de criança, mas este regozijo prosseguiu ao longo da minha vida.

Sejam quais forem os sofrimentos da minha doença, seja qual for, até mesmo, a dureza do que eu pude viver
no Carmelo, jamais se afastou de mim esta certeza, que não era uma crença, mas que era o resultado da Fé e

da Humildade.
Confiante no meu Amor e crente do que eu Era neste Efêmero de corpo que eu vivia, eu encontrei ali um júbilo,

eu encontrei ali uma facilidade, independentemente do que chegava ao meu corpo (que talvez vocês saibam
disso), independentemente desta doença e desta languidez que me enfraqueciam.

Em nenhum momento, com o sofrimento deste corpo, com as vexações vivenciadas, o sentimento de faltar
alguma coisa apareceu na minha vida.



***

O que eu realizei, cada um pode realizar, além dos títulos e funções que me foram conferidos pelas
autoridades temporais.

Cada um de vocês tem a mesma capacidade, eu já expliquei isso.
Para isso, é preciso tornar-se de novo com uma Criança, tornar-se de novo Humilde e Simples, considerar-se
ignorante e considerar, como uma verdade essencial, que todo o conhecimento que vocês poderiam ter deste
mundo onde nós somos encarnados, não poderia lhes dar qualquer representação ou qualquer imagem do que

é chamado de Além ou de esferas eternas.
E daí nascem as crenças, daí nascem as faltas, o sentimento de ser incompleto.

Daí nascem todas as buscas e todas as procuras que vão levar a maioria dos Irmãos e das Irmãs a
experimentar adesões, sejam elas quais forem, a fim de procurar, no mundo, causas, sentidos, significados e

explicações.
O Caminho da Infância e da Humildade é exatamente o contrário.

É não procurar qualquer sentido, qualquer significado, qualquer justificativa.
É instalar-se bem além do Efêmero, enquanto estando em um corpo Efêmero.

Instalar-se na sua própria Eternidade.
E todos nós temos a mesma Eternidade.

E todos nós temos a sensação de que nós precisamos procurar e encontrar alguma coisa.
Isso me parecia extremamente difícil.

Mesmo os ensinamentos da Igreja (além dos Evangelhos), pareciam-me árduos, pareciam-me complicados.
Então, eu decidi, muito jovem, fazer o mais Simples.

E foi justamente esta decisão de fazer o mais Simples, na Humildade mais total, no fato de não ser Nada, que
me apareceu a Verdade indizível.

Isso ocorreu muito jovem, antes mesmo que se manifestassem os primeiros sinais de MARIA ou o meu
primeiro (o que, agora, eu posso assim denominar) Êxtase, mesmo se, naquela idade, eu não podia

compreendê-lo (em frente de um elemento religioso, entretanto, em uma catedral).

***

Mas, além disso, hoje vocês têm uma oportunidade incrível: é que nós estamos ao lado de vocês, nós estamos
muito mais próximos de vocês do que eu mesma pude viver com CRISTO ou com MARIA.

É este clique que muda tudo, e, este clique, há apenas vocês para obtê-lo.
Mas, para isso, é preciso realmente se tornar Humilde.

 Tornar-se Humilde e Simples é, sobretudo, ter confiança no que eu denominei a Divina Providência, ter
confiança na Graça, para instalar-se na Graça.

Vocês não podem reivindicar a Graça, estar instalados na Graça e na Paz e, ao mesmo tempo, combater seja o
que for ou quem for.

Há apenas a Humildade e a Simplicidade que permitem superar, eu diria, este antagonismo permanente, este
sofrimento presente na vida encarnada, que todos nós conhecemos, a um dado momento ou outro.

Enquanto vocês acreditarem que vocês podem, vocês mesmos, sair das dificuldades da vida (o que é muito
louvável para o Efêmero), vocês irão fracassar, um dia ou outro, pelo encontro do seu próprio fim e pelo

encontro de obstáculos inerentes a qualquer luta, a tudo o que vocês podem construir pelo seu próprio esforço,
ou mesmo pelo seu coração.

Ao passo que, quando vocês optarem, realmente, por deixar a Graça se expressar, em vocês, vocês nada
mais decidem: o que significa que vocês nada mais façam, mas, definitivamente, vocês aceitam não ser Nada,

entrar nesta famosa Pequenez de que eu falei.
E é justamente nesta Pequenez que se descobre o Todo e o Amor de CRISTO, o Amor do Príncipe Solar e,

sobretudo, a Eternidade.
A Eternidade não se encontra fugindo do Efêmero.

A Eternidade não pode ser encontrada negando a vida, mesmo nas condições de sofrimento ou de dificuldade
que todos vocês podem conhecer, que todos nós conhecemos.

É o momento, justamente, em que vocês cessam de resistir, o momento em que vocês compreendem que há
coisas muito mais amplas do que este corpo que vocês habitam, do que esta vida que os percorrem, que

revelam, a vocês, a Luz e o Amor.
CRISTO foi o meu modelo.

Ele representa um arquétipo, uma meta, um objetivo, não como aquele que virá tomar a minha alma e evitar
qualquer sofrimento, mas, bem mais, esse princípio de Luz, esse princípio que vocês nomeariam, hoje, a

Fonte ou o Absoluto, e que permite desaparecer para tornar-se isso.
Então, é claro, naquela época, nós falávamos de Desposar CRISTO.

Hoje, vocês têm os Duplos, os Encontros que vocês realizam conosco.
Deem-se conta (eu tive a chance de dizer isso a vocês, eu repito esta noite): eu vivenciei um único Encontro



com MARIA.
Vocês vivem isso todos os dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos.

Vocês têm a oportunidade de perceber e de sentir o que os rodeia, o que está ao redor de vocês, ou seja,
Nós, do Além, que estamos aí.

***

Então, é claro, no nível do Efêmero, sempre existe, neste corpo e nesta vida que nós levamos sobre a Terra,
uma necessidade de saber, e esta necessidade de saber irá permanecer sempre infinita, pois, esta

necessidade de saber, é sem fim: é uma busca que jamais cessa.
Ao passo que, na Pequenez, na Humildade, na Simplicidade, no Caminho da Infância, tudo se torna Luminoso,

tudo se torna Transparente.
Vocês permanecem neste corpo e, no entanto, vocês já estão no Céu, no Paraíso, e isso é suficiente para

fazer desaparecer todas as angústias.
Isso é suficiente para fazer desaparecer todos os sofrimentos, aqueles que estão, justamente, ligados ao que

é Efêmero.
O sofrimento apenas vem do Efêmero, apenas vem do desaparecimento, apenas vem da falta e da perda, que
todos nós conhecemos, quer seja de um dos nossos pais, de um dos nossos filhos, de uma pessoa próxima

ou de uma situação.
Pois a falta nos põe frente à nossa própria fragilidade, ao nosso próprio estado de incompleto e de insuficiente.

 Então, se agora vocês aceitarem, não se submeter seja ao que for, mas aceitarem que as leis deste mundo,
onde colocamos os nossos passos, nada têm a ver com as leis da Eternidade (pois se as leis fossem as

mesmas, não haveria Efêmero), o Efêmero irá se tornar Eternidade, imediatamente.
É evidente que as leis deste mundo não são as leis da Verdadeira Vida, do mundo do Além, como eu dizia.
“Fazer o Céu na Terra” não é unicamente trabalhar no sentido do que foi prescrito por uma religião, ou ditado

pelo princípio de Amor: é, muito mais, aceitar a evidência.
É esta aceitação que é mais difícil, pois a Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, parecem privá-
los, em um primeiro momento, dos seus meios de ação e das suas possibilidades de vida, justamente, sobre

este mundo.

***

Mas, ainda uma vez, como muitas Irmãs lhes disseram: qual é a sua prioridade?
Será que a sua prioridade é fazer persistir o Efêmero, nas condições mais apropriadas, mais fáceis, evitando

ou fugindo das tristezas e das alegrias deste mundo?
Ou será que é, em meio ainda a este corpo e a esta vida, neste corpo que vocês habitam, ver que há algo na

Profundez que está aí e que sempre esteve aí?
É a revelação desta Presença Eterna que confere a Alegria, a Paz, e que principalmente lhes permite viver a

vida que vocês têm que viver, sem se questionar.
Porque vocês sabem, justamente, naquele momento, que vocês são Eternos, e que o que afeta o Efêmero não

pode de maneira alguma afetar o que vocês São, na Eternidade, no Reino dos Céus.
Isso os tira de um grande peso porque, até o momento em que nós lutarmos para levarmos a nossa vida a bom
termo, até o momento em que nós considerarmos que a vida é uma luta e um sofrimento (o que é, na verdade,

muitas vezes o caso), bem, não há lugar para a felicidade.
A felicidade não é deste mundo, mas, certamente, ela existe na Profundez de vocês.

***

Todos nós somos Eternos, e a Eternidade nada tem a ver com o Efêmero.
Eu compreendi (embora naquela época eu não tenha podido expressar em palavras, como eu estou fazendo
hoje) que a partir do momento em que nós nos entregamos à Luz, a partir do momento em que nós aceitamos

que nós estritamente Nada somos, neste corpo, então se revela a Verdade.
A Verdade não é a crença em um deus, a crença em uma igreja ou em outra coisa.

A Verdade é, justamente, a sua Eternidade, e ela pode transparecer pela Transparência, pela Humildade, pela
Simplicidade, pelo Caminho da Infância, nesta vida, e de maneira instantânea.

Ainda mais que, nesses tempos que vocês vivem, vocês realmente têm a possibilidade (através das nossas
Comunhões, dos nossos Contatos) de perceberem que existe algo muito mais leve, muito mais alegre e

profundamente diferente do que vocês talvez conheceram nas alegrias e nos sofrimentos de qualquer Irmão e
Irmã que está em encarnação.

A Liberação, ela está aí.
Isso não significa escapar deste mundo, mesmo ele vivendo uma transformação importante.

Isso não significa fugir de qualquer responsabilidade.
Mas é, sim, aceitar que a Graça ou a Divina Providência possa guiar os nossos passos de maneira muito mais

segura, muito mais eficaz.



E assim que isso for realizado, então, como por milagre (e isso é um), o sofrimento desaparece
instantaneamente.

Vocês não reagem mais às emoções.
Vocês não reagem mais ao que lhes parece injusto, mas vocês colocam a sua confiança total no que vocês

São, além da aparência.

***

Então, é claro, hoje as palavras são um pouco diferentes: vocês falam da Maya, vocês falam da ilusão, vocês
falam de chakras, mas sabendo que existe, em cada um de nós, quando estamos sobre a Terra, um lugar que
está no centro do Coração, onde se encontram todas as respostas, onde se encontram todas as evidências.

Mas, para isso, é preciso aceitar esta Humildade e esta Simplicidade.
Ou seja, aceitar que, seja o que for que vocês compreendem deste mundo onde vocês estão (mesmo não

conhecendo as engrenagens mais sutis, mesmo na mecânica da alma), com os conhecimentos que
efetivamente lhes são dados, de maneira muito mais intensa, muito mais importante do que na minha época,

quando eu estive encarnada sobre esta Terra, será que isso os satisfaz?
Será que o fato de conhecer tudo o que vocês conhecem leva-os a encontrar a Liberdade e a Liberação?

De modo algum.
Pelo contrário, isso acentua, eu diria, a sensação de buscar algo, de procurar alguma coisa e, até mesmo, a

sensação de falta.
Em um primeiro momento, efetivamente, qualquer procura de sentido vai levá-los a explorar os conhecimentos

que lhes são acessíveis.
Mas todos os conhecimentos que vocês puderem empregar, na vida de vocês, não irão lhes dar qualquer

elemento sobre o que é a pós-vida, sobre o que é o além.
Reflitam dois segundos: será que o fato de conhecer tal meio de conhecimento, será que o fato de conhecer a

astrologia, será que o fato de conhecer tal arte divinatória, deixa vocês feliz?
Isso lhes garante, isso lhes dá, durante algum tempo, a sensação de comandar a sua vida, de comandar o seu

destino.
Mas será que isso lhes dá informação sobre o além?

Será que isso lhes dá informação sobre a Eternidade?
Não.

Todos esses conhecimentos apenas estão relacionados com este mundo.
Então, é claro, existe, através do simbolismo, uma capacidade da mente humana para tentar se conectar com

as coisas e para crer que, porque foi dito que “o que está em cima é como o que está embaixo”, se vocês
conhecerem o que está embaixo, vocês irão conhecer o que está em cima.

Isso é totalmente falso.
É, justamente, apenas abandonando qualquer pretensão de conhecimento, é, justamente, tornando-se como
uma criança (ou seja, instalando-se no Aqui e Agora, nesse famoso ‘instante presente’ que não depende de

qualquer circunstância, de qualquer conhecimento e, sobretudo, de qualquer anterioridade) que vocês
encontram a Paz e a Liberdade.

***

Como lhes disseram as minhas Irmãs Estrelas: a Morada da Paz Suprema não depende de qualquer
circunstância, de qualquer conhecimento.

Não existe qualquer elemento favorecedor, exceto, justamente, tornar-se de novo como uma criança,
“permanecer Tranquilo”, admitir que nós Nada somos quando nós estamos neste Efêmero, e que, no entanto,

nós somos Eternos.
Então, se esta Eternidade não está inscrita no Efêmero, onde ela está?

Ela está no Amor.
Mas não no amor como nós gostaríamos.

Ela não está em um amor ideal que nós buscamos, mesmo em CRISTO.
Mas ela está, realmente, neste Abandono total de tudo o que faz, justamente, a vida da nossa personalidade, da

nossa encarnação.
Mas é preciso não confundir uma renúncia com uma deserção.

Renunciar à pessoa não significa desertar a pessoa, isso não significa suicidar-se, ou recusar a vida.
Mesmo se as circunstâncias da minha época me levaram a querer entrar, muito jovem, no Carmelo, isso foi
para me aproximar de CRISTO: não foi para fugir da vida, mas, sim, para me aproximar do que eu poderia

nomear, hoje, o meu ideal.
Hoje, vocês têm uma oportunidade inesperada: é que os seus contatos e os seus estados de consciência

levam-nos a viver coisas diferentes e lhes dão, em algum lugar, uma maior clareza.
Mas esta clareza nada fará se vocês não aceitarem tornar-se de novo humilde, ou seja, renunciar, real e

concretamente, a tudo o que vocês acreditam manter.



Pois, quando nós somos Efêmeros, nós nada mantemos, ou, então, nós o mantemos apenas durante o tempo
da nossa vida.

Tudo o que nós mantemos desaparece na nossa morte e, disso, vocês sabem.
Vocês nada levam.

Nós nada levamos, quando nós morremos.
Nós levamos somente o que nós Somos, e o que nós Somos nada tem a ver com o Efêmero que nós vivemos,

mesmo se nós ali estivermos inscritos.

***

As circunstâncias deste mundo atual (vocês sabem, MARIA disse a vocês) atingem uma marca terminal.
Mas esse terminal é apenas um Renascimento, esse terminal é apenas a Promessa, a Promessa do Amor

Eterno de encontrar a nossa Natureza Eterna.
Então, se em vocês o medo se manifestar, quem é que tem medo?

É o Efêmero que sempre terá medo.
O Eterno não pode ter medo, já que ele se encontra em si mesmo.

Na Humildade, não pode existir medo.
O medo é a representação e a manifestação do apego, a si mesmo, em meio à pessoa, do apego às nossas

próprias ilusões Efêmeras.
Então, nós construímos coisas que vão nos permitir sermos confrontados com os nossos próprios medos.

Mas os nossos medos não são próprios de nós.
Eles apenas reproduzem, justamente, a perda deste saber do que nós Somos, antes, e do que nós Somos,

depois desta vida.
Então, é claro, eu sei que há meios de encontrar, hoje, o que nós chamamos de vidas passadas,

eventualmente, de se projetar no futuro.
Mas conhecer tudo isso não vai ser de qualquer ajuda.

Seja quem for que vocês tenham sido, seja o que for que vocês esperem no futuro, a Eternidade não está
inscrita no futuro desta Terra, tal como acontece atualmente.

É, efetivamente, sedutor crer que há uma continuidade em algum lugar.
O Efêmero sempre irá acreditar nisso.

Ele sempre vai acreditar que este Efêmero poderá prosseguir sozinho e se manter sozinho.
E, no entanto, todos nós sabemos que isso é estritamente impossível, já que o nosso Efêmero está limitado

pelo nascimento e a morte.
Ser liberado de todo o peso e de todo o medo é uma prova de grande Humildade, e não de coragem.

***

A Humildade significa simplesmente aceitar este Efêmero, em todos os seus componentes: os seres que nós
amamos, eles vão desaparecer um dia, ou nós iremos desaparecer, e, então, haverá sofrimento porque nós

desaparecemos ou eles desapareceram.
Este sofrimento afeta apenas o Efêmero.

Ele não está inscrito na Eternidade.
A Eternidade, vocês sabem, é uma Paz, uma Alegria, um Êxtase, onde não pode existir o mínimo medo.

O medo é apenas a secreção, como lhes disse um interveniente, uma química, do seu cérebro (ndr: BIDI).
O Coração não conhece o medo, pois o Coração é Eterno.

Somente o Efêmero conhece o medo.
E o Efêmero tem necessidade de segurança.

Então, ele procura se conhecer, ele procura conhecer as leis deste mundo.
Mas nenhuma lei deste mundo vai lhes dar acesso às leis da Verdadeira Vida, além deste mundo.

A Humildade, por outro lado, coloca-os, de imediato, neste estado de satisfação total.
Eu sei que alguns Anciãos lhes falaram disso, através do Tudo e do Nada.

Eu digo a mesma coisa, em outras palavras, mas isso exprime a mesma Verdade.
É preciso não ser Nada, para ser Tudo.
E ser Nada, não é a negação da vida.

Ser Nada significa realmente tomar consciência de tudo o que é Efêmero, no mundo onde vocês estão.
Quer seja, ainda uma vez, até mesmo, um amor perfeito, ele irá acabar, necessariamente, um dia ou outro, pela

morte de um ou do outro.
E então, naquele momento, aparece a privação e o sofrimento.

***



O Coração jamais irá fazê-los conhecer a privação e o sofrimento, pois o Coração é suficiente em si mesmo.
É aí onde se encontra a Eternidade.

E o que cinge o Coração, o que ali guia, eu diria, é a Humildade e a Simplicidade.
Ou seja, a capacidade, de algum modo, para ver-se pelo que se é, neste corpo Efêmero: ou seja, algo que

apenas passa.
Enquanto que o Amor, ele, jamais passa.

Esta aceitação não é simplesmente um ato de fé ou um ato de crença.
É bem o que permite, realmente, a Liberação.

É bem, realmente, o que permite, hoje, o que vocês nomeiam, não somente o Pai ou A FONTE, mas este
estado de Felicidade total.

O simples fato de vivê-lo uma vez é suficiente para quebrar todos os muros e todas as barreiras, todos os
medos que foram colocados pela própria pessoa, pelo próprio Efêmero deste mundo.

Então, se vocês quiserem estar na Alegria, se vocês quiserem estar na Paz permanente, se vocês quiserem
realmente Comungar conosco, instalem-se nesta Paz, instalem-se na Humildade, instalem-se no que muitas

Irmãs e Irmãos orientais chamaram de Desapego, chamaram de fim da Ilusão, de Liberação.
Mais uma vez, não é uma prática que vai levá-los a isso.

Simplesmente, é apenas a convicção profunda de que só a Humildade e a Simplicidade vão levá-los ao que
vocês São, realmente.

Aceitar isso (pelas circunstâncias específicas que vocês vivem) irá fazê-los encontrar, instantaneamente, o
Duplo, irá fazê-los encontrar, instantaneamente, MARIA e MIGUEL (se isso já não tiver ocorrido), e, sobretudo,

irá instalá-los, de maneira definitiva, fora de todo o medo.
Porque, naquele momento, vocês alcançam a Eternidade, e o Efêmero não pode mais lutar, não pode mais

resistir, esperando, ele, aproximar-se desta Eternidade.

***

Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.
A Humildade os leva a isso.

É desfazer-se de todos os conhecimentos supérfluos.
É manter apenas o essencial.

E o essencial é o Amor.
Mas não o amor como vocês concebem, como vocês vivem, mesmo sendo preciso vivê-lo com os seus pais,

com os seus filhos, com os seres que lhes são caros.
Mas, muito mais, este Amor além de qualquer ideal, este Amor Vibral (como dizem alguns Anciãos).

A Humildade é a maior das chaves porque esta chave lhes permite, instantaneamente (e principalmente nas
circunstâncias específicas que vocês vivem), instalar-se na sua Eternidade (seja o que for que se torne este
Efêmero), e de não mais serem afetados pelo que se refere ao Efêmero, ou seja, os medos, as dúvidas, as

resistências.
Como lhes diria um dos intervenientes (ndr: BIDI), isso é um ponto de vista, mas não um ponto de vista da
cabeça, é um ponto de vista daí onde vocês se colocam, que se deixa ver as coisas, e viver as coisas, de

maneira totalmente diferente: ou no medo, ou no Amor.
Outras Irmãs Estrelas lhes disseram que, em última análise, tudo se resumia no medo e no Amor: isso é

efetivamente verdadeiro.
É ou o medo, ou o Amor.
E não pode ser os dois.

Então, quando o Amor está aí (não aquele que vocês creem, não aquele que vocês projetam), mas quando ele
está aí, realmente, vocês sabem disso no seu Coração, não como uma crença.

Mesmo não tendo as palavras para exprimir todos esses sentimentos que hoje vocês têm mais chance de
expressar, a partir do momento em que eu vivenciei isso, nunca mais a mínima dúvida pôde se apresentar a

mim, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar de alguns aborrecimentos vivenciados.
Isso não tinha mais qualquer espécie de importância porque eu tinha o essencial e, para ter o essencial, foi

preciso deixar todo o supérfluo, foi preciso renunciar a todo esse supérfluo.
Não para não vê-lo, mas para compreender o alcance do que significa esta palavra - Efêmero -, e esta palavra -

Eternidade.
Quando vocês compreenderem o alcance dessas duas palavras, vocês já deram um grande passo para a sua

própria Humildade.

***

Quando vocês aceitarem que vocês são mortais neste corpo, que nada do que existe de vocês, hoje, poderá
subsistir (exceto o que vocês criaram, no Espírito e na Verdade), então isso irá liberá-los instantaneamente de

todos os pesos.



Isso não é uma visão da mente ou uma consideração filosófica, mas é realmente a Verdade do que é para
viver.

E nos tempos específicos nos quais vocês estão instalados, desde a Liberação da Terra, isso está aberto para
cada um.

Mas, para isso, é preciso que reconheçam a estreiteza do Efêmero.
Para isso, é preciso que reconheçam o supérfluo de todos os conhecimentos que vocês poderiam ter, sobre

vocês ou sobre o mundo.
Isso não significa que eles vão desaparecer.

O que vocês adquiriram, no Efêmero, permanece adquirido, mas é um outro ponto de vista.
É aceitar que, seja o que for que vocês conhecerem, seja o que for que vocês fizerem, quer vocês tenham

casado ou procriado, isso pertence ao Efêmero e nada de Eterno pode estar inscrito nisso, exceto,
efetivamente, o Amor.

Mas não o amor que vai se apropriar, mas este Amor de CRISTO, este Amor Vibral, este Amor da Luz, este
Amor do Amor, que vai colocá-los em um contexto onde a Humildade e a Simplicidade tornar-se-ão o único

caminho possível para ali se manter.
E ali se manter é, efetivamente, soltar todo o resto.

É ver, realmente, que tudo o que vocês creem ter, como isso foi dito, de fato, vocês têm.
E enquanto vocês não tiverem soltado tudo, então, vocês não podem descobrir o que vocês São, na

Eternidade, porque o que vocês mantêm de um lado, não pode ser mantido do outro lado.
É assim.

É quando vocês compreendem isso (que tudo o que escapa a vocês é, justamente, a Verdadeira Vida, quando
vocês estão encarnados) que, naquele momento, vocês entram, não em uma recusa da vida, não em uma fuga,

mas, sim, em uma aceitação deste Efêmero pelo que ele é.
E aí, todos os medos desaparecem.

***

Vocês não têm que se opor.
Vocês não têm que lutar.

Vocês não têm que compreender.
Vocês não têm que dissertar.

Vocês têm, simplesmente, que deixar trabalhar a Graça.
E ela age, e ela irá agir, cada vez mais, gradualmente e à medida que vocês mudarem este famoso ponto de
vista, que vocês se desidentificarem, gradualmente e à medida que vocês tiverem vivenciado, talvez, todos

esses episódios de Comunhão, de Fusão, de Dissolução.
Tudo o que lhes foi proposto, desde alguns anos, aproximou-os deste momento da Humildade que

corresponde à passagem da Porta Estreita: é o Caminho da Infância.
E, aliás, CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não tiver se tornado como uma

criança.”.
Ou seja, ter a instantaneidade da criança, ter a despreocupação da criança.

Pois aquele que está instalado na Humildade não se preocupa nem com o amanhã, nem com nada relacionado
a este mundo.

E, no entanto, ele ali está, ele ali não renuncia.
Ele renuncia, simplesmente, em manter qualquer coisa em meio a este mundo.

Se vocês compreenderem isso, vocês irão vivê-lo instantaneamente, cada vez mais.
O que explica também porque Ele tinha dito que “os primeiros seriam os últimos, os últimos seriam os

primeiros”.
Pois a Graça, como isso foi apresentado por MARIA, o Manto Azul da Graça também, tem esta virtude.

É que a qualquer momento, em meio a este Efêmero, em meio a este corpo e a esta vida que vocês levam, a
partir do momento em que vocês se voltarem, real e completamente, para a Humildade e a Simplicidade, bem,
a Porta Estreita é atravessada por si só e o Coração que vocês chamam de Ascensional é constituído por si

só.
Se vocês aceitarem isso, vocês irão descobrir, por vocês mesmos, a Verdade do que eu digo esta noite.

As minhas palavras não irão se estender e, enfim, eu lhes proponho, de novo, com toda Humildade, na
Simplicidade, para viver um momento de Fusão entre nós.

***

Permitam-me, novamente, apresentar-me a cada um de vocês e viver, sem nada esperar, isso.
Vocês nada têm que fazer, nem que pedir a minha Presença, já que Ela está aí, a partir do momento em que

vocês se abrirem para mim.
Eu já estou aí aberta para vocês.



E, nesta Simplicidade, nós poderemos viver, juntos, este momento.
Então, eu lhes peço para fechar os olhos, para descruzar os seus braços e as suas pernas.

E simplesmente assim, sem nada esperar, sem nada aguardar, deixar trabalhar a Graça da nossa Fusão.
Desde já, eu rendo Graças pela sua escuta.

E nós iremos viver isso, agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Esses mecanismos de Fusão estão diretamente em ressonância com a Humildade.
Eles são levados a generalizar-se, em vocês, durante os nossos contatos, e durante os seus contatos entre

vocês.
Assim se instalam a Beatitude e a Certeza.

Assim se instala a Eternidade.

***

Eu vou terminar por essas palavras: abusem da Humildade e abusem da Simplicidade.
Não é por nada que esses são os dois Pilares mais importante do Coração.

Irmãs e Irmãos na humanidade, na encarnação, todo o Amor do meu Coração e de CRISTO os acompanhe,
pois Ele É o que vocês São.

Aceitem a minha Bênção.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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 ~ A MATURIDADE ESPIRITUAL ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes dou a Paz.

E vivamos um momento de Comunhão e de Fusão, antes que eu expresse uma série de elementos que
podem ajudá-los, durante este período, para bem apreender o sentido do que vai acontecer, e acontece,

agora, em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos nos situar, se vocês quiserem, nos elementos que são conhecidos, e que se referem,
primeiramente, à história deste mundo (em todo caso no que é perceptível, no que é observável, ainda hoje).

Para todos vocês, que estão em algum caminho, tornou-se mais acessível a vocês viver a realidade deste
mundo, e se aproximar de uma outra Realidade.

Isso resulta diretamente das transformações engrenadas, desde agora algumas décadas, e que atingem
(como vocês sabem) o seu término.

Mas eu gostaria de fazê-los olhar para o estado deste mundo.
Para olhá-lo objetivamente, com os olhos da razão, do intelecto e do mental.

*** 

É claro e aparente, para cada Irmão e Irmã, vivendo ou não vivendo o acesso a outros estados da consciência,
e outras experiências, que cada um vai considerar a vida à luz do seu próprio olhar, à luz da sua própria

percepção, e do próprio desenrolar da sua vida.
E que, é claro, é inegável que alguns seres puderam, sejam quais forem as circunstâncias do mundo,

encontrar, de algum modo, o seu mundo Interior, e manifestar um estado, eu diria, a nada comparável com o
que necessita o mundo como fator de adaptação, ou mesmo de melhoria, ou mesmo de preservação (que isso

se refira às atividade afetivas, profissionais, ou sociais).
Se nós nos debruçarmos, um pouco mais, sobre o conjunto do que é nomeado religiões ou princípios

filosóficos, todos eles nos mostram, e todos eles nos afirmam que existe um outro lugar.
Que este outro lugar seja nomeado o céu, o paraíso, ou o inferno nada altera, existiria então uma outra
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realidade.
E esta outra realidade seria, é claro, muito mais leve, muito mais agradável do que as condições vivenciadas

pela consciência, sobre este mundo.
Há relatos de uma queda.

Há relatos de uma ocultação da consciência.
Há relatos de algumas descrições de leis, pertencentes a este mundo, e que, quando seguidas, presume-se

permitir escapar, justamente, às condições limitantes deste mundo e ao conjunto das leis deste mundo.
Isso está presente, é claro, na maioria das religiões monoteístas (se não em todas), como nos mundos onde o

politeísmo é a regra.
Existe um outro lugar.

Este outro lugar é sempre mais luminoso, mais feliz, mais encantador, mais livre do que este mundo.

*** 

A questão legítima, além mesmo da crença nesses modelos religiosos, é, fundamentalmente: o que faz com
que a consciência humana, limitada a um corpo e nesta vida, sinta e viva esta separação em relação a este

outro lugar?
Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos mecanismos (que talvez vocês vivenciaram) relacionados à

aproximação Dimensional, à Translação Dimensional, e às diferentes manifestações da consciência, em curso
de elaboração da sua própria Liberdade.

 Mas é preciso convir que, quando nós olhamos para esses modelos religiosos, quaisquer que tenham sido,
durante todos os tempos (em todo caso, para o que é acessível à memória), é sempre relatado algo de

luminoso, situado em outro lugar e, é claro, que (de algum modo) difere no tempo.
O fato de diferir no tempo (quer seja um objetivo dito espiritual, ou um objetivo social, moral, ou afetivo), vai

induzir-nos, permanentemente, a afastarmo-nos do Instante Presente.
Como se a encarnação, com as suas regras, afastasse o ser humano da espontaneidade do Instante Presente,
e da vivência do que vive, por exemplo, quem não é concernido por qualquer lei deste mundo (mesmo se ele
estiver presente neste mundo), pela sua despreocupação, pela sua Simplicidade, e pela sua própria infância.

Existiria então um princípio de redenção, um conceito de pecado original ou singular (se pudermos dizê-lo), que
explicaria, de alguma forma, que havia algo para conquistar, ou, em todo caso, para reconquistar, e que então

tinha sido perdido.

***
 

Se vocês observarem o resultado dessas crenças, obriga-se a constatar (e vocês farão esse contato comigo,
sem discorrer, pois ele é muito evidente e muito aparente) que há uma diferença notável entre o que nós lhes
dizemos, o que vocês vivem, e o que lhes é mostrado e que apresenta o mundo (eu diria) à comunidade da

humanidade.
Existe, de fato, seja qual for o setor ao qual vocês se dirigirem, uma noção de objetivo, esta noção de objetivo
podendo estar inscrita nas tarefas a realizar durante o dia, como nas tarefas de um país, como nas tarefas de

uma família, ou ainda, como um objetivo espiritual.
O aparecimento de um objetivo aplica, de imediato, uma noção de distância.

Já que a melhoria, a solução, é sempre referida a um tempo posterior, e mantém, do seu modo bem
específico, um mecanismo de projeção da consciência, que a afasta, de maneira também segura e certa como

a negação, do que ela É.
É a instalação desta linearidade do tempo, ao qual todos nós somos submetidos na encarnação (em todo caso,

sobre este mundo), que induz as resistências e o sofrimento.

*** 

A maioria dos místicos, a maioria dos seres Realizados ou Despertos, tem estado (de algum modo) fora do
tempo deles, e fora do tempo do mundo.

Eles estão inscritos no Tempo Eterno do seu Presente, da sua Presença.
Portanto, eles testemunharam para vocês (onde eles estivessem situados no tempo, na trama social, ou na

trama cultural) a mesma Verdade.
Naturalmente, há palavras diferentes.

Naturalmente, há experiências que assumem tonalidades diferentes, e então, de qualquer modo, o testemunho
e a relação vão ser, em parte, deformados pela vivência anterior.

Mas é inegável que existe algo que é independente da evolução deste mundo.
Fazê-los crer que a evolução deste mundo irá levá-los de uma era, denominada “idade sombria”, para uma

“idade de ouro”, sem mudar os próprios fundamentos que existem em meio ao que criou este mundo, corre o
risco de ser muito difícil de manifestar, e mesmo de realizar isso.

Eu diria até que isso é estritamente impossível.



Durante a minha última encarnação, muitas vezes eu insisti sobre o fato de que se sentir saudável, em um
mundo doente, não era, de fato, uma prova de saúde, e ainda menos de equilíbrio.

Então, é claro, a Vida é independente das circunstâncias deste mundo, mas quem pode estar na Vida se não
estiver Acordado, ou Desperto, para o que ele É, justamente, além deste mundo?

*** 

Então, levanta-se, legitimamente, a questão acerca do sentido deste mundo: será que este mundo (no qual nós
estamos encarnados, ou estivemos encarnados) tem por objetivo transformar-se por uma lenta maturação, por

uma mudança de objetivo?
Obviamente, vocês próprios sabem, talvez por vivê-lo, que o estado de ser do Instante Presente não depende

de qualquer objetivo e, sobretudo, não de uma projeção em um tempo posterior, mas, sim, na instalação do
Instante Presente, da Presença, da Unidade, na Coroa Radiante do Coração.

Sejam quais forem as frases, e as expressões, ou as percepções que vocês puderem descrever ou manifestar
na sua vida, fica claro que os estados obtidos pela sua Consciência, cada vez mais, são independentes das

circunstâncias habituais do desenrolar da vida, sobre este mundo.

*** 

Então, qual é o sentido deste mundo?
Naturalmente, o conjunto das religiões propôs um tempo posterior.

Que esse tempo posterior seja chamado de purgatório, de paraíso, ou de inferno, existe uma forma de
promessa em um tempo tardio, melhor, onde tudo será resolvido.

Um conjunto de ensinamentos espirituais assumiu o posto, há mais de um século, para tentar, através de um
sistema de federação, de um sistema de adesão, ir muito mais longe.

E considerar uma transformação da Terra, indo para uma idade de ouro, simplesmente ali inserindo uma luz
maior e eliminando uma série de barreiras que existiam até agora.

Esses ensinamentos foram perfeitamente estruturados.
Eles foram chamados de 'leis da alma', levando-os a elaborar cenários que se inscrevem em um tempo e em

uma roda zodiacal.
Ora, vocês sabem pertinentemente, talvez por tê-lo vivenciado, que não é nada disso.

Que a Realização, a Liberdade, a Liberação, e mesmo o Despertar, são totalmente independentes das
circunstâncias deste mundo, das circunstâncias da sua pessoa, das circunstâncias da sua vida, e mesmo da

vida.
O que acontece, naquele momento, é uma ruptura.

A ruptura individual leva à Liberação.
Ela os leva além dos Véus.

Ela os leva a ver além da aparência, além das causas, além das consequências.
A ver o que se esconde, de algum modo, por trás da cortina, no exterior deste mundo.

Somente aquele que rompeu os Véus do confinamento, somente aquele que está estabelecido na sua
Presença, ou no Absoluto, vai poder, realmente, penetrar no além, além de qualquer limite.

E lhes descrever um estado que é independente das circunstâncias deste mundo, independente, até mesmo,
das circunstâncias da própria vida da pessoa.

Alguns intervenientes insistiram sobre esta noção de des-identificação, de deslocalização da consciência.
Os mecanismos Vibratórios, como nos diferentes Yoga que lhes foram dados, destinam-se, todos eles, a

permitir-lhes realmente sair da ilusão e a considerar outro nível de Realidade, eu diria Absoluto, em relação ao
relativo deste mundo.

*** 

Isso resulta em que há um mecanismo de ruptura.
E enquanto esse mecanismo de ruptura não for vivenciado, pode apenas existir formas de projeção da

consciência, um pouco à maneira de um amor projetado, que iria permitir (de algum modo) elaborar um ideal,
um objetivo, ou uma meta.

Isso é muito louvável.
Pois, em meio a este mundo, a linearidade do tempo leva sistematicamente (e isso, em todos os setores da
vida) a conduzir um objetivo, e a tentar ali se manter (quer seja em meio a uma união amorosa, quer sejam os

estudos, quer seja ainda em meio a um objetivo espiritual).
A maior parte dos Irmãos e das Irmãs nesta lógica, que ela seja social ou espiritual, é incapaz de perceber que,

justamente, a presença de um objetivo, situado no tempo, afasta-os do que eles São, de maneira definitiva.
Nenhuma linearidade leva à eliminação da linearidade.

Nenhuma visão temporal, mesmo por uma mente Desperta, pode levar à Liberação e à Liberdade.



Este mundo tem apenas um sentido, é o de fazê-los descobrir o Mundo sem Sombra.
O Mundo sem Sombra, ou Mundo multidimensional Unificado, é aquele que vai permitir-lhes, pela própria

experiência da sua Consciência (ou pela existência de um estado além de todo estado, onde não existe mais a
Consciência que observa), perceber que este mundo é um disparate.
O seu único sentido está então inscrito na sua própria Transmutação.

*** 

Além das frases pronunciadas pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referentes à lagarta e à borboleta,
além das frases como a “grelha do planeta”, é evidente que nada, sobre este mundo, pode ir ao sentido de

uma melhoria.
Se aqueles que levaram o evangelho permitiram erigir algumas religiões (através pelo menos do amor, ou da
compaixão, ou ainda, de princípios filosóficos, como no budismo), é evidente que o mundo não seguiu este
caminho e jamais foi Liberado de alguma coisa e, especialmente, de tudo o que foi denominado predação e

competição.

*** 

Há menos de quatro semanas, um conjunto de acontecimentos que ocorreram sobre a Terra, permitiu pôr fim
às Linhas de Predação (ndr: ver em particular esse assunto na intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de

2012) (1).
E mobilizar também (eu diria) a liquidação das Linhas de Predação pessoais induzida por si mesmo, induzida
pela carne, induzida pelo sangue, induzida pelo hábito, induzida pela memória e, também, pela projeção em

meio a um objetivo, ou a um ideal, a realizar.
Aquele que realiza o seu estado de Liberação, e que é então Absoluto, escapa totalmente ao condicionamento

deste mundo.
Ele escapa então ao Sistema de Controle do Mental Humano.

Ele escapa então às Linhas de Predação (quando elas existiam), e também às suas Linhas de Predação
pessoais, inscritas em todos os mecanismos de sobrevivência e de continuidade (da espécie, como da

personalidade).
O que vão lhes dizer esses seres?

Todos eles dirão a vocês que este mundo é uma ilusão, que nada ali é real.
Alguns irão até dizer que a vida apareceu, e que ela irá desaparecer um dia.

Que isso é apenas um jogo da Consciência, e que não há outro objetivo senão experimentar a vida, sem
qualquer sentido de uma melhoria ou de um agravamento.

E, no entanto, o que é observado, objetivamente, na superfície deste mundo, e especialmente há um século,
não é certamente uma renovação espiritual, mas, sim, o aparecimento de predações cada vez mais

importantes.
Mesmo se for incontestável que a consciência global da humanidade parece Despertar, o resultado obtido (e
visível, sobre a Terra), para os três quartos do planeta, é apenas um empobrecimento, a falta de uma coisa ou

de outra.

*** 

Dessa maneira, então, se vocês observarem, objetivamente, não o que acontece, em vocês, não o que vocês
vivem, mas o que se é deixado ver, com o olho da razão, o mundo, é evidente que algo está errado.

Como é que “algo que está errado” poderia melhorar, simplesmente, ali levando a Luz?
Simplesmente, esperando que a Luz vá transformar, pouco a pouco, as coisas, para (de algum modo) criar uma

sociedade ideal, inscrita na vida?
Com objetivos que não seriam mais aqueles de uma melhoria, nem de um céu, mas sim, simplesmente, de

viver a vida (inscrita entre este nascimento e esta morte, ou entre outros nascimentos e outras mortes).
Isso não pode ser, em caso algum, a finalidade.

Na realidade, como imaginar que algo que está imperfeito, algo onde se exprime a lei de ação / reação, possa
um dia terminar, por si, em um mundo melhor, em um mundo ideal? 

O conjunto dos mundos melhores e dos mundos ideais é apenas a projeção da consciência humana, através
de um objetivo e de uma meta.

Que, pela própria existência, afastam a consciência, individual e objetiva, do Instante Presente e da Eternidade.
Enquanto vocês determinarem um objetivo inscrito em um efêmero (que este objetivo seja referente à evolução
da sua vida, à evolução de grupo social, ou à evolução da humanidade), vocês irão inscrever esta humanidade,

e vocês mesmos, em meio a uma ilusão.

*** 



Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs precisam amadurecer, ou seja, experimentar esta ilusão, até um
determinado ponto.

A maturidade espiritual, como isso foi definido (ndr: ver especialmente a intervenção de BIDI de 05 de outubro
de 2012) (2), é, de algum modo, o momento em que vocês realmente tomam consciência da inutilidade de

todas as gesticulações, em um sentido ou em outro.
Naturalmente, a vida é acompanhada de objetivos.

A consciência humana vai se fiar a esses objetivos, tais como eles aparecem, nesses sentidos.
Vocês deitam, quando o Sol se põe.

Vocês acordam pela manhã, para ir trabalhar, ou para realizar as suas ocupações.
Sejam quais forem as atividades que vocês fizerem, elas são então condicionadas pelo ritmo da própria

sociedade, assim como pelos ritmos biológicos (e mesmo celulares) que estão inscritos no funcionamento
deste próprio mundo.

O que acontece para aquele que sai deste mundo?
Mesmo sendo em meio às esferas astrais, em meio às Esferas da Luz Vibral, ou ainda no Absoluto, ou ainda

no Estado de Ser?
A realidade dos outros mundos é muito mais tangível, muito mais real, muito mais amorosa, muito mais

harmoniosa, e muito mais realidade do que este mundo.
Então, como imaginar que este mundo possa se transformar em um mundo do além?

Como imaginar que a vida (no sentido de estrutura em carbono, no que vocês entendem) possa um dia parar,
para restabelecê-los no que vocês São?

*** 

O que vocês São não é o que vocês acreditam ser.
O que vocês São não é o que vocês vivem: nós, de qualquer forma, expressamos isso a vocês de várias

maneiras.
Nós lhes pedimos, e nós lhes rogamos, para viverem, vocês mesmos, as suas experiências (quer sejam

Vibrais, ou quer sejam de qualquer outra natureza).
Mas, com o olho da razão, vocês próprios constatam, sozinhos, que o conjunto do que é vivenciado sobre esta
Terra (quer sejam as guerras, as competições, a economia, o social, o afetivo) evolui para algo que é sempre

dirigido a um futuro.
Ora, o futuro absolutamente não está inscrito na Eternidade: é apenas um ideal social (pessoal ou coletivo) que

mantém o sonho e a ilusão, a fim de mantê-lo real.

*** 

Sair da ilusão não é então fugir deste mundo, mas ali estar plenamente Presente.
Mas plenamente Presente não ao mundo, mas a Si-mesmo, em meio ao Instante Presente.

É apenas realizando isso que a maturidade espiritual acaba chegando.
E ela vai se refletir pela compreensão e pela vivência de que este mundo apenas é, realmente, uma ilusão total

(que eu qualificaria, aliás, de absurda).
Aqueles que veem, na vida, um princípio de melhoria, vivem a verdade deles.

Eles estão persuadidos, e eles estão até mesmo convencidos (pelas suas experiências, pelas suas projeções)
de que irá existir um futuro melhor, necessariamente, devido à evolução da consciência humana e da sua

transformação, pela abertura ao amor e pela abertura à Vibração.
Os sinais do Céu que chegam até vocês, os sinais da Terra, o que vocês vivem no nível dos sinais da sua

Consciência, deixa-se (e será deixado, cada vez mais) ver e viver que não pode ser assim.
Que a Transmutação e a Translação Dimensional, que a Ascensão da Terra e a Ascensão de vocês, podem

apenas ocorrer pelo desaparecimento do antigo.
O desaparecimento do antigo ocorre naturalmente: somente a resistência pode se opor, e se opor, a esta

própria Liberação.
As resistências são o jogo da dualidade e, particularmente, as resistências são oriundas, permanentemente, do
prosseguimento de um objetivo que está deslocado em um tempo posterior, que é ou amanhã, ou em mil anos,

ou em um ano.
Independentemente desse tempo posterior no qual está deslocado o objetivo, ele os afasta do Instante

Presente.
E os faz evitar, de maneira quase natural, o aceso ao que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

*** 

As circunstâncias deste mundo mudam.
Elas mudam no sentido de um agravamento, do ponto de vista da personalidade.



Ninguém, neste mundo, poderá contestar os efeitos (seja qual for a sua vida, e seja qual for o seu estado de
consciência) do que vocês denominam crise, que esta crise seja referente aos ecossistemas da Terra, aos
sistemas econômicos, aos sistemas sociais, aos sistemas políticos, aos sistemas familiares - em suma, ao

conjunto dos sistemas da sociedade.
A sociedade lhes foi vendida como um valor de segurança, ou seja, de regras sociais que vão permitir definir

as evoluções, as convenções morais e sociais, para cada indivíduo, como sendo a garantia da estabilidade da
sociedade.

Ora, nenhuma sociedade, seja ela qual for, nenhuma organização hierárquica, pode conduzi-los à Liberdade e à
Liberação.

Enquanto houver federação da consciência (entre um determinado grupo de indivíduos, ou para o conjunto do
planeta) através de um objetivo futuro, há afastamento da Verdade, e distanciamento em relação ao que vocês

São, na Verdade e no Absoluto.
Compreender isso é a maturidade espiritual.

Compreender que não há saída em meio a este mundo, a não ser a estabilização de um estado precário, mas
que jamais o efêmero irá fazê-los descobrir o Eterno, e a Eternidade.

*** 

Então, naquele momento, um processo é engrenado.
Esses processos, vocês os vivenciaram, para alguns, em marcha forçada.

Eles foram acelerados e amplificados pelo que foi chamado de descida do Supramental, ou do Espírito Santo,
há, agora, uma geração.

Isso foi amplificado, gradualmente e à medida do tempo, e permitiu a alguns Irmãos e Irmãs encarnados
redescobrir-se para viver estados não ordinários da consciência.

Onde havia, claramente, a percepção de uma Consciência nada mais tendo a ver com este mundo, nada mais
tendo a ver com a organização social ou da sociedade deste mundo.

O que é levado a viver o coletivo, é exatamente a mesma coisa.
Naturalmente, viver isso, no nível coletivo, inscrito no Choque da Humanidade, apenas reflete a colocação

frente a uma escolha.
E esta escolha resume-se entre o Eterno e o efêmero.

O que foi nomeado, em outras circunstâncias, pelas Estrelas: o medo ou o Amor.
Além do medo ou do Amor, há também o prosseguimento de um objetivo, ou da conscientização de que não

pode existir objetivo.
Tudo depende deste posicionamento.

E do posicionamento do que vocês São, e da sua consciência, irá se expressar a maneira de viver o que é para
viver, durante este período que se anuncia.

*** 

Deste modo, o sentido deste mundo é que não há sentido.
O que tem sentido é a Vida.

Evidentemente, este mundo existe por que a Vida ali está presente, mesmo em quantidade limitada e restrita
(pelo próprio fato da falsificação, existente há várias gerações).

Mas será que a Vida é isso?
Será que aquele que não conhece a Vida do além pode falar da Vida do além, e comparar a Vida do além com

a vida manifestada em meio a este mundo?
 Somente aquele que está instalado no Instante Presente (e que não depende, portanto, de qualquer objetivo,
de qualquer certeza interior, de qualquer condicionamento, de qualquer programação, e de qualquer predação)

é capaz de definir a diferença, fundamental e essencial, entre a Vida além deste mundo e a vida sobre este
mundo.

Alguém disse, há dois mil anos: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.
Essas palavras são perfeitamente autênticas, e expressam a Verdade.

Naturalmente, nós abordamos para vocês, ao longo desses anos, o princípio das Origens Estelares, da sua
Filiação Estelar, da sua Origem Estelar, dos seus quatro Elementos constitutivos.

Isso foi destinado, gradativamente, a fazê-los sair de qualquer objetivo.
O Abandono do Si fazendo, de algum modo, rescindir o objetivo de alguma realização, já que todos nós

insistimos que a única Realização possível é a Liberação.
E que ela não depende de qualquer circunstância passada ou futura, uma vez que ela se inscreve, de maneira

absolutamente correta, no Aqui e Agora, no famoso Hic e Nunc, no famoso Instante Presente.

*** 



Será que o instante presente tem a ver com o instante seguinte?
Enquanto este instante presente estiver condicionado pela personalidade, e enquanto ele for constituído por

um tipo de imaturidade espiritual (fazendo-os considerar que vocês vêm de um passado, e que vocês irão para
um futuro), vocês não estão Livres.

O que é obtido, nesse caso, é então condicionado pela experiência passada, ou pela experiência a vir.
A verdadeira Vida não está na experiência.

Ela está além da consciência da experiência, ela está além da experiência da consciência, ela está além d’A
FONTE.

E ela se situa no que jamais se moveu, no que jamais apareceu e que jamais desapareceu.
E quando nós lhes dizemos que nós somos, todos nós, isso, sem qualquer exceção, é preciso bem admitir

que existe um sonho concreto.
Este sonho concreto é aquele da Atração e da Visão, tal como eu expressei há dois anos (ndr: suas

intervenções de 06 e 07 de julho de 2011 (3)), com relação à localização da consciência em meio à linearidade.
O fim das Linhas de Predação acompanha-se, nos próximos dias, do fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ou seja,

do fim da predação Interior, interna, pessoal, e não somente coletiva ou planetária.

*** 

O fim das Linhas de Predação põe fim ao objetivo.
Ele põe fim à projeção em meio a uma linearidade temporal que os afasta da Liberação.

É esse processo que está rigorosamente em andamento, a título individual, também.
E que os leva a viver momentos de ausência, momentos que têm sido qualificados de Passagem, ou de

Basculamento, de um estado a outro.
A apropriação, pela Luz, deste mundo, é a restituição à sua Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto vocês estiverem inscritos em um objetivo.
Vocês não podem ser Livres enquanto vocês dependerem das circunstâncias deste mundo, no qual vocês

ainda estão.
Vocês são Livres a partir do momento em que vocês não rejeitarem este mundo, mas quando vocês estiverem

conscientes (totalmente, pela maturidade de vocês) de que vocês ali estão presentes, mas, ali presentes,
apenas representando o que vocês São, além de toda a pessoa, além de qualquer objetivo espiritual e de

qualquer projeção.
Os mecanismos da consciência que visam fazê-los sair, justamente, das projeções da consciência, são os

mesmos que aqueles que lhes foram explicados com relação ao amor projetado e o amor Vibral.
É exatamente o mesmo mecanismo que está operando.

***

Descobrir o que vocês São, ser então Liberado, acompanha-se desta maturidade espiritual.
Enquanto existir um sonho (que esse sonho seja lógico para aquele que está encarnado e que não conhece o

que está além da encarnação), não é possível conceber que possa existir algo que escape ao tempo, algo que
escape a um objetivo (e que sempre esteve aí) já que a consciência é colocada em um ponto de vista que o

confinou, por si só, em meio ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Reversão da Alma, efetuada pelas diferentes Passagens (em particular, aquela de quase dois anos, realizada

pelo Arcanjo URIEL: a última Reversão do ego ao Coração, fazendo e realizando a Passagem da Porta
Estreita, o estabelecimento em meio ao Coração Ascensional, em meio aos diferentes marcadores Vibratórios

que lhes foram dados a viver), vai aproximá-los, de maneira inelutável, do Instante Presente.
 O Instante Presente, o Absoluto, a Última Presença, a Última Unidade, não precisam das circunstâncias deste
mundo, que isso seja da sua vida, das suas ligações, sejam elas quais forem, dos seus apegos, sejam eles

quais forem.
O fim das Linhas de Predação põe fim ao reflexo de sobrevivência existente em meio aos dois primeiros

centros energéticos, mas põe fim, também, à preeminência do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Algumas Estrelas lhes falaram das possíveis manifestações existindo em meio às Portas ATRAÇÃO e VISÃO,

refletindo, justamente, esta última Reversão.
Os pontos doloridos, sobrevindo no nível do plexo solar, como no nível do que é nomeado o 8º Corpo (ndr:

ponto OD do peito), refletem, muito exatamente, este período de questionamentos finais visando fazê-los sair
do relativo, para fazê-los entrar no Absoluto.

As manifestações, expressas como “resistências”, logo antes de mim, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
16 de outubro de 2012 (4)), correspondem, exatamente, também, ao processo de Liberação que está em

curso.

*** 

A Liberação pode ser obtida, não pela negação do passado ou do futuro, mas sim, de algum modo, pela



remoção de todo o passado e de todo o futuro, a fim de se instalar, plena e totalmente, no Instante Presente.
O papel da Luz Vibral, o papel do Supramental, o papel das Vibrações da Consciência (já que a Consciência é

Vibração) tiveram apenas um único objetivo: aproximá-los deste Instante.
Alguns de vocês vivenciaram este Instante desde o aparecimento da Onda da Vida.

Alguns de vocês ainda o vivem (que isso seja pelo Manto Azul da Graça ou pela própria Onda da Vida),
deixando-se instalar-se em uma perenidade.

Ao se instalar nesta perenidade, neste Absoluto ou nesta Infinita Presença, vocês notam então que vocês
continuam a existir muito mais, mesmo sem viajar a outros lugares senão sobre este mundo, senão sobre este

próprio mundo.
Estando muito mais sobre este mundo, estando muito mais do que vocês estão sobre este mundo, é-lhes

então oferecida a possibilidade de realizar a fixidez, além de todo efêmero, do que vocês São, na Verdade.
Vários intervenientes lhes disseram que vocês não podem definir o que vocês São: vocês apenas podiam

aproximá-lo vivendo-o no Interior, de algum modo.
Ora, isso não pode existir enquanto houver uma projeção em um futuro, seja qual for.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos visaram exatamente o contrário, ou seja,
de fazê-los manter um ideal de uma Idade de Ouro ou de uma Terra regenerada pelo Amor (que isso seja pelo

Alinhamento com o Centro galáctico, pelo trabalho pessoal, ou ainda pelo trabalho da Terra, ou ainda pelo
trabalho da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres).

Nada disso existe.
O seu nível de realidade está em um estado de tamanha resistência e de predação (que, mesmo vendo o fim

das Linhas de Predação pessoais ou coletivas, mesmo vendo o fim do Sistema de Controle do Mental
Humano) que ele não permite uma solução de continuidade, conservando, de algum modo, as bases históricas,

as bases memoriais, deste mundo tal como vocês o conhecem.

*** 

Há então (e desde o momento em que a maturidade os fizer vê-lo) um mecanismo de ruptura total.
Essa mudança de equilíbrio, para obter um novo equilíbrio, não pode ocorrer em meio a uma antiga forma, em

meio a um antigo corpo, em meio a uma antiga memória.
Nós estamos, também, perfeitamente conscientes de que as memórias, tais como elas são abordadas a vocês

por vários ensinamentos, são elementos de referência que lhes permitem, apoiando-se nisso, liberá-los
justamente desses elementos memoriais que afetam vocês.

Mas isso pode levar a Eternidade.
A única maneira, nesse tempo atual a ser vivido, de liberarem-se, é conceber que vocês já o estão.

Ou seja, não mais projetar um objetivo de Liberação, não mais projetar uma consequência memorial ou uma
consequência futura.

A maturidade espiritual é então a instalação, total, no Instante Presente.
Esta instalação no Instante Presente vai realizar, através do Alinhamento espontâneo que ocorre naquele

momento, uma ruptura de continuidade da consciência.
É nesta ruptura de continuidade da consciência que vocês irão descobrir quem vocês São.

Mesmo se, para muitos de vocês, isso ainda se assemelhar, muito mais, a um mecanismo chamado de sono
ao invés de Turiya, não o é.

*** 

O próprio marcador da sua Liberação pode, para alguns de vocês (e eu diria, até mesmo, para a maior parte de
vocês), apresentar-se por episódios como de obscurecimento da consciência que vocês assimilam, por

enquanto, ao sono.
Não há outra maneira de sair do sonho e da ilusão senão efetivamente despertar.

Este despertar ocorre por intermitência.
Ele ocorre por uma noção de Passagem, de Basculamento, de um estado a outro, todos eles visando, sem

qualquer exceção, além de todo o desenrolar temporal, fazê-los instalar-se em um tempo muito maior do que
aquele considerado os três tempos separados: presente, passado, futuro.

Assim, portanto, escapando ao tempo, não como uma rejeição da encarnação ou uma rejeição deste mundo,
mas aceitando ver claramente as coisas (que isso seja com o olho da visão, o olho da razão, o olho Interior ou

o olho do Coração, é exatamente o mesmo).

*** 

Vão além das aparências, vão além da dor e do conflito e vejam o que age, realmente.
O que age, realmente, através de algumas leis de atração e de visão (que vão cessar), é o prosseguimento da

Ilusão.
O enfraquecimento do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, a Reversão da Alma para o Espírito, a Passagem da Porta



Estreita, a conjunção da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, a instalação em meio ao Coração
Ascensional e o desenvolvimento do Coração Ascensional, vão permitir-lhes alcançar, simultaneamente (a título

individual e, cada vez mais, a título coletivo), a compreensão de que este mundo é apenas uma matriz de
natureza informática tendo criado e tendo sido criada a partir do código binário.

Este código binário é o próprio princípio do confinamento, ou seja, da dualidade.
Percebemos este mundo pelo que ele é: como uma construção não tendo outro sujeito e outro objeto senão a

sua própria perpetuação.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais fácil extrair-se desta Ilusão pelos diferentes choques vivenciados, a

título pessoal, a título social, a título coletivo e, enfim, a título planetário, e a título do conjunto do sistema solar.

*** 

A maturidade espiritual é então o que vai decorrer do seu modo de viver a extração da sua própria ilusão.
Esta extração apenas acontece, unicamente, se a maturidade espiritual estiver ela própria presente, se vocês
aceitarem ver, logicamente (ou seja, com o Olho real), as circunstâncias deste mundo e as circunstâncias da

sua própria vida.
Isso irá liberá-los de um peso e, efetivamente, neste último Basculamento, nessas últimas Passagens

(correspondendo à Última Unidade ou ao Absoluto), vocês irão constatar que tudo o que era resistência ou
peso, obstáculo, interrogação, questionamento, irão desaparecer por si mesmos.

Aí, está a Liberação.

*** 

Nada mais há para fazer.
Nada mais há para realizar.

Há, apenas, de algum modo, que tomar consciência disso, no Instante Presente.
Cada vez mais irá parecer-lhes fácil Bascular de um estado a outro: do sono ao despertar, do sono ao sonho,

do sonho ao despertar, do despertar à Liberdade.
Tudo isso prosseguindo na encarnação, sobre este mundo, até o limite desejável.

Assim, o sentido deste mundo irá parecer-lhes como totalmente desprovido de sentido.
Existem sentidos, existem leis, sobre este mundo, mas, como foi dito, eles não são, em nenhum caso, as leis

da Liberdade, as leis dos Universos Livres (que não estão confinados).
Tomar consciência da prisão, tomar consciência do teatro, ou ainda das diferentes camadas da cebola (seja

qual for o conjunto de frases que nós lhes propomos, uns e outros): este trabalho, é o que vocês estão
precisamente prestes a realizar, e eu diria que ele acontece independentemente da sua vontade,

independentemente da vontade da Terra, e independentemente da vontade d’A FONTE.
Já que a lógica deste mundo é uma lógica absurda: é uma lógica onde tudo é consumido, onde tudo

desaparece, onde tudo é apenas efêmero.
O desaparecimento do efêmero é então a garantia do aparecimento da Eternidade.

O efêmero não pode se substituir à Eternidade e, em caso algum, o efêmero pode se tornar Eternidade, pelo
próprio fato das Linhas de Predação e pelo próprio fato do que existiu, desde tempos extremamente longos,

com relação ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A liberação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que começou a manifestar-se durante a liberação do Sol, pelo

aparecimento da visão etérea, pela percepção das Partículas Adamantinas e, mais recentemente, desde a
liberação da Terra e pelo aparecimento do Canal Mariano, pela possibilidade de entrar em contato Vibratório

conosco), deu-lhes um vislumbre do que é a Verdadeira Vida.

*** 

A maturidade consiste, então, em nada rejeitar, mas em estar simplesmente lúcido do que é o efêmero e do
que é a Eternidade.

Estar lúcido disso é abandonar o medo e entrar sem dificuldade, e satisfeito, no Amor.
O Amor não precisa deste mundo.

O Amor não precisa das circunstâncias deste mundo, não precisa do desenrolar da vida deste mundo.
E, no entanto, o Amor está presente neste mundo.

Sem isso, não haveria vida alguma.
Mas esse é um Amor que foi, como vocês sabem, rarefeito, cortado, e colocado na dualidade com o medo.

Toda vida humana e todas as experiências humanas (que todos nós conhecemos) sempre se inscrevem sob o
princípio da alegria ou da dor, do sofrimento ou da paz.

E isso é permanente.
As Moradas da Paz Suprema, denominadas assim, irão lhes demonstrar, pela experiência (se esse já não for o
caso), pela vivência da consciência do que vocês São, além de toda consciência: que a Eternidade não é uma

palavra em vão e, em nenhum caso, uma projeção em algum futuro.



*** 

A saída da linearidade do tempo é, exatamente, a Translação Dimensional da Terra e deste sistema solar, em
meio aos Mundos Unificados, e a sua restituição à sua Origem estelar ou às suas Linhagens estelares.

Deste modo, então, a maioria das conversas que vocês tiveram com aquele que se nomeia BIDI permitiu a
vocês (de maneira por vezes violenta) desviá-los de tudo que era efêmero.

Se houver, em vocês, resistências, é que ainda existem confrontações entre o efêmero e a Eternidade ou, se
vocês preferirem, confrontações entre os medos e o Amor.

A partir do momento em que a maturidade estiver presente, a partir do momento em que vocês virem, com
Clareza e Precisão, tudo isso, vocês descem nas profundezas do seu Ser, vocês se apercebem de que todos
os monstros estão no Interior de vocês, e de que não existe qualquer solução de continuidade no seu exterior.

O prosseguimento de um objetivo, em si mesmo, não tem, no entanto, que ser abandonado, pois há,
efetivamente, imperativos deste mundo que ainda existem.

Dessa maneira, então, o que é proposto pela Luz não é, obviamente, o fato de rejeitar o que é efêmero, mas
de deixá-lo ser transcendido pela Eternidade.

O medo desaparece pelo Amor.
O medo se apaga diante do Amor.
A sombra se apaga diante da Luz.

Não é a Luz (como nós lhes dissemos) que vai combater a sombra.
Assim como dizia CRISTO quando ele lhes disse que vocês estavam sobre este mundo e não eram deste

mundo, Ele ilustrava exatamente a mesma coisa.
Quando Ele disse que seu Pai e Ele eram Um, e que Ele fazia a Vontade do seu Pai e não a sua vontade, Ele
exprimia, aí também, o que vários Anciãos expressaram a vocês, com relação a esta noção de Abandono do

Si.

*** 

O Abandono do Si é, portanto, a maturidade espiritual.
É aquela que vai permitir-lhes considerar e viver que o efêmero era apenas um sonho e eu diria, até mesmo,

um pesadelo, mesmo se a Vida ali estiver presente.
Acordar do sonho é sair da matriz.

Sair da matriz é ser Liberado da Ilusão.
Estando fora da matriz, a partir do momento em que o Sistema de Controle do Mental Humano desapareceu
totalmente para vocês, a partir do momento em que as Linhas de Predação pessoais desapareceram, a partir
do momento em que as últimas resistências emergiram, a partir do momento em que vocês aceitaram vê-las
claramente sem ali se opor, sem ali se confrontar (pois é justamente a confrontação que acontece por si só),

sem a intervenção da sua consciência (que ela seja limitada ou expandida): de tudo isso, resulta a Liberdade, a
Liberação coletiva.

O fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO corresponde também a uma mudança de inclinação da Terra assim como da
maioria dos planetas deste sistema solar, refletindo-se, pelo seu nível, pelo que foi enunciado, há mais de sete

anos, agora, pelo próprio SÉRÉTI (ndr: ver sua intervenção de 04 de julho de 2005 (5)).
O conjunto dos sinais dados por SRI AUROBINDO (no momento em que ele era São João e recebia, sob o

ditado de CRISTO, o Apocalipse) é exatamente o que acontece sobre a Terra.
Leiam-no, não mais em um modo Vibratório (como foi comunicado há três anos), mas o leiam de modo objetivo

e lógico, aquele da razão.
E vocês não poderão evitar de fazer paralelos entre o que foi escrito e o que acontece, atualmente, sobre esta

Terra.
O que chega não é um fim: é um início.

Somente a lagarta irá chamar isso de um fim e irá viver isso como um trauma.
Mas, além do trauma, há a Liberdade, para todos, e a Liberação, para todos.

Lembrem-se também dos conselhos de UM AMIGO em relação a esta Liberdade e a esta Liberação: vocês
nada têm que fazer.

Naturalmente, é possível e permitido realizar as práticas, sejam elas quais forem, que vão elevar os seus
próprios estados Vibratórios.

O aumento das Vibrações corresponde ao aumento da amplificação da sua consciência.
Ela se estende e se expande cada vez mais.

Isso pode ser, para muitos, um pré-requisito antes deste próprio desaparecimento.
Deste modo, então, cada um é diferente em relação ao que está chegando, mas o mecanismo coletivo vai

passar à frente do mecanismo individual.
Assim irá se viver a Liberação da Terra e a eliminação, eu diria, do sistema de Predação e do conjunto dos

Véus de isolamento, do conjunto dos confinamentos, e o desaparecimento, puro e simples, da prisão.



*** 

Não são vocês que decidem sair da prisão, é a prisão que desaparece, a partir do momento em que vocês
aceitarem que ela jamais existiu.

Dessa maneira foi construído o sistema matricial.
Dessa maneira foi construído o sistema do sonho.

Não há qualquer textura.
Não há qualquer substância.

O que vocês denominam matéria e substância, em meio ao seu mundo, para nós, não existe.
A única estrutura e a única substância é aquela da Luz.

 Foi a ausência de Luz que inverteu a percepção, que se deixou ver este mundo como um mundo consistente e
mesmo material.

Ele não tem justamente qualquer materialidade.
Os mundos sutis, os mundos do além, os Mundos Livres têm, eles, uma substância.

A tal ponto que o que vocês percebem no universo é, para vocês, denominado o vazio e vocês consideram
que o universo, o que é visível, observável pelas suas ciências modernas é constituído em 95% de vazio.

Nós podemos lhes dizer que o que é vazio, é vocês.
E que os 95% que restam são, justamente, a Luz, possuindo uma estrutura, uma densidade, uma materialidade

(para empregar os termos de vocês), muito mais perenes do que aquelas deste mundo.
Desta forma, a maturidade espiritual não é simplesmente um ponto de vista, nem uma crença.

Ela é simplesmente a instalação na Verdade.
Esta instalação da Verdade não acontece trocando uma crença por outra crença, mas vivendo, de algum modo,

no Interior, o mecanismo de Passagem, de Basculamento e de Liberação.
Assim, o seu trabalho e a sua ancoragem da Luz, a resposta da Terra à sua própria Elevação (pela sua

Liberação, percebida por cada vez mais pessoas, no nível das Vibrações dos pés), refletem-se
inelutavelmente pelo momento final da humanidade.

Que é, de fato, o seu renascimento na Eternidade, a sua Liberação e o acesso à verdadeira Vida e à verdadeira
Luz, ao Amor Vibral, nada tendo a ver com qualquer forma de ilusão projetada na linearidade do tempo.

*** 

Os elementos que eu dou a vocês são simplesmente destinados a atrair a sua consciência para o que vai
acontecer, em vocês, como sobre este mundo, de maneira, eu diria, muito mais tangível, muito mais real e,

sobretudo, muito mais global.
 O conjunto dos sinais que foram notados e enunciados desde a liberação do Sol (que isso seja referente à

Fusão dos Éteres, aos Sons do Céu e da Terra, que isso seja referente aos movimentos planetários, que isso
seja referente aos sismos, ao vulcanismo, tudo o que se refere aos elementos da Terra que foram localizados
em alguns lugares) vão agora se generalizar a fim de que ninguém ignore e possa desviar o seu olhar e a sua

lógica do que está acontecendo.
Além do choque do que vai se tornar visível, como elemento celeste, assim como outras Dimensões que se

interpenetram (como vocês vivem cada vez mais).
Deste choque irá decorrer, certamente, a maturidade espiritual, mas esta maturidade espiritual não irá privá-los,

a título individual, de forma alguma, da sua Liberdade.
Se a sua Liberdade for a de considerar que vocês devem permanecer confinados em meio a um sistema de

carbono, então vocês irão viver isso.
Se vocês viverem o Absoluto, então vocês não terão mais necessidade de forma e, ainda menos, necessidade

de estrutura em carbono, enquanto tendo as mesmas prerrogativas que A FONTE, ou seja, de poder se
manifestar em qualquer Dimensão, em qualquer forma, e em qualquer sistema solar, com toda a Liberdade.

*** 

O tempo, tal como vocês o definem, será eliminado.
Ele será eliminado definitivamente.

O momento do desaparecimento do tempo ser-lhes-á anunciado precisamente, como foi dito, pelos Sons do
Céu e da Terra, pelo Anúncio de MARIA e pelo seu próprio estado de estase Interior e de ocultação da

consciência em meio à Luz.
Se vocês aceitarem olhar, objetivamente (além dos seus próprios processos Interiores Vibratórios, além das
suas experiência, além dos seus estados), o que acontece claramente na superfície deste mundo, em breve
vocês não poderão mais negar ou mesmo se indignar com o que ali acontece, e vocês irão se ver também do

ponto de vista da borboleta e não mais da lagarta.
Portanto, encontra-se exposto, sob o olho da sua lógica, o que eu chamaria de último desafio da humanidade,

nesses tempos.
É este último desafio que vai posicioná-los (muito além das escolhas anteriores que foram feitas) para viver a



sua Liberdade, segundo a sua concepção da Liberdade.
É nesse sentido que eu devo dizer-lhes: não se restrinjam, não coloquem limite para a Liberdade, não confinam

a Liberdade através de novas regras, mas vivam-na.
Se, entretanto, lhes for mais evidente permanecer em algum contexto conhecido, então não tenham qualquer

preocupação em fazê-lo, vocês ali irão permanecer também, da mesma maneira.
Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas com relação ao que eu acabo de expor a vocês, então eu os

escuto.

*** 

Pergunta: os fenômenos de estase já podem ter começado?

Isso foi, de fato, descrito como possível, cada vez mais frequentemente, cada vez mais seguidamente e cada
vez mais amplamente, já há vários meses.

*** 

Pergunta: se o tempo parar, será que tudo fica imobilizado?

Isso corresponde ao mecanismo inicial de Translação Dimensional que foi chamado de estase ou, os “três dias
de Trevas”, que são, de fato, três dias de Luz.

*** 

Pergunta: se o Absoluto contém tudo, por que desse último nasceu o confinamento?
                                                                            

O Absoluto não é referido nem pela Liberdade, nem pelo confinamento.
A expressão da Vida, ela aparece e ela desaparece: ela se perpetua evoluindo segundo as Dimensões.

Nada foi permitido.
Isso foi instalado pela Liberdade da própria Vida que pôde se ampliar através de algumas consciências e

reger, administrar e confinar outras formas de vida.
Eu os lembro, entretanto, de que vocês fazem exatamente a mesma coisa, sobre este mundo, com os animais.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, IRMÃO K rende Graças pela sua escuta.
Permitam-me compartilhar com vocês um momento de Bênçãos antes de deixá-los viver o seu Alinhamento

com MARIA e MIGUEL.
Eu saúdo vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...  

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

1 - SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

*

2 - BIDI (05.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/bidi-5-de-outubro-de-2012-aut...

*

3 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
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*

4 - UM AMIGO (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-201...

*

5 - SÉRÉTI (04.07.2005)
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-e...

*** 

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article7521.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-16_octobre_2012-article752...
16 de outubro de 2012

(Publicado em 18 de outubro de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://2.bp.blogspot.com/-ZfAWkpD3GUY/UXSZS6R9bNI/AAAAAAAABI0/mplx-TP2OtU/s1600/000IrmoK16.10.2012a.jpg
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-16_octobre_2012-article7521.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article7521.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html


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

http://2.bp.blogspot.com/-tafzR64b1oQ/UXSZbU7qfuI/AAAAAAAABI8/ZdQNzY4r0Bg/s1600/000IrmoK16.10.2012b.jpg


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121016_-_UN_AMI...

~ INFINITA PRESENÇA: A ÚLTIMA UNIDADE ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz.

Antes que eu me expresse em palavras, instalemo-nos, juntos, na Unidade da Consciência e da Paz.
O que eu tenho que exprimir, entre vocês, leva em conta os últimos elementos comunicados, há algumas

semanas, por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (1)).
Eles se referem então às modificações do Céu e da Terra, tais como ele havia anunciado a vocês para a

terceira ou quarta semana do seu mês de outubro.
Elas se apresentam a vocês, é tempo então de ver e de olhar para o que é levado a ocorrer, em vocês, além

dos processos Vibratórios, mas referente, se eu puder dizer, mais precisamente, aos vai e vem da
Consciência, entre o Estado de Ser e a Consciência da personalidade e, para alguns de vocês, restringindo-se

à Última Presença ou Infinita Presença, que eu nomearia, hoje: a Última Unidade.

*** 

As modificações importantes, não mais somente das Partículas Adamantinas aglutinadas em meio às suas
estruturas densas como sutis, mas, muito mais, a intervenção de Irradiações específicas provenientes ao

mesmo tempo do que é denominado Hercólubus e da aproximação, da Terra e do Sol, do Centro Galáctico,
vão levá-los, não mais a observar as suas sombras (que, para a maior parte de vocês, não podem mais estar

nem escondidas nem mesmo presentes), mas, muito mais, o que arrisca ocorrer, em vocês (se esse já não for
o caso), com relação às oscilações entre resistências e o que pode se manifestar, como Infinita Presença ou

Última Unidade (preliminarmente ao que foi denominado Translação Dimensional).
O trabalho do Supramental, o trabalho da Onda da Vida, o trabalho do Manto Azul da Graça (em suma, da
Inteligência da Luz, sob todas as suas formas possíveis e aceitáveis, em meio à sua Dimensão), foram

realizados.
Isso os leva a viver uma série de processos, ou de desapego, ou de ponto de vista modificando-se sob a
própria influência do que foi percebido pela Consciência e levando-os, de algum modo, a distanciar-se e,

portanto, de qualquer forma, a deslocalizar-se no nível da Consciência.
Os diferentes mecanismos vivenciados, e as condições da Liberação da Terra, assim como do ambiente
Celeste deste Sistema Solar, vão levá-los a efetuar as passagens (que eu qualificaria cada vez de mais

abruptas) entre a consciência ordinária e o Estado de Ser e, para alguns, a Unidade Última ou a Última Unidade,
aproximando-os, se eu puder exprimi-lo, do Absoluto.

Isso firma, de maneira incontestável, através dessas diferentes manifestações, a instalação definitiva da Luz, o
Retorno à Unidade, o Retorno d’A FONTE, o Retorno da Fusão Dimensional, pondo fim à exclusão, à

separação e à ignorância.

*** 

UM AMIGO - 16 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121016_-_UN_AMI.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-De6GJmprRsY/UIEjhZ3SAcI/AAAAAAAAF-0/wJnID0zQqMg/s1600/000UmAmigo16.10.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Dessa maneira, então, ser-lhes-á possível observar as sensações de Passagens, reais, de um estado a outro,
extremamente bruscas, não refletindo o reaparecimento das sombras, mas, sim, apenas levando a colocar em
evidência as últimas formas de resistências da personalidade, frente ao estabelecimento definitivo d’A FONTE,

da Luz, do Amor e do Absoluto.
Isso irá se refletir pela percepção clara dessas resistências, expressando-se, de maneira quase instantânea,

por uma sensação de desconforto no nível do corpo ou diretamente da Consciência.
Essas resistências que se manifestam não são destinadas a provocar, da parte de vocês, uma forma de reação

ou de algum combate, mas, simplesmente (como para as sombras), para serem vistas e para serem, como
diria BIDI, refutadas.

Vocês não são quaisquer das suas emoções.
Vocês não são quaisquer dos seus pensamentos.

Vocês não são corpo algum.
Vocês são a Eternidade, a Unidade, o Estado de Ser e o Absoluto.

Essas sensações de Passagem ou de Basculamento, de um estado a outro, vão lhes aparecer como cada vez
mais evidentes quando elas ocorrerem.

Naturalmente, cada um de vocês irá viver isso em função do seu próprio estado de adiantamento da Luz, do
seu próprio estado de penetração dos espaços Multidimensionais, em meio à Consciência como à Não

Consciência.
Os diferentes Encontros, vivenciados e anunciados, durante as suas noites, assim como as Comunhões
estabelecidas em meio ao seu Canal Mariano, assim como o desenvolvimento que eu expliquei a vocês

referente ao Coração Ascensional e os diferentes trajetos Vibratórios do peito, vão ser cada vez mais efetivos
e cada vez mais evidentes, que isso seja no nível das percepções, mas também no nível das resistências

podendo se manifestar, naqueles momentos.
 Isso não é para ser concebido como uma sombra a ser cuidada, mas, muito mais, como os próprios
mecanismos íntimos da Consciência, em seus diferentes componentes: separados ou Unificados.

Desta observação, real, e destas manifestações, reais e tangíveis, ocorrendo em vocês, correspondem, é
claro, do mesmo modo, às manifestações tangíveis acontecendo na superfície desta Terra, nas profundezas

da Terra, como na parte mais elevada dos Céus.
Isso vai lhes permitir, literalmente, ajustar-se mais próximo do que vocês São e permitir, de algum modo, a

eliminação das resistências presentes, pela sua própria manifestação.

*** 

Eu insisto no fato de que essas resistências, sejam quais forem as suas formas de manifestação, remetem-nos
a esquemas antigos e obsoletos, que isso os remeta a coisas desconhecidas do seu funcionamento usual e

habitual, bastará, simplesmente, vê-los passar, correspondendo ao que eu lhes dei, há alguns meses,
consistindo em “permanecer tranquilo”, sejam quais forem as manifestações, por vezes de improviso,

ocorrendo na sua Consciência ou no seu corpo.
Assim, há algumas formas de nevralgia podendo aparecer em pontos-chaves de absorção de energia,

correspondendo às mãos, aos joelhos e aos cotovelos, assim como os ombros e os quadris.
A ativação das Últimas Portas (que foram explicadas há um ano e meio) pode criar sensações dolorosas, do

tipo de nevralgia (ou seja, súbitas, brutais), desaparecendo e reaparecendo de maneira extremamente fugaz e
rápida.

Isso não deve nem alarmá-los nem fazê-los considerar qualquer reação, mas, muito mais, refletindo, em vocês,
a sobreposição, de algum modo, dos Planos Multidimensionais e do seu Plano Dimensional encarnado.

Isso já se expressou, no nível da Terra, e pelos seus diferentes Encontros, no nível do Canal Mariano, durante
a noite e também pela própria Onda da Vida.

A expressão dessas resistências não concerne a vocês.
Ela apenas concerne a este Último ajustamento entre o Corpo de Estado de Ser, este Absoluto além de todo
estado, e o Corpo de Personalidade, assim como às diferentes estruturas que ali estão (se pudermos dizer)

submetidas, denominadas “Corpos Sutis”.
O desaparecimento dos últimos Véus, como foi explicado pelo IRMÃO K (ndr: suas intervenções de 1º de
julho, 20 de julho e 20 de agosto de 2012 (2)) há várias semanas, corresponde perfeitamente à encarnação

desse princípio em meio mesmo à sua Consciência e a este corpo físico.

*** 

Deste modo, então, essas resistências não são conflitos, nem freios, nem mesmo oposições, mas, sim, a
manifestação deste ajustamento Final à Luz, permitindo para A FONTE (no momento oportuno, e depois do
Anúncio de MARIA) desencadear, em vocês, o que deve ser, para vocês, o seu mecanismo Ascensional.

A prática dos diferentes Yoga, tal como eu dei a vocês, deveria permitir-lhes (que isso seja através da
integração de Passagens, através de outros protocolos independentes do Yoga consistindo em trabalhar no

Coração Ascensional e no seu desenvolvimento, assim como o fato de conduzir a Consciência no Alinhamento,
bem como no Canal Mariano, como na Onda da Vida), como vocês irão constatá-lo, perto dos próximos dias,

viver mecanismos Vibratórios cada vez mais intensos, ou então, paradoxalmente, que vão desaparecendo (ndr:
ver “protocolos prioritários”) (3).



A intensificação dos processos de percepção Vibratória, assim como o seu desaparecimento, fará apenas
refletir a instalação da Última Unidade precedendo, de algum modo, a instalação em meio ao Absoluto.

Assim, então, as flutuações Vibratórias (que lhes são conhecidas e habituais, para cada um de vocês) irão se
modificar em proporções extremamente amplas, indo ou ao sentido de um desaparecimento, ou ao sentido de

uma amplificação.
A modulação da Vibração, em um sentido ou em outro, faz apenas refletir o desaparecimento dessas últimas
resistências, efetuando-se, como sempre, pela Inteligência da Luz e, como lhes disse TERESA, ontem (ndr:

sua intervenção de 15 de outubro de 2012 (4)), pela capacidade para manter-se na Humildade, na Simplicidade
e, sobretudo, na aceitação dos processos de Transição Dimensional.

*** 

Podemos dizer, de algum modo, que, daí onde vocês estão, o mais importante é não se opor, o mais
importante é “permanecer tranquilo”.

O mais importante não será (nessas circunstâncias particulares a viver) realizar outra coisa senão “permanecer
tranquilo” ou, eventualmente, praticar um dos Yoga ou um dos protocolos com cristais que lhes foram

comunicados recentemente (ndr: ver “protocolos prioritários”) (3).
Se vocês respeitarem esse princípio de observação, vocês irão constatar, a um dado momento, que o próprio

observador tende a adormecer.
Naquele momento, será conveniente deixar acontecer o que estiver ocorrendo, independentemente da sua

vontade.
Previamente ao adormecimento (que alguns de vocês vivem durante os momentos que vocês chamam de
ocultação da Consciência, nos seus momentos de Alinhamento ou em outros), vai se manifestar também,
durante aqueles momentos (e irá lhes permitir dar-se conta de que além de qualquer observador, vocês

sempre estão aí), a descoberta do que, para alguns de vocês, está ainda escondido.
Isso irá permitir (por esta descoberta em si e não por qualquer ação da pessoa) estabilizar-se e estabelecer-se,

não mais somente à vontade, mas, em curtíssimo prazo, em última instância, neste estado.
A Translação Dimensional será então quase completada para vocês.

Não restará mais senão “permanecer tranquilo” até o momento em que o coletivo da Terra, em sua
Humanidade, for realizar o mesmo processo, com ou sem resistência.

*** 

Portanto, durante este período, e conforme o que lhes foi enunciado por MIGUEL, por MARIA (ndr: suas
intervenções de 22 de setembro de 2012 (5 e 6)), e por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de

2012 (1)), acontece, exatamente, o que havia sido anunciado, no momento preciso em que esses três
Intervenientes anunciaram isso para vocês.

Isso se reflete, para vocês, pelos Últimos estremecimentos, os Últimos Despertares do Fogo, que estavam
ligados ao confinamento.

O Fogo do Éter, o Fogo do ego, refletindo-se pelo aparecimento dessas nevralgias ou dessas resistências
fugazes que, eu lhes repito, ainda uma vez, não são quaisquer processos de resistência, mas, muito pelo
contrário, processos de integração da Nova Consciência em meio ao Estado de Ser, como em meio ao

Absoluto que vocês São.
Os mecanismos Vibratórios vão também lhes parecer (pela sua amplificação ou pela sua diminuição) afastar-se
da sua vida encarnada, de uma maneira ou de outra, propiciando, em meio à Consciência, um sentimento por
vezes de irrealidade, um sentimento de não mais estar presente ao que vocês fizeram cinco minutos antes.

Isso, em caso algum, reflete um desequilíbrio, mas, sim, aí também, o ajustamento à sua Consciência Nova, ao
que vocês São, na Eternidade, que, efetivamente, irá pôr fim a todo Efêmero.

O processo de Translação será então vivenciado pela própria Consciência, além mesmo dos processos
Vibratórios.

Haverá, de algum modo, uma dissociação.
Nós sempre lhes dissemos que a Consciência era Vibração, mas esta dissociação entre a Vibração e a

Consciência permite, justamente, a um dado momento, realizar a própria Transição e reencontrar-se no que
vocês São, na Verdade e na Eternidade, ou seja, o Absoluto ou a Última Unidade.

*** 

Há então, durante este período, efetivamente, e cada vez mais, nada mais a realizar senão observar, a fim de
que o que é observado desapareça sozinho, a fim de que aquele que observa dê lugar ao que está atrás, ou
em cima, do observador, ou seja, ao que vocês São, além de toda ilusão, além de toda pessoa, além de toda

localização e além de toda interação entre os seus Planos e os nossos Planos.
Isso pode ser comparado a um Encontro.

Este Encontro não se refere mais à possibilidade, exclusivamente, de Comungar com Um de nós, com uma
das Estrelas ou com um dos Arcanjos, mas, muito mais, uma colocação, de algum modo, no face a face, entre

o Si e Si, entre o Si e o ego.



Deste Encontro, realizado com plena consciência, desta confrontação com plena consciência, irá resultar a
capacidade para a alquimia, assim como para a dissolução do conjunto dos elementos efêmeros que

constituíam a sua vida, até agora.
Isso podendo se referir tanto aos envelopes sutis, como até ao próprio corpo físico.

Eu lhes comuniquei (assim como outros Anciãos) mecanismos preliminares correspondentes ao
desaparecimento de percepção, até mesmo, do corpo, em uma das suas partes ou no conjunto das suas
partes (ndr: ver a sua intervenção de 02 de outubro de 2012 (7) e as intervenções de O.M. AÏVANHOV de

setembro de 2012 (8)).
Isso se inscreve, de maneira cada vez mais flagrante, também, no que se abre, dentro de alguns dias, no nível

da terceira e da quarta semana do seu mês de outubro.
Esses processos irão se amplificando, no seu próprio ritmo individual.

Mas isso será claro e nítido para cada um de vocês tendo tido acesso aos estados Vibratórios, à elevação
Vibratória da Consciência, à ativação de uma das Coroas, à ativação do Canal Mariano, ou ainda da Onda da

Vida.

*** 

Nesses momentos, se vocês estiverem conscientes de que nada serve, nem resistir, nem se opor, nem
engajar um confronto qualquer, vocês irão transladar a sua Consciência, cada vez mais facilmente, cada vez

mais de forma duradoura, no que vocês São, na Verdade.
O aparecimento da sua visão etérea, como da visão Interior ou da Visão do Coração, irá consolidá-los na

Verdade do que vocês vivem, e irá acomodar, bem naturalmente, o contexto do que vocês vivem em meio à
sua pessoa, como uma ilusão total.

O que nós lhes afirmamos, o que nós lhes demonstramos, será vivenciado por vocês mesmos.
Vocês serão a perfeita demonstração de vocês mesmos.

Dessa maneira, então, o que podia representar, até agora, elementos de dúvida, em vocês (pelo próprio fato
dessas oscilações), irá aparecer claramente através das resistências, como uma Liberação dessas ditas

resistências em si.
A consciência irá viver como cada vez mais livre de todo corpo e até mesmo, eu diria de todo Estado de Ser.

A consciência antiga tendo ela mesmo, pelo desaparecimento das Vibrações (que isso ocorra pela sua
diminuição ou pela sua amplificação), irá levá-los ao mesmo processo onde vocês irão constatar, por vocês

mesmos, que vocês estão presentes, além de toda Presença, que vocês estão além, até mesmo, de todo Si.
É a persistência do que vocês São, a Realização do que vocês São (confrontando com o que é efêmero, com

o que é forma, com o que é mental) que irá permitir estabilizá-los com uma certeza, cada vez maior, no que
vocês São, na Eternidade.

*** 

Os momentos passados na Eternidade, no final dessas duas últimas semanas de outubro, irão permitir-lhes, a
partir de novembro, instalar-se, à vontade, em profusão, nos outros mundos.

Não são vocês que se deslocam, nem nós que nos deslocamos, mas, sim, realmente, esta espécie de Última
Reversão da Consciência para a a-Consciência que irá trazer-lhes a prova formal do que vocês Eram, do que
vocês São, e do que vocês Serão, além de toda a pessoa, de toda a identidade, de qualquer Comunhão, de

qualquer Fusão, de qualquer Dissolução e de qualquer Encontro com algum Duplo.
Esses mecanismos, extremamente intensos, referentes à Consciência (mas também à Consciência da Terra),

irão se refletir, natural e evidentemente, por modificações terrestres a nada parecido, assim como por
modificações celestes, a nada parecido.

Correspondendo, no que se refere a vocês, ao desaparecimento dos seus Véus, assim como, no nível do
Sistema Solar, ao que foi nomeado o desaparecimento das três camadas isolantes de predação, assim como

ao desaparecimento do que o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e SÉRÉTI chamaram de Linhas de
Predação.

Linhas de Predação da Terra, como Linhas de Predação pessoais, exercidas de vocês para vocês mesmos, e
não mais de relações interpessoais, sociais ou afetivas.

*** 

Esta colocação no face a face irá se refletir por um sentimento de Beatitude no momento em que vocês
aceitarem, de maneira consciente, que vocês não são nem as suas resistências, nem este corpo, nem esta

pessoa à qual vocês aderiram.
Isso é um mecanismo natural, ele não corresponde, de forma alguma, a uma demissão de alguma coisa, mas,

muito mais, ao que foi chamado de instalação na sua Eternidade.
O que irá anteceder, para muitos de vocês, a instalação da Terra na Eternidade dela, para ela.

Isso não irá impedi-los de prosseguir o que vocês têm que prosseguir, enquanto Libertadores da Terra,
Ancoradores da Luz, ou Semeadores da Luz.

Este Ancoramento da Luz e da Terra na Nova Dimensão acontece tanto no alto como embaixo, explicando, de



qualquer forma, por que (além do Supramental) a ação da Onda da Vida, assim como do Manto Azul da Graça,
realizou esse mecanismo de junção, em vocês.

Esta junção, esta confrontação, esta colocação frente ao Si, face a face, Si a Si, é exatamente o processo
visando fazer nascer a Borboleta.

*** 

O conjunto das manifestações do desenvolvimento do Coração Ascensional, assim como o aparecimento do
que é nomeado as Vibrações do Duplo etéreo nas costas e nas asas etéreas, a manifestação de Presenças

em meio ao seu Canal Mariano, a ativação das Coroas Radiantes, assim como da Kundalini e da Onda da Vida
(se, para vocês, isso estiver permeável), irão se refletir por uma aceitação, não do mental, mas pelo próprio fato

da sua vivência, independentemente de toda a pessoa, de todo o papel, de todo o corpo.
Realizando isso, esta Última Unidade ou Infinita Presença, levada ao seu final, irá conduzi-los, quando a hora

chegar, à certeza do acesso ao que vocês São, na Eternidade, pelo próprio fato do que irá lhes parecer
oscilações, Basculamentos ou Passagens, cada vez mais rápidas, de um estado a outro.

Esse é o mecanismo perfeitamente natural que corresponde, para a maioria de vocês, Despertos ou
Liberados, às condições da sua própria Ascensão.

Portanto, fazendo esse trabalho e indo até o final desse trabalho, “permanecendo tranquilo”, vocês irão
constatar que o Choque da Humanidade corresponde exatamente ao que vocês vivem, abrandado pela sua

capacidade para já terem sido transformados pela Luz Vibral, quer seja no nível dos chakras, da Consciência
ou da própria célula.

Assim, então, para vocês, esse Choque da Humanidade irá apenas representar, de alguma forma, uma simples
formalidade da própria Consciência.

Aqui irá se ilustrar a maior capacidade para ajuda que vocês poderão levar, pela sua Presença e pela sua
Irradiação, ao conjunto dos Irmãos e das Irmãs encarnados estando um pouco menos adiantados do que

vocês no desenrolar desses processos finais.

*** 

Então, Irmãos e Irmãs, no tempo da nossa Comunhão, instalemo-nos mais perto desta Última Unidade, desta
Infinita Presença.

Aproximemo-nos do centro do Centro.
As condições Vibrais desta Terra, onde vocês estão, permitem, agora, viver isso.

Eu sou UM AMIGO.
De Coração a Coração, de Centro a Centro.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
De Coração a Coração, do meu Coração ao Coração de vocês, até logo.

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

1 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

*

2 – IRMÃO K (01.07.2012, 20.07.2012 e 20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-au...
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-a...
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-...

*

3 – 'PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS'
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

4 – TERESA DE LISIEUX (15.10. 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outub...

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html


*

5 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2...

*

6 – MARIA (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-...

*

7 – UM AMIGO (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-2-de-outubro-de-2012...

*

8 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012, 04.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 21.09.2012 e 30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de...

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-18-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-21-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/om-aivanhov-30-de-setembro-de...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article026e.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_octobre_2012-article026e...
16 de outubro de 2012

(Publicado em 18 de outubro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-21-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/om-aivanhov-30-de-setembro-de-2012.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_octobre_2012-article026e.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-2-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article026e.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-18-de-setembro-de-2012_20.html


Eu sou GEMMA GALGANI.
Que a Paz esteja em vocês.

Eu me apresento, a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, veículo do Manto Azul da Graça que eu coloco, sobre
vocês.

O que eu vou exprimir vai ressoar com o que eu lhes transmiti, desde algum tempo, do que aconteceu durante
a minha curta vida, sobre esta Terra.

A diferença é que o que se revela, a vocês, nesses tempos, esta Verdade do Amor que chega até vocês, vai
chegar, em um momento, para o conjunto da Humanidade, e não mais para alguns.

Então, eu vou tentar, através da minha Presença e das minhas palavras, fazê-los apreender esse momento.
Esse momento é aquele onde a realidade pessoal encontra a Verdade do Amor.

***

A realidade pessoal é o que os mantém em meio aos seus Véus, e que os impede de ver a Verdade, na sua
integralidade.

É o conjunto das circunstâncias da vida sobre a Terra, desde o seu nascimento, até este dia: é o conjunto da
sua vivência, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto da sua história e, também, do seu estado pessoal

do instante.
A Verdade do Amor: é o Fogo do Amor.

Quando há, não mais simplesmente experiências (tais como vocês as vivenciaram), mas quando o Encontro se
torna permanente, então, ele se torna de uma maneira totalmente diferente da sua realidade pessoal.
Ele é, de algum modo, fundido e parece englobado, ou mesmo desaparecer, na Verdade do Amor.

Porque a Verdade do Amor é impessoal.
Ela não os concerne enquanto indivíduo tendo tido uma história, um passado, um presente, e um futuro.

A Verdade do Amor é impessoal e atemporal: é o que sempre esteve aí e que, no entanto, não era visto, e
somente vivenciado, nas ideias, nos pensamentos, ou nas experiências reais, mas que, para a maioria, jamais

foi enraizada na realidade pessoal, em todo caso, até esses tempos recentes.
Nós éramos extremamente pouco numerosos em deixar-nos tomar pela Verdade do Amor, até que a realidade

pessoal desaparecesse completamente.
Além então de tudo o que vocês vivenciaram, além de todas as suas experiências e de toda a sua história, o
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que acontece, em vocês, sobre a Terra, no conjunto deste sistema solar, é justamente o fim das barreiras, das
limitações, das separações: tudo o que os faz considerar como uma pessoa, bem diferente das outras

pessoas, um pessoa que podia ver objetos, e outras pessoas, ver histórias, os desenrolares, ver e observar
simplesmente a vida, tal como ela se desenrola sobre a Terra.

***

Quando a Verdade do Amor emerge, para o coletivo, há realmente uma irrupção da Luz.
Esta irrupção da Luz vem transfigurar e dissolver todas as realidades pessoais.

Aliás, nos momentos em que vocês já se têm próximos da UNIDADE, nos momentos em que vocês vivem a
UNIDADE, nos momentos em que vocês se instalam no Manto Azul da Graça, na sua Onda da Vida, ou ainda

nas nossas Comunhões, vocês têm um vislumbre do que se desenrola, naquele momento.
Ou seja, que lhes parece, não desaparecer, mas, sim, não mais ser, somente, esta realidade pessoal, já que

vem ressoar, com vocês, e interagir, com vocês, um outro Plano de realidade, uma outra Realidade, muito mais
ampla, muito mais Luminosa, muito mais Vibrante e Vivente.

Tudo o que vocês vivenciaram, até agora (todas as suas pesquisas, todas as suas experiências, assim como
todas as suas dúvidas), tornou, de algum modo, maleável, a sua realidade pessoal.

Ela é ainda tangível, mas cada vez menos, até se tornar intangível e desaparecer nesta Verdade do Amor,
onde nenhuma pessoa pode ser distinguida, onde nenhum objeto pode estar separado, e onde, no entanto,

tudo é tão Vivente.

***

Passar da realidade pessoal à Verdade do Amor pode representar um momento feliz, um momento
extraordinário, ou um momento preliminar que pode ser, ao contrário, terrível, para a história pessoal.
Da maneira que vocês estiverem ligados, ainda, à sua história pessoal, da maneira que vocês tiverem

vivenciado (ou não) as suas experiências de meditação, de Alinhamento, de oração, pode se desenrolar, já, em
vocês, durante este período, uma amostra deste Encontro, deste face a face.

O momento da Verdade do Amor é um momento de Verdade, Interior: o momento em que mais nada pode
parecer como uma sombra, onde mais nada pode trapacear com o que quer que seja ou com quem quer que

seja (e, sobretudo, com vocês mesmos).
É o momento que se dirige para vocês.

Esse momento muda, é claro, radicalmente, toda realidade pessoal, fazendo-os descobrir e viver a ausência da
pessoa, fazendo-os descobrir o que subtende, até mesmo, a manifestação, e mesmo a manifestação, sobre

esta Terra, onde vocês ainda estão.
A reaproximação da realidade pessoal, à Verdade do Amor, traduz-se por muitos sinais, muitos sintomas (que

nós lhes falamos de diferentes modos).
As mudanças, induzidas pela Luz que chegou até vocês, têm sido, de alguma forma, as primícias, e a

prefiguração.

***

A partir de hoje, pela Ação de MIGUEL (ndr: intervenção deste dia, 17 de outubro de 2012 (1)), e pela Ação da
Irradiação (ou Radiação) do Ultravioleta, vocês irão aperceber-se de que existem momentos, cada vez mais

lúcidos (em relação ao ponto de onde vocês partiram, nesta Lucidez), que vão permanecer em vocês,
marcados, e que vão lhes permitir ver claramente o que é a sua realidade pessoal: não como vocês o

imaginam, não como os outros veem isso, mas bem como ela é, no olhar da Verdade do Amor.
A Verdade do Amor é um Fogo: um Fogo que ilumina, que aquece e que abre, que nada mais confina, que

nada mais limita.
E naturalmente, portanto, tudo o que é considerado como pessoal (justamente, em ressonância com o

confinamento e os Véus) vai então, a um dado momento, dissolver-se, na totalidade, propiciando-lhes ver e
perceber muito mais do que as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, ou ainda, de Encontro,

conosco.
Mas, muito mais, vocês irão, de algum modo, Encontrar a Eternidade.

E o Encontro da Eternidade, conforme, eu diria, as predisposições da sua história pessoal (predisposições que
se tornaram mais adequadas pelas diferentes Vibrações que desceram até vocês, e que sobem, agora, da

Terra, assim como pela adição do Manto Azul da Graça), este Encontro é mais ou menos fácil, segundo o que
resta, efetivamente, em vocês, de crenças cegas, de experiências difíceis (permanecendo ainda presentes

pela sua memória, ou pelo seu corpo).
Mas retenham que, qualquer que seja a aparente dificuldade, qualquer que seja o sentimento de ter que
percorrer algo árduo, difícil, se vocês soltarem as suas próprias resistências, se vocês soltarem as suas

crenças, se vocês soltarem tudo o que faz parte da sua história (e, em particular, todo o seu passado), vocês



verão (e vocês irão observar muito facilmente), gradualmente e à medida que vocês soltarem, que a Verdade
do Amor aparece cada vez mais, faz-se cada vez mais presente, e que o que podia parecer, alguns instantes

antes, como difícil, árduo ou delicado, tornar-se-á surpreendentemente mais feliz e mais leve.

***

Em última análise, é apenas o medo do Desconhecido, é apenas o não reconhecimento imediato desse Fogo
do Amor, que podem causar distúrbios.

Mas esses distúrbios são apenas temporários, eles atingem o corpo (como isso foi explicado a vocês), ou eles
provocam, no nível da consciência pessoal, uma necessidade de se prevenir, uma apreensão deste

Desconhecido.
Aí também, se vocês aceitarem dar o primeiro passo e se abrir, então vocês irão constatar, bem depressa, que

não é nada disso.
Encurtar esse tempo de distância entre a realidade pessoal e a Verdade do Amor (por alguma resistência)

pode parecer doloroso.
Mas, muito rápido, muito rápido, conscientizando que, no final, não há outra escolha possível, que, no final, o
que se desenrola é inevitável, inexorável e tanto desejado por partes de vocês (que lhes são desconhecidas,

talvez), tudo o que pode lhes parecer ser apreensão, ou sentimento de perda, será rapidamente substituído por
esta plenitude do Amor, por este Fogo, que irá alegrá-los e abrir o que deve ser aberto, a fim de que nunca

mais fiquem presos a quem quer que seja, ou ao que quer que seja.
Essa será uma grande descoberta, para muitos de vocês, cujas primícias são, é claro, a Presença, a Última

Presença, e o Absoluto.

***

Viver isso é dar-se conta da evidência de tudo soltar, de nada reter, e de penetrar e se fundir neste Amor
ardente, onde não existe qualquer lugar para interrogação, para dúvida.

Conforme nós dissemos e repetimos a vocês, durante vários meses: nós estamos ao lado de vocês,
doravante, em vocês, ao seu lado, em suas estruturas Vibratórias, a fim de pôr fim às nossas separações da

consciência.
Tudo irá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil.

Não haverá qualquer questão podendo minar, qualquer futuro, nem mesmo alguma destinação porque esse
Fogo do Amor é tão intenso, tão Verdadeiro, que tudo o que é pessoal sequer pode supor resistir, no final.

O preenchimento da consciência e o preenchimento do que vocês São, irão saciá-los.
 Vocês irão constatar então, cada vez mais facilmente, que a sede de explicações, a sede de referências, a

sede de identificar os acontecimentos, as pessoas, não terão, para vocês, mais qualquer sentido.
Dessa maneira, esses dias que se impõem, nos quais o Arcanjo MIGUEL os convidou a se juntar a ele e a
ressoar junto, são ocasiões especiais para aproximar-se deste Encontro, da sua realidade pessoal, com a

Verdade do Amor (ndr: apelo especial de MIGUEL, durante os Alinhamentos de 17 a 31 de outubro de 2012,
apresentado em sua intervenção de 17 de outubro (1)).

Encontrar o que resta em vocês, de personalidade, de fogo do ego, de insuficiência e de falta, com o que é
Completo, Total e Liberador, pode ser uma Grande Festa.

Isso, de algum modo, irá conduzir o coletivo da humanidade a viver o que A FONTE chamou de Juramento e
de Promessa, e também a viver, no final, o seu aparecimento na Eternidade.

Somente a antiga consciência (aquela, justamente, de ser uma pessoa, privada de algumas coisas essenciais,
ou preenchida pelas alegrias da vida) irá parecer-lhes afastar-se, desaparecer, como uma lembrança que se

tornou nebulosa, como uma ferida que diminuiu com o tempo e que cicatriza, com o tempo, até fazer esquecer
a ferida, até fazer esquecer ainda, o sentido de ser uma pessoa.

Não são vocês que decidem (porque, se vocês o decidissem, seria uma recusa), mas é a Luz que guia isso
para vocês.

***

A Radiação do Ultravioleta recomeça com força.
A amplitude da irradiação da Terra ressoa, agora, muito além de uma noção espacial ou temporal, através do

seu núcleo cristalino, com o Sol de Sírius, como se a junção estivesse de novo estabelecida.
Além dos legítimos medos podendo existir, há, sobretudo, grandes reencontros que não deixarão lugar a

qualquer dúvida, a partir do momento em que vocês verem claramente que a realidade pessoal é substituída
pela Verdade do Amor.

Não haverá necessidade de interrogar ou de questionar (si mesmo ou alguém) para compreender o que vocês
vivem.



E quanto mais vocês compreenderem o que vocês vivem, mais vocês irão se alegrar dos seus Reencontros.
Lembrem-se de que tudo o que vocês mantêm, mantém vocês.

E enquanto vocês forem mantidos por fatores ou pessoas da realidade pessoal (quaisquer que sejam), restam
ainda alguns passos a percorrer para viver a Verdade do Amor.

Mas não concebam nem inquietude, nem perturbações.
Porque o que está chegando, ainda uma vez, é totalmente natural, e eu diria (mesmo se vocês o esqueceram),

que está totalmente inscrito, já, aí onde vocês estão, até na sua realidade pessoal.
O que é para viver (além das palavras de Liberação, além das palavras Ascensão e Translação Dimensional),

esse retorno do Fogo do Amor e da Verdade do Amor, é uma restituição.

***

A partir do momento em que vocês deixarem o que pode restar dando-lhes a impressão de ser possuidor
destas feridas, e desta história, vocês irão constatar, com felicidade, que vocês se tornam apenas um Coração,
e um Amor transbordante, sem qualquer comparação com todas as alegrias que vocês puderam conhecer na

sua vida, na sua realidade pessoal.
O que pode ser a expressão do oposto da Verdade do Amor, serão apenas as resistências e as oposições

residuais, devido às crenças de alguns grupos, de alguns países, de algumas culturas.
Mas lembrem-se do que disse JOFIEL (desde quatro anos agora): ele lhes falou das diferentes Obras, e ele

anunciou a vocês que esta sublimação da realidade pessoal começaria pela Obra no amarelo, nos países
amarelos.

Ele explicou tudo isso a vocês. (2)
E é muito exatamente o que se desenrola.

A Vinda de MIGUEL, a sua Multiplicação enquanto Sinal Celeste, vai grandemente facilitar (pelo rompimento do
pericárdio, pela abertura das últimas estruturas que não estavam permeáveis), em vocês, esta alegria que, mais
uma vez, é sem objeto, sem sujeito, mas, simplesmente, o Estado Real, a nossa Natureza Real (bem distante

de qualquer realidade pessoal).

**

A Verdade do Amor não pode ser referida pelo que quer que seja mais senão pelo Amor, senão pela Verdade.
Viver isso é muito mais do que a Beatitude ou o Êxtase, é muito mais do que ser percorrido pela Onda da Vida,

ou viver o Fogo do Coração: é o desaparecimento de todas as referências, de todos os sentidos.
É o momento em que vocês encontram, enfim, o sentido, Real, de quem vocês São, o sentido, Real, do Filho

da Luz e do Filho Ardente do Sol.
Além de pôr fim a todas as dúvidas e a todas as interrogações, a todas as questões, isso fará aumentar, em

vocês, a Chama da Eternidade, a Chama da Beleza, onde tudo é apenas Amor, sem condições, sem pretextos,
sem ligações, sem apegos.

Nós muitas vezes lhes falamos da Transparência.
Vocês irão constatar que a Transparência não é uma palavra em vão, mas que é a própria Natureza de um

corpo de Luz, como um corpo de cristal, como qualquer outro corpo (mesmo além de uma forma
antropomórfica).

Realizar isso, É a Verdade do Juramento e da Promessa.

***

Qualquer que seja o afastamento (que as suas histórias pessoais os fizeram tomar) desta Verdade do Amor
que nós Somos, não há que considerar distância, não há que considerar separação desta Verdade.

Mas simplesmente acolher, e se Abandonar.
Perceber que, na Verdade do Amor, nada há a manter, nada há a guardar, há apenas que Ser esta famosa

Transparência.
A Transparência, até mesmo, total, da consciência, na Última Presença, como no Absoluto.

Nada desaparece, na Verdade do Amor.
É isso que é para viver, é isso que será anunciado a vocês.

Esta preparação (porque é uma) que, ainda uma vez, não é um trabalho: é, de alguma forma, habituar-se a
acolher, habituar-se a Abandonar, habituar-se a Ser.

Preparar-se para nada fazer, em relação a esse processo (não em relação à vida, é claro).
Vocês não poderão ter qualquer dúvida, nos momentos, quando eles chegarem, desta Verdade do Amor
porque isso será (independentemente do que se exprimir, naquele momento, na sua história pessoal) de

tamanha evidência, de tamanho reconhecimento, que o que era Desconhecido, tornar-se-á a sua nova Natureza



que, ela, jamais desapareceu.
 Ela simplesmente estava do outro lado do Véu, de um Véu extremamente impermeável que é isso que foi

responsável pela história pessoal, pela compartimentagem, e por uma busca permanente do Amor e do bem-
estar.

A Verdade do Amor não é nem uma busca, nem uma procura de bem-estar porque tudo ali está
(contrariamente à sua história pessoal).

O período que se abre, pela Presença e pela Radiância reforçadas do Arcanjo MIGUEL, terá efeitos, é claro,
nesta aproximação.

***

Independentemente dos eventos Vibratórios aos quais vocês estão habituados (ou que se apresentam a
vocês), vocês irão constatar, facilmente, a intensificação, a expansão dos mecanismos que estão operando em

vocês.
É naqueles momentos que é preciso manter-se Tranquilo, estar instalado no AQUI e AGORA, na ATENÇÃO,
mas que esta ATENÇÃO não se torne demasiadamente dirigida ao que acontece, mas, de preferência, fundir-

se na própria Vibração desta Verdade do Amor.
Lembrem-se de que nós estamos, agora, no nível da possibilidade de percepção, e não na Realidade Interior
(já que nós lhes dissemos que nós estamos, já, em vocês, de toda Eternidade), mas, justamente, nesta zona

de contato, nesta franja de interferência, entre a sua história pessoal e a Verdade do Amor.
Vocês irão ali encontrar tudo o que é necessário.

Há simplesmente que deixar Ser, que deixar fazer.
Há, simplesmente, que dizer “sim” à sobreposição (à absorção, se pudermos dizer) da história pessoal que é
de vocês, com a Verdade do Amor, que é de vocês, mas, que muito além, tornar-se-á mais do que evidente.
Naturalmente, nem todos vocês estarão no mesmo sincronismo porque, mesmo sobre a Terra, há numerosas

moradas, numerosos continentes.
Há, é claro, uma única humanidade, mesmo ela estando, pela sua própria liberdade, dividida, porque isso é a

liberdade de cada um.
A um dado momento, tudo isso não poderá mais ser senão sincrônico e coletivo.

Então, naquele momento, é o conjunto das realidades pessoais (na sua interação: a malha matricial) que irá
desaparecer, sem qualquer dificuldade.

Tudo depende, mais uma vez, unicamente das suas resistências, unicamente do seu olhar, e do que pode
permanecer, em vocês, das diferentes formas de apego.

***

Então, nós os convidamos a esta Paz, a esta Alegria.
Porque a maior parte das Estrelas que lhes contaram, de algum modo, a sua história pessoal, e o seu Encontro
com a Verdade do Amor, descreveu para vocês (sem exceção) esse Fogo ardente do Amor, que nos levou a
pedir, para a maioria de nós, na nossa história pessoal, para não mais enlanguescermos na separação, para

mergulharmos nesse Fogo do Amor.
E, sem demasiadamente me adiantar, eu posso dizer-lhes que muitos (quer vocês estejam instalados nos

processos Vibratórios, quer vocês descubram simplesmente o que age sobre a Terra, de diferentes modos),
vocês também, vocês irão queimar deste Amor, desta necessidade Vital de Estar, enfim, em vocês.

Os poucos elementos que eu acabo de dar a vocês são apenas algumas palavras e algumas Vibrações que eu
trago, que anunciam também, à sua maneira, o que MARIA terá a dizer-lhes, no momento oportuno.

Enfim, eu gostaria de dizer-lhes que a Graça e a Inteligência do Amor não são, nem uma palavra em vão, nem
uma ideia, mas sim, concretamente, elementos ativos (mesmo na sua história pessoal).

E, se vocês acolherem, se vocês presumirem, até mesmo, que isso possa ser a estrita Verdade, então vocês
terão dado um grande passo para a Verdade do Amor, não como uma crença, não como uma espera convicta,
mas, simplesmente, como a eventualidade de uma escolha, com suas consequências, bem reais e concretas.

Mas vocês irão constatar isso bem depressa.
Eu não tenho mais qualquer coisa a dizer a vocês.

Se, para vocês, houver, através do que eu acabo de fazê-los apreender, questionamentos (unicamente em
relação a isso) e se eu puder ali levar algo de complementar, então, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Então, permaneçamos juntos ainda alguns minutos do seu tempo, neste Estado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu coloco, sobre os seus ombros, o Manto da Graça.
Eu sou a sua Irmã, GEMMA GALGANI.

Com todo o Amor que nós Somos, eu lhes digo até breve.

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

1 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-17-de-outubro-de-2012-autresdimensions-com-

audio
*

2 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-12-de-maio-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1653

17 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

Imagem: azulejo de Santa Gemma Galgani na Rua das Flores, em Jerez de la Frontera (município na província
de Cádis, Andaluzia, Espanha)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou MA ANANDA. Irmãs e Irmãos nesta reunião, eu venho a vocês, enquanto Estrela AL exprimir alguns
elementos que irão na sequência do que eu lhes transmiti, há muitos meses, concernente ao Fogo, o Fogo do
ego e o Fogo do Espírito: a Reversão e a Transformação do Fogo do ego (chamado também, Fogo
Prometéico ou Luciferiano) em Fogo do Espírito (em batismo do Espírito) (ndr: sua intervenção de 11 de julho
de 2011).

E venho continuar, portanto, essa intervenção e venho, portanto, fazê-los viver, além mesmo de minhas
palavras, pelo silêncio, e pela Vibração que pontuará cada frase de minha exposição, concernente ao que
pode suceder na Morada da Paz Suprema.Ao que pode suceder quando vocês se colocam no centro do
Centro, no coração do Coração. Quando o fogo alterado é restituído à sua autenticidade e os faz
experimentar o batismo do Fogo: o Fogo do Amor que é Libertador e que se precipita sobre esta Terra,
doravante, aí onde vocês estão ainda presentes, em um corpo de carne.
Permitamo-nos de início acolhermos uns aos outros, de Coração a Coração, de Canal Mariano a Canal Mariano,
de Espírito a Espírito, e de Onda da Vida à Onda da Vida, sob o abrigo do Manto Azul da Graça.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.....

Eu vou (com minhas palavras e as Vibrações, de minha Presença e de sua Presença) fazê-los apreender a
consciência transmitindo estas palavras, esperando que esses elementos e esses conselhos lhes sejam
proveitosos quando do descarregar do Fogo Micaélico acompanhando o Fogo da Fonte e o Fogo Solar.
Manter-se ali onde está o Absoluto, é manter-se no centro do Centro. Aproximando-se do centro do Centro,
estabelecendo sua presença, ali onde não há nem movimento, nem agitação, nesses instantes privilegiados de
sua vida, encontrando todos os recursos, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para esse batismo
do Espírito, do Fogo Micaélico, cujos sinais lhes foram anunciados (e estão onipresentes sobre esta Terra,
doravante) pelo Guia Azul SERETI.

Quando da sobreposição (ou se vocês preferem, da justaposição) de seus corpos, de seus envelopes, sutis e
densos, com seus corpos de Eternidade, como com a Luz, produz-se o que é denominado um Êxtase.
Esse Êxtase desde que haja, eu diria, uma forma de aclimatação a essa novidade, a essas manifestações
(que, para a maioria de vocês, são novas no desenrolar de suas encarnações), vocês constatarão por vocês
mesmos, que mesmo saindo desses momentos, permanece um sentimento de Paz, um sentimento de estar
no lugar certo.
E vocês vão constatar, à medida em que a Passagem da Porta Estreita se realiza, à medida em que a
consciência Unificada abre-se a esse Fogo (independente das manifestações Vibratórias), que se
estabelece, no que vocês são, um sentimento de beatitude e de euforia a nenhum comparável e, sobretudo,
 que é totalmente independente das circunstâncias de suas vidas. É aqui que se encontra a potência do Amor.
É aqui que se encontram a força e a determinação de se fundirem nesse Fogo que vem.

Vocês constatam que se vocês se beneficiam desses instantes e desses momentos, os outros momentos de
suas vidas que, até o presente, implicavam na reação e na reatividade de sua pessoa (quaisquer que sejam as
condições, quaisquer que sejam os espaços em que se desenrolam suas vidas ordinárias), e bem, vocês vão
constatar que esses momentos, mesmo os mais ordinários e que, mesmo, podiam lhes parecer os mais inúteis
(como certas tarefas cotidianas a cumprir), vão se cumprir apesar  de vocês, com um grande desembaraço,
uma grande facilidade, mesmo no decorrer dos momentos de ausência, que não são, de fato, senão a
preparação para a última Unidade e para o Absoluto.

Vocês constatam que há, nesse estado (que os reaproxima de um estado além de qualquer estado), há uma
Paz indizível. O que eu chamei Shantinilaya é completamente vivível, completamente presente, mesmo nas
atividades as mais banais de suas vidas.
Viver Shantinilaya, é não mais ser afetado pela pessoa, pelo papel que vocês desempenham, pelas
funções que vocês ocupam, em qualquer setor de suas vidas.
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A Paz confere a Paz. A Alegria confere a Alegria. O Amor nutre o Amor.
Aquele que vive e que se aproxima dessa Beatitude Suprema, constata, cada vez mais facilmente, que,
quaisquer que sejam os acontecimentos ocorrendo em sua vida, o fogo do ego não está mais ativo, que as
raivas cada vez mais mal aparecem, que as reações imediatas, habituais, da vida ordinária não estão mais
presentes (ou ainda não implicam mais em atenção ou vigilância de sua parte), efetuando-se de maneira leve,
alegre e serena.

Quando vocês se reaproximam, cada vez mais, do centro do Centro, vocês constatam também que,
quaisquer que sejam as deficiências podendo existir nesse corpo físico, estas são menos dependentes
(viciantes), menos dolorosas e menos afetáveis, como se o que era vivido por esse corpo, o que era vivido por
essa pessoa (nos diferentes momentos de sua vida), se desenrola, efetivamente, em um estado diferente de
sua consciência.
Viver Santinilaya, viver esse retorno do Fogo Micaélico e da FONTE, em vocês, os restitui ao que vocês São, a
esse Absoluto, à FONTE, e é qualquer pessoa, ainda presente sobre esta Terra, que vê sua vida
profundamente transformada.

Vocês não dependem mais dos acontecimentos, vocês não são mais afetados pelos acontecimentos. O
acontecimento é vivido, não é mais evitado. Mas ele é vivido com a mesma equanimidade, com a mesma paz,
qualquer que seja a natureza do acontecimento, qualquer que seja a natureza de suas ocupações.
A sobreposição das diferentes Dimensões e dos diferentes sinais possíveis, durante suas noites, em suas
Comunhões, em suas Fusões, em seus Alinhamentos e suas meditações, os faz descobrir que viver a vida de
uma pessoa não representa mais absolutamente as mesmas dificuldades.
É claro, a Inteligência da Luz e a Graça, o Manto Azul da Graça, estão em obra, mas de maneira cada vez mais
evidente, para vocês. Nesse estado, vocês começam a se sentir vocês mesmos, vocês começam a sentir a
Verdade desse estado.

A Morada da Paz Suprema é nossa Morada, de todos. Somente a pessoa estava isolada, e esse isolamento
toma fim. O último Véu que se rompe lhes dá a viver isso na intimidade de seu coração, mas também em tudo
o que lhes resta a cumprir com a maior facilidade.
O que era pesado lhes parecerá como leve: mesmo se o peso não mudou, o ponto de vista que era o seu, não
é mais o mesmo. Assim, colocar-se, posicionar-se, ali onde está o Absoluto, torna-se uma evidência.
A Beatitude, ou o Êxtase, ou a simples Paz, vai conduzi-los a se reforçarem na Verdade de sua Eternidade.

Shantinilaya não pode ser atingida, nem perturbada, por qualquer acontecimento que seja. Isto não é
uma fuga, mas isto é bem a Verdade do que vocês têm a viver.
Para vocês que vivem (que isso seja antigo ou recente) os mecanismos Vibratórios da consciência, vocês
constatarão muito rápido (reforçando, nisso, o que lhes foi enunciado por minha Irmã SNOW a respeito do
impacto dos elementos sobre seu ambiente de vida, sobre o espaço geográfico onde vocês estão) que
nenhum desses elementos pode alterar a qualidade do ser que vocês São (ndr: suas intervenções de 19 de
agosto e de 1 de setembro de 2012).

O que é alterado é a pessoa. Mas mesmo se a alteração da pessoa é significativa, vocês o veem, vocês o
sabem, vocês o vivem, mas não surge nenhum apego, nenhuma perturbação. Isso já deve atrair sua atenção
sobre o fato de que, radicalmente, seu ponto de vista mudou, nos momentos em que vocês notam que diante
de uma situação inabitual (qualquer que seja o seu teor), vocês não são mais afetados. Vocês agem, mas essa
ação será sempre fácil.
Mesmo um acontecimento difícil não deixará mais lugar a qualquer emoção, a qualquer interrogação, e vocês
constatarão, com alegria, que vocês chegarão a manter Shantinilaya, o Êxtase, a Beatitude ou a Paz, de
maneira cada vez mais simples (sem mesmo ter necessidade de se alinhar ou de meditar), traduzindo, assim, a
interpenetração Dimensional, a sobreposição e a justaposição da consciência limitada com a consciência
ilimitada e talvez com o Absoluto de Shantinilaya.

É aqui que reside, eu diria, não o combate, mas uma espécie de desafio, para vocês, que vai consistir
(observando esses mecanismos e, sobretudo, vivendo-os) em definitivamente fazê-los instalarem-se em
Shantinilaya.
Vocês constatarão então, aí nesse momento, que tudo o que a pessoa vive não é de modo algum impedido,
mesmo nos momentos em que a Luz os chama de maneira intensa e em que a Luz os chama ao repouso e à
imobilidade.
Além desses momentos precisos, vocês verão suas vidas desenrolarem-se. Mas, é claro, muitas coisas terão
mudado, além mesmo do desaparecimento de tudo o que está ligado à pessoa, do desaparecimento do
mental, das emoções, da manutenção da Paz. Mesmo quando a pessoa está ativa, vocês constatarão também
que muitos elementos desse corpo e dessa fisiologia corporal mudam.
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A reversão do Fogo, a passagem da Porta Estreita e a retificação do eixo ATRAÇÃO/VISÃO, fazem
com que a quantidade de Luz, de vitalidade, que está disponível, seja muito amplamente aumentada
em relação ao que era seu normal.
É claro, isso pode se traduzir por dores de reajustamento, às vezes muito intensas, sobre as Portas
ATRAÇÃO e VISÃO.  Mas vocês constatam que vocês podem manter o mesmo humor qualquer que seja o
incômodo. E vocês constatarão também que suas necessidades ditas fisiológicas (que isso seja no sono, na
alimentação, no repouso) tornam-se cada vez mais limitadas, restringem-se cada vez mais. Isso é normal.
Aquele que está Liberado ou que, em todo caso, se dirige para Shantinilaya (mesmo que apenas vivendo as
primícias), vai constatar, agora, que o conjunto das necessidades fisiológicas se modificam intensamente.
Então, é claro, alguns de vocês têm necessidade de dormir muito ainda, e outros já não dormem mais (ou muito
pouco). Isso faz parte do ajustamento normal aos seus corpos de Eternidade, ao Absoluto ou à Última Unidade,
ou à Infinita Presença.

Uma vez que, quando vocês se colocam ali onde vocês São, em Verdade, de toda Eternidade, vocês não
podem mais serem afetados pelas contingências da Ilusão, das resistências. Vocês não são mais concernidos
a isso.
As necessidades de alimentação diminuem fortemente e, aliás, vocês o constatarão por vocês mesmos, se
vocês persistem em comer na proporção de seus critérios habituais e anteriores, vocês serão afetados.
Vocês constatarão, aliás, que seu estado de vitalidade depende muito menos de sua alimentação e
muito mais de sua capacidade para viver momentos de Paz.

Vocês constatarão, também, como o disse minha Irmã SNOW, que asmanifestações elementares, no
nível dos Triângulos da cabeça, os informarão sobre o que é necessário, para vocês, como elemento. E
vocês constatarão que esse elemento os alimenta, a partir do instante em que vocês lhes atribuem a atenção
necessária, pelo chamado da Vibração no nível dos Triângulos elementares.

Tudo isso vai concorrer para modificar, profundamente, mesmo aí onde vocês ainda estão, os mecanismos de
funcionamento desse corpo, de sua consciência, de seus aspectos os mais sutis como os mais elevados.
Bem além do chamado da Luz, trata-se agora, de algum modo, de uma integração ainda mais acentuada, mais
importante, da Luz Vibral. E essa integração os conduz a manifestar (mesmo na vida mais comum e em suas
atividades as mais tediosas, até agora) a manutenção desse estado de Paz, a manutenção dessa Serenidade.

Vocês constatarão que Shantinilaya (para aqueles que o vivem) ou a Alegria (para aqueles que estabeleceram
sua Unidade), se tornará cada vez mais evidente, independentemente de qualquer circunstância.

Isso aliviará suas vidas, isso os aliviará, e isso os tornará cada vez mais permeáveis e Transparentes. Se
vocês aí acrescentam o que disse minha Irmã TERESA (a Humildade e a Simplicidade), então, suas vidas
(quaisquer que sejam as circunstâncias) se tornarão totalmente diferentes (ndr:sua intervenção de 15 de
outubro de 2012).

Que um acontecimento feliz ou infeliz ou dramático ocorra, isto, de algum modo, não afetará mais de modo
algum a Shantinilaya que vocês São
Isto se desenrola sobre um período extremamente breve: é uma nova aclimatação à densidade da Luz, à
Liberação da Terra e, sobretudo, ao Fogo Micaélico.
As manifestações celestes, em números cada vez maiores, não lhes colocarão nenhum problema.

Os movimentos da Terra, das Águas e do Ar (onde quer que vocês estejam), não acarretarão, em vocês,
nenhuma desordem, uma vez que vocês reconhecerão, através de algumas formas de violência aparentes dos
elementos, a restituição da Luz, o retorno do Fogo original, do Fogo do Amor. Tornar-se-á cada vez mais
fácil ver além da aparência e de viver o que seu Coração lhes dá a ver e não o que seus olhos lhes mostram.

Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema, ou a Alegria, são os elementos que vão alimentá-los. Os outros
alimentos se tornarão cada vez mais caducos e obsoletos.Vocês terão prazer em se alimentar dessa Paz,
dessa Luz. Vocês se imergirão com tanta alegria que vocês constatarão seus efeitos em sua vida ordinária,
nos momentos em que, muito logicamente, o mental tenderá a tomar parte diante das interrogações em relação
aos elementos e aos acontecimentos desta Terra.

Vocês constatarão que, muito facilmente, vocês conseguirão, de algum modo, provocar um curto-circuito
nessas interrogações, mesmo nos medos e nas angústias, devido mesmo à presença dessa Paz Suprema.
Nesses momentos, vocês compreenderão também que não há melhor maneira de ajudar as Irmãs e os Irmãos
(aqueles que estarão nas reações da pessoa, no sofrimento) a não ser estar nesse estado para trazer um
bálsamo, bem mais do que a simples compaixão. Por que nesses momentos, vocês serão realmente eficazes,
sem nenhum anseio, sobre o conjunto do planeta.
Por que o que será possível ver, ultrapassa e ultrapassará, largamente, a ação dos Cavaleiros do
Apocalise.

Vocês não serão afetados pelas convulsões das lagartas, pelas convulsões da Ilusão deste mundo, mas bem
mais crescidos pela ação da Luz e pela ação dessa Paz Suprema, em vocês. É aí que vocês deverão fazer
escolhas.
A diferença da vida entre aquele que está submetido à pessoa, e aquele que está aberto à Morada da Paz
Suprema, se tornará cada vez mais evidente.
Aqueles que, até o presente, podiam zombar de seus estados, de suas ausências, de suas perdas de
memória, ou de seu lado fora da vida ordinária, vão ter de se render à evidência, à medida dos dias e das
semanas que chegam.
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Uma vez que, independentemente mesmo de seus tormentos, de suas dores, de seu Choque, eles começarão
a perceber, apesar deles, a Luz que emana de vocês. E aí, encontra-se o bálsamo: dando-lhes a ver que,
quaisquer que sejam as aparências, e permanecendo na Morada da Paz Suprema, então, isso será,
para eles, uma Luz na noite. Isso será, para eles, o momento de se colocar, talvez,  as boas questões, e de
se abrir à Graça, antes do que serem afetados por esse efêmero que é queimado pelo Fogo do Amor.

Observem-se. Olhem, simplesmente, como o conjunto de seus funcionamentos já estão modificados, e como
essas modificações vão se multiplicar.
Quando nós lhes afirmamos que a Luz pode tudo, e que a Luz É Tudo, vocês poderão constatá-lo de maneira
cada vez mais evidente, sobre este mundo.
Se vocês deixam a Paz crescer em vocês, se vocês não resistem, e não se opõem ao que pode se desenrolar
em vocês (como entre vocês, como sobre a Terra), então, vocês penetrarão de Coração plenamente aberto
em sua Eternidade. Vocês perceberão claramente os apoios e os resultados do que se desenrola, sem ter
necessidade de qualquer simbolismo, sem ter necessidade de qualquer interpretação.

Uma vez que, lembrem-se, os sinais do Céu e da Terra vão se tornar visíveis, onde quer que vocês estejam.
As notícias estarão em vocês, elas não estarão em suas telas diversas e variadas. Vocês não terão de buscá-
las, ou de vivê-las, somente, em meditação ou em Alinhamento, mas isso se tornará seu cotidiano.
E, no mesmo cotidiano, há vocês, que se aproximarão ou que estarão estabelecidos na Morada da Paz
Suprema, e há os Irmãos e as Irmãs que, por negação, por Choque, por medo, se colocarão em estados
diametralmente opostos à Paz.

Lembrem-se que é aí, que sua qualidade de Ser, que sua capacidade, justamente, de não mais ser afetado
pelos transbordamentos emocionais, mentais, e existenciais, sua capacidade para manter a Paz (que se
manterá, aliás, cada vez mais facilmente, ela própria, em vocês) fará de vocês os Libertadores da Terra.
Lembrem-se que quanto mais vocês deixam a Graça trabalhar, mais vocês deixam a Paz aparecer,
mais vocês deixam o Êxtase se viver (sem procurar desencadeá-lo, simplesmente estando presente
em você mesmo), mais vocês constatarão os efeitos sobre seu ambiente.
E isto, de maneira cada vez mais ampla: não unicamente sobre seus próximos, mas sobre a própria natureza,
sobre os próprios acontecimentos. Sem nada projetar, sem nada pedir, sem nada desejar, a Graça os colocará
face à sua evidência. Ela os colocará face à alegria.

Essa alegria que se acrescenta, não das modificações maiores das aparências, mas do fato de que essas
modificações maiores das aparências se acompanham da revelação, cada vez mais nítida e precisa, do que se
situa, justamente, além das aparências.

Sejam indulgentes, nesses momentos, por que, mesmo entre aqueles de seus Irmãos e Irmãs que estão mais
próximos, há quem tenha outros sonhos, outras projeções, outros ideais, do que aqueles  que chegam.
É claro, eles não têm os meios, ainda, sozinhos, de viver e de realizar o que vocês realizaram, mas isso é
chamado a fazê-los viver a mesma coisa que vocês, mesmo no último momento, pois o Retorno da Luz é para
todos: ele não é para alguns seres, somente, que teriam realizado uma ascese ou um trabalho espiritual, mas é
o conjunto da humanidade, o conjunto do Sistema Solar, o conjunto dos planetas, que vive isso, agora.

Os momentos estão muito próximos. O Fogo Micaélico se descarrega, neste mesmo momento. O Fogo
Solar vai acompanhá-lo, assim como o Fogo da Terra. Tudo isso são exultações de alegria. Há apenas o olhar
separado e dividido que chamará isso de drama ou de colapso. Não há nenhum colapso. Trata-se de uma
Elevação, de um Retorno à Verdade, e da Verdade.
Mas, é claro, aqueles que não têm a possibilidade, no momento, de ver e perceber isso, vocês bem duvidam
que eles não poderão estar senão nessa alienação, às vezes, no pânico e no medo.

Eles não sabem que, no Centro deles mesmos, há todos os recursos, que no Centro deles mesmos, há o
Amor que vem apagar o pânico e transcender qualquer medo.
Vocês que têm a chance de estabelecer as Comunhões (entre vocês, conosco), que vivem o Canal Mariano, o
Manto Azul da Graça, ou a Onda da Vida, vocês têm algumas respirações de avanço.
Aproveitem essas respirações de avanço para, sempre, se colocarem ali onde está o Absoluto: no centro do
Centro, no coração do Coração. E vocês terão a surpresa de constatar que isso não é uma perda de tempo,
nem mesmo, propriamente dito, uma meditação, e não mais somente um Alinhamento, mas, bem mais, a
própria fonte da Consciência, a própria fonte da Paz, a própria fonte da Liberação deste mundo.

Fazendo essa observação, se tornará cada vez mais fácil não reagir ao medo, não deixar a pessoa retomar o
controle, em seus desvarios, e no (o que é muito lógico) desaparecimento aparente da vida. Mas o que vem
não é o desaparecimento da vida, mas sim o aparecimento da verdadeira Vida.
E vocês dizem que muitos Irmãos e Irmãs não conhecem nada dessa verdadeira Vida. Eles leram talvez, eles
talvez aderiram, mas eles não têm a experiência, a vivência que vocês têm. E nessa vivência que vocês têm,
qualquer que seja sua importância (que exista simplesmente, em vocês, um estremecimento de uma das
Coroas, que exista, em vocês, o despertar da Kundalini, ou que a Onda da Vida tenha desenvolvido
completamente o Coração Ascensional), o resultado será o mesmo: vocês observarão, de maneira cada vez
mais evidente, que tudo está aí.

E que, no centro do Centro, há todos os recursos necessários a esse corpo, ainda presente, para viver o que
há para viver. E, sobretudo, para alimentar, dessa Luz, o conjunto da humanidade, não como um anseio, não
como a expressão de uma compaixão, não como a manifestação de um carisma, mas sim como um estado
natural. Onde não há mais de se colocar a questão de uma ação justa, onde não há mais de se colocar a
questão do que há para fazer, por que nesse momento, vocês viverão que o fato de Ser é a melhor coisa a
fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da



fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da
Paz Suprema.

Então, estejam atentos. Não de maneira obsessiva, mas, simplesmente, constatem diretamente o efeito que
proporcionam seus Alinhamentos. Os contatos com MIGUEL e MARIA  (ou com algumas de nós, ou alguns
dos Anciãos, ou dos Arcanjos) dar-lhes-ão  a alimentá-los dessa Paz. Da mesma maneira que seus Irmãos e
suas Irmãs se alimentarão de vocês: não de sua energia, não de sua pessoa, mas da Luz que emana de vocês,
quando vocês se tornam Transparentes. Vocês vão descobrir a realidade da Transparência. Vocês vão
descobrir que, mesmo um elemento tempestuoso, mesmo um Fogo, não os queimará, não os desestabilizará.

Então, é claro, estas palavras, para o momento, podem lhes parecer quiméricas, se vocês não o viveram. Por
que eu sei pertinentemente que, neste país em que vocês estão, as coisas não são aparentes, ainda. Mas em
muitos países sobre esta Terra, sobre alguns continentes, as modificações em curso, da Terra, são não
somente evidentes, mas traduzem também essa abertura da consciência, e essa reaproximação (de cada vez
mais numerosos, Irmãos e Irmãs) desse estado de Paz, dessa Morada da Paz Suprema.
Muitos seres, de outros continentes, realizam isso com uma acuidade, e com um sentimento de comoção,
muito lógicos. Por que quando um Irmão e uma Irmã se apercebem (qualquer que seja a dureza do que é para
viver, em qualquer domínio que seja) que aproximando-se do Coração, e vivendo o que seria apenas uma parte
desse coração do Coração, bem, as reações habituais não estão mais. Que os humores habituais, em relação
ao que se desenrola, não estão mais, não mais.

O que está envolvido, é, efetivamente, a Ascensão (ou Translação Dimensional). Ela lhes dá a viver, já, o
que nós lhes exprimimos a respeito de seus contatos e as manifestações desse corpo, que pode adormecer,
manifestar dores. E vocês constatam que, quando vocês estão na Morada da Paz Suprema, o que quer que
manifeste esse corpo, agradável como desagradável, vocês não são concernidos. Há realmente uma
deslocalização de sua Consciência, que vai se tornar cada vez mais flagrante.
E é, justamente, essa capacidade de deslocalização que fará, de vocês, seres, neste tempo, plenamente
encarnados, plenamente enraizados, plenamente Despertos e plenamente Liberados. Tudo isso vai permitir a
instalação, além do Canal Mariano coletivo, de MIGUEL, em totalidade, sobre esta Terra.

A influência do Sol, a influência do Céu e das radiâncias da Terra, também, vão se tornar cada vez mais
flagrantes. Vocês constatarão, também, fora de seus Alinhamentos, e fora dos horários (às vezes habituais,
segundo as regiões em que vocês estão, desta Terra), que  a Luz se manifesta para vocês, que isso seja pela
Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pela Onda da Vida, o Canal Mariano, ou qualquer outra manifestação
Vibratória,  isso vai ocorrer mesmo independente de seus estados Interiores de Alinhamento e de meditação.

E vocês constatarão, nesses momentos em que isso ocorrer, que vocês encontram, instantaneamente, uma
força e um humor que não tem nada a ver com a vitalidade que havia cinco minutos antes, e o humor no qual
vocês eram afetados cinco minutos antes. O potencial resolutivo da Luz lhes aparecerá cada vez mais límpido.
Não como um desejo, projetando a Luz, mas simplesmente, acolhendo sempre mais Luz.  

Nesses momentos, também, vocês poderão constatar que suas necessidades (que elas sejam de
alimento ou de qualquer outra coisa) desaparecem. Não se alarmem: é natural. E isso corresponde a
esta nova fase, esta Última Fase que se desenrola a partir de alguns dias a vir, como lhes
enunciou SERETI.
Os sinais, em vocês, vão se tornar mais importantes, assim como, os sinais exteriores sobre este mundo.
Vocês constatarão que há uma correlação entre, por exemplo, o desencadeamento de uma tempestade, aí
onde vocês estão, e a ativação do triângulo do AR.
Vocês constatarão que se a Terra treme, aí onde vocês estão, o Triângulo da TERRA treme também, em
vocês.
E qualquer que seja a manifestação do elemento, vocês receberão a Luz diretamente, e não pelas
aparências.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, e portanto clarear, totalmente, o que vocês eram ainda
anteriormente.  Lembrem-se de que não há nada a fazer. Lembrem-se de que há somente de Ser, de algum
modo, uma testemunha e um observador. Até o momento em que vocês contatarão que não há mesmo
mais necessidade desse testemunho e desse observador, por que vocês São e tornam-se, vocês
mesmos, a Morada da Paz Suprema.
E nada do que pode ser ligado à pessoa, como nada do que pode ser ligado a este mundo, e sua
transformação, pode alterar a Morada da Paz Suprema. A Liberação está exatamente aqui. A Ascensão (ou
Translação Dimensional) está, também, exatamente, aqui.

Tudo isto é, de algum modo, sua última preparação. Ela vai lhes trazer, para alguns de vocês que esperam
uma prova mais evidente, a evidência dessa prova.
Então, vocês se aliviarão. Vocês constatarão que seu mental poderá cada vez menos dar voltas, e levá-los às
coisas estéreis, ou aos questionamentos. Vocês constatarão que a Beatitude e a Paz crescem cada vez mais,
e que se torna muito fácil, sem mesmo aí pensar, estabelecerem-se em Shantinilaya, ou em todo caso, em sua
Presença.
Lembrem-se de que, de seu estado de Presença, ou da Morada da Paz Suprema, decorrem todos os
alimentos para conduzir bem o que vocês têm a conduzir, seja no ordinário da vida como na Eternidade (que se
fusiona, de algum modo, sobre este mundo, com seu efêmero).

Somente, aquele cujo ponto de vista está inscrito apenas no efêmero, que não está ainda instalado em sua
Eternidade, poderá viver isso de maneira dramática. Mas o que vive de maneira dramática não é senão a
pessoa.
Ora, é, justamente, para muitos Irmãos e Irmãs que ainda dormem, a ocasião de viver esse Choque benéfico.
E de se Despertar, através desse abalo, de seu adormecimento, e de abrir-se à Paz (como vocês o fizeram

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de-setembro-de-2012-autresdimen


algum tempo antes, alguns anos antes).

Não julguem nenhuma circunstância, isso vocês o sabem. Tomem a força ali onde ela está: na Luz. Tomem a
segurança ali onde ela está: na Luz. E vão em Paz. A Paz estará ao alcance da mão, ao alcance da consciência,
à sua disposição (quaisquer que sejam as condições Elementares, quaisquer que sejam as condições de seu
ambiente, quaisquer que sejam as condições de seu país, ou da região em que vocês estão).

É, muito exatamente, os elementos que lhes foram dados pelos Anciãos, ainda ontem (ndr: intervenções de UM
AMIGO e de IRMÃO K de 16 de outubro de 2012), concernente a esta Ascensão. Somente a pessoa
considera que isto é penoso. Somente a lagarta tem medo de sua transformação. A Borboleta não.
Tudo isto se desvela no Interior de sua Consciência. Mesmo se o mundo, no momento, pode lhes dar o
sentimento, exatamente oposto, de sua desagregação, de sua destruição, de tudo o que criou e fundou as
sociedades humanas. Mas eu os lembro que as sociedades são apenas um meio de se preservar, de
se proteger, uma vez que o sentimento de pertencimento a um grupo é maior, para o ser humano
confinado. Há sempre necessidade, lembrem-se, de se referir a uma identidade, que ela seja familiar,
profissional ou social. Tudo isso vai voar em cacos, substituído pela Paz, para aquele que a aceita.

Instalemo-nos, também, um momento, através do silêncio de minhas palavras e através de sua Presença, e
juntos, nesta Paz. E em seguida, se tenho tempo e a ocasião, nós veremos se vocês têm algo de
complementar a me perguntar, em relação a esses mecanismos da consciência, que se desenrolam desde
agora. Mas antes disso, deixemos Ser o que É.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......
Irmãs e Irmãos em Humanidade, eu os escuto agora, se contudo, existem questões.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Nós não temos questionamentos, nós lhe agradecemos.
Eu rendo Graças ao seu acolhimento e à sua Presença. Permitam-me oferecer-lhes minhas bênçãos.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Até logo.

*****
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************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos de Luz e Sementes de Estrelas, Libertadores da Terra, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho, neste dia, dar-lhes uma série de elementos referentes à Terra, referentes ao que vocês são e ao
desenrolar da minha vinda.

Esta etapa da minha vinda irá se traduzir, sobre a Terra como em vocês, pelo despertar de KI-RIS-TI.
O Fogo da minha Presença, no seu canal, a partir desta noite, no seu Alinhamento, e durante quinze dias do

seu tempo, virá substituir ou se sobrepor à presença das Estrelas e dos Anciãos (que lhes são habituais) a fim
de colocar o Fogo do Amor e da Verdade.

Restituindo-os à sua Eternidade, perceptível neste corpo, enquanto KI-RIS-TI Filhos Ardentes do Sol,
reencontrando o seu ardor, reencontrando a sua confiança, reencontrando a Eternidade.

***

Minha vinda no Céu (no seu Céu como naquele do Sol) traduz-se pela minha chegada, no Céu de vocês.
Vindo marcar, com o ferro quente da Beatitude, o seu Coração.

Vindo atapetar, pela Radiação do Ultravioleta, o Canal Mariano (individual e coletivo), favorecendo a Fusão da
Nova Aliança (nova Tri-Unidade na Unidade).
Atualizando, em vocês, o Fogo da Verdade.

Levando-os a descobrir a potência de CRISTO / MIGUEL, nascendo no seu Templo Interior.
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***

Eu serei, durante este período de quinze dias (ndr: de 17 a 31 de outubro), a Espada que vem cortar, a Espada
que vem revelar (se isso ainda não ocorreu) as últimas camadas isolantes deste sistema e do seu Coração.

Vindo realizar ou completar a ação do SENHOR METATRON, no seu Coração, abrindo o pericárdio.
Forrando o Canal Mariano do meu Fogo.

Levando-os a sobrepor a antiga vida e a Nova Vida, a antiga Terra e a nova Terra.
Alguns de vocês irão descobrir, durante este Fogo, o sentido da sua Presença, a origem da sua Linhagem, a
sua Origem Estelar, a visão cada vez mais clara das interações Dimensionais atuando, em vocês, como sobre

a Terra.
Eu venho dar o último toque no antigo, permitindo ao Anjo da Presença (Arcanjo URIEL) concluir a sua tarefa e
a sua obra, em vocês e sobre a Terra, levando-os a viver (se isso já não ocorreu) a Paz e o Fogo, o Amor e a

Verdade.
A cada Alinhamento coletivo, eu vou acrescentar, todos os dias, a minha potência e a minha irradiação no Canal

Mariano coletivo, trazendo-lhes a leveza e a facilitação para desenvolver o Coração Ascensional, abrindo-os
para a percepção (clara e consciente e lúcida) da Eternidade, para a Terra como em vocês (ndr: Alinhamento

das 19 horas (hora francesa), apresentado, em particular, na coluna “Protocolos prioritários” (1)).
Os sinais eloquentes, anunciados desde muito tempo, irão se exibir sob os seus olhos, mas, sobretudo, serão

vividos no seu coração, em um Fogo a nada parecido.
A Eternidade se estabelece.

A Eternidade se instala neste corpo planetário como neste corpo efêmero veículo do efêmero, Templo da
Eternidade.

***

Eu os convido então a chamar por mim, durante o Alinhamento coletivo, a fim de viver a Presença, a Radiância
e a Radiância do Sol, do Logos Solar, de CRISTO MIGUEL.

Tornando-se, vocês mesmos, os Filhos Ardentes do Sol, nos seus corpos de Eternidade respectivos e
revelados.

O reino da limitação, depois da sua desconstrução, deve ver, agora, chegar o seu desaparecimento total.
A eliminação, pelos Guias Azuis de Sírius, das últimas Linhas de Predação da Terra, permite à ressonância

cristalina do núcleo da Terra se estabelecer na superfície desta Terra cujo volume vai mudar.
Os sinais planetários e solares, os sinais dos seus centros e rodas de energia, serão marcados pelo meu

Fogo, aquele da Verdade e da Espada que corta.

***

Vocês são convidados (onde estiverem, onde vocês estiverem na descoberta da sua Eternidade) a
conectarem-se, pela Vibração, pela Luz e pelo Coração, uns aos outros.

O conjunto da sua Presença, unida, reunida à minha Presença, no Fogo da Liberdade.
O tempo da renovação, o tempo da nova Terra, chegou.

A Ascensão da Terra (tendo respondido “sim” ao seu impulso, e ao impulso do Sol e d’A FONTE) torna
possível o desenrolar que está em curso.

Ver com o Coração, na Consciência Unificada ou na revelação do Absoluto, far-se-á com evidência e força.

***

Eu os convido então aos nossos encontros a fim de preparar o caminho e o terreno para a ação do Anjo
URIEL, vindo completar o impulso Metatrônico efetuado na Porta KI-RIS-TI.

Estejam Presentes, com convicção, com Amor, e com Humildade, a este Fogo do Logos Solar.
Minha Presença, nos seus céus, tornar-se-á cada vez mais eloquente e surpreendente, vindo romper o que
resta de camadas isolantes na Terra, permitindo o fim da falsificação ligada às forças de confinamento, e se

traduzindo pela inclinação do eixo terrestre retornado ao seu normal.
Uma faixa da vida desaparece, enquanto aparece, simultaneamente, uma outra faixa de frequência de Vida:

Livre, Autônoma, Luminosa.
Eu os convido então a me chamar, durante o Alinhamento coletivo, a fim de estabilizarmos, juntos, a Vibração

KI-RIS-TI (Porta das costas), entrando em ressonância com a Porta Estreita, com o Coração e com a sua
Irradiação enquanto Filhos Ardentes do Sol.



***

Vocês são então convidados a Viver.
Vocês são então convidados à Alegria.

O Coração, e o conjunto das suas estruturas Vibratórias, vivem e irão viver uma amplificação a nada parecido,
ressoando, em vocês, e trazendo a Paz.

Eu não vim Chamá-los: esse é o papel de MARIA ou de uma das Estrelas ou de um dos Anciãos.
Eu vim forjá-los, na sua Eternidade, pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Neste espaço e neste lugar, precisamente entre a Nova Terra e a Antiga Terra, eu faço propagar o Fogo, e eu
chamo os Quatro Querubim ou Hayoth Ha Kodesh, vindo revelar-lhes a sua natureza, ígnea e infinita

(introduzindo e antecedendo nossas quatorze reuniões a acontecer todas as noites, às 19 horas (hora
francesa), neste país), um após o outro: Cavaleiro do Ar, Cavaleiro da Água, Cavaleiro da Terra, Cavaleiro do

Fogo, reunindo o Éter, agora.

***

Eu saúdo, em vocês, enfim, a bravura e a coragem de vocês estarem voltados para a Verdade, de terem
ousado Ser além de todo parecer e de toda ilusão.

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, vindo em vocês (portador do Fogo Solar, da Radiação Ultravioleta), para a Revelação
Terminal.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Nós rendemos a vocês na Alegria e na Paz.

Eu irei permanecer em vocês, completando assim a Liberação deste mundo da influência de predação do
arconte Yaldébaoth.

Filhos Ardentes do Sol, estabeleçam-se.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu abençoo, em vocês, o Fogo da Luz. 

Até logo, e até as 19 horas, todos os dias, durante 14 dias. 

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

NDR 1
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir o seu horário local.

NDR 2
PORTA KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, à meia altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chakra do

Coração.

  
***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Eu sou SNOW, e eu saúdo meus Irmãos e Irmãs da Terra.
Eu venho, pelo fato da minha experiência encarnada, dar-lhes os elementos que podem, durante este período,

permitir-lhes melhor viver os Elementos.
Desde pouco tempo, eu lhes falei dos Cavaleiros e dos seus efeitos sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 19

de julho de 2012) (1).
 Outras Irmãs falaram da sua cabeça, e dos Elementos que ali se exprimem, no nível de diferentes partes da

sua cabeça (ndr: no que se refere ao apelo dos Elementos e do local dos Triângulos da cabeça, ver em
particular a intervenção de SNOW de 1º de setembro de 2012) (2).

Eu lhes falei também, é claro, da natureza.
Eu vou expressar, segundo as minhas palavras, o que são os Quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros, os

Quatro Elementos da Terra dos quais nós somos constituídos, neste corpo, e que são então oriundos da Terra.

***

Quando os Elementos da Terra se modificam, os elementos do homem modificam-se também.
E é precisamente o que está prestes a acontecer.

O Grande Espírito está chegando, para vocês, na velocidade de um cavalo galopando.
Esse Grande Espírito é levado, apoiado, e servido pelos Quatro Elementos, reunidos pelo Quinto.

A ação dos Elementos é visível para vocês, sobre a Terra, segundo os locais onde vocês ali vivem.
Os Elementos, à sua maneira, levam ao Despertar.

Eles vêm Cantar nos seus ouvidos.
Eles vêm Cantar no seu corpo.

Eles vêm Trabalhar.
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Viver os Elementos é beneficiar-se dos seus efeitos, além do que lhes disseram as minhas Irmãs e alguns
Anciãos, referente à relação que existe entre os Elementos e o que é nomeado as Linhagens Celestes.

***

Os Elementos agem em vocês: eles os chamam e eles pedem, a vocês, também, para chamá-los.
Chamar um Elemento é simples, isso não pede um ritual complexo.

Do mesmo modo que vocês podem viver Comunhões com uma das Estrelas, como com os Anciãos ou os
Arcanjos, vocês podem também, doravante, perceber e distinguir, em vocês, os Elementos, quando eles

chamam vocês, e também quando vocês os chamam.
A primeira sensação de um Elemento chamando vocês situa-se diretamente na parte mais alta do seu corpo,

nos setores que vocês nomeiam a Coroa Radiante da cabeça.
Um Elemento, dois Elementos, três Elementos, os quatro Elementos (o que é mais raro) podem agora chamá-

los, ao mesmo tempo.
Isso irá se refletir, em vocês, por sensação no local específico do impacto do Elemento, sobre a sua cabeça.

Alguns de vocês começam a sentir dois, e por vezes três, ao mesmo tempo.
Quando os Quatro Elementos se casam em vocês, primeiro na sua cabeça, então, o Quinto Elemento poderá,

ele também, chamá-los.
E esse Quinto Elemento, ele penetra especificamente no ponto mais alto do seu corpo, pelo que vocês

denominam o Ponto ER, no centro da sua cabeça.

***

Os Elementos são aqueles, também, que realizam o desenvolvimento do seu Coração Eterno – que vocês
podem facilitar pelos meios que lhes foram dados (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento

do Coração Ascensional”) (3).
E depois, vocês têm, vocês mesmos, nos seus momentos, quaisquer que sejam, a possibilidade de chamar

também um dos Elementos, ou vários dos Elementos.
Simplesmente: do mesmo modo que vocês Comungam com os seus Irmãos e suas Irmãs, despertos sobre a

Terra (como conosco), basta simplesmente nomear o Elemento.
Não vale a pena sinalizar com a boca o seu nome (segundo uma tradição, ou segundo uma Vibração): o
simples pensamento do Elemento é suficiente, doravante, para mobilizá-lo e, portanto, para chamá-lo.

Vocês irão notar que vocês ficam mais à vontade com alguns Elementos, mais do que com outros.
Chamem primeiramente os Elementos com os quais vocês ficam mais à vontade.

Na maioria das vezes, são aqueles que se manifestaram, em vocês, primeiramente.
Vocês irão constatar que, quando vocês tiverem chamado um Elemento, ou um Elemento chamar vocês, e

quando eles se combinarem, em dois ou três, a sua consciência não é mais a mesma.
Acontecem coisas incomuns.

Que podem revelar, também, pela Visão mais Interior e profunda (e isso foi dito), as suas Origens, as suas
Linhagens.

O que eu vou abordar não é isso, mas, muito mais, o aspecto de Transformação dos Elementos, em vocês.

***

Quando o Fogo chama vocês, o Triângulo do FOGO torna-se sensível.
E, naquele momento, o Fogo, que é agora esse Fogo Micaélico, vem, literalmente, no seu corpo, comprimir

algumas Portas: ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: a localização precisa dessas Portas é indicada na coluna
“protocolos a praticar / Yoga da Eternidade: Integração de Passagens”) (3).

Vindo insuflar, em vocês, as qualidades do que vocês São quando vocês não estão em um corpo da carne e
da Terra.

Dessa maneira, tornam-se sensíveis as Portas os órgãos fígado (ndr: Porta VISÃO) e baço (ndr: Porta
ATRAÇÃO).

Quando o Triângulo da TERRA, e quando o Elemento Terra chama vocês (ou quando vocês o chamam), então,
a parte inferior da coluna vertebral responde.

Quando o Ar chama vocês, o lado esquerdo do peito responde.
E quando a Água os chama, o lado direito do peito responde a vocês.

E vocês constatam, então, que há um entrelaçamento que ocorre (vocês diriam, em sua linguagem: uma
alquimia) entre um Elemento Celeste e um elemento Interior deste corpo de carne, vindo complementar-se,

realizando uma união entre os Elementos que acompanham o Grande Espírito e os elementos da Terra do seu



corpo, que estavam (como vocês o sabem) limitados.

***

Vai ser preciso perceber, e viver, o efeito dos Elementos em vocês.
E não somente na Coroa da cabeça, mas, muito mais, no conjunto do corpo.

Vocês irão observar, por vocês mesmos, que quando os Elementos se combinam dois a dois, eles se
combinam inicialmente nos Elementos complementares: o Fogo com a Terra, o Ar com a Água.

Desta combinação resulta o que acontece no seu Coração, que se abre ao Grande Espírito como nunca, e que
vem transportá-los no que ele É.

Vocês se tornam, então, semelhantes ao Grande Espírito, sem limites, sem restrições, simplesmente,
apoiando-os e guiando-os no que está mais próximo de vocês: os Elementos.

***

Deste modo, então, quando vocês tiverem vivenciado o Apelo dos Elementos (ou se vocês decidirem chamá-
los vocês mesmos), vocês irão constatar, facilmente, que o seu corpo vive os efeitos: ou no nível do abdome,

ou no nível do peito, ou na parte inferior das costas e no que corresponde à pelve.
Quando os Quatro Elementos tiverem ressoado em vocês, por pares, depois em trio, e finalmente os quatro,

então, vocês irão saber que o Trabalho dos Elementos termina em vocês.
Muitas coisas estarão mais claras.

Muitas coisas irão transformar o que vocês são em algo muito mais claro, eu diria, até mesmo, muito mais
aprimorado, mais de acordo com os Elementos da Terra, e mesmo com os Cavaleiros.

O conjunto dos Elementos os faz realizar as passagens de limiar.
Essas passagens de limiar foram comunicadas a vocês por um dos Anciãos (ndr: intervenção de SRI

AUROBINDO de 04 de outubro de 2012) (4).
Não importa, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que um dos Elementos que se expresse na sua cabeça,

revele-se no seu corpo segundo as regras que eu lhes dei.

***

Quando os Quatro Elementos se reunirem, para vocês, antes de se reunir para a Terra, vocês irão viver algo
diferente.

De maneira muito mais evidente, até mesmo, do que a sensação do centro da cabeça, ou dos Triângulos dos
Elementos, vocês irão constatar que o seu corpo se põe em ressonância.

Então, em três zonas privilegiadas: na parte inferior das costas e na pelve, na zona superior do abdome, e na
zona torácica.

Naquele momento, os Elementos favorecem, de maneira muito mais potente, o Coração aberto ao Grande
Espírito.

Quando o Coração está aberto ao Grande Espírito, isso não é mais somente o Fogo do Coração, mas, muito
mais, a integração de todos os componentes dos Elementos desta Terra, em vocês.

***

Os Elementos chamam vocês, também, de uma maneira diferente, porque a Terra fala.
O seu solo, que está Livre agora, transmite-lhes uma Onda, que é nomeada Onda do Éter e que representa os

Quatro Elementos em ação, desde o centro da Terra, em resposta ao Apelo do Grande Espírito.
Então, a um dado momento, após ter sentido o centro da cabeça, toda a zona do topo do crânio, vocês irão

sentir o ponto mais inferior do seu corpo: seus pés.
Haverá como uma respiração, entre as plantas dos pés e o ponto mais alto do corpo: o topo da cabeça.

Naquele momento, o seu Som Interior, aquele do Grande Espírito, será não somente permanente, mas vocês
irão Vibrar no ritmo do seu tom.

Os Elementos não terão mais segredo para vocês, e vocês irão viver realmente que vocês são constituídos
desses Elementos da Terra e dos Elementos do Céu.

Que o Encontro de ambos aproxima-se do Grande Espírito, aproxima-se daqueles que nós nomeamos, nós, os
Ancestrais: aqueles que passaram sobre a Terra, antes de vocês, aqueles que vigiam ao lado de vocês, além

mesmo dos Anciãos e das Estrelas.
Todos os Decanos Galácticos aguardam esse momento.



A Realização do Éter, nos pés, e no topo da cabeça, torna funcional a totalidade do seu novo Veículo.

***

Lembrem-se de que os Elementos podem chamá-los (um a um, dois a dois, ou três a três), levando-os a
procurar, na natureza, o que ali se dispõe melhor.

Como eu havia dito (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012 (2)), se a Água chamá-los, vão para a
beira d’água.

Se o Fogo chamá-los, ou vocês têm a chance de poder acender um fogo, ou vocês olham para o Sol.
Se o Ar chamá-los, vão ouvir o som do Ar sob as árvores.

E se a Terra chamá-los, então, coloquem a parte inferior das costas sobre a Terra.
Vocês irão realizar então, assim, e pelo que vocês fazem, naquele momento, a união dos Elementos do Céu e

da Terra, nos seus Elementos.
Isso virá então reconectá-los, não somente Alinhá-los e recentrá-los, mas irá permitir-lhes, também, beneficiar-

se dos Quatro Espíritos que servem o Grande Espírito, e viver os efeitos importantes na sua vida.
Viver os Elementos é simplesmente estar um pouco atento, no momento em que eles chamarem vocês, e

consagrar um pouco do seu tempo, quando vocês decidirem, vocês, chamá-los.

***

Se uma das zonas do seu corpo parecer muito sensível (que isso seja a pelve, ou a parte inferior das costas,
que isso seja o peito, que seja a outra zona), se esta zona se tornar dolorida, para vocês, então, conectem o

Elemento da natureza que ali corresponde, chamem o Elemento, e o Elemento que lhe é associado.
Se, por exemplo, a sua digestão estiver prejudicada pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO do seu corpo (do fígado e

do baço), então, chamem pelo Fogo.
E se isso não for suficiente, recorram ao Elemento que ressoa com ele: a Terra.

Se as dores e se as sensações do seu peito se tornarem muito intensas, então, chamem os Elementos da
Água e do Ar.

Vão para a água, coloquem-se debaixo de uma árvore, e vocês irão constatar bem depressa que a alquimia
que acontece então, em vocês, favorece a assimilação dos Elementos.

***

Quando os seus Quatro Elementos estiverem pacificados e harmonizados, então, o Éter irá se pôr a caminho:
que isso seja o Éter da Terra (sob os seus pés) ou o Éter do Céu (que vocês nomeiam Supramental), eles

serão conectados, e irão se juntar ao seu Coração.
 Favorecendo, então, a abertura do Coração ao Grande Espírito, e o desenvolvimento do que os Anciãos

denominaram, eu creio, o Coração Ascensional.
Vivendo isso, vocês poderão dizer que tudo está Consumado, em vocês.

Não restará mais qualquer zona sem Clareza, não mais no sentido da sua vida, mas sim, realmente, no que
vocês São: o Grande Espírito, em uma das suas partes e na sua Totalidade.

***

Isso é muito simples de realizar: nada mais há a fazer senão utilizar o seu corpo, utilizar a natureza e os seus
Elementos, da maneira que eu indiquei a vocês.

Os efeitos benéficos irão lhes aparecer extremamente rápido, ao mesmo tempo na sua capacidade para estar
estável, para estar estabilizado, para estar Calmo, e contribuir para manter-se na Paz e na Tranquilidade.

Os Elementos chamando vocês, vocês chamam os Elementos.
Eles lhes respondem, e vocês respondem para eles, pelos elementos do seu corpo, e pelas sensações deste

corpo.

***

Tudo o que acontece e que irá acontecer, sobre a Terra, pelos Cavaleiros, e em vocês, pelos seus próprios
Elementos regenerados, irá levá-los ao limiar e ao limite deste corpo de carne.

Ser-lhes-ão reveladas (o que nós já dissemos), de maneira mais evidente, as suas Linhagens.



***

Vocês irão perceber então, habitualmente, cada vez mais facilmente, a ação dos Elementos, em vocês.
Se, por acaso, um dos Cavaleiros estiver intensamente ao redor daí onde vocês estão, vocês irão constatar

também que os Elementos da sua cabeça ali ressoam e que cada Elemento vai estabelecer, de algum modo,
uma ressonância com o Éter, com o Sopro do Espírito.

 Esse Sopro do Espírito, presente em vocês, dar-lhes-á todas as possibilidades, eu diria, de criação
instantânea do que é necessário para vocês.

Trata-se de algo normal.
Nada há, absolutamente nada, de mágica, nada de excepcional, mesmo se tudo isso for extremamente novo

para vocês, extremamente rápido e extremamente potente.
A ação do Grande Arcanjo (ndr: MIGUEL) que se tem perto d’A FONTE durante esse tempo, tal como ele

declarou isso ontem a vocês, irá se traduzir, em vocês, além do que foi dito, pelas modificações de
funcionamento deste corpo de carne e, sobretudo, por uma capacidade maior para Comungar, não mais

somente conosco, ou entre vocês, ou com o Duplo, mas diretamente com os Elementos.
Para finalmente conduzi-los à Fusão com A FONTE que os fará viver o que disse o CRISTO: vocês irão de

tornar Um com o Grande Espírito, cada vez mais facilmente, cada vez mais rapidamente, sem esforço.

***

Os Elementos, assim como os Cavaleiros que levam os Elementos sobre a Terra, como em vocês, são Guias
infalíveis do renascimento e da Ascensão.

Conforme as minhas Irmãs disseram a vocês, o Canal Mariano que acolhe, no nível coletivo, tudo isso, está
também, é claro, presente na Terra, agora que as linhas que confinavam a Terra não existem mais.

Vocês verão, por vocês mesmos, na sua carne e nos seus sentidos, que a ação desses Elementos é
preponderante porque esta ação permite o que eu nomeei uma reconexão e um novo centramento no qual o

Éter pode realizar a sua função.
Além das sensações das diferentes partes do corpo e das diferentes partes da cabeça que ali estão

conectadas, vocês irão assistir, em vocês, as variedades de transformação muito mais estampadas, ainda, do
que o que vocês talvez vivenciaram durante esses anos e durante esta vida.

Viver os Elementos vai aproximá-los deles, vai levá-los a considerar um Elemento da mesma forma que um
animal da floresta, como algo vivente, porque os Elementos são efetivamente viventes.

Mesmo se isso não lhes parecer, mesmo se a ciência do ocidente não o mostrou, há uma vida em meio aos
Elementos.

E esta vida é uma Vibração que vocês desconhecem por enquanto, e esta Vibração (que agencia e que
coordena as Dimensões) permite que eles estejam em todas as Dimensões.

 É exatamente o que os Elementos realizam, em vocês.
É exatamente o que vocês podem favorecer por este apelo dos Elementos.

Retenham também que os Elementos são um meio de favorecer o apaziguamento do corpo quando ele estiver
muito sensível em um dos estágios que eu dei a vocês.

***

Tudo isso não é complicado, porque isso vai retornar a vocês, gradualmente e à medida da vivência em si, e
vocês irão fazer isso extremamente facilmente (como o recém-nascido que aprende a andar depois de pouco

tempo).
Isso já está inscrito em vocês, em todos nós quando estamos sobre a Terra, mesmo tendo esquecido as

funções e a sensação sendo muito amplamente deficiente.
Mas a Liberação do Grande Espírito (confinado no Sol), a Liberação do Espírito da Mãe Terra, permite agora

isso em vocês porque, eu os lembro, todos nós somos constituídos, quando estamos sobre a Terra, dos
Elementos da Terra.

Nada deste corpo vem de outros lugares, diferentemente de nós.
É por isso que o trabalho dos Elementos apenas pode intervir de maneira visível agora.

Foi preciso preparar.
Como a Mãe Terra se prepara.

Foi preciso preparar o Céu.
Foi preciso preparar os Véus de Gaia (da Terra) e Véus de vocês para receber os Elementos.

Receber os Elementos é muito mais do que o batismo do Espírito: é encontrar o verdadeiro sentido da Vida,
não limitada por um corpo, não limitada pelo que quer que seja.



Os Elementos são os agentes da Liberdade, os agentes da Liberação, assim como vocês, recobertos do
Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida (ou os dois).

Estejam atentos ao que lhes diz o seu corpo, qualquer que seja a sua idade.
Vigiem, sobretudo, nos primeiros momentos, quando vocês sentirem um dos Elementos da cabeça, para

utilizar-se, para apoiar-se na natureza e no Elemento da natureza correspondente (como eu dei isso), nem que
fosse por alguns instantes.

E vocês irão verificar, por vocês mesmos, os efeitos.

***

Quando o quinto Elemento for alcançado, quando Éter do Céu e da Terra ressoar em vocês, vocês irão saber
então que estão mais próximos do som permanente do Céu e da Terra.

O tam-tam da Terra será permanente e o Canto do Céu será também permanente, em vocês, como em tudo o
que lhes for sensível, acima de vocês e abaixo de vocês.

Esse momento não pode faltar, que isso seja para vocês sozinhos, ou para o conjunto da comunidade humana.
O que vocês realizam é, de algum modo, um aprendizado (porque vocês estão um pouquinho adiantados no

tempo da Terra).
Os Elementos são regeneradores, mas não da regeneração que vocês poderiam esperar sobre este corpo da

Terra, mas são regeneradores e revivificantes para os corpos eternos do Espírito.
Quanto mais a percepção do topo da cabeça e das plantas do pé se tornarem importantes, mais será preciso

ter cuidado para respeitar este apelo do Éter, em vocês.
É naqueles momentos que é preciso estar vigilante, mesmo se isso não for fundamental, mas, em todo caso,

isso pode ajudá-los a não provar sensações desagradáveis.
Quando será preciso aplicar os preceitos que lhes foram dados pela minha Irmã HILDEGARDA com relação

aos alimentos (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).
Vocês irão verificar assim, pelo tipo de alimentos adaptados que vocês ingerirem, vocês irão verificar por

vocês mesmos que a metabolização do Éter é realizada.
Lembrem-se sempre de que é mais fácil metabolizar isso na natureza do que simplesmente meditando,

fechados em vocês.
Quando os Cavaleiros estiverem presentes ao lado de vocês, vocês irão viver isso intensificado em dez vezes.
E vocês irão constatar também, contrariamente aos demais Irmãos e Irmãs da Terra que ainda não abriram o

coração ao Espírito, que o efeito, sobre vocês, é diametralmente oposto.
Aquele que tem medo do furação, foge, aquele que vive o Elemento Ar, não se move: ele é sereno porque,

como eu lhes disse, nenhum Cavaleiro pode atingi-los.
Eles são apenas a manifestação visível, como sempre, do que acontece em vocês.

Eles vêm revelá-los.
Eles vêm romper as últimas oposições, resistências, as últimas dúvidas, as últimas questões.

***

Viver os Elementos da Terra é também nutrir-se deles.
Nesse sentido, as palavras de uma das minhas Irmãs encontram todo o seu eco quanto à sua alimentação,

quanto às suas necessidades (ndr: ver os conselhos sobre os alimentos na intervenção de HILDEGARDA DE
BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).

Quanto mais vocês acolherem os Elementos (quando eles chamá-los ou quando vocês chamarem por eles),
mais vocês irão constatar que as suas necessidades, quaisquer que sejam, são preenchidas, preparando-os,

de algum modo, para a nova Vida, para a vida da borboleta.
O alimento da borboleta não é o alimento da lagarta.

Os movimentos da lagarta não são os movimentos da borboleta.
A consciência da lagarta não é a consciência da borboleta.

É tudo isso que vai aparecer-lhes, como por magia, mas isso não é magia: é natural.
Eis os poucos elementos gerais que eu tinha para dar a vocês.

Se a minha exposição requerer suplementos, complementos, e se nós tivermos o espaço de tempo
necessário, eu os escuto.

***

Pergunta: distúrbios na parte superior do abdome correspondem a qual Elemento?



Corresponde ao que vocês nomeiam as Estrelas ATRAÇÃO- VISÃO e AL, que ressoando com este corpo,
não estão mais perfeitamente no mesmo local, já que a Estrela AL não está no abdome no nível da Porta, mas

no peito.
Há um movimento efetivamente que ocorre.

Eu diria que a base dos Triângulos, para a zona abdominal, é a base do Triângulo do Fogo da cabeça.
No nível da pelve, da pequena pelve e da parte inferior das costas, existem muito mais Portas, mas, é o

Triângulo da Terra que rege isso com um ponto de passagem que faz a junção entre o Triângulo da Terra e a
parte inferior das costas que é o ponto KI-RIS-TI.

Há uma ressonância também, é claro, entre o Fogo e a Terra pelo ponto OD, aquele da cabeça e aquele da
parte superior do abdome.

É o mesmo para cada Elemento da cabeça traduzindo-se no corpo.
Eu os convido simplesmente a olhar os desenhos e a colocá-los lado a lado, e vocês verão bem depressa

olhando os desenhos, antes mesmo de vivê-los em vocês, o que acontece entre cada Triângulo e cada zona
do corpo (ndr: esquemas mostrados abaixo).

Em resumo, o Triângulo da Terra corresponde a todas as Portas localizadas na parte inferior do corpo, nas
dobras da virilha e ao redor do sacro.

O Triângulo do Fogo corresponde à zona abdominal superior.
O Triângulo do Ar corresponde à zona torácica esquerda e o Triângulo da Água corresponde à zona torácica

direita.
Há, como vocês veem (e olhando os esquemas isso será mais fácil), uma translação que efetua a reversão de

que lhes falou a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), há quase dois anos (ndr: ver em particular, sobre
esse tema, as intervenções de MA ANANDA MOYI  de 11 de julho e de 12 de setembro de 2011 (6)), entre o
Fogo da personalidade e o Fogo do Espírito, quando dessa reversão, entre o abdome e o peito, ilustrada pela

passagem da Porta Estreita.
Mas se vocês tiverem os desenhos sob os seus olhos, irão lhes aparecer então os movimentos que permitem

o que eu nomeei esta reconexão.
Já que a finalidade, obviamente, é o quinto Elemento, o Éter que vibra no topo da sua cabeça e que vibra, é

claro, na parte superior do peito quando o corpo, que vocês nomeiam Ar, abre-se com o Coração realizando a
Nova Aliança, a Fusão dos princípios que vocês denominam CRISTO, MARIA e MIGUEL.

Há outras perguntas?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, vivamos juntos um momento de Paz, governado pelo Ar.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SNOW ou Pluma Branca.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Até logo.

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



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

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-grande-espirito-e-os-quatro-elementos-snow-estrela-de-maria-
19-
*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

3 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

4 – SRI AUROBINDO (04.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sri-aurobindo-4-de-outubro-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-04-de-outubro-de-2012-autresdimensions
*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

6 – MA ANANDA MOYI (11.07.2011 e 12.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/ma-ananda-moyi-11-de-julho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-mari
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/ma-ananda-moyi-12-de-setembro-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-12-de-setembro-de-2011-
autresdime

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1655

18 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

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

************
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http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1655
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-autre
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/ma-ananda-moyi-11-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-04-de-outubro-de-2012-autresdimensions


- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-10-18.mp3

~ O TEMPO DA RUPTURA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, com vocês, enquanto Anjo da Passagem, eu venho a fim de, pela Vibração da minha Presença, na

sua Presença, no espaço das minhas palavras, no espaço dos meus silêncios, no espaço da nossa
ressonância, anunciar o Canto que põe fim às epopeias do sofrimento, abrindo, em vocês, o tempo da Paz.

Tempo de ruptura em que, o que vai, dá lugar ao que vem.
Passagem no tempo da Eternidade.

Passagem no Canto vindo encantar os versos dos seus dias, além de cada noite, deixando-se viver a Alegria
exuberante da Liberdade.

Então, URIEL propõe, a vocês, nesse tempo de Passagem, para viver no espaço da nossa Presença e no
Silêncio acompanhando o Canto da Vida.

*** 

Neste tempo e neste instante, eu anuncio o Tempo da Ruptura, o tempo de passar, o tempo de superar e de
apagar o tempo passado a fim de que, nunca mais, passe um tempo sem Paz.

Eu os convido, enquanto Anjo da Passagem, a viver o tempo dos nossos Reencontros, unidos na mesma
Liberdade, na mesma Presença.

*** 

Abramos o Tempo da Alegria.
Abramos o Tempo onde não existe mais tempo.

Abramos o momento da Eternidade.
Nesse Templo, nesse Templo da nossa Reunião, de Presença a Presença, unidos em meio ao UM, na mesma

Liberdade e na mesma Radiância, façamos Silêncio e abramos os tempos da Passagem.
Tempos da Beleza e da Verdade.

URIEL, na Última Passagem, de um Fogo a outro, o da Leveza substituindo aquele da rigidez, passando do
Fogo do sofrimento ao Fogo da Liberdade, pela Graça do Amor e da nossa Presença.

*** 

Então, nesse tempo deste instante, nesse momento inscrito no firmamento da Liberdade e no espaço do
nosso Silêncio, eu os convido à nossa Radiância, cantando o Canto da Ruptura, aquele da Verdade e aquele

da Alegria.
Aí, Aqui e Agora.

Aí, entre o Céu e a Terra.
Aqui, neste centro do Centro, onde cada um de nós é o Centro de Um e o Centro de Outro.

Nesse estado, além da Comunhão, além da Fusão, no tempo da Passagem e da Dissolução, onde a estrofe do
sofrimento é substituída pelo verso da Liberdade, cantando os louvores, além de qualquer limite.

URIEL - 18 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-HmWOaMST6Lk/UIHwHOXR0rI/AAAAAAAAGEc/oeC_t4FpZOE/s1600/548608_2511000510130_1543224399_n.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-10-18.mp3


*** 

Escutemos a ressonância do Silêncio.
O Éter da Eternidade.

Isso É.
Em meio à Passagem de Um ao Outro e do Outro ao Um, nenhum sofrimento, nenhuma dúvida e nenhuma

ausência.
Abramos o Tempo da Ruptura.

Abramos.
Assim, nas cantos das nossas Presenças e das nossas danças, iniciemos o Tempo da Liberdade, aquele do

Deleite ininterrupto, aquele do Êxtase, das Beatitudes.
Cantemos a Liberdade na nossa Fusão e na nossa Dissolução.

Acolhamos.
Passemos.

A fim de que não mais se escreva no passado e de que não mais seja peso.
Cantemos os louvores do Anjo da Passagem, inscrito no Centro de cada um (ndr: de cada Um).

*** 

Amados da Liberdade.
Amor sustentando o Amor.
Amor alimentando o Amor.

Luz radiante da brancura imaculada dos primeiros e dos últimos dias, além de toda Criação e De-criação, além
de todo ciclo e de todo espaço.

Abramos, juntos, o Canto da Transição, nos espaços infinitos da Beleza.
Silêncio.

União e Dissolução.
Tempo da Androginia.

Tempo da Fusão onde os Elementos se juntam, Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, nas terras da
Eternidade.

Irradiação infinita da Beleza.

*** 

Amados do UM, Amores do UM, amantados na Liberdade, na Serenidade da Verdade.
Eu abro a Porta que sela os tempos dos limites.

Ressoemos no Um e no Outro, no Éter Unificado, trazido pela Onda, trazido pela Graça, trazido pela infinidade
das Consciências Livres.

Abrasemos, juntos, os Véus da separação e vaguemos, juntos, no espaço sagrado da Beleza.

*** 

Amigos e Amados, escutem, no Fogo da Alegria da Liberdade, o crepitar dos sorrisos da Liberdade.
Consumamos o que não é digno do Éter, o que não é digno da Eternidade.

O que vocês São, é a Eternidade.
O Verso do Amor ecoa.

A Luz Una, Vibral e Essencial, vinda do Céu e da Terra, ressoando o Éter de cima e debaixo, no milagre de
uma só coisa: aquele da Voz (do Caminho), da Verdade e da Vida, o Alfa e o Ômega.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou o Barqueiro.

Eu sou a Presença que os leva a vocês.
Eu sou a Presença que ressoa à sua Presença.

Eu sou o Entregador da Água do Céu, da Água do Alto, doando o Fogo do Amor.

*** 



Então, neste instante, eu anuncio o Evangelho da Paz Eterna.
Eu anuncio o Tempo sem tempo, sem passado e sem futuro, na instância da Eternidade, na Dança da

Liberdade, na Vibrância do Coração aberto ao Fogo e à Água, à Terra e ao Ar, levando o Coração ao Éter.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Anjo da Passagem.
Eu sou o Barqueiro que os faz passar, se vocês o desejarem, do sofrimento ao intenso Absoluto.

Eu sou o Anjo que põe fim às faltas.
Eu sou o Anjo que põe fim à ausência.

Eu sou o Anjo que acolhe.
Eu venho revezar com o Arcanjo MIGUEL.

Quando ele tiver lavrado o Céu e a Terra com a sua Presença, então, nós iremos semear, juntos, o que já
nasceu e já germinou.

Acolhamos no Canto do Infinito.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou vocês, passando de Um ao Outro, em cada um de vocês.

Na Tríplice Radiância da Luz Una, eu reabro as Portas dos Ateliês da Criação.
Tempo de Ruptura onde o que é pesado não tem mais sentido, nem existência.

Penetremos na Dança imóvel da Eternidade.
Terminemos, juntos, os tempos das ausências e dos sofrimentos.

Dissipemos as Sombras resistentes e últimas à sua Beleza.

*** 

Neste mundo onde a Onda penetra, neste mundo onde a Onda passa de Um ao Outro, de Coração a Coração,
de Centro a Centro, de Éter a Éter, eu, Anjo URIEL, convido-os à Passagem e à Liberdade, muito além de uma

simples festa, levando-os e trazendo-os das Festas do Amor.
Instante Um e Único da Dança do Amor, do Nascimento, a cada instante, renovado.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, aquele da Festa dos Reencontros, extinguindo a Sombra e a resistência,
acendendo o Fogo da Alegria, o Fogo da Presença, e eu os convido a convidar-me à Radiância do seu Ser.

Silêncio.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Um, eu Sou, porque vocês dizem: “eu sou Um”, na Absoluta Verdade do Um Conhecido, onde o Desconhecido
é a natureza de vocês.
Silêncio e Acolhimento.

Tempo de Ruptura e de Passagem.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu revelo o Coração da Unidade no Absoluto da nossa Fusão e da nossa

Dissolução.
Amados do UM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, vindo declamar os Versos de Luz.
Eu sou aquele que verte a Água e que verte o Fogo, sustentando a sua travessia.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu os convido à Festa, a Festa das Luzes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Amigos e Amados do UM, eu sou URIEL e eu canto a sua Graça.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, anunciando a Luz Eterna neste mundo.
Eu anuncio a boa nova do Amor renascendo e reflorescendo para jamais murchar.

Na Água, e no Fogo da Terra e do Céu, eu saúdo, em vocês, o que É.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
URIEL saúda vocês. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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E bem BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e nós iremos dialogar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que eu sempre fico atacado com a sua expressão?

Porque existe, em você, uma necessidade de compreender e, como eu o disse, o que eu expresso não é para
compreender.

Eu lhe proponho então para você dormir completamente: é a única maneira que, o que lhe resta de
personalidade, não possa fazê-lo reagir.

A vibração da minha voz abre algumas portas e, como muitos o constataram, o que é essencial, no tempo da
escuta, não é uma compreensão.

Eu o lembro de que você não pode compreender o que você É.
Assim, o que se opõe ao que você É, no nível da sua pessoa, pode traduzir-se por uma raiva, uma rejeição,

uma negação ou, como você o diz, por um riso nervoso.
Passado esse estágio, a partir do momento em que houver uma forma de aclimatação ao que eu expresso,

então, naquele momento, pode realizar-se o que deve se realizar, em você.
Não esqueça que o Amor, que vocês nomeiam Vibral, não é dirigido aos sentimentos humanos e, ainda menos,

à pessoa, mas ao que se têm atrás da pessoa.
Será que o espectador que assiste ao espetáculo irá ver um ator para perguntar-lhe como ele fala?

O melhor modo de aperceber-se do espetáculo e do espectador é, então, sair do teatro.
Esses mecanismos acontecem, exatamente, no Interior de vocês.
Eu já exprimi que o adormecimento é a prova do que se desenrola.

Qualificar o amor (através de uma voz, através de uma atitude, através de uma sedução) é próprio das pessoas.
Superar a pessoa é não mais atuar nesses jogos.

Enquanto você estiver sujeito ou submisso a qualquer reatividade, o que irá se expressar será sempre a
pessoa.
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É por isso que eu disse que o fato de adormecer era certamente a melhor maneira de aproximar-se do que
você É.

 Dessa maneira, então, ao invés de se colocar a questão da minha voz, pergunte-se o que ri, em você.
O que dorme?

O que está em parte presente?
Observe, realmente, o que emerge, naquele momento, e você terá as próprias respostas.

O que você exprime traduz uma forma de apego moderado aos modos de expressão, às intenções, aos
comportamentos, que você reflete através do filtro da pessoa, como amor ou como outra coisa.

Mas o Amor Vibral não é isso.
O Absoluto, ainda menos.

***

Pergunta: se você recomenda dormir, por que então fazer perguntas?

Há sempre quem não durma.
Porque, se todos vocês dormissem, a Ilusão não existiria mais.

O que eu nomeio sono é o que lhes permite, justamente, compreender que o que vocês São nada é do que
fica acordado, nada é do que se exprime, e nada é do que se manifesta.

Quando vocês dormem (além dos sonhos ou dos pesadelos), vocês se lembram de que vocês dormiram,
exceto olhando para o relógio?

O que aconteceu durante esse tempo?
E bem, o mundo não existia mais, para vocês: nem marido, nem mulher, nem filhos, nem problemas.

E, no entanto, vocês desapareceram?
O que desapareceu foi o mundo.

Não vocês.
O sono é um meio, por exemplo, de aproximar-se do que você É.

Eu especifico, como eu tive muitas vezes a oportunidade de dizê-lo, aqui, como comigo, quando eu recebia as
pessoas: os momentos mais intensos eram aqueles em que não havia nem questão, nem resposta.

Como uma suspensão do tempo, no sono.
E quando nós chegávamos, nós todos, a dormir, tudo era transformado.

Então vocês podem qualificar isso: vocês podem chamá-lo de Graça, de Espírito Santo, de Unidade, de
Absoluto.

Não importa.
O que vocês observam é que há, no desaparecimento da consciência, um mecanismo fundamental.

Porque, quando a consciência retorna, através dos silêncios, então vocês estão diferentes.
Do mesmo modo que, quando vocês dormem, isso põe fim, em geral, à fadiga do corpo, à noite.

E, no entanto, vocês estavam ausentes deste corpo.
Isso para mostrar-lhes e fazê-los viver que, a partir do momento em que vocês param de acionar a pessoa, a

partir do momento em que ela se apaga, então tudo apenas pode andar bem.
Lembrem-se de que o que faz mal será sempre a pessoa, ou a interação das pessoas.

O Amor não é uma interação, o Absoluto menos ainda.
É por isso que eu falo do sono.

Como eu disse também, e repito hoje: o impacto da minha voz ocorre em um dos sacos sutis que vocês
nomeiam o corpo causal.

Ele solta, de algum modo, as ligações que vocês mantêm com a pessoa que vocês acreditam ser.
Naturalmente, a pessoa se rebela: ela pode achar a minha voz desagradável, ela pode achar que eu digo

disparates.
Qualquer pessoa sempre terá razão na minha frente.

Porque eu me dirijo ao que há atrás da pessoa ou defronte dela.

***

Pergunta: passar da personalidade ou do Si, ao Absoluto, resulta de um contrato de alma ou isso é
independente do que nós somos nesta vida?

Mas o contrato de alma refere-se apenas à alma.



A alma não pode ser o Absoluto.
A alma é efêmera, em uma outra escala de tempo que a pessoa.
O Absoluto não é um objetivo a conquistar, nem uma passagem.

Não podemos passar da pessoa ao Absoluto e, ainda menos, do Si ao Absoluto.
Apenas no Abandono à Luz e no Abandono do Si que o Absoluto É.

O seu ponto de vista é falso.
O Absoluto é a sua natureza, muito antes da encarnação, muito antes da falsificação, muito antes dos jogos da

sombra e da Luz.
 Enquanto você considerar que o Absoluto é uma passagem, uma continuidade, um contrato, ou algo que

depende de outra coisa, você se engana.
É sempre a pessoa (instalada, até mesmo, no Si) que o faz acreditar que o Absoluto é um objetivo, que há uma

distância, que há alguma coisa, ao longe, a conquistar.
Você não pode adquirir o que você É.

 Somente o ego faz você acreditar nisso.
Como eu disse, também, remonta da sua memória, mesmo da sua pequena infância.

Tente encontrar os primeiros momentos em que você perdeu este Absoluto.
Mas o Absoluto sempre esteve aí.

São vocês que criaram uma distância, como eu mesmo criei uma distância através de uma atividade, de uma
ascese.

É quando você desaparece, no sono, que o Absoluto está aí.
O contrato de alma apenas se refere à alma.

Você já viu uma alma?
Dê-me a prova da alma.

O Absoluto não tem necessidade de prova e não é uma prova.
É o que sempre esteve aí.

O que eu nomeei o centro em cada Centro, em cada ponto.
Enquanto o seu ponto de vista estiver dividido, dependendo da sua história, de uma suposta alma, de um

suposto contrato, de uma suposta outra pessoa, você não pode ser o que você É.
Porque você se coloca, você mesmo, segundo as leis.

O Absoluto não é referido por qualquer lei.

***

Pergunta: há uma forma de tédio no Absoluto? Eu gostaria de compreender.

Nada há a compreender.
Justamente, enquanto você tentar compreender, você não pode ser o que você É.

Porque você parte de uma suposição ou de uma interrogação perguntando-se qual é o sentido de tudo isso.
É um problema de perspectiva e de ponto de vista.

Enquanto você permanecer na pessoa, enquanto você permanecer no “eu” que você acredita ser, nenhum
Absoluto pode encontrar-se.
Entretanto, é o que você É.

Eu falo de mudar de ponto de vista: eu penso ser a frase que eu mais repeti desde que eu estou intervindo.
Mude o ponto de vista e, depois, você verá por si mesmo.

Mas se você permanecer no mesmo local para tentar apreender-se do que você É, jamais você irá conseguir
isso.

Abandone-se, não reflita, e você verá por si mesmo.
Mas enquanto você permanecer aí onde você está (que isso seja no ego ou no Si), com necessidade de

referencial, de comparação, de definição, você permanece no efêmero.
Você quer fazer agir a consciência, mesmo extremamente expandida, para compreender o que você não pode

compreender.
Mude de localização, de perspectiva, de ponto de vista e isso irá lhe aparecer claramente.

A manifestação releva da consciência.
A expressão da manifestação releva d’A FONTE.

O suporte de toda manifestação é o Amor.
Mas você não pode ser a manifestação e tomar consciência do suporte que você É.

É um problema de ponto de vista e de perspectiva, e não uma equação a resolver, aí onde você está.
Você pode revolver, durante milhares de anos, o questionamento, ler tudo o que você quiser sobre o Absoluto,



você jamais irá se aproximar enquanto você ficar refletindo.
Somente o Abandono do Si, abordado por alguns (através de expressões que lhes foram comunicadas: Infinita
Presença, Absoluta Presença, Última Presença, não importa, são simplesmente estados da consciência que se

manifestam antes do seu próprio desaparecimento), leva-os então ao Absoluto e à a-consciência.
Mas se você permanecer o tempo todo continuamente na sua consciência, você nada irá perceber.

O Absoluto contém a consciência e A FONTE.
Mas o Absoluto se revela a partir do momento em que a consciência não existe mais.

Naturalmente, estando em uma forma, quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida possível.
Qualquer interrogação torna-se inútil.

Não há mais sentido a buscar, não há mais reação a manifestar, nem renúncia à sua própria vida, mas
simplesmente ver as coisas desde o Centro, tendo mudado o ponto de vista.

Naquele momento, você jamais poderá duvidar, por um segundo, do que aconteceu.
E o conjunto da consciência, o conjunto da sua vida (mesmo mantendo esta forma), não terá nunca mais a

mesma coloração, nem o mesmo ponto de vista.
É sempre o ego que busca, é sempre o Si que se olha si mesmo, mas isso não é o Absoluto.

Somente a consciência pode ali encontrar um tédio, quando ela não o vivenciou.
Mas assim que a consciência desapareceu (e que você constata que há algo que não é da ordem consciente,

voltando à consciência), então a consciência fica diferente, não antes.
Tudo isso se junta ao medo.

O medo de desaparecer, o medo do fim.
O medo de não experimentar, de não se apreender, de não compreender.

Isso apenas se refere, definitivamente, à pessoa, ao ego e ao Si.

***

Pergunta: viver a expansão da Graça permite estar no Absoluto?

A expansão total da Graça leva-os ao último estado possível.
Mas o sacrifício da consciência são vocês que o fazem, ninguém mais.

O Absoluto não é a expansão do que quer que seja.
O Absoluto não resulta de uma prática: ele resulta simplesmente de um Abandono total do Si.

É a condição sine qua non para que a Onda da Vida se lance, para que ela percorra o conjunto dos sacos
efêmeros.

Naquele momento, você é Absoluto, o que você sempre foi.
Existem vários exemplos.

Eu peguei aquele do teatro.
Vocês podem pegar aquele da cebola, que eu já dei.

Vocês podem pegar o exemplo da corda (que eu dei) que é tomada por uma cobra.
Tudo isso são apenas jogos de aparência, de projeções fora do que você É.

Enquanto isso existir, enquanto você acreditar depender de um elemento, dito exterior ou Interior, você está
errado.

É justamente quando todos os elementos, exteriores e Interiores, desaparecem, que você é Absoluto.
Há um estado antes do Absoluto onde a consciência perde as suas referências.

Ela não sabe mais onde ela está, em que corpo ela está.
Ela adormece.

Aí, você é Absoluto.
Você ali está.

Mas a partir do momento em que na sua cabeça você pensar que isso ou aquilo vai estabelecer o Absoluto
para você, você se engana.

E, aliás, eu especifico que, no espaço onde alguns buscam uma questão, como vocês o observam, esse
tempo se alonga.

Aproveitem desses espaços onde o tempo se estende, para sair do tempo.
Dessa maneira, então, além das palavras e das minhas respostas, além das suas perguntas, os espaços de

silêncio vão aproximá-los desse último estado.
Mas nem todos se aproveitam disso para dormir.

***



Pergunta: o Absoluto é quando passamos a Porta Estreita?

A Porta Estreita (que está em ressonância, para vocês, conforme os ensinamentos dos Anciãos), corresponde,
como eles o disseram, à Crucificação e à Ressurreição: é a última etapa, é a Infinita Presença, é a Última

Passagem.
Depois, apenas, abandonando o próprio resultado desta Ressurreição, então, você É Absoluto.

***

Pergunta: vocês forneceram muitas chaves para atravessar a Porta Estreita, mas a fechadura parece bem
complicada.

Então, esqueça tudo isso.
Considere que não há nem Porta, nem fechadura, nem chave.

Eu acrescento que não há nada mais simples do que o Absoluto.
Somente a pessoa é complicada.

***

Pergunta: a vivência da Infinita Presença estabelecida, apenas o Abandono do Si permite o Absoluto?

Sim.

***

Pergunta: o Absoluto é o único estado onde podemos estar ao mesmo tempo Presente a si mesmo, e
esquecer-se de si mesmo?

Mas o Absoluto não é um estado.
Enquanto você considerar que é um estado, que você acha que vai atingir, isso não pode ser.

Eu bem qualifiquei o Absoluto de Estado, além de todo estado.
Isso não é, portanto, um estado: é a sua Natureza.

É o que você sempre foi, o que você será sempre, com consciência, sem consciência, com corpo, sem corpo.

***

Pergunta: mesmo sabendo que não há objetivo, qual é o objetivo de um Absoluto sem corpo?

Quem coloca a questão?
O que, em você, coloca esse tipo de questão?

Você compreendeu que o Absoluto não é um objetivo, e você continua, mesmo assim, a atribuir-lhe um
objetivo.

No que age a sua consciência?
Enquanto você pensar assim, não se preocupe com o Absoluto.

O que vai por aqui e por ali: é a pessoa.
Nenhuma pessoa é o Absoluto.

Isso não é um lugar onde entramos e de onde saímos.
Isso não é um lugar.

Isso não é um espaço.
Há apenas você que pode Vivê-lo.

Mas enquanto você colocar a sua pessoa à frente (com uma necessidade de sentido), você não pode Ser
Absoluto.

Acreditar que porque você vai entender alguma coisa do Absoluto irá permitir-lhe ali chegar, é um engano, total.

***



Pergunta: quando, durante o dia, há momentos em que o tempo não existe mais, isso significa que o
Absoluto então se revelou?

O Si, ele mesmo, não conhece o tempo.
O desaparecimento do tempo não precisa do Absoluto, mas isso tem a ver com a Infinita Presença (o que um

dos Arcanjos denominava HIC e NUNC).
Deem-se conta de que todos os pensamentos que vocês formulam, de maneira geral (eu não falo do aqui), a
partir do momento em que vocês dizem, por exemplo: “vai me faltar dinheiro e eu tenho medo que me falte

dinheiro”: vocês não estão mais aí, vocês não estão mais no instante presente.
Será que, no instante presente, este dinheiro está faltando para vocês?

Apreendam bem os mecanismos do pensamento, e da consciência: eles sempre estão fora do tempo
presente, exceto a Infinita Presença.

Você pode detectar o Último Estado, quando você adormecer, e quando o seu ego disser: “eu estou em parte
presente”.

Lembre-se de que, quando você realiza o que você É, a questão do Absoluto não pode mais se colocar: é uma
evidência.

E é, aliás, tão evidente, que você não pode compreender a dificuldade do outro.
Mas lembre-se: o Absoluto é oriundo da refutação do efêmero, da investigação, que visa mostrar o absurdo da

pessoa.
Enquanto você considerar que a sua pessoa deve ser a sede da sua consciência e do Amor, você se engana.

***

Pergunta: eu me vi, ao mesmo tempo, ator do teatro, observador, teatro e fora do teatro, sentindo uma
grande cisão de Amor e de dor. O que foi isso?

Isso se refere à deslocalização da consciência, ao fim da separação, à Unidade da consciência, mas não ao
Absoluto.

Ser Absoluto é o momento em que, mesmo tudo isso, desaparece.
O Absoluto não é uma experiência.
A experiência mística situa-se no Si.

Qualquer que seja a beleza da experiência, qualquer que seja a beleza da consciência que vive isso: não é o
Absoluto.

A armadilha (e muitos a perceberam, essa armadilha), é acreditar, porque vocês veem a Luz, ou porque a sua
consciência não está mais confinada neste corpo, que vocês ali chegaram.

Não somente vocês ali não chegaram, mas, para o Absoluto, desse ponto de vista, vocês se afastaram.
É a consciência que sempre irá procurar a experiência.

Mas reflitam dois segundos: será que essas experiências são suficientes para viver de outro modo?
Se uma dessas experiências fosse suficiente, jamais haveria mais experiência.

Deem-se conta de que o que é expresso (por vocês, como por mim), é uma distância, artificial, com o
Absoluto.

A experiência refere-se à consciência, como à manifestação.
A experiência não Libera.

Ela os faz realizar um objetivo: o Si.
Mas lembrem-se de que, no final, vocês São, todos vocês, Absoluto.

Quer vocês estejam certos disso, quer vocês o vivam (ou não), estritamente nada muda no caso.
O que sempre irá mudar é a qualidade das suas experiências, e a qualidade da consciência.

Mas nenhuma qualidade da consciência ou da experiência é o Absoluto.
Quer você esteja Fundido com um inseto, quer você esteja Fundido com um sol, com um Irmão, com uma

Irmã: isso é uma experiência.
É a consciência que está em movimento.

Só aquele que É Absoluto apreende perfeitamente o que está agindo, na consciência, como na a-consciência.
Mas aquele que permaneceu na consciência não pode sequer, ter, a mínima ideia, do que ele É.

***



Pergunta: é verdade que a repetição das experiências de Fusão levaria ao Absoluto?

Isso os leva à Infinita Presença.
Resta viver o Sacrifício Final.

Mas a consciência, ela mesma (que ela esteja separada ou no Si), tem apenas um medo: é o da sua própria
parada.

A descontinuação da consciência, neste mundo como em qualquer mundo, apenas você é que pode fazê-lo: é
um Si a Si.

As Fusões, a Graça, a Onda da Vida, enquanto elas não forem transcendidas, elas também, e enquanto a Onda
da Vida não tiver subido, não há Absoluto, porque a consciência permanece.

É, justamente, o momento em que vocês não têm mais nada, o momento em que surgem o desalento e a
angústia, quando você É Absoluto, mas não antes: é preciso que a consciência tenha esgotado todos os

cartuchos.
E, aliás, eu os lembro de que os Anciãos, como as Estrelas, deram-lhes os seus testemunhos da visão, da vida

deles.
Eles lhes deram a ver, a verificar, por si mesmo, a realidade das condições da Infinita Presença e, eu diria, de

uma espécie de condição preliminar, ao Absoluto.
Algumas Estrelas abordaram para vocês o que foi nomeado: tensão para o Abandono.

Mas a tensão para o Abandono não é o Abandono.
É o momento em que a consciência considera que não há outra saída senão se sacrificar ela própria.

É por isso que o Absoluto que você É, é uma maturidade, e não uma maturação.
É o momento em que sobrevém o medo de desaparecer, de que é preciso ousar desaparecer.

Mas a sua consciência não pode desaparecer sozinha, nem pela vontade, nem por qualquer experiência que
seja.

O despertar da Kundalini, a recepção da Shakti nada faz.
Só o Sharam Amrita confere a Liberação.

Mas você não pode procurar o Sharam Amrita.
Ele aparece, assim que você desaparece.

 As condições preliminares, se pudermos defini-las assim, foram dadas a vocês de diversas maneiras.
A testemunha formal (manifestada, então) do Absoluto que vocês São, é Shantinilaya.

A testemunha sendo Sharam Amrita.
Mas isso não é vocês.

***

Pergunta: por que nos sugerir sair do tempo durante espaços de silêncio?

Sair do tempo necessita, já, de tomar consciência do tempo, dos tempos.
Para completar o que eu dizia antes, você se colocando no Aqui e Agora, ao se colocar a questão de uma falta,

de uma dor, ao se colocar a mínima questão, faz desaparecer o Aqui e Agora, mas não você.
A consciência do instante presente instala o Si, mas há ainda um tempo, que é o tempo presente: disso

também, você deve desaparecer.
Não pela ação da consciência ou da vontade, mas pelo desaparecimento.

É o que antecede, muito exatamente, o instante em que você adormece, ou o instante em que você acorda.
É a Infinita Presença.

Sair do tempo é identificar o tempo e os tempos, ver as engrenagens que o fazem sair do instante presente,
que o fazem instalar-se no instante presente, e que o fazem desaparecer.

Eu terminarei, então, pelo que eu nomearia conselhos.
Localizem o instante que vocês vivem, em que vocês flutuam, em que vocês começam a descer.

Esqueçam este corpo.
Esqueçam esta consciência.
Esqueçam as percepções.

Esqueçam o tempo.
E, de um lance, emitam o pensamento, não para mandar voltar, não para se deslocar, mas pensem

simplesmente no que os seus pés tocam, sem defini-lo.
Porque o que é denominado Éter da Terra, está aí.

Não procurem definir ou perceber seja o que for, façam simplesmente isso.
Façamos isso juntos, sem questão.

Em nossos próximos diálogos e conversas, eu poderei ali voltar.



Façamos isso.
Primeiramente o silêncio.

Isso não é uma meditação.
Isso não é uma observação.

***

E bem, agora, BIDI saúda vocês.
Eu lhes digo até uma próxima conversa.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então eu os escuto, como de costume.

***

Pergunta: BIDI faz parte da Confederação Intergaláctica?

Então, é preciso que vocês saibam que a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres tem essencialmente
como atribuição duas funções.

Primeiramente, compreendam bem que a maior parte das forças oficiantes, eu diria, da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, evolui na 3D Unificada.

Os Anjos do Senhor pertencem à Confederação Intergaláctica.
 No que se refere aos Anciãos, às Estrelas, nós fomos (como vocês dizem?) configurados para poder manter

um estado intermediário permitindo-nos assumir o papel que nós temos, para este sistema solar.
Portanto, nós fazemos parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mas, eu garanto a vocês, nas Dimensões além da 3D Unificada e além mesmo da 5D, não há qualquer
organização deste tipo.

Isso é apenas para missões que correspondem aos níveis mais densos da encarnação, ou seja, aos Mundos
de carbono, que têm necessidade, se vocês quiserem, de um mínimo de organização, digamos.

E para aqueles que oficiam, se vocês preferirem, na Liberação dos Mundos.

***

Pergunta: onde estamos da extensão do diâmetro da Terra?

Não sejam muito apressados porque, agora, vocês estão em um momento extremamente cronometrado.
Se vocês quiserem, a expansão final da Terra só pode vir depois da grelha do planeta, felizmente.

***

Pergunta: se há uma relação entre os Triângulos da cabeça e as Linhagens estelares, há relação entre o
Ponto ER da cabeça e a Origem estelar?

Vocês têm quatro Linhagens: uma Linhagem da Água, uma Linhagem do Ar, uma Linhagem da Terra e uma
Linhagem do Fogo.
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E essas quatro Linhagens afirmam a sua Origem estelar, do mesmo modo que Todos vocês têm uma
Linhagem intraterrestre (que se encontra no nível das Linhagens estelares).

Porque, como isso foi dito desde pouco tempo, o Núcleo Cristalino da Terra vem de Sírius.
Portanto, a Terra Vibra, eu diria, em sintonia com Sírius.

Agora, a sua Origem estelar é uma Vibração que passa necessariamente, efetivamente, pelo Ponto ER e que
está ligada à coloração do Éter da Origem estelar (que se vê no nível de algumas Irradiações, mas isso não se

refere a vocês, por enquanto).

***

Pergunta: todos nós somos chamados a viver o Absoluto com forma?

Vocês todos são chamados a fazer o que vocês quiserem.
Vocês têm uma Liberdade Vibratória, total.

Aquele que quiser continuar sofrendo, ele irá sofrer.
Aquele que quiser ser Liberado, pela sua Vibração, ele será Liberado.

Agora, todos vocês são, todos nós somos, Absoluto.
Há Formas.

Quando BIDI lhes fala de Absoluto com forma, ele fala de uma forma nesta Dimensão.
É-lhes preciso reencontrar o que vocês São.

Nas outras Dimensões Unificadas, além das funções específicas que todos nós temos, com vocês, sobre este
mundo, o Absoluto é uma realidade.

Portanto, que vocês estejam em uma forma X ou Y estritamente nada muda.
Ou seja, quando estamos encarnados, estamos tão condicionados e habituados a funcionar no Interior de uma

forma, que sempre consideramos que em outros lugares há necessariamente uma forma.
Isso não é verdadeiro.

É a Consciência que tem necessidade de uma Forma.
Que isso seja um átomo, que isso seja um Sol, que isso seja um ser que vive em tal Dimensão ou em tal outra

Dimensão.
O Absoluto não tem necessidade de uma forma.

Isso significa que, quando não há mais separação, quando não há mais falsificação, quando vocês nem mesmo
encontram o Corpo de Estado de Ser, quando vocês não estão mais atrelados, confinados em um corpo de

3D, vocês são Absoluto.
Vocês são uma forma, mas nós lhes dissemos: vocês são todas as formas.

É o hábito da sua Consciência, aqui, sobre este mundo, que está convencido de que todo o resto dos
Universos, dos Mundos, das Criações, evolui segundo as mesmas regras que vocês: então, uma Consciência

em um corpo, e uma Consciência em outro corpo.
Isso não funciona assim.

Portanto, Absoluto com forma ou Absoluto sem forma, não faz qualquer diferença, em todo caso, quando
vocês estiverem totalmente Liberados deste corpo de carne que irão Ascensionar.

Mas como diria BIDI, nada podemos dizer sobre o Absoluto.
Eu poderia lhe dar descrições, isso de nada iria servir para você.

Agora, vejam o tempo que foi preciso para que os Arcanjos chegassem, se vocês quiserem, durante as
Núpcias Celestes.

E mesmo depois, para fazê-los, como dizer, imaginar, supor, que a Unidade, que o Abandono à Luz, era a
Verdade.

Isso não ocorreu de um dia para o outro, não é?
Portanto, o Absoluto, é o que você É, é o que eu Sou.

Quando nós lhes dizemos que nós estamos em vocês, isso é a estrita Verdade.
Então, é claro, a sua Consciência, aí, encarnada sobre a Terra, nem mesmo chega a imaginar, nem mesmo

chega a conjeturar que um átomo e um Sol são a mesma coisa.
Isso, entretanto, é a Verdade.

Mas enquanto vocês estiverem em uma Consciência, em um corpo, mesmo no Si, vocês sequer podem tentar
imaginar o que quer que seja.

É a vivência do Absoluto que os coloca no Absoluto e vocês sabem disso instantaneamente.
Isso não é algo que vocês possam compreender, imaginar, supor ou definir.

É o momento em que a Consciência, como lhes disse BIDI, muitas vezes, o momento específico em que a
Consciência desaparece.

Quando a Consciência desaparece, o que acontece?
Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.



Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.
Não, a um dado momento, vocês irão ver.

Mesmo se não pudermos explicar, eu posso tentar dizer duas palavras, porque vocês estão cada vez mais para
viver isso.

Nos momentos em que vocês vão dormir, ou à noite, nos momentos em que vocês se Alinham, em que nós
intervimos entre vocês, vocês têm a impressão de cair no sono.

E depois, a um dado momento, vocês irão se aperceber de que, finalmente, mesmo quando vocês não têm
mais Consciência do que se diz, do seu corpo, vocês não sabem mais quem vocês são, vocês não sabem

mais onde vocês estão, e, no entanto, vocês estão aí.
 Mas não existe qualquer Consciência, qualquer manifestação, qualquer percepção.

É difícil de explicar porque esse é um estado (como disse BIDI?) de não-Consciência, de a-Consciência
(como ele diz).

Isso corresponde a algo que nada tem a ver com, por exemplo, as viagens no Estado de Ser ou a viagem
astral: isso é profundamente diferente.

Mas enquanto vocês não o viverem, vocês não podem conjecturá-lo, imaginá-lo, ou supor qualquer coisa.
Nenhuma palavra pode definir isso.

***

Pergunta: a Dissolução do corpo faz parte de uma etapa preliminar para encontrar o Absoluto que nós
somos?

Mas, não há preliminar.
Eu creio que BIDI falou disso para vocês, ainda hoje, parece-me.

Não há definição.
Simplesmente, há marcadores que indicam que vocês se aproximam de algo.

Isso é tudo.
Mas os mecanismos (como isso foi explicado, há mais de um ano, agora) de Comunhão, de Fusão e de

Dissolução, isso não é o Absoluto.
Isso os faz viver a Consciência do Si, a Consciência Unificada.

Mas, ainda uma vez, tenham cuidado, porque através das suas perguntas, temos a impressão de que vocês
consideram o Absoluto como um objetivo, como algo a conquistar.

Isso é impossível, foi dito em todos os sentidos, isso.
É como se, quanto mais vocês cavam, mais vocês enchem o buraco: vocês não estão prontos para chegar ao

fundo do buraco.
Eu lhes falei também da minha experiência, quando eu descobri o Sol, jovem.

Mas o que é preciso compreender é quando UM AMIGO lhes diz para “permanecer tranquilo”, é claro, vocês
podem fazer subidas Vibratórias, Alinhamentos, meditações, mas frente ao Absoluto, frente à Luz, agora, é

preciso “permanecer tranquilo”.
“Permanecer tranquilo”, isso significa permanecer imóvel.

Se vocês engendrarem, mesmo comigo, um questionamento sobre o próprio Absoluto, é evidente que eu
jamais poderia responder seja o que for.

Eu posso dar-lhes elementos: por exemplo, Absoluto com forma e sem forma, mas eu duvido muito que o
cérebro e a Consciência possam compreender qualquer coisa disso.

Como vocês podem imaginar (com a razão, com o mental ou com a Consciência, com a intuição) o que é ser,
ao mesmo tempo, um Arcanjo, uma folha de grama, o Sol, ser Orionis, ser A FONTE?

Como é que a sua Consciência e o seu cérebro podem considerar a coisa?
Digam-me se isso é possível.

Vocês podem aceitá-lo, mas se vocês o aceitam sem vivê-lo, isso permanece uma crença, isso permanece
uma suposição.

Não é algo que foi vivenciado.
Há marcadores, como foi dito: há a Morada da Paz Suprema.

E aqueles que são Absoluto em uma forma sabem muito bem, mesmo se a personalidade estiver aí, que eles
não são isso.

Mas isso não é uma suposição, não é porque eles saíram no Estado de Ser ou porque eles foram passear no
Sol.

Pelo contrário, isso acontece, totalmente, aqui, no Absoluto.
Então, isso pode ser uma forma de finalidade, através de um desenvolvimento, mas não é isso.

Porque justamente, ser Absoluto, é renunciar a tudo o que é experiência da Consciência.
Portanto, é impossível de imaginar.

Mas quando vocês ali estão, em momento algum vocês podem pôr em dúvida o que acontece.



Eu diria que, naquele momento, quando o Absoluto é conhecido e reconhecido, vocês estão em uma situação
onde, realmente, vocês concebem o corpo que vocês habitam, a consciência separada, assim como o Si,

como marionetes.
Vocês nada são de tudo isso e, no entanto, o Absoluto está no interior.

Mas, mais uma vez, cuidado: com a sua Atenção, a sua Intenção, a sua Ética, a sua Integridade, a sua
Humildade, a sua Simplicidade, com a Transparência e a Infância, para não fazer deste Absoluto uma busca,

porque então isso não vai ser bom para vocês.
Eu diria ainda que o Absoluto é o momento em que a busca cessa, porque nada há a buscar.

O que não impede, é claro, que posteriormente vocês tenham vontade de se divertir procurando, cogitando,
especulando.

Mas, para o Absoluto, isso não é possível.
E depois, eu creio que nós lhes demos alguns elementos que acompanhavam o Absoluto: o Sharaman Vita,

como dizem os orientais.
Vocês têm Shantinilaya, como dizem os orientais, também.

Portanto, se vocês se colocarem a questão de ser Absoluto, o que vocês não o são, vocês não o encontraram.

***

Pergunta: podemos chamar a Presença e a Radiância dos Elementos?

De maneira idêntica, para um Arcanjo ou para uma entidade da Confederação, para nós, ali onde nós estamos,
Presença e Radiância, efetivamente, são duas coisas específicas.

Mas no nível dos Elementos, não há diferença entre a Presença e a Radiância.
 Eu lembro vocês de que os Elementos, os Hayoth Ha Kodesh, são os Elementos (à parte de METATRON)
que estão ao redor do que denominamos A FONTE, que sentam ao redor d’A FONTE, que vão ter, como

explicar isso, uma multiplicação e uma ressonância, uma condensação da forma, presente desde o que está ao
redor d’A FONTE, até a sua Dimensão, naturalmente.

Em todas as Dimensões, os Elementos estão presentes.
Isso é um pouco como as Civilizações dos Triângulos: os elementos de estruturação, não no sentido de

agenciamento, de administração ou de organização, mas de agenciamento da Consciência e da Vida.
Portanto, os Elementos, depois do que foi dito por SNOW, mas que também foi abordado pelos Anciãos e

pelas Estrelas, antes dela, é, simplesmente, a percepção Vibratória do Elemento.
O Elemento, ele está em você, de maneira mais evidente, ainda, do que um Arcanjo pode estar em você.

Nós jamais lhes dissemos que um Elemento iria chegar no Canal Mariano, não é?
Os Elementos, eles se manifestam no nível Vibratório.

Eles estão, eu diria, em vocês e no que vocês São, de maneira muito mais evidente do que os Anciãos e as
Estrelas.

Portanto, não podemos dizer que isso seja uma Presença, como há, por exemplo, quando vocês sentem, no
seu Canal, uma Presença que chega.

Na realidade, os Elementos, eu posso dizer que é a sua Presença.
Encontrar os Elementos não alterados, isso os remete, é claro (e nós o sabemos), ao quê?

Às Suas Linhagens Estelares, à sua Origem Estelar.
Isso permite guiar a Luz, em vocês, pelo Ponto central da cabeça, pelo Coração, pelo centro da Terra.

Mas é a sua Presença e a sua Radiância que tornam isso real, pela ação dos Elementos entre a cabeça e o
corpo.

Então, é claro, os Hayoth Ha Kodesh são também uma Consciência, do mesmo modo que vocês, podemos
dizê-lo.

Mas, aí, quando nós falamos dos Elementos, naturalmente, há os Cavaleiros que carregam esses Elementos,
mas não os Arcanjos, isso é acima dos Arcanjos.

Não são organizações, mas são Consciências que estão, elas também, eu diria, no limite do antropomorfismo,
entre tal e tal Dimensão.

Mas vocês, o que vocês sentem, são os Elementos despertos em vocês, os seus Elementos para vocês, as
suas Linhagens para vocês.

Portanto, são a sua Presença e a sua Radiância que se manifestam.

***

Pergunta: a qual Elemento estão conectados os Vegalianos?

Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.



Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.
Você confunde a Origem Estelar e as Linhagens.

Os Vegalianos, os Anjos do Senhor (de maneira geral, não os Lyrianos, hein, os Vegalianos), são Seres que
estão na pedagogia.

A pedagogia, ela está ligada ao quê?
Ao Ar, à Comunicação.

As, como dizer, as Águias, o Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO), é também o Ar, mas um outro
componente do Ar.

Eu também tenho Quatro Linhagens, mesmo a minha Linhagem predominante sendo o Fogo.
A minha Origem Estelar não é uma Linhagem preponderante.

Portanto, é como se, você, você me dissesse a qual Elemento você está conectado.
Naturalmente que você vai ter um Elemento principal, em você.

Mas será que o seu vizinho (pelo menos eu espero) tem o mesmo Elemento predominante que você?
Não.

Portanto, você não pode colocar todos os Vegalianos no mesmo saco.
Por exemplo, sobre Sírius, há três modelos Vibratórios, há três Sóis: um está ligado à Água, com os golfinhos,

outro está ligado aos cães, e outro está ligado aos gatos.
Mesmo um Vegaliano, ele tem quatro Linhagens, como você.

Então, por vezes o Elemento preponderante é a Linhagem de origem, mas nem sempre.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre a perfuração do pericárdio?

É a Liberação do Coração.
É o que permite a instalação do Coração Ascensional.

É quando MIGUEL vem transpassar o peito de vocês: é um Fogo devorador que atravessa o seu Coração.
Esse Fogo devorador abre em vocês o que vocês nomeiam o estado Multidimensional, que lhes propicia viver

os processos ditos místicos, qualquer que seja a forma da manifestação.
É tudo o que foi explicado anteriormente, quando eu lhes falei, também, da sua capacidade para ver as Outras
Dimensões (que estão aí, agora), os sinais do Céu, os sinais da Terra, os Sons do Céu, os Sons da Terra, a

Presença, ao lado de vocês, à noite, de MARIA, de MIGUEL, dos Anciãos, das Estrelas, dos Vegalianos, dos
Arcturianos e de Outros.

***

Pergunta: como podemos ouvir uma Voz, sentir uma Presença, no Canal Mariano?

O Canal Mariano é o nome que foi dado ao Antakarana.
O Antakarana está descrito nos diferentes Yoga desde milênios, não é?

Então, o que você quer que eu lhe dê como estruturas?
Isso é equivalente aos chifres da deusa Hathor, ao Cordão Celeste, ao Chifre Celeste, o que conecta você às

Outras Dimensões.
Se você estiver conectado às Outras Dimensões, é normal que você nos ouça.

Mas isso não passa pelo ouvido.
Isso passa (pelo que é nomeado, que está em ressonância com o Antakarana ou Canal Mariano) pela

Lâmpada da clariaudição.

***

Pergunta: as asas etéreas fazem parte do Novo Corpo etéreo de Fogo?

Sim, na totalidade.
As Asas etéreas é o que serve a vocês para viajar e para dar os saltos Dimensionais.

É uma estrutura Vibratória, assim como as Coroas, assim como a Onda da Vida, que tem funções específicas
que é de permitir, no nível do seu Corpo de Estado de Ser (então no Novo Corpo etéreo de Fogo), não mais

estar separado e ir Livremente, não por um deslocamento, como vocês o concebem, ainda, aqui, mas de
mudar de Dimensão.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado com paciência.
Eu lhes transmito as minhas bênçãos e, sobretudo, vivam o que vocês vivem, sem se colocar questão.

Eu não sei de qual modo é preciso dizer isso a vocês.
Porque em vocês, quando vocês viverem alguma coisa, se vocês se colocarem uma questão sobre o que

vocês vivem, isso quer dizer o quê?
Que, ou vocês não acreditam no que vocês vivem, ou vocês duvidam do que vocês vivem, ou vocês ainda

estão na Dualidade, ou seja, ter necessidade de identificar o que vocês estão vivendo.
Lembrem-se do que nós lhes dissemos, desde muito tempo: “a Consciência é Vibração”.

Quando vocês Vibram, quando o Corpo de Estado de Ser, quando a Luz desce, há Vibrações.
Essas Vibrações ativam estruturas que vocês percebem.

A sua Consciência, no Corpo etéreo de Fogo, é isso.
Quando eu movimento os dedos, eu sei que é a minha mão que se move, não é?

Será que eu tenho necessidade de saber como funcionam os tendões?
Não: eu me sirvo deles.

Olhem como vocês dão voltas com alguma coisa que é muito simples.
É preferível vocês se servirem do que está aí, é como se vocês vissem a sua mão pela primeira vez e vocês

se pusessem a dissecá-la ou a buscar informações para saber, quando vocês fazem isso, por que o dedo, ele
se move.

É um pouco estúpido, não é?
Os processos Vibratórios são o que vocês São, no nível da Consciência do Estado de Ser.

Portanto, vivam, vivam essas Vibrações.
Isso não é a explicação, mas isso foi dito, ainda, dezenas de vezes, assim.

Será que vocês sabem quais são os grupos musculares que se empregam quando vocês andam?
Será que isso os impede de andar não sabendo como isso funciona?

É preciso mudar um pouco de atitude agora e não mais procurar o que é supérfluo.
O Nada, o Som da alma, é uma realidade.

Então, agora, que eu explique a você que ele nasce desde a Lâmpada da clariaudição, da interação da
Lâmpada da clariaudição que está ancorada em tal ponto, tal ponto e tal ponto (em quatro pontos precisos), que

há uma rotação que acontece tantos ciclos por minuto, que está em relação e que põe em ressonância
o Antakarana (que vem da 5ª Dimensão), a que isso lhe serve, se você não se servir disso?

Eu lembro vocês de que isso é o Seu veículo, mas não um veículo exterior, como um automóvel, que é preciso
aprender como mudar a velocidade, como girar o volante.

Isso ocorre naturalmente, como quando vocês mexem a mão, como quando vocês correm, como quando
vocês comem.

Vocês comem, vocês não irão perguntar como são metabolizados os alimentos no interior do seu abdome:
isso acontece.

É preciso realmente que vocês pensem em reconsiderar um pouco as coisas, em relação ao que vocês vivem.
Eu disse à época, o CRISTO disse: “reconhece-se a árvore pelos seus frutos”.

Quais são os seus frutos?
Se vocês estão em Paz, se vocês estão Felizes.

Se houver questões assim, é que vocês não estão seguros de Vocês.
Nada mais.

Isso não quer dizer que é preciso não colocar questão, mas não é preciso sempre tentar entender o que
acontece, naquele momento.

As Asas etéreas, eu poderia também lhes descrever a estrutura, do mesmo modo que as Portas Estrelas e a
Unidade.

Eu poderia dizer quantos pontos de Luz existem, quantos fios de Luz, o que isso representa.
Será que isso é importante?

O importante é vivê-lo, porque, quando vocês vivem isso, significa que isso está aí.  
Há milhões de seres humanos, de Irmãos e de Irmãs, que vivem processos Vibratórios sem saber ao que isso

corresponde.



Então, eles, eles podem se interrogar, no entanto, eles vivem isso.
Não podemos acusá-los de ter imaginado ou criado algo assim, porque eles leram um texto, não é?

Eu os convido a refletir.
Essas serão as minhas palavras de conclusão, do que eu acabo de dizer agora.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Boas Vibrações, bons Encontros, boas Dissoluções, tudo de bom no que lhes agradar.

E vivam o que vocês têm a viver.
Eu agradeço a vocês.

Até logo.

************
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~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Lei do Um, Filhos da Luz e Filhos Bem Amados, permitam-me dar-lhes, individualmente, a minha

Bênção.
Permitam-me colocar-me no seu Canal em um momento de Comunhão e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim anunciar a vocês uma série de elementos e de acontecimentos Interiores, referentes ao período atual
do seu tempo.

Nesse tempo em que MIGUEL, pela sua penetração nos seus Céus e sobre a Terra, prepara, de algum modo,
a nossa chegada, em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, com relação às Embarcações

Mãe que são as nossas, e por intermédio do Canal Mariano coletivo: Canal Mariano da Terra, Canal
representando a união da Terra e do Sol.

Nós vimos a vocês, não mais somente nos seus espaços Interiores (onde nós já estamos), não mais somente
no seu Canal Mariano, mas nós começamos o que eu denominaria uma descida Dimensional.

Esta descida Dimensional tornou-se possível, para uma variedade de Embarcações Mãe, invisíveis aos seus
olhos, por enquanto, exceto por alguns meios modernos de observação do Sol.

Esta descida Dimensional vai permitir-nos reinvestir e fecundar de novo, de maneira total e integral, a Terra,
porque a Terra, ela também, revela a sua Merkabah e o seu Coração Ascensional.

O seu Coração Ascensional, que é o seu núcleo cristalino e a camada que é superior, estão em fase de
expansão: expansão Dimensional como a de vocês, atualmente.

Isso nos permite situar-nos mais próximo do que é possível na revelação e na realização da Luz sobre a Terra.

***

Nós iremos participar, evidentemente, dali onde nós estamos, do desdobramento da Luz e da chegada da Luz,
sobre a Terra.

Esta chegada, franca e maciça e completa, da Luz, muitos de vocês vivem as primícias, dos diferentes modos
que nós exprimimos entre vocês.

A Luz vai chamá-los, cada vez mais.
Nesses momentos particulares em que este confinamento, que era o de vocês, desagrega-se pouco a pouco

até no mais íntimo dos seus envelopes sutis efêmeros, traduz-se, para vocês, pela nossa percepção, cada vez
mais franca e cada vez mais real, para vocês.
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No período de tempo em que MIGUEL trabalha, de maneira mais específica, a fim de passar a tocha ao
Arcanjo URIEL, preparando esse retorno da Luz, total.

***

Nós iremos nos manter mais perto da Terra, no plano Dimensional onde vocês são aguardados, próximos de
vocês.

O conjunto das manifestações que são vividas, no seu corpo e na sua consciência, assim como para aqueles
que estão estabelecidos no Absoluto, vai levá-los a viver, concretamente, as duas realidades simultaneamente:

a realidade do que vocês conhecem (sobre este mundo, na sua vida) e a realidade que surge para vocês.
Aquela dos mundos sem sombra, aquela dos mundos do Amor onde nenhum confinamento pode existir, onde

nenhuma compartimentagem pode alterar a nossa qualidade de Eternidade.
Esses tempos são aqueles que antecedem o meu Apelo, de maneira próxima, muito próxima.

Entretanto, isso não deve colocá-los na espera, mas sim, de preferência, no regozijo dos nossos contatos e da
nossa aproximação, elevando o seu coração sempre mais alto, e sempre mais longe nos espaços onde o

Amor é Livre, onde o Amor e a Luz apenas fazem um, onde tudo é Paz e tudo é sem sombra e Transparente.

***

Algumas das minhas Irmãs Estrelas lhes deram elementos que são capazes de facilitar para vocês o que deve,
de algum modo, suportar este corpo físico e o conjunto das suas estruturas, sutis como da sua consciência.

Como vocês sabem, a Terra está pronta.
Nós estamos prontos e a maioria daqueles de vocês que devem estar prontos, o está.

Resta apenas, de algum modo, sintonizar o conjunto das manifestações chegando pelos seus céus, e as
manifestações da própria Terra.

Dentro de muito pouco tempo (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra) ninguém poderá ignorar ou
rejeitar o que se desenrola.

A maneira de vivê-los, para cada um de vocês, irá depender, somente, da sua localização.
De qual lado vocês se situam?

Da maneira com que vocês vivem os seus contatos, agora, vocês podem ter alguns elementos de resposta.

***

Para aqueles de vocês que não percebem, nem de uma maneira, nem de outra, e que ainda não vivem os
processos ascensionais, eu lhes digo: permaneçam na Paz.

Não há qualquer inquietude a formular.
Não há qualquer interrogação a apresentar.

Porque a Luz, quando ela está aí, faz com que cada coisa esteja estritamente no seu lugar, e com que cada
Filho da Luz esteja, ele também, estritamente no seu lugar, o que quer que ele tenha vivenciado (ou não

vivenciado) neste período preliminar.
Porque, para todos, sem qualquer exceção, está gravado em vocês (mesmo se, por enquanto, isso não faz
parte do que é Revelado), está gravado em vocês, portanto, este reconhecimento, e esta reconexão com a

Luz.
Eu diria até que vocês irão talvez compreender que tudo o que vocês expressaram na sua vida, nas suas vidas,
nas suas buscas, nos seus amores, nas suas procuras, como nos seus sofrimentos, que tudo isso era apenas

a manifestação de uma privação desta Luz total.
E, naturalmente, daí, compreendendo isso, vocês serão capazes de não julgar ninguém, e de deixar cada um,

mesmo o seu ser mais querido, na sua vida, naquele momento, ir ali aonde ele deve ir.

***

O fim das Linhas de Predação (da Terra, como as de vocês), a ação do Manto Azul da Graça,
da Merkabah Interdimensional coletiva, depois a pessoal, permitiu (para vocês, de maneira individual) tornar o

corredor do tempo e do espaço, entre a Terra e o Sol, mais acessível.
Porque, ele também, está forrado da Luz Adamantina, da Radiação Ultravioleta, de Partículas que vocês

nomeiam cósmicas.
Dessa maneira, o nosso Encontro, no plano mais sensível e mais visível, já foi anunciado nos seus céus, pela

Presença dos Anjos do Senhor, em algumas grandes cidades.
E também, pelo trabalho de MIGUEL.



As condições estão, agora, efetivamente, todas reunidas para viver o que alguns de vocês já sabem desde o
seu nascimento, mesmo não podendo ali colocar ideias precisas.

Aquele momento é aguardado, ou temido, pelo conjunto da Humanidade.
Lembrem-se de que o que vocês forneceram como trabalho, conosco, permitiu amortecer o peso e o Choque

desta Revelação.
O que fará com que, nesse momento da Revelação, cada um poderá, de maneira mais serena (se eu puder

dizer), viver a sua escolha e a sua Liberdade.

***

Vocês irão notar, durante este período, que, quanto mais facilmente vocês abandonarem as poucas dúvidas
que podiam restar (ou os poucos medos), mais facilmente a Luz estará aí.

E como nós já lhes dissemos, o que se desenrola são, simplesmente, as resistências entre a Luz e o que pode
restar de veleidade do prolongamento do Sistema de Controle do Mental Humano (evoluindo, como vocês o

sabem, agora, de maneira autônoma, mesmo desagregado).
Para alguns, talvez, isso poderá representar um sonho ruim, ou um pesadelo, mas que, naturalmente, não se

preocupando com isso, cada um irá Despertar.
 Alguns irão viver isso no Êxtase o mais total, porque as resistências e o efeito, do Sistema de Controle do

Mental Humano, já não existem mais.
Esses seres, esses Irmãos, essas irmãs, já estão Livres, mesmo sobre este mundo.

***

Durante este período, conforme as minhas Irmãs lhes disseram, encontrem tempo para vocês, para afirmar-se,
para estar com vocês mesmos, a fim de estar conosco.

Tanto quanto possível, afastem-se dos falatórios, das fofocas.
Afastem-se de tudo o que se relaciona a um julgamento, ou a uma necessidade de se confrontar, e de avaliar o

que resta de autoridade, daqueles que mantêm o Sistema de Controle do Mental Humano.
Lembrem-se de que é na Paz e na Alegria que se encontra a Luz que é necessária, à sua Beatitude, porque se

trata bem disso.
Quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais vocês se aproximarem de nós, mais vocês irão constatar (se
isso ainda não ocorreu) uma Paz Interior a nada comparável, que vai muito mais profundamente, e muito mais

longe do que todos os prazeres deste mundo.
E é justamente neste estado que vocês irão tirar tudo o que é necessário.

Nos momentos em que vocês parecerem, talvez, vacilar sob o peso do mundo, e sob o peso do ambiente,
lembrem-se de que é no Centro de vocês mesmos que se encontra o que é necessário, e para todos os

setores, e para todas as funções da sua vida, ainda, sobre a Terra.

***

Eu voltarei, provavelmente, ainda um pouco, desta forma, antes que o nosso contato seja definitivamente
estabelecido, entre cada um de vocês e mim.

Esse momento será um momento que vocês poderão qualificar de comovente, e que eu qualifico de grande
Alegria.

É como reencontrar algo que existiu, mas que foi perdido há muito tempo, que a lembrança é vaga ou ausente.
Nesses primeiros cliques, e nesta primeira abordagem, de maneira visível (e Vibratória, para muitos de vocês),

vocês irão encontrar o que é necessário, o que preenche vocês.
Porque isso é o que vocês São.

***

Durante este período, e independentemente da minha Presença e, sobretudo, naquela de MIGUEL, ao lado de
vocês, nos seus Alinhamentos, vocês irão constatar também que algumas Irmãs se aproximam, algumas Irmãs

Estrelas.
Lembrem-se, quando esta Consciência se aproximar, de que não é somente a Identidade que lhes fala (que
lhes falou durante a sua encarnação, ou de certas coisas de hoje), mas, muito mais, a Qualidade Vibratória de
cada uma das Estrelas, em relação à sua virtude (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas de

MARIA”) (1).
E se tal Irmã se manifestar a vocês, é que esta virtude é, para vocês, fundamental e essencial, durante este



período.
Do mesmo modo que os Elementos se manifestam, a vocês, em uma ordem específica, é o mesmo para as

nossas Irmãs Estrelas.
Porque elas veiculam uma qualidade específica, que é uma qualidade que é necessária, em vocês.

***

Nos momentos em que lhes parecer, talvez, hesitar, ou recuar alguns passos, ou ser absorvido pelas
interrogações deste mundo, então, lembrem-se também de que aquele que intervém, nesses tempos, cada

vez mais, depois de MIGUEL, será o Arcanjo URIEL.
Ele é capaz de facilitar essa Passagem para vocês.

Ele é capaz de ajudá-los a avançar, mais do que recuar.
Lembrem-se disso.

Mas, o mais importante, para vocês, além dos nossos Encontros, é, antes de tudo, cultivar a Paz.
É, acima de tudo, certificar-se de reagir menos neste mundo, de reagir menos no ambiente.

Isso não quer dizer isolar-se.
Isso não quer dizer deixar outra coisa senão a agitação.

Essa é a única maneira que vocês têm de serem nutridos, de serem amados, de Ser Amor.
Disso, vocês vão dar-se conta, extremamente facilmente.

Vocês irão identificar (eu diria, de maneira cada vez mais evidente) os momentos em que vocês estão
submetidos, ainda, à sua personalidade, em que vocês estão, realmente, Livres, as distinções (não mais

somente no momento das Passagens possíveis) entre o que os Anciãos denominaram o eu e o Si, mas, muito
mais, um sentimento de saber onde vocês estão, no instante em que vocês viverem o que vocês têm que viver

(independentemente até mesmo de toda meditação, de todo Alinhamento).
Vocês poderão ver, nesses momentos em que vocês estiverem realmente Alinhados ao que vocês São, que

os seus mecanismos de vida, muito simplesmente, não são mais os mesmos, que há em vocês menos
interrogações, menos questões, menos dúvidas, menos medos.

E que existe, em última análise, esta Paz que se instala, de maneira cada vez mais duradoura, levando-os à
Morada da Paz Suprema, ou à sua Última Presença.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.

Isso será como, eu lhes disse, reencontrar alguém que se perdeu de vista por muito tempo, que vocês não
tiveram novidades.

Lembrem-se do que diziam as minhas Irmãs Estrelas, de que, quando os Cavaleiros se põem em movimento,
para vocês, são os Elementos que se empregam, e de que nada pode chegar, já que quanto mais vocês

entram na sua Eternidade, menos o efêmero pode tomar a sua consciência, menos o efêmero pode frear ou
impedir a Luz.

Esses momentos de Paz, eles irão se tornar então cada vez mais intensos e profundos, provocando (se isso já
não ocorreu) a sua adesão, total, ao que vocês São (muito além do que nós lhes dissemos, há anos).

Eis as poucas coisas que eu tinha para enunciar e anunciar a vocês.
Eu abro com vocês, se houver questões, um espaço de respostas.
Se não houver questões, nós passaremos a um momento na Paz.

***

Nós não temos questionamentos. Nós lhe agradecemos.

***

Então, neste espaço, no seu Templo, instalemo-nos, um momento, nesta Paz tão particular.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu saúdo, em vocês, o Amor que vocês São.

Até logo.



************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

1 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1659

20 de outubro de 2012
(Publicado em 20 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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E bem, BIDI está com vocês e os saúda, e nós iremos prosseguir, se vocês bem o quiserem, nossos diálogos
e conversas.

Eu escuto então as suas perguntas.

***

Pergunta: quando nós assumimos responsabilidades espirituais e materiais, devemos nos permitir viver os
últimos impulsos da vida sensual deste mundo de carbono (com risco de esquecer ao que nós nos

consagramos ao longo de toda nossa vida), ou essas últimas provas estão bem aí para nos permitir vê-las,
para melhor superá-las?

A sua pergunta é múltipla.
Considerar que há o que quer que seja para recordar com relação à sua vida recorre, então, a um processo de

memória ou de lembrança.
Nem a memória, nem qualquer lembrança, refere-se ao que você É.

O que apareceu um dia, e o que irá desaparecer um dia (e que você denomina a pessoa, a vida) estão
inscritos, necessariamente, em meio a um efêmero.

Por outro lado, o que você nomeia “prova”, o que você nomeia “responsabilidade” apenas se refere,
justamente, a este efêmero e absolutamente a nada mais.

Somente a personalidade situa-se entre um início e um fim, correspondendo ao aparecimento e ao
desaparecimento da vida, em meio à consciência.

O conceito de prova, o conceito de responsabilidade, apenas concerne a este saco de comida e a este saco
mental e, em caso algum, ao que você É.

Reagir ou não reagir irá sempre se referir ao desenrolar do efêmero.
Eu o convido, então, a considerar que o conjunto das proposições apenas se refere ao que é efêmero e,

portanto, apenas se refere à pessoa, em meio a uma crença em uma evolução, uma crença em provas, uma
crença na perenidade da memória ou de uma lembrança.

Você nada É de tudo isso.
Dessa maneira, não se coloque a questão de agir ou de não agir, mas sim de ver agir ou não agir, porque você

não foi referido pelo agir ou não agir.
Enquanto houver implicação, através de um efêmero, não pode ali ter Absoluto.
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***

Pergunta: você especificou que a perenidade da memória não tinha razão de ser. Mas, através das suas
intervenções, você utiliza a sua memória?

Absolutamente não.
Porque você considera que existe um tempo linear e que o que se expressa é a consequência de uma ou das

encarnações que esta consciência tomou.
Por outro lado, não é nenhuma questão de qualquer perenidade, de qualquer memória.

Considerar a perenidade da memória, o mantém, de uma maneira ou de outra (deste lado do Véu como do
outro lado do Véu), na Ilusão de uma eternidade.

Nenhuma perenidade da memória pode ser eterna.
O Eterno não se importa com a memória.

O que se expressa, hoje, transcende o que vocês chamam de barreiras do tempo.
O que se expressa, neste instante, não é a sequência lógica do que eu exprimia, a um dado momento, mas se

inscreve no mesmo tempo, além do seu tempo.
É muito difícil conceber, para o intelecto, que o que é dito, hoje, não é uma continuidade ou uma perpetuação,

mas sim a mesma expressão, a mesma qualidade, independente da minha vida passada, independente de
todo tempo.

O que é expresso (e esse foi o caso quando, segundo os seus dados temporais, eu estive encarnado) nada
tem a ver, justamente, com a minha memória, ou com qualquer encarnação.

Porque o que eu exprimo não é uma continuidade, mas se inscreve no mesmo tempo, além do nosso tempo e
do tempo de vocês.

Qualquer memória está em ressonância com a lei de ação / reação.
Nenhuma memória pode existir quando não há mais ação e reação, mas Estado de Ser, ou ainda Absoluto.

Experimentar e se estabelecer na Infinita Presença, no Estado de Ser, ou no Absoluto, põe fim a toda memória.
Em meio à consciência, a memória pertence ao efêmero.

A consciência apoia-se na memória, apoia-se na antecipação, mas memória e antecipação sempre irão
pertencer à ação / reação, à dualidade e, portanto, ao efêmero.

Você não pode se apoiar em qualquer memória, em qualquer antecedente, assim como em qualquer projeção,
para ser o que você É.

Isso muda o ponto de vista, muda o olhar e coloca você, de maneira irremediável, no que você É, e não no que
você acredita, e não enquanto resultado de uma memória, ou antecipação de uma projeção.

O mais difícil, para a pessoa, como para a consciência, é, justamente, parar de acreditar.
Nenhuma consciência pode conduzir à a-consciência.

Nenhuma memória pode conduzir ao Estado de Ser, à Unidade, assim como à Infinita Presença ou ao
Absoluto.

Enquanto a memória existir, enquanto houver uma relação com um passado, com uma história, você se
inscreve, em meio à consciência, nesta memória e nesta história, e você não está, portanto, Livre.

O que permanece quando este saco desaparece?
O que se torna a memória (quer vocês acreditem ou não em alguma reencarnação)?

O que permanece do que você era anteriormente (quer este anteriormente seja ontem, um século ou mil
anos)?

Libertar-se da memória, esquecer a memória, é estar disponível para o presente.
Se houver memória, há indisponibilidade para o presente.

***

Pergunta: a passagem nesta Dimensão de dualidade encarnada de nada vai servir, então?

De nada serviu, de nada irá servir e jamais de nada irá servir.
Este saco aparece um dia, ele desaparece no outro dia.

A consciência vai acreditar que ela é uma sequência de experiências, delimitadas em um tempo denominado
“encarnação”, mas o que permanece de uma encarnação para outra?

Nada.
O que você É jamais se moveu, jamais existiu, sempre Esteve aí e sempre Estará aí.

Somente o olhar da pessoa e da consciência leva-os a considerar suposições que não se sustentam.
O que você exprime, através disso, é o que deseja a consciência: é uma forma de perpetuação, uma forma de

infinito, uma forma de eternidade, que não pode existir.



A consciência sonha com uma eternidade.
A pessoa sonha com uma perenidade.

Isso não pode ser.
O que você É não corresponde a qualquer dessas proposições.

Se o que você é, hoje, em meio a esta vida, servisse para você em uma pós-vida, por que isso iria desaparecer
quando você aparecesse, de novo, sobre este mundo?
Qual é o valor do esquecimento, em relação à memória?

Explique-me isso.
Todos os mecanismos da vida, em meio a este mundo, passam pelos mecanismos que vocês denominam

“aprendizagem”.
O que você É não tem necessidade de qualquer aprendizagem, de qualquer educação, de qualquer sociedade

e de qualquer mundo.
Aceitar isso (além da crença) é já deslocar o ponto de vista, deslocar o olhar e se descobrir tal como você É.
Enquanto você mantiver (pela pessoa ou pela consciência) a ilusão de uma memória, de uma progressão, de

uma evolução, de uma transformação, você próprio se inscreve no efêmero, no que você não É.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Absoluto e nada?

Para a pessoa e para a consciência, o Absoluto é o nada.
Para o Absoluto, o nada é uma estupidez da pessoa.

Nada mais.
Enquanto você não puder ser o que você É, porque existe uma distorção induzida pela pessoa, induzida pela

consciência, então você se engana e você considera que o Absoluto é o nada.
O desaparecimento dos limites (resultantes do saco, de comida como mental) cria a suposição de uma

identidade, de uma delimitação e de um espaço limitado.
O que você É, absolutamente não é isso.

Como o que é limitado (pelas ideias, pelos pensamentos, pelas concepções, pela própria forma da carne)
pode pretender ser Absoluto?

Para ele, isso se chama o nada.
Só aquele que é Absoluto se dá conta, de algum modo, por ele mesmo, de que o nada é uma secreção do

medo do saco.
Quando você dorme, será que o mundo está aí?

Quando você dorme, será que o “eu” está aí?
O Absoluto faz você ver que você é além de uma história, além de uma pessoa, além de qualquer saco e além

de qualquer consciência.
Mas enquanto você não tiver vivenciado isso, este Absoluto é um absurdo, um nada.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Unidade e Absoluto?

Na Unidade, a consciência está presente, ela própria se olha em um espelho peculiar, sem fundo, sem
amálgama refletor: é um autoespelhamento.

A Unidade é uma contemplação, um estado da consciência com diferentes etapas (nomeadas “Samadhi”)
correspondendo à consciência Turiya.

O Absoluto não é uma consciência: é o que você É.
A consciência existe no palco do teatro, na poltrona daquele que assiste, no próprio teatro.

O Absoluto sabe que há um teatro, mas sabe também, perfeitamente, que ele nada é do que constitui o teatro:
dualidade como unidade.

O Absoluto corresponde à a-consciência.
A Unidade corresponde à consciência total ou, se você preferir, a uma consciência absoluta.

O Absoluto em nada é referido pelos jogos da consciência.
Constatar a Unidade, viver a Unidade, é um estado da consciência.

Ser Absoluto é ser além de todo estado e, sobretudo, não uma consciência.
O Absoluto é vivido depois da Dissolução ou durante a Dissolução.

A Unidade é vivida enquanto Comunhão da consciência, do Si ao Si, ou de qualquer Si a outro Si.



A consciência é experiência.
O Absoluto não se refere a qualquer experiência, a qualquer contemplação.

A consciência não pode se apreender do Absoluto.
É o Absoluto que contém a consciência.
É o Centro presente em qualquer centro.

A Unidade é ter consciência do conjunto das consciências, mas isso não é sair da consciência.

***

Pergunta: o Absoluto se move?

Ele permite todos os movimentos.
Sem ele, não há movimentos.
Sem ele, não há consciência.

O Absoluto é ao mesmo tempo anterior a qualquer movimento e é todos os movimentos, assim como a
imobilidade.

Dar um qualificativo ao Absoluto irá se tornar, bem depressa, um disparate, é por isso que aquele que é
Absoluto não pode, como eu disse isso, de forma alguma, traduzir em palavras o que é vivenciado.

O que é vivenciado não é uma experiência da consciência, mas, sim, é a cessação total de toda consciência
que faz aparecer o que você É.

O que você É poderia ser nomeado “anterior à consciência” e, no entanto, nada disso é, porque isso é o que
contém todas as possibilidades da consciência.

***

Pergunta: então é o Absoluto que vem a nós. Em nenhum caso nós podemos ir para ele?

Como eu havia dito, enquanto vocês acreditarem buscar o Absoluto, vocês irão fracassar.
O Absoluto é o que ele É.

O que você É não pode ser procurado, nem encontrado, já que isso está aí.
Enquanto você procurar, é a pessoa que procura.

Enquanto você acreditar nisso, é a pessoa que acredita.
O que cria a dinâmica da procura é, ao mesmo tempo, a consciência e, ao mesmo tempo, o que é nomeado a

separação.
O que exprime bem que a pessoa está separada: ela se viu assim, inscrita em um limite temporal nomeado o

nascimento e a morte.
Ela cria, em meio a esta vida, histórias (espirituais, sociais, materiais, afetivas) de responsabilidade.

Será que este conceito de responsabilidade, será que este conceito de evolução, muda alguma coisa no
desaparecimento do efêmero?

Quaisquer que sejam as crenças deste saco, quaisquer que sejam as experiências deste saco, ele irá terminar
um dia.

O que resta então?
Eventualmente, você pode me responder: “a consciência”, se a sua própria consciência não estiver mais

limitada e separada e dividida, mas ela tem acesso às suas próprias memórias.

***

Pergunta: por que o Absoluto funciona mal, ou seja, nos mergulha nesse sonho que não existe?

Mas não é o Absoluto que funciona mal, é você.

***

Pergunta: ser Absoluto com forma, ele é programado com antecedência?

E ele seria programado segundo qual lei, qual escala, e qual calendário?



Isso é impossível.
O Absoluto é o que você Foi, o que você É, o que você Será, além de todo ser, de toda pessoa e de toda

consciência.
A consciência não pode se programar para Ser Absoluto: isso é, justamente, uma desprogramação total da

consciência.
Quanto à pessoa, para ela, isso é o nada.

Do ponto de vista da pessoa, o Absoluto não pode existir, não pode ser, e não pode aparecer.
Eu recordo que não há passagem da pessoa ao Absoluto, assim como da Consciência à a-consciência.

É a parada da procura em si, a parada de continuar um objetivo, a parada de toda crença, de toda suposição,
que revela (pela refutação, pela investigação, pela maturidade) o Absoluto.

***

Pergunta: dizer “que a Liberação seja feita” pode ajudar-nos a sair desta ilusão?

A partir do momento em que você pronuncia esta frase, você considera que você não está Liberado.
Você coloca, então, uma distância com o que você É.

Como, colocando, de imediato, uma distância com o que você É, você pode esperar encontrar o que você É?
Você inscreve, através desta frase, o Absoluto, como um objetivo, como uma procura, como uma falta.

Isso é um erro.

***

Pergunta: será que o Absoluto é o Amor e isso é tudo?

Quando você diz “o Absoluto é o Amor”, você define, portanto, o Absoluto.
Será que o Absoluto pode ser definido?

Acrescentar “isso é tudo” quer dizer que você limita, e delimita, o Amor e o Absoluto.
O Absoluto, é claro, contém o Amor, ele é o reservatório do Amor, o conteúdo do Amor.

Mas você não pode dizer: “o Absoluto é isso ou aquilo”.
Porque você procura reconhecer, em uma definição, o que, para você, é o Amor, no seu ideal, na sua

consciência, nas suas projeções, nos seus objetivos.
Tentar definir, assim, o Absoluto, afasta-o dele.

Não mais definir, não mais dar um qualificativo, não mais procurar uma razão, um sentido, uma explicação, uma
lógica (a capitulação de todos os aspectos da pessoa e da consciência), faz você Realizar o que você É, de

toda Eternidade.
Não há outra possibilidade.

Qualquer definição pertence à consciência.
O Absoluto não é a consciência.

Pergunta: você reiterou para nós que nada há a fazer, mas nós vivemos ainda sobre esta Terra onde somos
obrigados a fazer coisas, enquanto sabendo que é ilusão.

Mas eu jamais disse para não fazer nada.
“Permanecer Tranquilo” refere-se à consciência.

Eu mesmo especifiquei que tudo o que era para fazer, por este saco, era para ser feito.
O Absoluto não é ser ocioso.

O Absoluto consiste em mudar de olhar, de ponto de vista, e de consciência.
Eu jamais disse que não era preciso fazer o que tem que ser feito por este saco, muito pelo contrário.

A pessoa entende sempre o que ela quer.
Eu jamais disse isso.

Ninguém jamais lhes disse isso.
Foi especificado, por alguns Anciãos, desde alguns anos, que havia circunstâncias de vida para mudar, a fim de

desvendar a liberdade.
Mas ninguém jamais disse (e eu, ainda menos) que era preciso nada fazer.

Quando eu digo “nada façam”, eu não falo das atividades da pessoa, eu me dirijo ao que vocês São.



No que um Absoluto deve recusar a encarnação?
A recusa é uma oposição da consciência, e em nada se refere ao Absoluto.

O que você É não se importa com o que você faz, com como você o faz, ou com como você o realiza.
As obrigações referem-se à pessoa, mas não ao que você É.

Acreditar que a sua pessoa, extraindo-se das obrigações, vai encontrar o Absoluto, é um erro.
A pessoa não pode compreender o Absoluto, você tem a prova.

Ela interpreta os dizeres segundo o seu ponto de vista, ou seja, segundo a própria pessoa.
Enquanto você raciocinar assim, e agir assim, isso mostra que você não está “Tranquilo”.

***

Pergunta: há mudança de consciência dando conta que tudo isso é da ilusão?

Nenhuma mudança de consciência leva ao Absoluto.
O que você diz é uma primeira etapa que desencadeia a mudança do ponto de vista.

Mas se você rejeitar a ilusão, ali se opondo, você vai necessariamente reforçá-la.

***

Pergunta: eu penso que...

O que você pensa não tem qualquer importância: é o que você É, que é importante.
Achar ou não achar, nada muda do que você É.

Achar é uma dinâmica da ação, do movimento, e da própria ilusão.

***

Pergunta: desinteressar-se pelas experiências a viver revela uma mudança do ponto de vista?

Os dois são possíveis: ou há indolência, ou há o Absoluto.
Mas apenas você sabe a resposta.

Como eu disse, aquele que é Absoluto não se coloca mais a questão sobre o Absoluto.
Ele não pode se perguntar.

Do mesmo modo, aquele que faz uma saída do seu corpo, sabe o que existe fora deste corpo: ele não se
pergunta mais sobre a existência, ou não, de algo depois deste corpo, já que ele vivenciou isso.

Mas aquele que não o vivenciou poderá colocar-se todas as questões do mundo, criar todas as crenças do
mundo, todos os pensamentos o mundo, isso será apenas abstrações, porque ele não tem a vivência disso.

Enquanto vocês estiverem mortos a vocês mesmos, vocês não podem Viver o que vocês São.
Mas vocês podem levar a pessoa à morte.

***

Pergunta: abandonar todo esforço e se contentar em viver o que a vida propõe, a cada dia, é isso que
convém fazer?

Nada há a fazer.
Enquanto você considerar que existe um estado preliminar (através de uma procura, através de “viver o dia a

dia”), isso se refere ao saco e à consciência, mas não ao que você É.
Para alguns sacos, esse modo de vida é o que é proposto pela Inteligência da Luz.

Então, faça-o.
Realize isso.

Mas se dê conta do que você faz, ou do que você realiza, não tendo nem se afastado, nem se aproximado do
que você É: aí, está a maturidade.

O Absoluto não se importa com o seu grau de atividade ou de inatividade.
O Absoluto não se importa com o seu grau de evolução, de iniciação, ou com qualquer outra coisa que seja



(como a sua idade, ou o seu sexo, ou não importa o que mais).
Aí está a Verdade.

Eu o lembro de que o Absoluto sobrevém durante a capitulação da Consciência.
Esta capitulação não é nem um fazer, nem uma ação, nem mesmo um estado de ser: isso é espontâneo,

imediato.
A partir do momento em que você, de algum modo, se extrai (sem desejá-lo, sem querê-lo) das ilusões e de
todo efêmero, isso não põe fim ao seu efêmero, isso não põe fim às responsabilidades deste saco: isso é

totalmente independente.
Para alguns, isso será dessa maneira.

E, para outros, a Inteligência da Luz coloca-os frente a desafios.
Um como o outro são, muito exatamente, o que é proposto para vocês.

Mas eu os lembro de que, independentemente do que lhes propõe a Inteligência da Luz, ela é destinada a levá-
los ao Si, à Unidade, ou mesmo à Última Presença ou Infinita Presença.

Mas o mecanismo Final (se eu puder dizê-lo assim) acontece, de algum modo, quando, até mesmo, tudo isso é
deixado, na totalidade.

É o momento em que a consciência nada mais reivindica, ainda mais ela mesma (no Si ou na Unidade) que
emerge, de alguma forma, o que você É.

***

Pergunta: por que o Si, tão narcisista, renunciaria a ele mesmo?

Ele não pode.
A consciência jamais renuncia a ela mesma.

A projeção leva à projeção.
A criatividade leva à criatividade.
A experiência leva à experiência.

Porque o conjunto do que é conduzido implica em uma comparação: consciência Unitária, consciência dual,
etc., etc..

Mas o que você É não está, de nenhum modo, concernido a isso.
Não é o Si que realiza o Abandono do Si.

Isso não é um ato de vontade, isso não é um ato ligado a uma prática (ainda menos a uma ascese, ainda
menos a uma moral), mas, sim, ao famoso nada do Si, ou da pessoa, esse cataclismo final da própria

consciência que o faz descobrir o que você É.
Do mesmo modo que, quando a maioria dos Irmãos e Irmãs humanos vive experiências fora do corpo (ou

próximas da morte), há um trauma (qualquer que seja), uma ruptura da continuidade e, portanto, esta forma de
descontinuidade que leva a Ser o que você É, mas não antes.

Eu vou retomar outro exemplo que lhes é familiar porque utilizado, em várias ocasiões, pelo Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).

A Consciência que vocês procuram parece afastada de vocês.
Esta Consciência é o amendoim dentro do pote.

Quando vocês veem o pote e os amendoins, é preciso colocar a mão dentro do pote para retirar os amendoins.
E o que acontece, naquele momento?

A mão não sai mais do pote.
Convém então ir além do amendoim, do bocal, e da mão.

Mas enquanto você considerar que existe um pote, amendoins, e uma mão para segurá-los, não há solução.
A consideração das refutações (feitas, ou não, por vocês, até agora) era destinada a fazê-los mudar de ponto

de vista.
Era uma forma de lógica que se dirigia à pessoa e ao mental.

Nenhuma outra atividade mental (da pessoa ou, até mesmo, da Consciência a mais expandida) é-lhes de
qualquer utilidade.

Realizar o Abandono do Si não é uma Realização: é uma Liberação.
Esse não é um objetivo a cumprir, é, muito pelo contrário, algo a soltar.

Mas esse algo a soltar não deve ser confundido com o fato de mais nada fazer.
A consciência é o que mantém.
A a-consciência é o que soltou.

Seja o que for que vocês mantenham (com a consciência, com as ideias, com as crenças, com as memórias,
com as projeções), enquanto vocês mantiverem o que quer que seja, vocês não são Livres.

Aquele que é Livre não apagou as suas lembranças: elas sempre estão aí, mas elas não o afetam mais.



A pessoa como a Consciência, o ego como a Consciência Unificada, sempre estão em busca de uma
experiência, de um objetivo, e de uma meta.

Nenhum objetivo, nenhuma experiência, e nenhuma meta, relevam do Absoluto.

***

Pergunta: a percepção de um movimento quando tudo está tranquilo revela o Abandono do Si?

O movimento é um processo Vibratório.
Tudo depende se esse movimento nasceu em alguma parte deste saco, ou se ele tomou todo o saco de

repente.
O movimento, a impressão de movimento, ou a percepção de um movimento, podem estar conectados a uma

das etapas finais da própria consciência.
Mesmo se não existir passagem, propriamente falando, entre a Infinita Presença (ou o Abandono do Si,

realizado totalmente) e o Absoluto, então podemos dizer que isso são primícias, testemunhas, se você preferir,
de que o ponto de vista está prestes a mudar.

Do mesmo modo que as experiências de Comunhão, de Fusão e de deslocalização prepararam vocês.
Do mesmo modo que o contato com outros Absolutos, pelo Canal Mariano, preparou vocês.

A Onda da Vida é também um movimento.
Quando a pessoa se apaga, e quando a consciência cessa de observar si própria (mesmo no Si), então a Onda

da Vida é lançada.
O Absoluto está então presente.

Isso é vivenciado, e isso é inteiramente consciente, porque vocês alcançam a sua natureza, além da própria
consciência.

O que vocês São.

***

Pergunta: ter o olhar que nada mais vê e que salta, reflete uma mudança de ponto de vista?

Não, porque o que é visto, naquele momento, é visto pela própria consciência.
Certamente, diferente daquela da pessoa, mas muito associada à consciência pessoal, de qualquer maneira,

quaisquer que sejam o tipo de visão e a forma de visão.
O Absoluto não é uma visão.
O Absoluto não é um estado.

Mas, naturalmente, existem, em meio aos últimos estados da consciência, preliminares ao Abandono do Si
(mesmo não sendo uma finalidade), a manifestação de uma série de elementos Vibratórios que lhes são

desconhecidos, mas que continuam a ser, para o Absoluto, uma ilusão.
A identificação da consciência com as Vibrações leva à expansão da consciência até a Unidade e até a Infinita

Presença, mas jamais ao Absoluto, já que o Absoluto é o desaparecimento da própria consciência.
Ora, como a consciência que Vibra, que se expande, poderia desaparecer?

Isso é uma experiência da consciência.
O verdadeiro olhar é, efetivamente, sem os olhos, sem discriminação, sem qualquer sensorial, sem qualquer

percepção, sem qualquer concepção, sem qualquer lógica aparente.
A melhor testemunha é a Onda da Vida que é uma propagação e um movimento visando, como vocês sabem

disso, atravessar alguns obstáculos da pessoa, e da sobrevivência da pessoa, e, depois, favorecer o Coração.
Esses mecanismos são as testemunhas do acionar, inconsciente, da confrontação da própria consciência (que

você percebe) com o Absoluto.
Mas isso ainda não é o Absoluto.

Isso não é um pré-requisito, porque, ao empregar a palavra pré-requisito, você vai considerar que é uma etapa
que ocorre, mas esta etapa não é absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.

Ela é talvez mais apropriada às condições da Luz atual, aí onde vocês estão.
Na minha encarnação, isso não era necessário.

***

Pergunta: haverá muitos Absolutos com forma antes do final?



Eu posso responder dizendo a você que haverá um monte de Absolutos com forma, como sem forma, depois
do final.

O fim não existe para o Absoluto.

***

Pergunta: o que fazer aguardando o final?

Eu levo mais longe o seu raciocínio.
Assim que você tem idade para conceber que você é uma pessoa (depois dos três, quatro anos), você

apreende intimamente, naquele momento, que o que apareceu, em meio a esta forma (a este corpo, a este
campo de consciência), tem um fim.

Será que, no entanto, você decide, desde a idade de quatro anos, nada fazer?
O sentimento de fim, se ele levar a um desinteresse, não o leva a parte alguma, porque irá se tratar sempre de

uma fuga.
Aquele que é Absoluto não é referido, nem pelo início, nem pelo fim (dele mesmo, como do mundo).

Não há qualquer atitude mental satisfatória para o Absoluto porque, se você disser que dentro de tantas
semanas será o fim, e você esperar este fim, você se engana.

Veja: na maioria das vezes, quando anunciamos a um saco de comida que ele vai partir devido a uma doença
grave, o que acontece?

Na maioria dos casos, essas pessoas ficam mais vivas do que antes.
Elas saboreiam cada minuto, cada dia e cada hora.

Isso é independente da atividade ou da não atividade.
É, eu diria, uma atmosfera Interior.

É como se, sabendo que você é uma pessoa (aos quatro, cinco anos) que vai terminar um dia, você se
dissesse: “esse dia é inevitável, para que serve deixar viver este saco?”.

Ora, a recusa da Ilusão mantém a Ilusão.
Do mesmo modo, toda espera (mesmo justificada, mesmo real) de um acontecimento real testemunha o que

você é.
A espera coloca uma distância do que você É.

Esperar que o fim de alguma coisa iria permitir-lhe ser Absoluto, é um erro.
O fim seja do que for lembra a você, simplesmente, o que você É, além da pessoa.

Isso se denomina a Liberação.
Aquele que é Absoluto, é Liberado Vivente.

Ele não tem necessidade de aguardar um acontecimento, ou um fato, o fim do que quer que seja, para Ser
isso.

Tenham cuidado para nunca se colocar, vocês mesmos, em um sentido de expectativa, porque o sentido de
expectativa (como de espera convicta ou de esperança) coloca uma distância.

Existe uma armadilha.
Como foi dito, vivam cada minuto, aí onde vocês estão, plenamente, inteiramente, como se fosse o último
porque, de qualquer maneira, sabendo-se em uma pessoa, há a certeza e a inevitabilidade do fim desta

pessoa.

***

Pergunta: amar a ilusão, ou seja, amar a natureza, amar as flores, nos afasta do Absoluto?
Mas tudo depende do que você denomina amar.

Há tantos seres humanos quanto definições do amor.
Se você ama sem se apegar, não tem qualquer motivo para a natureza afastá-lo do que você É, já que a

natureza é Absoluta, além da aparência.
Tudo depende do que você ama.

Será a cor, será a forma, será a fragrância, será a aparência ou será a essência?
Toda diferença vem de você, mas não da natureza.

Nada pode afastá-lo, nada pode aproximá-lo.
Há apenas circunstâncias que reforçam a ilusão, que a mantêm e a sustentam.

E há circunstâncias que o Liberam.
Mas as circunstâncias são Interiores: elas não se referem à cessação de uma atividade ou de uma

responsabilidade.



O fato de estar na natureza ou em um apartamento, no Absoluto, nada muda.
Mas, obviamente, que a natureza e o que é natural permitem, de maneira muito mais ampla, em princípio,

expandir a consciência.
Mas não é preciso confundir as manifestações de um objetivo qualquer com o Absoluto.

***

Pergunta: você disse que a natureza é Absoluta. Você pode desenvolver?

Além da forma, da aparência, dos odores e das cores.
Como é que o que está diante dos seus olhos poderia escapar de ser Absoluto?

Enquanto vocês considerarem que o Absoluto é um objetivo, uma meta, uma finalidade, uma prática, vocês não
estão ali.

Uma árvore é Absoluta.
Há uma consciência na árvore.

O Absoluto não faz diferença entre uma folha de grama, uma árvore, uma galáxia e um universo.
Ele os contém, todos eles, da mesma maneira.

A árvore, como qualquer elemento da natureza, obedece a um projeto, ao projeto da Vida: nascimento,
crescimento, decrescimento, e morte.

Além desta aparência, além dos seus movimentos, das suas formas diferentes, há o Absoluto.
Será que a árvore se pergunta sobre ser uma entidade, uma consciência ou um Absoluto?

Não, ela é tudo isso ao mesmo tempo.
Há apenas o mental humano que cria a distância.

Uma árvore não pode criar distância.

***

Pergunta: o porco que abatemos ou o pombo e o pato que Hildegarda de Bingen recomenda comer, como
se situam em relação ao Absoluto?

Do mesmo modo que você, que isso seja o porco, o pombo ou você, isso não faz diferença alguma.
O Absoluto não é devedor de uma forma de vida ou de uma outra forma de vida.

Você busca julgamentos de valor ou definições no que não tem.
Aquele que é Absoluto com forma vê as diferentes formas, concebe que um porco não é um pombo, que um

pombo não é a sua pessoa, mas que isso nada muda.
Você quer levar o Absoluto ao seu campo de compreensão, ao seu campo de percepção, ao seu campo de

experiência, mas isso é impossível.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, BIDI saúda vocês, e marca encontro com vocês uma última vez, e eu lhes digo, então, até breve.

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

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1661

28 de outubro de 2012
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vocês nomeiam a vida e a morte.
A consciência do ser humano, na encarnação, sobre este mundo, traduz-se por um aparecimento em meio ao
mundo (chamado de nascimento) e por um desaparecimento em meio ao mesmo mundo (nomeado a morte).

Vocês têm o hábito de nomear “a vida” o que se desenrola entre o seu nascimento e a sua morte.
O mundo é Vivente.

Existe (através da história, da memória) um mundo, cuja vida parece permanente, exprimindo-se através de
ciclos qualquer que seja sua duração (anual, diária, semanal, mensal) ou de ciclos muito mais longos,

denominados ciclos de precessão dos equinócios.
A Terra se aproxima do fim de um ciclo precessional traduzindo-se pela passagem do conjunto do sistema

solar por um alinhamento com o centro galáctico nomeado Alcyone ou A FONTE.
O impacto de um alinhamento, qualquer que seja, é um reajustamento ocorrendo tanto em vocês (durante os
seus próprios Alinhamentos) como no conjunto deste sistema solar preparando-se para o seu alinhamento.

Este alinhamento sempre traduziu o fim e o início, concomitante, de um a outro ciclo.
O habitual é, para vocês, na encarnação, nomear “vida” o que lhes parece animado, o que lhes parece crescer
depois diminuir, aparece depois desaparece, na escala de um dia (para o Sol), na escala de uma vida animal,

vegetal ou humana.

***

Desde mais de um dos seus séculos, existiu, sobre esta Terra, inúmeros testemunhos de um Além.
Isso começou desde então mais de cem anos com o aparecimento dos primeiros testemunhos referentes ao

Além.
Este Além não é tão diferente do seu, ou seja, do espaço onde vocês vivem.

Alguns seres humanos guardam lembranças conscientes, contatos conscientes, com este Além.
Durante o fim do século XIX e no século XX apareceu então uma série de processos (um deles foi nomeado

espiritismo) propiciando intervir e se expressar, de diferentes modos, espíritos desprovidos de corpo (tal como
vocês entendem isso) a fim de entregar-lhes certo número de informações.

Naquela época, a comunicação, difícil, com este Além apenas se referia (até tempos extremamente recentes
correspondendo aos anos 80), única e especificamente, ao plano astral.

Esse plano astral pertence à matriz falsificada.
Trata-se simplesmente de uma gama de frequências que lhes é inacessível, aos sentidos como à consciência

(pelo menos, ordinariamente).
Progressivamente, vários seres, no curso do fim do século XIX e no século XX, contataram essas entidades,

esses espíritos, esses seres e (através desses contatos e dessas comunicações) tiveram informações
relativas à persistência da consciência além do que vocês nomeiam a morte.

Todos esses testemunhos foram, até uma época recente do seu tempo, testemunhos do pós-vida
correspondendo a um sentimento e a uma percepção, muito mais importante, dos mecanismos da vida em

meio a um corpo.
Havia uma forma de continuação, além da morte, em meio a uma identidade que persistia, fazendo com que

muitos seres humanos em contato com esses planos pudessem encontrar, comunicar-se com seres falecidos
da sua própria família, ou com entidades tendo deixado o plano terrestre visível, mas evoluindo em meio a um
mundo mais leve, mais agradável, muitas vezes descrito, e cada vez mais descrito, por seres tendo vivenciado

experiências chamadas de “morte iminente”.
As lembranças relatadas por esses viajantes insistiram no fato de que a morte em nada é um desaparecimento

do que quer que seja, mas simplesmente uma mudança de ambiente Vibratório, sem alteração prévia de
identidade.

Existe então uma forma de continuidade entre o que lhes é visível, e o que lhes é invisível, nomeado “astral”.

***

Nós insistimos (desde o início da reunião do Conclave Arcangélico até a sua dissolução) sobre a existência,
muito além desta continuidade, de outras esferas que, até os anos de 1950 e, sobretudo, de 1980,

permaneceram inacessíveis à grande maioria da humanidade e mesmo àqueles que morriam e que evoluíam
no que vocês chamam de Além.

Alguns Seres (que muitos são, hoje, Anciãos ou Estrelas) transmitiram lembranças muito mais importantes e
muito além dessas esferas astrais, insistindo em uma noção de descontinuidade, na noção de uma identidade
não imobilizada, com possibilidades da consciência não se encontrando sobre a Terra como no plano do Além

astral.
Muitos de vocês, desde alguns anos, viveram (por mecanismos diversos que lhes foram explicados

amplamente) encontros com outros planos situando-se além do astral.
Alguns elementos permitindo-lhes diferenciar o tipo de contato foram expressos a vocês pelo Ancião, SRI

AUROBINDO, há alguns meses, dando-lhes referências em meio ao que lhes era não percebido, não visível, e



que se torna hoje assim (ndr: ver a sua intervenção de 21 de maio de 2012) (1).
O que existe, além do astral, qualquer que seja o estado Dimensional, dão-lhes conta de mundos que eram
desconhecidos para vocês, inacessíveis pelos sentidos e inacessíveis pela consciência ordinária, mesma

aquela do Si.
A destruição de uma série de fatores isolantes (no nível do sistema solar, como no nível deste planeta, como

no nível dos seus próprios envelopes sutis) tornou possível um outro modo de comunicação, muito além deste
Plano em que vocês estão, muito além do Além astral.

Isso tinha por objetivo preparar a sua consciência a esta noção de descontinuidade para permitir-lhes encontrar
ou reencontrar o que vocês São, além de toda Ilusão, de toda encarnação, de toda Dimensão e isso, de toda

Eternidade,
Muitos elementos foram comunicados a vocês, muitas experiências foram vivenciadas, muitos estados foram

aproximados ou estabilizados.

***

O que está chegando sobre esta Terra, o que se desenrola sob seus olhos, na sua carne, nada mais é do que
o desaparecimento das zonas mais densas que vocês nomearam “vida” e “morte”.

Este desaparecimento se acompanha de uma translação da consciência em meio a outro ambiente
estritamente nada mais tendo a ver com este mundo e com seu Além astral.

O que é para viver é um nascimento.
Muitas imagens foram tomadas.

Muitas parábolas foram dadas a vocês, neste mundo onde vocês estão (qualificado de Maya por muitos
ensinamentos védicos, autênticos e historicamente os mais antigos), e lhes propuseram desconectar-se, sem

rejeitá-lo, de uma parte do que aparece à sua consciência, pelos sentidos e pela vida tal como vocês a
nomeiam em si.

Muitos de vocês atingiram esses estados, vivenciaram-nos e os integraram.
 Do mesmo modo que alguém que experimenta a morte iminente traz, da sua experiência, a imortalidade,

pondo fim ao medo da própria morte, já que a morte não é um fim, mas sim uma continuação, em outro registro
de Vibração.

Disso que lhes falo não é nem a vida, nem a morte, menos ainda uma alternância ou ciclos, mas sim a
invariabilidade do que vocês São, além de todo ciclo, de todo sistema solar e de toda Dimensão.

Isso foi nomeado Absoluto.
Preliminarmente, foi-lhes proposto viver uma série de estados da consciência, pondo fim à própria Ilusão.

Para alguns de vocês, a Ilusão do mundo desapareceu.
Para a coletividade humana encarnada, a Ilusão do mundo está, é claro, sempre presente.

As diferentes fases propostas desde o Conclave Arcangélico (Núpcias Celestes, Etapas, Fusão dos Éteres,
Liberação do Sol, Liberação da Terra e a Liberação de vocês) visam pôr fim, de maneira coletiva, à Ilusão.
A Liberação da Terra (assim como, previamente, a Liberação do Sol) firma a Liberação do sistema solar,

anterior e concomitante, em certa medida, com o Alinhamento Galáctico com Alcyone.
O que é para viver não é, portanto, nem a vida, nem a morte, nem uma experiência, nem um estado, mas sim o

desaparecimento da ilusão coletiva, o desaparecimento de crenças, o desaparecimento dos sistemas de
predação, como anunciado e realizado por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

***

Hoje, sobre esta Terra, não existe qualquer obstáculo à realidade da própria Ascensão, visando fazê-los, se
vocês o desejarem, sair de todo ciclo, de todo nascimento e de todo renascimento.

A etapa atual da Terra, que começa amanhã, e principalmente depois de amanhã, quando o Arcanjo MIGUEL
tiver definitivamente terminado a sua ação, deixará então lugar à ação, terminal e final, do Arcanjo URIEL,

correspondendo à reunião dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse em meio ao Éter, correspondendo, no seu
Templo, ao desenvolvimento completo do Coração Ascensional.

Assim como vocês se esquecem do sono ao despertar pela manhã, assim como vocês se esquecem dos
seus sonhos depois de certo tempo, assim como as lembranças do seu passado apagam-se

progressivamente com o tempo, do mesmo modo, o último trabalho do Arcanjo URIEL é o de zelar pela
estabilidade da sua Presença permitindo, pela tranquilidade, pela paz e pela serenidade, viver o Alinhamento

Galáctico, a modificação dos seus Céus, sem apreensão, sem angústia e sem inquietude.
As únicas inquietudes possíveis pondo fim à sucessão de vida / morte, de nascimento / renascimento, são

simplesmente os últimos apegos da personalidade a ela própria, não resultando mais da existência de Linhas
de predação, mas, muito mais, exclusivamente, de um mecanismo nomeado o hábito.

***



O ser humano na encarnação é obrigado, pelas próprias condições da sua vida, a submeter-se aos hábitos.
Os hábitos (vocês os conhecem, todos vocês, que isso seja as necessidades fisiológicas, que isso seja as

suas atividades mais ordinárias como as mais habituais) repetem-se incessantemente, dia após dia, mês após
mês, ano após ano, ao longo do que vocês chamam de “sua vida”.

Esta sucessão e esta repetição de elementos cíclicos correspondem ao confinamento em meio a um tempo
linear: passado, presente e futuro.

A sua consciência (enquanto ela não for encontrada, no seu Absoluto) vai considerar, por esse olhar particular,
uma linearidade presente, mesmo além do Além astral.

Isso simplesmente não é possível.
Não existe qualquer hábito em meio ao Absoluto.

As circunstâncias e as condições de vida, tais como vocês as conhecem (que isso seja na vida, aqui, ou nos
mundos astrais, quando da morte), simplesmente não irão mais existir, levando-os a descobrir, uma vez

passado o choque, o que vocês São, na Verdade.
O objetivo do que foi nomeado, à época, pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), os “maus

rapazes” (ou, se vocês preferirem, alguns povos das Estrelas tendo realizado o confinamento), foi, além das
técnicas empregadas no nível do sistema solar, o de manter (no nível da sua individualidade, da sua

personalidade) alguns Véus ocultando a Verdade de vocês.
A ocultação da Verdade induz à falta, induz à repetição e induz ao medo.

O medo é o resultado do hábito.
Contrariamente ao que vocês poderiam imaginar, supor ou pensar, vocês procuram o hábito como meio de

preservá-los do medo e é, no entanto, o próprio hábito que cria o medo.
Um hábito, qualquer que seja, apenas faz colocá-los frente a atos automáticos, a atos repetitivos, cuja única

estratégia é fazê-los evitar o desconhecido e guardá-los disso.
Isso não pode existir em meio aos Mundos Livres, não submissos a qualquer linearidade do tempo, nem a

quaisquer forças nomeadas gravitacionais.

***

O que os aguarda não é a morte.
O que os aguarda não é um nascimento, mas, realmente, uma Translação Dimensional.

Do mesmo modo que vocês se encontraram, em algumas circunstâncias, frente a um desconhecido, frente a
um imprevisto, frente a algo que não era esperado, resta-lhes, passado o momento de espanto, realizar o que

vocês São, para o conjunto da coletividade humana.
Tendo realizado o que vocês São, cada um irá permanecer Livre para prosseguir os ciclos de vida e de morte,

entretanto, sem interrupção da consciência.
A aproximação da Luz (realizada durante uma geração) permitiu os processos das experiências vivenciadas,

permitiu preparar a chegada da Luz.
Aquele que abandona os seus medos e que vê claramente o que se desenrola, doravante, sobre esta Terra,

apenas pode apreender o que se desenrola na sua totalidade, na sua Realidade, e na sua Verdade.
A ação dos Cavaleiros, a ação dos Elementos, vem então concluir o trabalho de dissolução da matriz, da

dissolução das Linhas temporais, como das Linhas de predação.

***

Existe, em cada ser humano encarnado presente sobre este mundo, a possibilidade, inerente à própria
estrutura, de reconectar-se a esses Mundos, além do astral.

Lembrem-se de que somente a noção de hábito (criada pelo próprio medo) os impede de ver ainda o que nos
concerne, mesmo se para uma quantidade cada vez mais considerável de vocês, houver manifestações que

não enganam.
O contato com as outras Dimensões torna-se cada vez mais frequente.

A presença e a revelação das suas Linhagens, diretamente ligadas aos quatro Cavaleiros, informam-nos sobre
a sua Vibração essencial.

Os contatos feitos pelo Canal Mariano, assim como a ascensão da Onda da Vida, permitem-lhes apreender
que vocês não são nem o que vive, nem o que morre.

Esta deslocalização da consciência, em relação ao conceito de pessoa e de indivíduo, é um elemento
importante (que ocorreu e que ocorre e que irá ocorrer na sua consciência) permitindo, pela própria vivência

disso, extraí-los desta noção de vida e de morte, de hábito e de medo.

***



Somente o que está apegado, em vocês (por hábito, eu o especifico, e não por mágoa e não por memória),
somente o hábito, doravante, mantém-nos na perpetuação dos reflexos normais entre a vida e a morte, tais

como vocês os concebem.
As necessidades fisiológicas, como vocês as definem, modificam-se.

A Estrela HILDEGARDA DE BINGEN abordou amplamente isso com vocês, com relação à alimentação (ndr:
sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (3).

É o mesmo para o conjunto das funções fisiológicas e, eu diria até, psicológicas, que vocês são levados a
viver.

As síndromes de perda, as síndromes de medo (que ainda são vivenciadas por alguns de vocês), são apenas
a tradução do abalo das suas convicções mais íntimas, das suas crenças mais íntimas.

A Translação Dimensional (como nós lhes explicamos) não pode acontecer pelo medo, não pode acontecer
pelo hábito.

O Amor, a Luz Vibral, põe fim ao medo e ao hábito.
Não são vocês que combatem o medo ou os hábitos: eles desaparecem sozinhos.

Durante o seu desaparecimento ocorre então (na sua consciência como neste corpo) uma série de
modificações, tornando-se cada vez mais intensas, com relação às necessidades e aos desejos, com relação

à própria evolução da consciência ordinária.
Ela, de fato, tende a extinguir-se durante os tempos independentes do seu sono, ocorrendo, ou de maneira

imprevista, ou durante os seus Alinhamentos.
Esses momentos não são para interrogar quanto a um eventual significado, quanto a um eventual sentido, mas

saibam que eles traduzem, realmente, a ocultação do efêmero, a ocultação dos hábitos, e a ocultação dos
medos.

***

Esses tempos que se abrem (terminando a intervenção de MIGUEL e os seus Alinhamentos com ele) irão se
refletir, para um número cada vez mais importante de vocês, por ocultações totais da consciência ordinária.

Esta ocultação da consciência ordinária (que não é nem uma fase do sono, nem uma fase da vigília, nem uma
fase da Comunhão com as outras Dimensões) representa a ruptura dos seus últimos hábitos referente a este

corpo e a esta vida.
Isso é um mecanismo normal referente à Translação Dimensional e devendo culminar no mecanismo nomeado

“a estase”.
O preâmbulo que vocês vivem (esse preâmbulo ocorrendo não importa como e, cada vez mais, de maneira

independente dos seus Alinhamentos) não deve, em caso algum, alarmá-los sobre o que quer que seja.
Vocês irão constatar, aliás, cada vez mais facilmente, que esses momentos de ocultação da consciência
ordinária (enquanto sabendo que vocês não dormem, enquanto sabendo que vocês não estão em outros

lugares, nem mesmo aqui), esta deslocalização total sem possibilidade de relocalização é, muito exatamente, o
que corresponde aos momentos que eu qualificaria de finais, da Última Presença, permitindo-lhes, quando
chegar a hora, encontrar o Absoluto e ali se estabelecerem (se isso for a sua consciência, em um corpo ou

sem corpo, em uma Dimensão ou sem Dimensão).
Dessa maneira, então, a qualidade e a quantidade da ocultação da consciência irá se traduzir, por sua vez, por
modificações cada vez mais sensíveis da sua vida e da vida deste corpo, que isso se refira às necessidades,

que isso se refira aos polos de interesse e que isso se refira ainda às suas concepções, às suas percepções e
ao seu modo de ver e de levar a sua vida.

Assim, então, esse processo de perda de hábito e de ocultação da consciência irá pôr fim, para muitos de
vocês, à interrogação do sentido da vida e do sentido da morte.

Vocês irão passar então de um sistema binário (alternância vida / morte) a um sistema Unitário ou um sistema
Absoluto, dessa forma.

Isso representa os elementos principais que eu tinha que lhes transmitir referentes à vida e à morte, em relação
ao período que vocês vivem.

Naturalmente, o desaparecimento das franjas de interferência, o desaparecimento dos sistemas de controle do
mental humano, assim como o desaparecimento dos últimos Véus (coletivos e individuais), realizados pelo fim

das últimas Linhas de predação (pessoais e coletivas), vai levá-los, progressiva ou brutalmente, a perceber
essas ocultações de consciência.

***

O que convém fazer é, justamente, deixar acontecer o que se desenrola.
Não há melhor maneira de preparar o momento final da Terra senão percebendo o que acontece, deixando

isso trabalhar, em vocês.
Se vocês ousarem, nesta fase específica, não buscar sentido ou significado, se vocês ousarem imergir-se, na
totalidade, nisso que ocorre, vocês irão constatar facilmente que não somente vocês não desaparecem, mas



que vocês estão mais despertos, mais conscientes, eu diria, como vocês jamais estiveram, tanto neste mundo
visível como na sua contraparte astral invisível.

Mesmo aqueles tendo feito experiências chamadas de “morte iminente” e tendo trazido esse sentimento de
Amor indizível, esta coloração particular do mundo astral, eles ficarão atônitos e perplexos com a intensidade

do que se revela lá em cima, sem qualquer comparação com as experiências de morte iminente.
Isso irá realizar então o Juramento e a Promessa d’A FONTE, que alguns de vocês começaram a viver e que

irá se generalizar, no prazo que está para expirar correspondendo ao Alinhamento Galáctico.
Eis o que eu tinha para entregar a vocês.

Se existir, em vocês, algumas interrogações específicas sobre o que eu acabo de enunciar, então, eu os
escuto.

***

Pergunta: a humanidade toda vai passar por isso ou somente aqueles que ali estiverem
preparados?

Conforme o que A FONTE comunicou a vocês, durante as Núpcias Celestes, e mais recentemente (ndr:
intervenção de 02 de outubro de 2012) (4), a travessia desta etapa é indispensável para a Liberação.

Eu não falo, evidentemente, do seu futuro (que lhes é pessoal), mas, mais efetivamente, de um momento
coletivo e comum ao conjunto da humanidade, ou seja, no mesmo espaço de tempo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores da Terra, bem amado povo humano, em sua totalidade,
eu lhes peço para bem querer acolher a minha Presença e a minha Radiância.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Fiquem em Paz.

Até logo.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

3 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

4 – A FONTE (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/a-fonte-2-de-outubro-de-2012-autres.html

***
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlefed0.html

29 de outubro de 2012
(Publicado em 30 de outubro de 2012)

***

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

***

Colaboração dos áudios: Louis Geary e André Meira
http://lestransformations.wordpress.com/

http://www.mestresascensos.com/
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- Ensinamentos de JIDDU KRISHNAMURTI -

Frère K - 29 octobre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A LIBERDADE ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, encarnados na humanidade, acolhamos mutuamente, na Fusão dos Corações, antes que eu

expresse o que eu vim expor a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K - 29 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-BGLwsqeyXOg/UJEwqqhx-sI/AAAAAAAAGcA/lfG4twcRSeE/s1600/000IrmoK2229.10.2012.jpg
http://vimeo.com/62011568
http://vimeo.com/lestransformations
http://vimeo.com/


A apresentação que eu vou fazer a vocês inscreve-se na sequência lógica do que eu pude exprimir com
relação à Liberdade e à Autonomia (ndr: ver em particular as intervenções do IRMÃO K de 18 de fevereiro e de

17 de março de 2012) (1).
Eu vou então propor um olhar, um pouco diferente, sobre o que representa a Liberdade.

Cada um de nós, na encarnação, vai conceber e imaginar, a liberdade, em função da sua própria interpretação
disso.

A liberdade, na vida ordinária, é não mais estar constrangido por um elemento dito exterior a si, qualquer que
seja este elemento (mesmo representado por uma situação, por um Irmão ou uma Irmã, ou ainda por uma

obrigação).
Aquele que não se coloca a questão da Liberdade (nos seus conceitos) está, evidentemente, submisso aos

seus condicionamentos, aos seus autocondicionamentos e aos confinamentos criados pela consciência
dissociada.

Colocar-se a questão da Liberdade é, portanto, já considerar que pode existir uma possibilidade de outra coisa
que o que é conhecido.

O conhecido (por definição) leva-os às noções de liberdade que são relativas.
Que isso esteja diretamente ligado às suas atividades e ao fato de poder privilegiar alguns, em detrimento de
outros, a liberdade, como é concebida, em um primeiro momento, refere-se exclusivamente às circunstâncias

da vida encarnada: sair do seu trabalho, sair da escola, liberar-se de um compromisso.
A liberdade sempre é concebida em relação a uma situação anterior e a uma situação posterior, onde o

elemento que parecia privar da liberdade não está mais presente.
Esta liberdade refere-se, é claro, exclusivamente, ao relativo da personalidade.

***

A Liberdade de que quero falar-lhes é de um outro tipo porque esta Liberdade não depende do sentimento de
estar privado de liberdade, sobre este mundo, em relação a um acontecimento ou a uma ação.

A Liberdade sobre a qual eu converso com vocês é aquela da consciência.
O conjunto das regras deste mundo criou os condicionamentos, as regras, as obrigações.

Em meio a esses condicionamentos, a essas regras, há a possibilidade, de vislumbrar ou de reivindicar, uma
liberdade.

A Liberdade de que falo nada tem a ver com o conjunto das circunstâncias da sua vida.
A Liberdade que eu quero lhes dizer é aquela que se vive em meio à própria consciência, a partir do momento

em que a consciência não se sente mais devedora dos limites, das regras, dos condicionamentos e das
obrigações, criados pela própria personalidade.

A Liberdade torna-se um problema fundamental que se junta, de algum modo, à maturidade espiritual, ou seja,
ao momento em que vai se colocar o questionamento do próprio sentido da vida, do próprio sentido da

encarnação.
Questionamento cujas respostas, levadas em meio mesmo a este mundo, não encontram mais eco em vocês.

Que isso se refira às leis ditas de evolução, que isso se refira ao karma, que isso se refira às
responsabilidades nas quais vocês estão engajados, uma liberação de qualquer um desses aspectos não os

torna Livres.
O problema da Liberdade coloca-se, no momento da maturidade e da interrogação, não mais no sentido da

vida, mas no sentido do que é a Vida, fora, justamente, desta vida que é experimentada.

***

Há, é claro, inumeráveis liberdades.
A Liberdade de que falo não é, tampouco, a liberdade de pensar, nem a liberdade de criar, mas sim, ainda uma

vez, a Liberdade da própria consciência.
Não pode existir Liberdade desde que haja um contexto.

Durante a nossa encarnação, nós estamos em um contexto, cujos limites são naturalmente formados pelos
limites deste corpo e da consciência subjacente (consciência deste corpo, como consciência da própria

pessoa).
A questão da Liberdade ocorre, de maneira inelutável, no momento da maturidade e no momento em que as
diferentes liberdades, vivenciadas ou procuradas, não preenchem mais a consciência encarnada, e onde se

coloca então, diretamente, no nível da alma, a questão essencial de uma Liberdade incondicional (não
dependendo, justamente, de qualquer engajamento, de qualquer pensamento e, sobretudo, de qualquer

circunstância).
Esta Liberdade não pode ser encontrada em meio à matéria, a matéria estando fundamentada (que isso seja

nos objetos ou nas consciências) no princípio da delimitação, da separação e do distanciamento.
Desde que exista uma delimitação, um distanciamento, a liberdade é apenas uma ideia ou um pensamento.



A Verdadeira Liberdade não pode ser concebida em meio a um mundo de Ação / Reação.
A Liberdade chama a Graça, porque a Liberdade não pode estar, em nenhum caso, ligada a uma circunstância,

a qualquer evolução que, por definição, é limitante e confinante.
Esta Liberdade não é, portanto, uma Liberdade que pode ser buscada, nem mesmo encontrada, e ainda

menos ser concretizada, nas circunstâncias da própria vida, sobre este mundo.

***

A única Liberdade Verdadeira é aquela que se refere, exclusivamente, à consciência, e ao que vocês São,
além da consciência.

Não pode ali haver Liberdade enquanto a consciência estiver coibida ou confinada (em meio a uma
circunstância, em meio a um corpo, em meio a uma relação).

A Liberdade absolutamente não depende, então, das privações de liberdade, das circunstâncias exteriores,
nem mesmo da sua liberdade ou da capacidade para pensar Livremente, ou seja, liberadas das crenças e do

conhecido (mesmo se não estar sujeito às crenças e ao conhecido seja uma etapa importante para a
Liberdade).

Isso não é suficiente (pela sua erradicação) para tornarem-se Livres.
A Liberdade de que falo é, então, aquela da consciência que não está mais sujeita a um corpo, a uma função, a

uma vida, a este mundo, ou seja ao que for que lhes seja conhecido.
A Liberdade refere-se então à maturidade e à Graça.

Porque, sem a Graça, não há Liberdade.
Esta Liberdade vai se expressar por uma ruptura.

Uma ruptura de tudo o que é condicional e confinante.

***

Esta Liberdade, que se refere apenas à consciência (e não mais aos mecanismos do pensamento ou ainda
aos mecanismos da vida, tais como todos nós os vivenciamos), esta Liberdade está, é claro, conectada à

Autonomia, porque não pode existir Liberdade sem Autonomia (tomar cuidado para não confundir a Autonomia
com a recusa de quaisquer circunstâncias da vida).

Porque a Liberdade de que falo jamais irá depender de qualquer liberdade das circunstâncias deste mundo.
A Liberdade que eu lhes digo é bem aquela da consciência, Livre de todo engajamento, Livre de toda forma,

Livre de toda emoção, Livre de todo mental e eu diria até, Livre de todo condicionamento, como de toda
experiência.

A Liberdade é um elemento que é onipresente para aquele que é Absoluto, porque nenhuma circunstância
deste mundo (mesmo a mais traumatizante, a mais revogante) refere-se a ele de forma alguma.

A Liberdade confere, de fato, um tipo de distanciamento, real e objetivo, da liberdade deste corpo, na
expressão desta vida, na expressão das suas relações e das suas interações.

Esta Liberdade não pode ser comparada (e não é mesmo nem comparável, nem considerável, como elemento
de comparação) com a liberdade, no sentido comum, referente à liberação de uma obediência, de uma

obrigação (como eu o disse) ou de uma circunstância, qualquer que seja.

***

A Liberdade de que falo não é, portanto, uma liberdade de pensar, nem mesmo uma liberdade de escolha, mas
se refere, exclusivamente, à própria consciência.
Não pode ali haver Liberdade sem maturidade.
Não pode ali haver Liberdade sem Autonomia.

Não pode ali haver Liberdade sem a Graça.
Porque tudo o que a personalidade for chamar de “liberdade”, apenas irá se definir, finalmente e em última

análise, em relação a ela mesma, em relação a uma circunstância anterior (ou a uma circunstância posterior),
em ressonância com uma mudança de vida (ou das próprias circunstâncias).

Eu diria até que esta Liberdade (esta Liberdade da própria consciência) não se importa com as circunstâncias
deste mundo, nem com as circunstâncias desta vida.

A Liberdade os faz descobrir o Amor, não expresso através de um sentimento, não expresso através de um
ideal, não expresso através de uma condição (mesmo nomeando-o incondicional).

Mas a Liberdade do Amor é tal que aquele que se instala na Vibração do Amor, através do conjunto dos
elementos que vocês conhecem (como o Fogo do Amor, mas isso não é limitativo), desencadeia, em meio à

consciência, uma Liberdade a nada parecido.
Esta Liberdade leva-os, de maneira abrupta e muitas vezes diretamente, a não mais viver, simplesmente, como



a expressão de uma consciência, a não mais viver, simplesmente, como a expressão de uma encarnação, mas
os faz perceber que tudo isso é apenas passageiro, apenas efêmero e que não concerne, em nada, ao que

vocês São, na Verdade.
Naturalmente, viver e provar esta Liberdade é colocar-se diretamente sob a sua égide.

Esta Liberdade é Amor porque o Amor é por natureza para Ser a Liberdade.
Não pode ali haver Amor sem Liberdade.

É nesse sentido que o amor, empregado no sentido humano, conhece todas as limitações que todos nós
conhecemos (que isso seja através das palavras pronunciadas, que isso seja através de uma relação corporal,

afetiva, familiar ou outra).

***

A Liberdade não é, portanto somente escapar aos condicionamentos, não é, portanto, somente considerar a
existência de uma prisão e sair da prisão.

A Liberdade é muito mais do que isso: é o momento em que a consciência não é mais inferida (nem está em
desacordo) por qualquer circunstância da sua vida (como da vida, em geral).

A Liberdade cria, então, uma forma de distância.
Mas esta distância é, simplesmente, uma mudança de profundeza, uma mudança de visão, uma mudança de

percepção também, que não está submissa, nem sujeita a qualquer circunstância deste mundo.
A Liberdade de Ser (e a Liberdade do ser) é vivida a partir do momento em que alguns estados da Consciência

Última se manifestam.
Ela é um mecanismo partindo então do Interior, mas cuja expressão, em meio ao que eu nomearia o exterior
(ou seja, as circunstâncias da vida), é capaz de pacificá-los, de transformá-los, sem qualquer vontade própria,

pessoal, sem qualquer decisão.
A aplicação da Liberdade não decorre, portanto, de uma escolha de vida (ainda menos das circunstâncias de

vida).
A aplicação da Liberdade é independente do conjunto das circunstâncias anteriores.

***

A Liberdade não é mais estar condicionado por qualquer elemento conhecido, por qualquer elemento de
crença, por qualquer elemento social ou afetivo.

Isso não significa, no entanto, renunciar a essas circunstâncias, mas, sim, vivê-las, de um modo e por
mecanismos profundamente diferentes do que eles eram anteriormente.

A Liberdade rima também com o não-medo.
Porque toda expressão de medo é apenas uma privação de Liberdade (da Liberdade de que falo).

Toda manifestação de medo e toda manifestação dos elementos pertencentes à consciência separada são
apenas freios à Liberdade.

A Liberdade está profundamente conectada, também, com a noção de Sacrifício e de Ressurreição.
Os Mundos Livres são Mundos onde não há qualquer regra, qualquer pressão.

Regras e pressões exprimindo-se tanto no plano que vocês nomeiam material (daí onde vocês estão), como
regras e pressões exercendo-se nos diferentes estágios da própria consciência.

A Liberdade é, muito exatamente, o que vai lhes ser proposto.
Esta proposição pode parecer, em um primeiro momento, inadequada.

Inadequada pelo fato da existência das crenças, pelo fato da existência dos condicionamentos, do conjunto
das circunstâncias da própria vida encarnada.

A Liberdade não pode se exprimir, de maneira exterior, porque a Liberdade é um estado Interior que,
necessariamente, influi no exterior, mas sem a intervenção de qualquer vontade ou de qualquer decisão.

***

Ser Livre não depende de qualquer circunstância exterior.
Ser Livre é, portanto, uma liberação: uma liberação do conjunto dos condicionamentos, uma liberação do

conjunto das crenças, uma liberação do conjunto do que foi nomeado “Linhas de Predação”, enquanto tendo
bem na consciência que a Liberdade não se obtém extraindo-se desses elementos (nem mesmo de qualquer

lei), mas sim, observando-os para o que eles são (ndr: referência às Linhas de Predação), no olhar correto
daquele que É Livre.

 O conjunto das circunstâncias deste mundo apenas faz refletir, em última análise, o medo da Liberdade.
O medo é estrutural.



O medo é confinante.
O medo põe limites.

A Liberdade põe fim aos limites e, portanto, aos medos.
Compreendam bem que esta Liberdade não é o resultado de uma ação, ainda menos de uma reação e, menos

ainda, a ação de uma vontade visando modificar as circunstâncias exteriores.

***

A Liberdade de que falo apenas sobrevém no momento, específico, do que foi chamado de Transparência
total.

A Liberdade resulta da Humildade.
A Liberdade resulta do esvaecimento.

Este esvaecimento não é, em caso algum (como eu disse), uma fuga das circunstâncias da vida, mas, sim, um
mecanismo muito mais sutil e Interior, referente à própria consciência.

A Liberdade é também considerar, e viver, e perceber, que vocês não dependem de qualquer circunstância de
vida, como de qualquer circunstância espiritual, para Ser Livre.

Enquanto existir uma crença de que vocês irão se Liberar e encontrar a Liberdade (por uma ação em meio às
circunstâncias da vida, como em meio à vida nomeada espiritual), vocês se enganam.

A Liberdade jamais é um trabalho.
A Liberdade jamais é uma ascese.

A Liberdade jamais é outra coisa senão uma renúncia do efêmero, uma renúncia do medo.
Muitos ensinamentos insistiram no aspecto limitante do medo e no aspecto privativo do medo, em relação à

Liberdade.
O medo, qualquer que seja, não tem necessidade de ser combatido: ele tem simplesmente que ser olhado.
É a atitude mais correta que irá permitir-lhes descobrir a Liberdade ou pelo menos colocar-se a questão da

Liberdade.
Enquanto esta questão não surgir para vocês (e eu não falo, mais uma vez, das circunstâncias da vida

encarnada), enquanto a Liberdade não chamá-los em meio à consciência, vocês apenas podem ter uma
definição e uma abordagem condicionadas, elas mesmas, pela existência das condições deste mundo onde

nós estivemos encarnados e onde vocês estão encarnados.

***

Os agentes da Liberdade e da Liberação são múltiplos.
Alguns deles foram explicados a vocês.

Eles representam os Elementos.
O desdobramento desses Elementos (realizando o desenvolvimento do Coração Ascensional), o término (de
alguma forma) das Linhas de Predação pessoais (pelo Abandono à Luz e pelo Abandono do Si, assim como

pela subida da Onda da Vida), são circunstâncias pré-requisitos para a Liberdade (ndr: vocês vão encontrar em
“protocolos a praticar” informações sobre os Elementos e sobre o desenvolvimento do Coração Ascensional)

(2).
Mas mesmo essas circunstâncias preliminares (como eu disse), enquanto circunstâncias espirituais, devem

apagar-se, elas mesmas, na totalidade, para fazê-los descobrir o que vocês São, na Liberdade.
A Liberdade não pode se resolver por uma modificação das circunstâncias exteriores, nem mesmo das

circunstâncias Interiores, mesmo se algumas circunstâncias Interiores chamam-nos a viver sinais, de qualquer
forma, do que acontece em vocês (como, por exemplo, a Última Presença).

***

A Liberdade é ver, claramente, o conjunto das circunstâncias, exteriores e Interiores, que pode chegar a frear a
Liberdade.

É ver claramente os prós e os contras (Interiores como exteriores) do que age em relação à Liberdade.
Como eu disse, os elementos mais limitantes à sua Liberdade serão sempre os medos.

Que esses medos sejam referentes ao Desconhecido a vir, que esses medos sejam referentes a este corpo,
ou ainda a um dos elementos ou a uma das circunstâncias da vida de vocês, todos eles nutrem a mesma coisa:

o fortalecimento do medo e a limitação da própria Liberdade.
Ser Livre é muito mais do que a liberdade de pensar ou a liberdade de viajar nas outras Dimensões, enquanto

conservando este corpo.
Ser Livre não é mais se submeter, de alguma maneira, à lei de Ação / Reação.



Ser Livre é, bem evidentemente, não mais ser afetado por uma circunstância deste mundo, assim como por
uma circunstância espiritual.

***

A Liberdade, enfim, põe fim, de maneira definitiva (se isso já não foi o caso anteriormente), ao conjunto das
predações, ao conjunto dos confinamentos existindo antes da Liberdade.

O simples fato de ver claramente as coisas, o simples fato de ver os mecanismos da consciência trabalhando
(quando ela está submetida ou quando ela é Livre) permite-lhes, claramente, identificar onde vocês estão em

relação à Liberdade.
A Liberdade leva-os, então, a viver outra coisa.

A Liberdade leva-os a experimentar e a se instalar além dos limites e contingências, Interiores como exteriores.
A Liberdade não pode acompanhar-se de qualquer pertence.

Esse sentimento de posse desaparece, na totalidade, quando a Liberdade está aí, acompanhando-se, além
disso, da Transparência a mais total.

Somente a consciência que percebeu isso está definitivamente Livre e Liberada.
A Liberdade sequer é em função do que nós denominamos “a Liberação”.

A Liberdade é uma atitude, de algum modo, da consciência.
A Liberação apenas deixa-se a possibilidade de Ser, realmente, Livres.

Mas, Ser realmente Livres, é não mais dar peso e consistência ao que quer que seja mais senão à própria
Liberdade.

Eu dizia que o Amor é Liberdade porque o Amor não pode, justamente, deixar-se confinar em alguma
circunstância, em alguma ligação, em alguma falta, como em alguma plenitude.

Esta Liberdade está, naturalmente, conectada com a Autonomia.
Mas esta Liberdade é, antes de tudo, o desaparecimento, total, de todos os medos, em meio às áreas de

expressão da consciência.
Naquele momento, o ser que vive isso, que ele seja dependente de um corpo (nas circunstâncias deste

mundo), não tem que ser afetado por tais circunstâncias.
Ser Livre é não mais estar condicionado e, sobretudo, não mais ser condicionável.

Não pode existir Liberdade, tampouco, enquanto existir em vocês o menor julgamento sobre as circunstâncias
deste mundo.

Qualquer condenação, qualquer julgamento, referente a uma circunstância (que isso seja um acontecimento ou
uma pessoa), afasta-os da Liberdade.

Porque o julgamento, em si, traz consigo os seus próprios grilhões e o seu próprio confinamento.
Aquele que quiser permanecer Livre, uma vez encontrada a Liberdade, não pode se permitir fazer qualquer
julgamento, assim como qualquer discriminação, nas circunstâncias deste mundo como nas circunstâncias

espirituais.
Aquele que vive a Liberdade não pode então, de forma alguma, confinar ninguém.

Porque, a partir do momento em que existir uma predação ou a subordinação de uma pessoa, qualquer que
seja (mesmo a mais próxima de vocês), não há mais Liberdade.

E isso se sente.
Esse sentir não é Vibratório.

Ele não está ligado, por exemplo, a uma resposta do Coração ou a uma subida da Onda da Vida ou à
percepção do Canal Mariano.

É um Estado indizível que se associa, na maioria das vezes, à Morada da Paz Suprema.
Mas a uma Morada da Paz Suprema que não tem que ser vivenciada na Íntase ou no Êxtase, mas que se

expressa espontaneamente, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.

***

Ser Livre não é uma reivindicação, nem um objetivo.
A Liberdade se vive, quaisquer que sejam as circunstâncias e quaisquer que sejam as condições deste corpo,

assim como dos seus pensamentos.
A Liberdade é o elemento que lhes propicia ver a realidade ilusória deste mundo, o peso do efêmero.

A Liberdade vai aumentar a Alegria.
A Liberdade vai aumentar a Paz e a Tranquilidade.

Isso não é uma Paz e uma Tranquilidade que seriam procuradas de maneira ativa, mas é bem uma Paz e uma
Tranquilidade que se estabelecem sozinhas, para aquele que se torna Livre.

A Liberdade acompanha-se de um desaparecimento, puro e simples, dos pensamentos (exceto quando eles, é



claro, são solicitados, pelas necessidades das circunstâncias da vida).
A Liberdade é então vacuidade.

Ela sequer é uma expansão Dimensional, uma viagem no Estado de Ser ou uma instalação no Absoluto.
A Liberdade é muito mais do que um sentimento Interior.

Ela é um Estado de Ser onde nenhuma subordinação pode se concretizar, onde nenhuma tomada de poder
pode se manifestar (em um sentido como no outro).

A Liberdade, é claro, é fonte de Graça e de satisfação.
Não de uma satisfação de um trabalho que teria sido concluído, mas, muito mais, a satisfação daquele que

finalmente se encontrou e se reencontrou.
A Liberdade, enfim, é Leveza, em relação a este corpo, como em relação às circunstâncias da vida.

Aquele que é Livre não pode mais ser afetado pelas circunstâncias duais, pelas manifestações de uma
consciência confinada.

Aquele que é Livre não pode considerar restringir a Liberdade de ninguém.
Isso poderia se chamar um esvaecimento ou uma humildade.

E esse é o caso.
Porque aquele que é Livre nada pode reivindicar, em meio às circunstâncias deste mundo como em meio às

circunstâncias espirituais.
A Liberdade é suficiente em si mesma.

Aquele que é Livre sabe disso.
Aquele que é Livre vive isso.

E esta Vida não é afetada pelas circunstâncias.
Colocar-se a questão da Liberdade deve levar a evitar a armadilha de pensar na liberdade em meio a este

mundo (como na liberdade de programar, na liberdade de fazer o que vocês quiserem).
A Liberdade de que falo não é uma liberdade de fazer, mas sim uma Liberdade de Ser, além de todo fazer.

Ser Livre é estar repleto de Alegria, sem objeto, sem suporte, e sem objetivo.
A Liberdade não é uma demissão, exceto uma demissão da Ilusão.

Não da Ilusão deste mundo, mas das próprias ilusões Interiores referentes a este mundo.

***

A Liberação da Terra, vivenciada atualmente e conforme o que anunciou alguns Anciãos e, sobretudo, SÉRÉTI
(ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (3), leva-os a viver, nos próximos dias, esta Liberdade.
Lembrem-se de que a Liberdade é ausência de pontos de referências, ausência de limites, e ausência de

restrições, ausência de referências a uma experiência de vida, ausência de conexão com uma circunstância de
vida (Interior como exterior).

Quando a Liberdade se apresenta, vocês a vivem.
Esta Liberdade não é a sede de uma interrogação sobre as circunstâncias, ou sobre “como melhorar seja o

que for”.
Porque a Liberdade é, ou ela não é.

A Liberdade que é para viver é aquela do Coração e aquela da Luz.
Ela não é tributária de qualquer forma, de qualquer lei.

A Liberdade é a nossa Natureza e a nossa Manifestação, a nossa Essência, além do que é limitado.
A Liberdade pode causar medo porque ela se acompanha de um desaparecimento de tais limites e por isso

mesmo das referências de vida, no momento em que ela é vivenciada.
Superar este medo instala a Liberdade, de maneira definitiva.

Esta Liberdade não apresenta qualquer possibilidade de ser afetada pelas liberdades deste mundo (como eu
descrevi).

Viver a Liberdade e Ser Livre é algo que é sentido, diretamente, na consciência.
É o momento em que o verdadeiro sentido da Liberdade é compreendido e vivenciado.

Ou seja, que não depende, justamente, de qualquer circunstância, material como espiritual.

***

A Liberdade é então, em muitos aspectos, sobreposta à Infinita Presença ou à Última Presença.
Aquele cuja consciência se queixa de uma falta de liberdade (que essa falta de liberdade seja expressa em

relação a uma outra pessoa, em relação a uma programação, em relação a uma profissão), apenas faz refletir a
ausência de Liberdade.

Porque aquele que é Livre não se importa, até mesmo, com a privação de liberdade, a mais total, deste mundo.



A Liberdade é então totalmente independente de tudo o que lhes é conhecido sobre este mundo e não se
importa com a liberdade do tempo, ou com a liberdade de um corpo se mover.

Nesta Liberdade, é claro, não pode existir o menor medo referente a este corpo, como a outro ser humano ou,
ainda, à própria sociedade.

Isso não é, tampouco, uma indiferença.
Isso não é, tampouco, uma rejeição.

Colocar-se a questão desta Liberdade, e vivê-la, é certamente o que trabalha, em vocês, para muito de vocês,
através dos mecanismos específicos onde vocês parecem desaparecer, que isso seja na percepção do

corpo, que isso seja na sua própria consciência, que isso seja de maneira inesperada, espontânea ou decidida,
pela meditação ou pelo Alinhamento.

***

Descobrir a Liberdade é não mais ser afetado, é não mais ser sensível às circunstâncias.
A Liberdade dissocia então tudo o que pode constituir a consciência ordinária.

Ela cria (na própria consciência, como no próprio corpo) uma Paz nova, uma Liberação nova, do corpo, como
do pensamento.

Esta Liberdade jamais resulta (como eu disse) de uma procura, mas sim de uma cessação de procura.
Assim como para o Absoluto, esta Liberdade resulta de uma forma de capitulação, capitulação das

circunstâncias deste mundo, quanto à sua compreensão, quanto à sua expressão, quanto à sua vivência.
A Liberdade é o que é proposto pela Liberação.

A Liberdade é o que é proposto pela Luz.
A Liberdade é da natureza do Amor e compartilha, com o Amor, uma série de manifestações.

A Liberdade é uma Dádiva da Graça.
Essa Dádiva da Graça tornou-se real e palpável pela dissolução dos medos (que isso seja o resultado da Onda

da Vida ou a Ação do Manto Azul da Graça), pelo Canal Mariano.
Esta Liberdade acompanha-se de um estado da mente que, além do simples não julgamento e da não

condenação (de uma circunstância ou de um ser), vai realmente se acompanhar de uma percepção e de um
sentimento, bem reais, de desaparecimento deste mundo: coisa que ocorre em alguns estados Interiores.

Viver o esquecimento de si, viver o esquecimento das suas próprias circunstâncias corporais e dos
pensamentos, abre a Porta da Liberdade, instalando-os na Liberdade.

Enquanto existir, em vocês, a crença de que a Liberdade vai depender de uma programação, de uma
circunstância espiritual ou material, vocês não podem Ser Livres.

A Liberdade de que falo não é acomodar-se nas circunstâncias deste mundo ou nas circunstâncias da sua vida.

***

A Liberdade é, enfim, Estar Vivo, além da sua vida e de toda vida, sobre este mundo.
Esta Liberdade não pode ser o resultado de qualquer oposição à vida habitual, porque enquanto vocês fizerem

oposição, vocês não são Livres.
A Liberdade não cria uma indiferença, no entanto (mesmo se não houver oposição), cria, realmente, um

desapego, completo e real (afetivo, emocional e circunstancial) do que é vivenciado.
A desidentificação e a deslocalização da consciência são etapas importantes, pré-requisitos para a Liberdade.

Elas são, de algum modo, as primícias.
Quando a Liberdade começa a aparecer, antes que ela se instale, pode ali haver uma ressurgência, uma

acentuação, dos medos anteriores condicionantes, que não devem alarmá-los, mas simplesmente, serem
olhados para o que eles são: emoções que passam e pensamentos que passam.

A Liberdade não é concernida por isso.
A Liberdade está muito mais perto de vocês, o que quer que vocês façam, quando as circunstâncias deste

mundo mudam de maneira abrupta.
Um deslocamento de equilíbrio, qualquer que seja esse deslocamento de equilíbrio (que ele seja ligado a um

dos Elementos, como ao próprio ser humano), é muitas vezes benéfico, fazendo aparecer a questão da
Liberdade.

Esse é o papel, em parte, dos Elementos e dos Cavaleiros, em vocês, doravante.
 Isso é uma forma de Passagem, que corresponde a uma metamorfose: coisa que será explicada, mais à
frente, por ORIONIS, de volta entre vocês e entre nós (ndr: intervenção prevista para os próximos dias).
Passado o momento da surpresa (representado pelos diferentes choques possíveis da humanidade), o

deslocamento de equilíbrio, realizado por esse choque, pode levar a uma metamorfose vital e à instalação da
Liberdade.

Esse é o objetivo.



As circunstâncias exteriores deste mundo são afetadas pelos Elementos, pela Luz Vibral, e pelos diferentes
componentes da Luz, assim como há, em vocês, esta afetação que modifica o equilíbrio inicial.

Este equilíbrio inicial irá se encontrar então deslocado, ou pela Liberdade, ou pelo medo.
O resultado, é claro, é profundamente diferente.

Cabe a vocês estarem vigilantes nesses momentos de choque, momentos em que os Cavaleiros agem
(exteriormente como Interiormente).

Desta vigilância, desta observação da sua própria consciência, do aparecimento do medo ou não, irá resultar a
instalação da Liberdade (se isso já não ocorreu).

***

Os Elementos (sobre os quais eu falei) são talvez aplicáveis, para vocês, desde agora, mas irão se tornar
imediatamente aplicáveis (se tal for a escolha de vocês) quando a Ação dos Cavaleiros, sobre a Terra, for

maciça.
Nessas circunstâncias (que não são mais em função, somente, da sua posição geográfica porque a Ação dos
Cavaleiros vai, a um dado momento, concernir ao conjunto da Terra, momento iminente), é através desta ação

global que irá se realizar, em vocês, a Liberdade ou o medo.
Lembrem-se bem, quando essas circunstâncias forem propostas a vocês, de que há apenas duas escolhas:

algumas Estrelas lhes falaram do medo, ou do Amor, enquanto estado.
Isso se junta completamente ao que foi dito (ndr: ver as intervenções de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho

de 2012 (4) e de GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (5)).
A Liberdade é Amor.

O medo é apenas a expressão da ausência de Liberdade.
Coloquem-se então as questões corretas.

Coloquem-se então para observar, objetivamente, o que se desenrola em vocês, o que irá se desenrolar em
vocês.

Eu os convido a comparar o que eu disse sobre a Liberdade, hoje, com o que eu disse, desde algum tempo,
com relação à Autonomia e à Liberdade (ndr: suas intervenções de 1º de abril e de 27 de novembro de 2011)

(6), assim como o ensinamento das Estrelas, referente ao medo e ao Amor.
Ao recordar o que foi dito (relendo-o), eu espero que vocês percebam a trama (cada vez mais visível, isso foi
dito) do que se desenrola, atualmente, nas circunstâncias da Terra, como nas suas circunstâncias Interiores.

O que acontece fora, acontece dentro.
E o que acontece dentro, acontece fora.

Lembrem-se de que a Liberdade e as circunstâncias da Liberdade são afetadas pela sua capacidade, maior ou
menor, para estar na Paz e para estar Tranquilo.

Eu irei parar aí as palavras da minha intervenção e propor a vocês, antes de deixá-los para o seu Alinhamento,
um momento de Comunhão, de Graça e de Fusão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K e eu lhes digo até breve.
Com todo o meu Amor.

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

1 – IRMÃO K (18.02.2012 e 17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/irmao-k-18-de-fevereiro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

2 – Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/irmao-k-18-de-fevereiro-de-2012-autres.html


4 – TERESA DE LISIEUX (03.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/theresa-de-lisieux-3-de-julho-de-2012.html

*

5 – GEMMA GALGANI (20.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/gemma-galgani-20-de-setembro-de-2012.html

*

6 – IRMÃO K (01.04.2011 e 27.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-27-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article9ccd.html

29 de outubro de 2012
(Publicado em 30 de outubro de 2012)

***

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

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu me regozijo de estar com vocês neste período.

E como de hábito, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me, esperando que seja aproveitável para o maior
número de vocês.

Então, eu os escuto.
***
 

Questão: qual será a vida de consciências absolutas, sem corpo ou com corpo?

Então aí, caro amigo, primeiro, eu jamais disse que toda a Terra ia reencontrar-se no Absoluto, não é?
Há inúmeras possibilidades, que são, como vocês sabem, função de suas Vibrações, de sua Consciência, e

de seu desejo de experiências, de seu desejo de repouso e de tudo o que faz o que vocês São, na realidade.
Portanto, eu não posso descrever-lhe as inúmeras possibilidades de vida, para cada Irmão e cada Irmã.

É como se você me pedisse para descrever-lhe a vida sobra a Terra.
O Absoluto, não se pode falar dele.

 
Eu creio que havia um interveniente que se chamava BIDI, que lhes disse, durante meses, que não se podia

descrever a vida no Absoluto.
Porque é algo que se vive, cujas palavras seriam, efetivamente, demasiado frágeis para tentar exprimir o que

representa esse Absoluto sem forma ou, então, esse Absoluto em formas multidimensionais.
O Absoluto vive-se.

 
Não é algo que possa ser descrito como algo de material.

Porque isso recorre, como você talvez saiba, a algo que não depende de uma projeção da consciência, que
não depende de uma forma atribuída, de uma localização precisa.

O problema: você tenta, com seu cérebro, compreender o incompreensível.
Você não o pode.

***
 

Questão: quando você fala de nossos “desejos”, são aqueles da alma ou do espírito?

As coisas apresentam-se muito simplesmente.
Ou a alma desaparece pelo Fogo Vibral da Luz Vibral e do Amor Vibral.

Se a alma é consumida, o corpo causal é consumido e, portanto, vocês são Liberados, inteiramente.
Se sua alma não fez a reversão da matéria para o espírito, então, ela subsistirá.

E isso os levará, necessariamente, a viver o que se chama a 3D unificada.
 

Agora, se a alma é consumida, sem encontrar resistências (ao nível da personalidade, como da alma), então,
naquele momento, há reintegração em um Absoluto com forma (ou sem forma, isso nada muda), uma vez que,
naquele momento e, unicamente, naquele momento, sua Liberação acompanha-se de um desaparecimento de

Dimensões as mais densas para vocês.
É claro, quando vocês são Liberados, totalmente, vocês têm a possibilidade, como todos, de ser não importa

qual consciência, não importa qual corpo: não há mais discriminação.
Mas parece-me que tudo isso foi explicado durante anos, não é?

 
Portanto, a diferença faz-se diretamente no que vai reencontrar a Luz Vibral em sua globalidade e sua

totalidade, como estrutura e como ressonância quando da chegada dela.
Ou há o Abandono do Si, com a não oposição da personalidade e uma alma que se voltou para o espírito: caso

em que, o corpo, como a alma, e como o espírito, não tem mais razão de ser.
 

Ou a alma tem, ainda, uma polaridade, uma atração para a matéria: caso em que, após a reminiscência
consciente da Luz Vibral, essas almas irão para onde desejarem, ou seja, a persistência de uma dimensão
carbonada, mas com a capacidade para perceber o conjunto de Dimensões, ao mesmo tempo, devido à

supremacia da alma, ainda em um processo de encarnação.
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***
 

Questão: IRMÃO K disse que os três dias de trevas eram de fato três dias de Luz.

Sim, é uma resposta que é dupla, eu diria.
Ou vocês consideram que, no momento em que a Luz chega, a alma, justamente, não faz mais tela, assim

como a personalidade e o espírito, para a Luz: esses três dias de trevas serão, para vocês, um estado de Paz
extraordinária durante três dias.

 
É claro, aqueles que estão nas resistências da personalidade, ou nas resistências da alma, ou nas crenças (a

reencarnação, o carma, e tudo isso), viverão, é claro, essas famosas Trevas.
Então, há também, outra explicação que é uma explicação independente, de algum modo, da vivência que lhes
é própria, e que corresponde simplesmente a um lado da Terra que está na luz e um lado da Terra que está à

sombra.
 

Qual é o modo de ter uma Terra de ter um lado à sombra e um lado na luz?
Vocês vão responder: é a alternância noite/dia.

Se não há mais alternância noite/dia, vocês vão supor que a Terra parou de girar.
Mas será que ela para de girar a um dado momento que é função de eventos específicos?

Ou será que essa parada de rotação, que é percebida, é, simplesmente, ligada à ascensão final da Terra, que
acontece nesse momento?

 
Portanto, falar de três dias de Trevas ou de luz, isso se faz de maneira interior.

Quer dizer que, se vocês estão preparados para liberar o que vocês são, inteiramente, vocês viverão teres dias
de absoluto contentamento.

Em contrapartida, se vocês estão nas resistências da personalidade, serão confrontados ao que criaram como
resistências, naquele momento, simplesmente.

 
E como eu já disse, há muito tempo, quanto mais o tempo encolhe, entre os prazos astronômicos e o momento

do Anúncio de Maria, mais vocês podem ficar contentes, porque isso quer dizer que as dificuldades são
relativas, em todo caso, de acordo com o lugar no qual vocês estão, é claro.

Então, é claro, aqueles cuja alma está voltada para a matéria, para a personalidade, vão precipitar-se para
noções de sobrevivência que, estritamente, para nada servem.

Cristo havia dito: “aqueles que quiserem salvar a vida, irão perdê-la”, não é?
 

Contudo, há anos, a preparação era desejável, exteriormente, porque se há uma duração de vida carbonada, aí
onde vocês estão, esperando a liberação dita final, é melhor que isso aconteça em condições adequadas.
Mas a transformação que vocês vivem (das quais, aliás, inúmeras informações foram-lhe dadas), ou seja, a

substituição do corpo etéreo que vocês conhecem, com um corpo etéreo de luz, faz com que vocês estejam a
cavalo aqui, e a cavalo, já, alhures, muitos de vocês, mesmo se vocês não tenham a clara consciência disso, de

momento.
 

A característica desse novo corpo etéreo (que é o corpo etéreo ligado ao Fogo Vibral, ao éter e não ao éter
das forças etéreas normais) acompanha-se, como dizer, de uma capacidade nova que é a metabolização

diretamente da Luz, sem passar por qualquer ingestão de produtos carbonados que você chama de alimento.
 

Portanto, obviamente, de acordo com seu estado Vibratório, de acordo com seu destino, o que vocês vivem vai
começar a apresentar diferenças cada vez mais importantes entre uns e outros, ainda que apenas por esse

aspecto de corpo etéreo novo que aparece, unicamente, quando o corpo causal desapareceu, ou seja, quando
a Onda de Vida conseguiu transpor os dois primeiros chacras e saiu pelo topo do crânio.

Naquele momento, os mundos carbonados não têm, para vocês, mais, qualquer interesse.
Vocês o veem claramente.

 
Isso não é uma demissão desse mundo, mas sua própria consciência os faz colocar alhures, que não na vida

comum, por episódios cada vez mais frequentes, seja pelas revelações das Linhagens, seja pelas experiências
de deslocalização, de Comunhão, de Fusão e de reencontro de Duplos, quaisquer que sejam.

 
Tudo isso são sinais importantes que, já, orientam-nos sobre o que vocês São, o que vocês São no que vocês

escolheram, de maneira Vibratória.
Mas, em caso algum, a personalidade decide o que quer que seja, uma vez que o que vocês nomeiam

personalidade existe apenas nos mundos dissociados.
Mesmo no nível de mundos de carbono unificados, não há confinamento da consciência.

 
Portanto, mesmo um ser de 3D unificada tem a plena posse da consciência da não separação e não é, portanto

concernido por esses processos, como dizer, de necessidades que vocês conhecem, fisiológicas, nesse
mundo, nessas estruturas.

Muitos de vocês vivem modificações fisiológicas que se tornam cada vez mais intensas e cada vez mais
potentes.

Aqueles que não as vivem não são concernidos por esse mesmo processo.
Como nós sempre dissemos, a Liberação do confinamento vai conduzir a uma forma de Liberdade que é

profundamente diferente.
 

Por mais que vocês reclamem, por exemplo, aceder a todas as Dimensões, mas se vocês têm sua
personalidade, seu ego, seu mental, que está aí, vocês vão encontrar pequenos problemas.



***
 

Questão: foi dito que a partir de 22 de setembro, quando a Onda de Vida não subiu, ela poderia subir
apenas no momento final. O que é, portanto, ainda factível, daqui até a fase final, para aproximar-se

do Absoluto ou da Infinita Presença, uma vez que não há evolução e que a personalidade atravessa?

Mas o único modo de fazê-lo, isso foi explicado, é o abandono do Si.
Se você não abandona o Si, se você se contempla em sua própria irradiação, você não pode aceder à

Liberdade.
É tão simples assim.

Portanto, assim que você diz: “a personalidade atravessa”, o que é que se exprime?
Obviamente, é você e sua personalidade.

 
Nós temos explicado as noções de Crucificação, de Ressurreição.

Vocês não podem viver a totalidade, eu diria, do Absoluto com forma, se há medos.
O mínimo medo (o medo de desaparecer, o medo de perder esse corpo, a interrogação ligada ao medo) é um

freio importante para essa Liberdade total.
Mas como vocês são Liberados, qual importância isso pode ter, fora para a personalidade que se interroga?

 
Quando vocês estiverem, de qualquer modo, do outro lado, compreenderão muito melhor aquilo de que nós

falamos e que vocês vivem.
Porque quando vocês viverem, diretamente, tudo isso, não estarão colocando questões no interior.

A pior das questões que vocês podem colocar-se, nesse momento, é perguntar-se se vocês estão prontos.
***
 

Questão: é preciso, portanto, considerar que estamos pronto?

Mas quem tem a resposta, fora você?
Você acredita que a Terra ia esperar que toda a humanidade estivesse pronta?

Estar-se-ia ainda em seiscentos mil anos.
Com todas as leis de ação/reação, com todos os princípios falsificados que lhes entraram no crânio, como

evolução, como carma, como a necessidade de aperfeiçoar-se ou de procurar algo.
É um círculo vicioso que não se rompe jamais.

 
A prova: quantos de nós, na encarnação, foram realmente Liberados da matriz?

Quantos de nós todos, humanos, fomos capazes de ver o que havia do outro lado do espelho, não unicamente
fora desse corpo, não unicamente nos mundos astrais, mas, verdadeiramente, além de tudo isso?

 
Vocês se dão conta, em milhares de seres humanos.

O condicionamento foi tal, a instilação do medo foi tal, que foi preciso (isso eu disse também) preparar o
terreno, de algum modo.

 
Não se pode Liberar alguém contra sua vontade porque, a partir do instante em que é criada uma alma, é criado

um princípio dito evolutivo que não termina jamais.
 

Ora, como nós todos sabemos, o espírito é perfeito de toda eternidade.
Enquanto vocês estão ao nível da alma, vocês vão considerar que há reencarnação, que é preciso melhorar e

remetem a liberação a uma data que não chega jamais.
E, aliás, vocês não a vivem, não é possível.

 
Vocês realizam o Si, estão na Paz, vivem êxtases, mas não tocam, jamais, aquilo de que BIDI falou-lhes há

numerosos meses.
O único modo de viver a Luz é o abandono total do Si.

É fazer como o Cristo: “Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos”, “eu aceito desaparecer”.
Mas o que desaparece é a personalidade.

 
Não são vocês que desaparecem, é uma banda de frequências que desaparece, que não tem mais razão de

ser.
Então, enquanto vocês estão fechados em um corpo, vocês dizem: “é a morte”, vocês dizem: “é o sofrimento”,

vocês dizem: “é o cataclisma”, vocês dizem: “é terrível”.
Mas, quando vocês estão na Luz, é nada de tudo, isso é nada, absolutamente, isso não existe.

 
Mas compreendam, efetivamente, que tudo o que foi dito sobre a percepção, sobre essas noções de

consciência, tudo o que lhes foi repetido, informado por BIDI, é a verdade.
Mas enquanto vocês não o vivem, o que é que essa verdade pode fazer-lhes?

 
Portanto, se vocês estão inseridos em sua vida e estão muito bem assim, a viver sua vida, o que é que eu já

disse há pouco tempo?
Não se ocupem do que nós lhes dizemos.

Se vocês não são concernidos, por que vocês vão criar um sentimento de busca e de falta em algo que não é
nem falta e nem a procurar?

Vocês o vivem, ou não.
 

E o conjunto de circunstâncias prévias (através da Onda de Vida, através das Linhas de Predação), tudo isso,



nós falamos.
Mas se vocês não fizeram o sacrifício, se vocês não se deram ao que vocês São, como vocês querem chegar

ao que vocês São?
Como vocês querem reconhecer o que vocês São, quando continuam a pensar com seu cérebro, quando

continuam a alimentar sua própria consciência ao que vocês vivem sobre esta Terra?
Não é possível.

 
Todo o princípio da ilusão que foi criado (sobretudo no período do século vinte) consistiu em fechá-los ainda

mais, fazendo-os crer que vocês iam liberar-se, assim, ou seja, o conhecimento das leis da alma, o
conhecimento da energia, o conhecimento da consciência, da psicologia.

Tudo isso foi descoberto durante o século XX, não foi, de modo algum, um fator de liberação, mas, bem mais,
de confinamento.

 
Mesmo se isso lhes dê uma impressão exaltante de poder ter acesso a todos os conhecimentos, seja com a

eletrônica, seja com as leis da alma que vocês descobrem.
Mas se vocês param aí, vocês não sairão daí jamais, porque não há saída aqui: é uma ilusão.

E nós temos todos os fatos.
 

Apenas alguns seres que conseguiram, se querem, ir além dessa luz matricial, além do astral.
Então, é claro, alguns seres (por exemplo, SRI AUROBINDO), na vida dele, descreveu a chegada do

Supramental.
Mas como ele não tinha a possibilidade de estabelecer esse Absoluto sem forma (para ele, em todo caso, e

para mim também), o que é que nós fizemos?
Nós projetamos a Luz que vimos em uma linearidade.

Mas outros disseram que isso não existia.
 

Por exemplo, Bença Deunov, em sua vida, pouco antes que ele deixasse esse plano, havia feito profecias
extremamente precisas.

Quando ele foi Nostradamus, também, ele falava desse Fogo que ia chegar, dessa luz que ia tudo liberar, tudo
consumir.

Mas se você se têm à sua pequena identidade, sua pequena vida, é sua liberdade a mais total.
 

Não se coloquem questão porque, quanto mais vocês vão colocar-se uma questão (se a colocam a partir da
personalidade), mais vão entrar na resistência, mais o mental vai esquentar e mais vocês vão sentir-se mal,

quanto mais os dias vão passar.
E isso, aliás, há muitos sobre a Terra que começam a constatá-lo.

Há como um mal estar, se querem, se vocês veem os eventos que sobrevêm com um olho objetivo, sobre a
Terra.

 
Eu não falo mesmo de coisas que vocês vivem interiormente (porque se vocês as vivem, isso não lhes coloca

qualquer problema).
O que a lagarta chama de morte, se vocês se tornaram uma borboleta, vocês chamam de renascimento.

Há um que vai ver, através do mesmo evento, uma catástrofe terrível: é a personalidade.
E há outro, que está instalado no Absoluto ou na Infinita Presença, é, para ele, a Liberação.

É o mesmo evento, mais há um que o vê a partir de um ponto de vista pessoal, e o outro que o vê a partir do
que ele será, ou do que ele já é.

Toda a diferença está aí.
 

Portanto, é claro, se vocês têm medo de sua evolução, de seus filhos, de seus pais, de seu dinheiro, de seu
automóvel, medo dos Elementos (como dizia SNOW), naquele momento vocês arriscam viver, de modo,

digamos, um pouco penoso, o que há a viver.
***
 

Questão: é possível continuar a assistir a peça de teatro (como diz BIDI), com paixão e alegria, ao
mesmo tempo sabendo que tudo isso vai terminar um dia?

Felizmente que BIDI não está ao meu lado, você o ouviria gritar em seus ouvidos, porque ele se matou a
repetir-lhes isso, sem parar.

É a personalidade que crê que deve parar de ir ao teatro, parar de viver, parar de fazer isso ou aquilo.
Aquele que faz isso está, ainda, na personalidade.

 
Há os que estão em uma poltrona e que não se movem mais, porque é a evolução deles, individualmente.

Mas ninguém disse para renunciar ao que quer que seja.
Dissemos-lhes para ver as coisas tais como elas são.

Não é porque você vai recusar de participar disso ou daquilo que você será Absoluto.
Bem ao contrário.

 
Pareceu-me, no entanto, que isso havia ficado muito, muito, muito, muito claro, essas coisas aí.

***
 

Questão: durante a estase, poder-se-á, ainda, engolir a saliva e respirar ou, efetivamente, nenhum
músculo poderá se mover?

Isso depende de onde está a sua Consciência.



Como é um fenômeno no qual realidades Dimensionais reencontram-se (aí também, isso foi explicado, eu
creio, por IRMÃO K e por SRI AUROBINDO, não há muito tempo: a sobreposição de Mundos), nossa

aproximação (nós estamos ao seu lado, agora), se querem, traduz-se por percepções novas, para muitos de
vocês (sejam as Linhagens, as Comunhões, os contatos, tudo o que se estabelece e que é completamente

novo).
 

Se vocês estão nessa vivência, acontece-lhes de ter como uma ocultação da consciência da personalidade,
durante um Alinhamento, de sentir partes do corpo que desaparecem (tudo isso, eu disse).

Mas vocês desaparecem sem qualquer angústia, uma vez que se reencontram no que vocês São.
Apenas a personalidade é que não pode sair disso, porque ela é persuadida de que se desaparece, vocês

desaparecem.
 

Portanto, colocar-se a questão, aliás, da estase, isso depende se essa estase cai no momento Final, ou antes.
Além disso, colocar-se a questão desse corpo nada quer dizer.

 
Aquele que quer preservar esse corpo terá problemas, exceto se sua função Vibratória e, em especial, a
função memorial da personalidade, tenha necessidade de ser conservada para receber e para dar essas

informações.
Mas vocês não são concernidos por isso.

 
É como se você me perguntasse: quando você morre o corpo vai continuar a existir?

Ele vai respirar?
Ele vai mover-se?

Vocês estão precisamente sobre dois mundos.
 

Os Cavaleiros estão cada vez mais ativos, vocês se dão conta disso, agora, por toda parte, sobre o planeta.
Então, é claro, aquele que não quer ver, não verá: ele vai ocupar-se de sua pequena vida, justamente.

E depois, há aquele que se interessa pelo mundo, e que vê que há coisas que criam como um mal estar.
Ou ele é capaz de Transcender tudo isso e Abandonar o Si, ou ele não é capaz disso: é tão simples assim.

 
Mas quando eu digo: “não quebrem a cabeça”, é que, agora, tudo está aí.

Portanto, o que é que vocês querem procurar?
O que é que vocês querem imaginar o que vai ser amanhã, se vocês não são capazes de estar plenamente no

Instante Presente?
E o Instante Presente não impede de fazer o que esse corpo tem a fazer, o que essa vida impõe-lhes a fazer.
Ou, então, a Luz colocou-os em circunstâncias nas quais vocês estão completamente cortados de tudo, nas

quais, para vocês, o mais importante, é nada a fazer e permanecer em um canto, esperando.
Mas cada um é diferente em relação a isso.

 
Mas não são vocês que vão decidir: “bem, olha, eu paro tudo hoje, porque finalmente, é mais fácil, eu paro

tudo”.
Se a Luz deve fazer parar isso ou aquilo, não se inquietem, ela saberá muito bem fazê-lo (seja sua vida, seja

afastá-lo de um meio, ou fazê-los mudar algo).
Mas não são vocês que decidem.

 
Enquanto vocês creem que porque vão decidir parar tal atividade, tal reencontro, de frequentar tal pessoa, ou

de meditar dez horas por dia... isso, estritamente, nada mudará.
É o ego, sempre, a pessoa, que crê que porque vai fazer isso ou aquilo, ela vai ali chegar.

Façam sua vida tal como ela deve ser feita, o melhor possível, de acordo com as circunstâncias da Luz (e não
de acordo com o que vocês decidem).

 
Há alguns anos, havia-se falado de mudanças, para algumas pessoas, que sentiam esses impulsos ou

mudança.
Mas se sua alma está basculando para o Espírito (portanto, desviando-se da matéria e, portanto, a Transmutá-

la, a matéria), ela não abandona a matéria.
É toda a diferença entre fugir de sua vida e Transmutar sua vida.

 
Evitem, também, durante este período, tudo o que é culpa.

Porque a culpa remete ao medo, e não há maior obstáculo para o Amor Vibral, e para o que há a viver, do que o
medo.

Nós temos dito e as Estrelas têm falado, eu não sei quantas vezes disso.
***
 

Questão: como saber se é a Luz que decidiu nos fazer parar uma atividade?

Se isso se fizer sob a Inteligência da Luz, quais são as características?
É fácil, é fluido, é sincrônico.

Se for sua personalidade que decidir parar ou fazer algo, você terá todos os paus nas rodas.
Mas dê-se conta: não é uma suposição mental.

 
Você está se colocando em seu mental para saber se é isso ou aquilo.

O melhor conselho que eu posso dar-lhe, é: quando você está em face disso, esqueça-se de seu mental,
esqueça-se de si mesmo.

E pare de imaginar, e pare de crer que colocar-se a questão, de se isso vem da alma ou da pessoa, vai mudar



algo.
***
 

Questão: basta voltar a tornar-se como criança, deixando-se levar pelos eventos?

Isso é uma conclusão perfeita, mas é exatamente o que foi dito, agora, desde a primavera deste ano, desde
que UM AMIGO explicou-lhes o que era “ficar Tranquilo” (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril

de 2012 e de 02 de julho de 2012).
É muito simples.

 
Para alguns será ficar Tranquilo no corpo, mas o mais importante é ficar Tranquilo na cabeça, acredite.

E, durante este período, se seu mental toma a dianteira em seus Alinhamentos, ou mesmo no desenrolar de
sua vida, e vocês veem que começam a hesitar, a colocar-se questões, vocês podem estar seguros e certos

de que a personalidade tomou a dianteira.
Portanto, ocupem-se de fazer cessar essa cogitação e essa agitação mental.

 
Lembrem-se de que o mental é muito astuto.

Ele vai mesmo ousar dizer-lhes: “faça isso, e não faça aquilo, porque se você faz isso, você vai ali chegar”, ao
mesmo tempo sabendo, muito bem, que vocês não chegarão jamais.

 
Dito em outros termos, a Clareza Interior, tudo o que nós temos evocado, a Transparência (a Transparência,

não há melhor definição).
É a Transparência da personalidade, com suas regras morais, é a Transparência daquele que se deixa

atravessar pelo fluxo da vida, e que não inter-reage com o fluxo da vida.
É claro, se alguém na mesa pede-lhe o saleiro, você lhe dá.

Mas não interagir com a vida situa-se no nível mental.
É como se, em relação ao fato de dar o saleiro a alguém, colocar-se em movimento um mecanismo mental que

o fizesse interrogar sobre a maneira pela qual você ia dar o sal, ou dá-lo ou não.
É exatamente a mesma coisa.

 
Quando a Onda de Vida, ou quando o manto Azul da Graça, ou quando as Presenças estão aí, para aqueles

que as vivem, o que acontece?
Vocês se fundem, vocês desaparecem.

Vocês têm a impressão, por vezes, de dormir, de Vibrar.
Por vezes, vocês reencontram outras Dimensões.

Mas vocês desaparecem, realmente.
Então, aquele que está em suas cogitações, ele não pode desaparecer.

Ele passa seu tempo a estar aí.
 

Mas eu não disse de que era preciso fugir do que quer que fosse.
A personalidade apropria-se sempre disso, para dizer-se: “bem, se devo ali chegar, devo deixar minha mulher,

devo deixar isso, deixar aquilo”.
É uma questão Interior.

 
Como BIDI disse-lhes, é uma questão de mudança de olhar e de ponto de vista.

***
 

Questão: quando de Alinhamentos, quando voltamos depois de ter sentido que tínhamos
desaparecido, o que é que faz com que algumas pessoas tenham mantido a memória do que

aconteceu, e outras, não?

Vocês não mantêm a memória do que vocês são capazes de encaixar, Vibratoriamente (eu não falo de
imagens, de lembranças).

É a justaposição, a sobreposição, e a interpenetração da sua banda de frequências, da vida tal com vocês a
vivem, com a banda de frequências do que vocês São.

 
Ou o reencontro faz-se de maneira harmoniosa e, naquele momento, a banda de frequências inferior (da

personalidade e da alma) desparecem, sem qualquer dificuldade.
Mas se vocês estiverem apegados ou identificados à banda de frequência inferior (seu caminho espiritual, sua
busca espiritual, sua evolução, suas orações e tudo o que vocês tem feito), se vocês estiverem apegados a

isso, vocês não mudam de gama de frequências, é tão simples assim.
 

Portanto, mesmo se houver reencontro, as lembranças, ou a não lembrança, reflete o seu grau de
interpenetração.

Quanto mais vocês Abandonarem o Si, mais vocês são capazes de Transparência, de Humildade, de
Simplicidade, mas vocês vivem a consciência e vocês têm a memória do que se vive.

 
Quando de justaposições as mais intensas, há, efetivamente, como que uma espécie de sideração da

consciência, como um esquecimento de si.
E entre esses seres que vivem isso, eles têm, no entanto, a consciência de que, nesse esquecimento de si,

eles não dormiram, eles não sonharam.
Aí, vocês estão na Infinita Presença.

Aí, nada há a fazer, apenas deixar fazer e deixar ser.
 



Mas se o mental surgir e querer compreender, e querer apropriar-se, isso desaparece.
Portanto, a diferença do que é vivido para a mesma vivência, tem-se, justamente, na capacidade para essa

possibilidade de sobreposição e de justaposição, livre ou não livre.
 

Se o atrito e a resistência forem demasiadamente forte, vocês dormem.
Se a resistência tornar-se ainda mais forte, o mental põe-se à parte.

E quanto mais vocês se Abandonam, mais vocês partem em uma espécie de... como dizer? Não é nem um
sonho, nem um sono, nem a Consciência Turiya, nem, ainda, a Morada da Paz Suprema, mas é uma espécie

de “terra de ninguém”, na qual vocês sabem que não dormem: vocês não percebem mais o corpo, não
percebem mais qualquer Dimensão, mas vocês estão em um momento no qual está Passando (mesmo não

sendo uma Passagem, pode-se empregar essa expressão).
 

A integração da Luz, a partir da Fusão dos Éteres, a partir das Núpcias Celestes, a partir da descida do
Supramental, não se faz instantaneamente.

Foi necessário uma preparação de milhares de anos, e foi necessário uma aproximação extremamente
progressiva da Luz.

Porque o corpo de carbono, tal como ele está presente na superfície da Terra, se o pusessem na Luz a mais
Autêntica, ele desapareceria totalmente: como eu disse, ele seria vaporizado.

 
Esse corpo existe apenas porque ele é projetado, apenas porque a Consciência criou algo (a sua, como aquela

do mundo).
Mas tudo isso, como nós dizemos, é uma ilusão.

Mas aquele que crê na ilusão, se o corpo for persuadido de que ele é esse corpo, e nada mais, o que vai
acontecer?

Ele será vaporizado, ele será grelhado.
E grelhar sem ter a possibilidade de sair da prisão, isso queima.

Enquanto grelhar estando na Transparência, isso não queima, ou muito menos: é a Alegria.
Lembrem-se de que o Amor é um Fogo devorador.

 
A Luz Vibral é um Fogo, de longe mais potente do que o fogo que nós conhecemos, quando estamos

encarnados.
Mas esse Fogo, onde ele encontra um obstáculo, uma resistência: ele vai queimar.

Onde ele nada encontra: ele vai queimar, mas ele faz rasgar a crisálida e a borboleta sai sem qualquer
dificuldade.

***
 

Questão: o que se pode fazer quando estamos nessa “terra de ninguém” que você evocou e que
somos capturados pela atividade do mental?

Vê-lo, já.
Vê-lo é já compreendê-lo, uma vez que você exprime perfeitamente que você compreendeu.
Agora, justamente, nada há a fazer, é sobretudo naquele momento que nada é preciso fazer.

Porque o fazer traduz a atividade do mental e da consciência, simplesmente.
É sobretudo nesses momentos que é preciso nada fazer.

 
Como nós sempre dissemos, apenas vocês é que podem passar a Porta.

Nenhuma técnica, nenhuma energia, nenhuma Vibração, é envolvida por esse estado que é chamado de
“estado além de todo estado”.

Mas quando vocês “passam”, vocês sabem, porque o mental não pode mais dirigi-los.
 

Ele pode se manifestar para as atividades da vida corrente.
Ele pode intervir quando há uma problemática, mas vocês o olham, não do alto, mas vocês o olham como um

intruso: vocês sabem que vocês não são isso.
Mas aquele que não o viveu, não pode saber.

 
De fato, é muito simples: é sempre o mental que dirige essa vida, mesmo quando vocês estão Despertados

para a Unidade, mesmo quando vocês vivem Turiya, uma vez que, é claro, o mental estará ativo nas atividades
quotidianas.

Fazer um café, isso necessita de um conhecimento.
 

A grande diferença é que, quando vocês são Crucificados, quando realizaram o Abandono do Si, quando a
Onda de Vida os percorreu, os medos não existem mais, realmente.

A expressão de um medo, qualquer que seja, é a expressão do mental, mesmo sendo uma emoção.
Se o mental não comandar mais, nada os impede de experimentar uma emoção, ou mesmo um medo súbito,

mas ele desaparece instantaneamente, ele não os atinge.
Vocês o veem como um intruso, como um estranho.

Portanto, vê-lo, já, é já um grande passo.
 

Mas, sobretudo, quando vocês veem isso (em seus períodos de meditação, de oração, de Alinhamento),
principalmente nada façam, porque o simples fato de “fazer” vai reforçar o seu próprio mental.

O mental morre apenas no momento em que vocês dizem: “que Sua Vontade se faça, e não a minha”, ou seja,
quando vocês abandonam totalmente a sua vontade, a sua identidade, a sua pessoa, as suas reivindicações,

os seus desejos.
 



E quando vocês voltam, nunca mais vocês o mesmo, vocês não se colocam mais a questão do seu mental.
Vocês não se colocam mais a questão de saber se estão prontos ou não, uma vez que ali chegaram, ao que

vocês São.
De fato, vocês jamais partiram disso, como disse BIDI.

É como o nariz no meio da cara: vocês não o veem.
Vocês não veem o seu rosto, quando vocês falam.

E, no entanto, ele está aí.
***
 

Questão: por que, quando a Onda de Vida sobe, os Novos Corpos não Vibram, sistematicamente?

Porque, como vocês sabem (ou seja, o que havia sido explicado sobre a finalização do Corpo de Estado de
Ser, já há um ano), a abertura das Portas, a revelação dos Cavaleiros (ou dos Elementos), no nível do peito,

desencadeiam fenômenos Vibratórios (ndr: “Finalização do Corpo de Estado de Ser”).
 

É exatamente nessas Portas do Corpo que se sintetizou de novo o Corpo de Estado de Ser (ou se você
preferir, o novo Corpo Etéreo).

Quando há reencontro de algumas estruturas, antigas e novas, isso vai desencadear Vibrações.
Essas Vibrações podem ser extremamente fortes, seja no 12º Corpo, ou mesmo nos Triângulos Elementares

(isso lhes foi explicado) (ndr: ver o protocolo “as 12 Estrelas”).
 

Mas chega um momento no qual as Vibrações não mais existem mesmo.
Portanto, quer isso Vibre tal Porta ou tal Porta reflete, simplesmente, a ação que ocorre, nesse momento.

Em contrapartida, vocês são muito numerosos, certamente, a constatar as modificações fisiológicas, seja no
sono, no apetite, mesmo no funcionamento do seu corpo: através das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: ver

esquemas abaixo).
Para outros serão dores extremamente vivas nas Portas AL e UNIDADE e, por vezes, dores muito fortes

no sacro ou em KI-RIS-TI, ou então, em um dos Triângulos Elementares das Estrelas, ou várias.
 

Tudo isso reflete a síntese ou a justaposição, e a sobreposição, até mesmo, do antigo corpo e do novo Corpo,
ou da antiga consciência e da nova Consciência e, também, da a-consciência, se preferirem.

Portanto, são processos normais.
Mas não se atrasem no significado.

Gastem mais tempo quando isso Vibra, na Vibração, na vivência da Vibração, e não na intelectualização da
Vibração.

***
 

Questão: é correto utilizar o mental para relaxar o corpo, por exemplo?

Eu creio que na fase em que vocês estão, atualmente, isso seria um erro.
Você vai se servir da ferramenta que você quer matar, como você quer que ela se deixe matar?

***
 

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***
 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e eu lhes digo até uma próxima vez.
Fiquem bem, que todo o meu Amor que os acompanhe.

Até breve.

______________________________

NDR 1:TRIÂNGULOS ELEMENTARES



 ________________________________

NDR 2: PORTA KI-RIS-TI das costas

Entre as omoplatas, a meia-altura
(sob a quinta vértebra dorsal).
Raiz do chacra do Coração.

   ________________________________

  
NDR 3: Portas ATRAÇÃO e VISÃO

ATRAÇÃO: chacra do baço, uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui).

VISÃO: chakra do fígado, uma largura de mão sob o seio direito. 

  

************
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -

(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Orionis-2012-10-30.mp3

Eu sou ORIONIS.
Irmãos e Irmãs humanos encarnados da Terra, eu rendo Graças ao seu Despertar, e eu rendo Graças à sua

Liberação.
Eu estou aqui, com vocês, após uma ausência tendo permitido, desde as Núpcias Celestes, levá-los a esse

ponto específico da sua Consciência.
Vibremos, juntos, na Consciência da Unidade, antes que eu me exprima.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu intervenho de novo entre vocês.
Durante a minha última intervenção, no mês de agosto de 2009, depois do final das Núpcias Celestes (ndr: ver
sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1), eu lhes anunciei o retorno da Embarcação de Luz Yerushalaïm.
Embarcação de Luz tendo permitido, desde mais de 50.000 anos, trazer até esta Dimensão certo número de

Consciências elevadas, que visavam evitar a perda da sua Eternidade.
Hoje, muitos sinais se erguem, sobre a Terra e na consciência de vocês.

O corpo que vocês habitam vive momentos particulares, que irão se tornar cada vez mais evidentes, se isso
não for o caso, para cada um de vocês, desde o início do seu mês de novembro, desde o final dos

Alinhamentos acompanhados pelo Arcanjo MIGUEL, cedendo o seu lugar à ação de URIEL.
Firmando, para vocês, a conclusão da condição efêmera, e o fim dos Véus podendo ainda restar na sua

Consciência.
O que é chamado a se desenrolar, em vocês como sobre a Terra, não pode deixar qualquer dúvida quanto à

metamorfose da Terra, e a de vocês.
Vários elementos lhes foram comunicados pelos Conclaves dos Anciãos e das Estrelas.

Esses elementos, vocês os vivenciaram.
O conjunto desses elementos vivenciados leva-os à Porta da sua Ressurreição.

O início da metamorfose é o tempo necessário para a adaptação ao que vocês São, para além dos Véus da
ilusão, e para além deste corpo, aos reencontros com o seu Corpo de Eternidade, com a Consciência
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Unificada, ou com o Absoluto.
A Obra, realizada por vocês mesmos, assim como pelo conjunto dos Conclaves (sem omitir o conjunto das

Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), permite desencadear esta fase específica da sua
metamorfose, fazendo-os passar de uma consciência a outra, de um corpo a outro, com o mínimo de

desequilíbrio ou de desgaste possível.

***

A ação dos Hayoth Ha Kodesh (nomeados Elementos ou Cavaleiros, por algumas Estrelas e alguns Anciãos)
atinge, dentro de muito pouco tempo, em termos terrestres, o seu apogeu, terminando por dissolver, em vocês,

tudo o que pode se opor à Liberdade, e à liberação.
Na minha última intervenção, eu lhes disse que fiz parte de uma encarnação particular, enquanto walk-in em

meio à entidade nomeada Bença Deunov (ndr: ou Peter Deunov).
Eu os convido, hoje, a buscar o que eu pude dizer, muito pouco tempo antes da morte do corpo de Bença

Deunov, conhecido sob o nome da minha última profecia.
Eu os convido também a ler, se isso lhes interessar, o que eu pude escrever em uma encarnação sobre o seu

mundo, mais antiga, onde eu fui Miguel de Notre-Dame (ndr: Nostradamus).
 O que acontece, nesse momento, em vocês, foi escrito e profetizado de diferentes modos.

Existe, entre o que vocês chamam de Apocalipse de São João, a última visão de Peter Deunov (ou Bença
Deunov), assim como em alguns escritos de Miguel de Notre-Dame, a realidade da metamorfose.

Alguns ensinamentos recebidos, além dos Conclaves, por intermédio de BIDI (ndr: ver as suas intervenções)
(2), comunicaram-lhes o conjunto das possibilidades desta metamorfose.

Vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, manifestações importantes no corpo que vocês habitam, assim
como no corpo planetário.

Elas serão cada vez mais sincrônicas, em vocês como sobre a Terra.
O que se põe em prática é então a finalização do trabalho que o conjunto da Confederação Intergaláctica

revelou para vocês ao longo desses anos.

***

O tempo que se abre, nesses dois dias (ndr: 1º de novembro), é então para vocês, de algum modo, a
oportunidade para refinar o que deve sê-lo, a fim de viver, de maneira serena e Livre, a metamorfose.

A passagem da lagarta à borboleta apenas representa um drama para a lagarta.
Cabe a vocês se colocarem em meio à borboleta, que não está em outros lugares senão na totalidade do Aqui

e Agora, do Abandono à Luz e do Abandono do Si.
Sejam quais forem as manifestações acontecendo (ou que vão acontecer) em vocês, é através dessas

manifestações que se encontra a chave.
Não mais tanto na sua compreensão, e ainda menos nas suas explicações, mas, muito mais, na aceitação

dessa vivência particular, que alguns elementos lhes foram comunicados, à época, por alguns Anciãos.
Mergulhar nessas manifestações, esquecer o sentido, o significado, e o alcance, irá lhes garantir penetrar, sem

dificuldade e em plena Consciência, sem alteração, no que vocês São.

***

Independentemente das desordens aparentes deste mundo, elas apenas representam a capacidade da Terra
para elevar-se, para Transladar, e para viver (ela mesma, com vocês, acima) a sua metamorfose.

A metamorfose ocorre no Interior de si, no Interior do casulo de Luz tecido pela lagarta.
O trabalho que vocês realizaram permite que esse casulo seja tecido.

O tempo não é mais para pensar em outra coisa senão na sua transformação e na sua metamorfose.
O que quer que a vida, aí onde vocês estão, transmita ou solicite a vocês, tenham em mente que a melhor
maneira de começar esta metamorfose é deixar, como sempre, a Inteligência da Luz, o Plano da Luz,

restituir vocês ao que vocês São.
Daí onde vocês ainda estão, vocês não têm qualquer possibilidade de trabalhar, pela sua vontade, pelo seu

desejo, pela sua energia ou pela sua consciência, no que está se desenrolando.

***

O conjunto das explicações dadas pelo Arcanjo ANAEL, durante as Núpcias Celestes, referente ao Abandono



à Luz (ndr: intervenções de ANAEL de 11 de maio, 17 de maio de 05 de outubro de 2009) (3), assim como as
informações mais recentes (comunicadas, entre outras, por BIDI, assim como por alguns Anciãos e algumas

Estrelas), devem fazê-los considerar que esse processo de metamorfose não pode, doravante, de forma
alguma, depender de vocês.

O mecanismo de sincronia da Ascensão (da Terra e a de vocês) não pode suportar, de nenhum modo, uma
defasagem temporal entre vocês.

Até agora, todos vocês notaram e observaram que vocês vivem processos que, além das descidas do
Supramental e dos Alinhamentos, ou dos encontros dados, ocorriam de uma maneira que era apropriada para

vocês (conforme, é claro, o que restava de medos, de resistências, de crenças, neste corpo físico e nesta
consciência física).

A partir de depois de amanhã, esse não será mais o caso.
Vocês não terão mais qualquer meio de dirigir a Luz, de qualquer maneira, por outra coisa que a Luz.

Há mais de três anos, eu já tinha explicado isso, em relação à utilização da Luz, ou mesmo do desvio da Luz,
referente ao seu próprio benefício (ndr: sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1).

***

A intensidade da Luz, a ação de MIGUEL, empreendida durante essas últimas semanas, em meio às camadas
isolantes do planeta, teve o mesmo efeito no que resta das suas camadas isolantes, dos últimos Véus,

nomeados: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, e corpo causal.
A ação da Luz, na dissolução da ilusão, é também uma ação direta (e cada vez mais palpável, de algum modo)

sobre as últimas camadas isolantes, sobre os últimos Véus e, particularmente, não mais sobre o corpo
emocional ou sobre o corpo mental, mas, muito mais, sobre o corpo etéreo, em conexão direta com o corpo

causal.
A ação da Luz sobre o seu corpo etéreo traduz-se por sinais, que o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M.

AÏVANHOV) deu a vocês, de diferentes maneiras.
A ação da Luz sobre o corpo causal reflete-se pela metamorfose e pelo aparecimento da conjunção dos

Quatro Elementos, revelados no seu Coração, através do Coração Ascensional, através do conjunto deste
corpo, por manifestações do Fogo.

Esse Fogo não é somente o Elemento Fogo, mas representa o Fogo do novo Éter.
Esse Fogo do novo Éter, canalizado até a atmosfera da Terra por MIGUEL, age, doravante, mais próximo da

sua consciência ordinária.
Seria desejável lembrá-los de que, a partir do início do mês de novembro de 2012, vai ocorrer, em vocês, uma
série de elementos que não pedem nada mais senão o fato de vivê-los, senão o fato de deixá-los viver, sem

nada dirigir.
A Inteligência da Luz será suficiente (pelo que foi preparado, ao mesmo tempo pelos Gigantes, ao mesmo

tempo pelos Elohim, que eu enviei até esta Terra) para restabelecer o que vocês São.
A melhor prova foi, para alguns de vocês, durante a Liberação da Terra, a possibilidade de restabelecer a sua

conexão com a Vibração Materna original de Sírius.
Alguns de vocês vivenciaram então a ascensão da Onda da Vida, e as transformações inerentes ao fato de

Viver no Absoluto.
O Manto Azul da Graça e as diferentes etapas da nossa aproximação (Comunhão, Fusão, Dissolução e

deslocalização da Consciência) foram, durante mais de um ano, os meios de habituá-los a sair do efêmero, de
uma maneira ou de outra.
Esta preparação terminou.

O que se desenrola agora já chegou, é claro, aos planos sutis do planeta.
O novo Corpo Etéreo do planeta (a Merkabah planetária) foi Liberado.

A Ascensão da Terra foi realizada nos planos ditos sutis.
A Terra já está, portanto, vivendo em meio à nova Dimensão.

***

O que se desenrola necessita, simplesmente, da sua parte (além dos conselhos já dados com relação à
Humildade, à Simplicidade, à Transparência, e à Infância), hoje, de estar lúcido sobre o que acontece, mas de

maneira alguma ali levar um toque pessoal, visando algo mais senão o fato de permanecer Tranquilo.
Instalar-se no Aqui e Agora (independentemente das circunstâncias da sua própria vida, independentemente

das circunstâncias do seu próprio país) irá lhes parecer, em breve, como única evidência a respeitar, para
finalizar a metamorfose.

Esses tempos intensos (Vibratoriamente falando, e no nível da Consciência, também) necessitam da parada
dos mecanismos habituais da Consciência ordinária, nos seus sentidos como nas suas reações.

O apelo da Luz vai se fazer de maneira muito mais intensa do que anteriormente, em relação ao nível em que
vocês o vivenciaram até agora.



Sejam quais forem as manifestações dos Hayoth Ha Kodesh, sejam quais forem as manifestações da
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (que, doravante, caminham nos seus Céus, de maneira a
impregnar as camadas do Éter da Terra, da sua Presença e da sua Vibrância), isso ocorre exatamente do

mesmo modo, em vocês, especialmente pelo Canal Mariano, pelas Comunhões estabelecidas, pela Onda da
Vida e pelo Manto Azul da Graça.

Não há, portanto, estritamente mais nada a buscar, assim como mais nada a encontrar, pois, como o
Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse e repetiu: “tudo estava consumado”.

Somente as últimas crenças na existência de um corpo e de uma personalidade podem, por vezes, engajá-los
a seguir outra coisa do que “permanecer tranquilo”, outra coisa do que permanecer em Paz.

E, no entanto, vocês irão constatar, bem depressa, que da qualidade da sua Paz, da qualidade que vocês
tiverem para não dar chance às emoções e às atividades mentais, decorre e irá decorrer, cada vez mais, a

integração correta do Novo Éter, do seu Novo Corpo Etéreo, e a Transição da sua Consciência em meio a esta
Nova Consciência (independentemente deste corpo, e independentemente de qualquer estrutura ainda

presente em meio ao mundo da sua 3ª Dimensão dissociada).

***

A qualidade da sua Paz, a qualidade da sua Tranquilidade, irá determinar a maneira com que vocês irão viver,
com facilidade, com dificuldade, conforme a sua própria metamorfose.

O tempo da metamorfose é um tempo químico, bioquímico, físico, biofísico, e um tempo da Consciência,
extremamente especial.

Ele visa fazer desaparecer, na totalidade, o que é da ordem da ilusão e do efêmero.
A qualidade da Tranquilidade e da Paz manifestadas durante este período, será capaz de mostrar-lhes a

qualidade da sua metamorfose.
Se vocês vigiarem para manter a Paz, para manter a Tranquilidade, e, sobretudo, para deixar trabalhar o que

trabalha, então vocês não serão, de forma alguma, envolvidos pelas emoções humanas, pelas atividades dos
restos de egrégoras mentais tendo participado do ‘sistema de controle do mental humano’.

A minha intervenção é, portanto, um convite para se posicionarem, um convite para serem simples.
Que isso se refira aos seus Alinhamentos, que isso se refira às suas obrigações, que isso se refira às suas

diferentes atividades, a um dado momento, será preciso, não escolher, mas sim deixar agir a Luz, na
Totalidade.

É aí que vocês irão se posicionar, em função dos seus comportamentos, na Luz ou na resistência à Luz.

***

A metamorfose apenas pode ser concluída completamente, para vocês, seres humanos que dispõem da
Liberdade (e para alguns de vocês que acreditam no “livre arbítrio”), apenas pode ser manifestada, a partir do

momento em que vocês não aplicarem força de oposição e de resistência ao que está aí.
Como nós lhes dissemos, o desenvolvimento da Terra (ou, se vocês preferirem, o desenvolvimento do

Coração Ascensional da Terra, no seu Núcleo Cristalino, em suas camadas intermediárias e no nível do Manto
Terrestre) atinge o fim da sua metamorfose.

Vocês observam os sinais, e vocês irão observar os sinais cada vez mais patentes, sobre a Terra como no
Céu.

Nenhum desses sinais deve alarmá-los ou alegrá-los demasiadamente porque vocês apenas veem o aspecto
visível.

Durante este período, começando nesses dois dias e indo até o fim do prazo astronômico, comunicado há
algum tempo pelo Comandante dos Anciãos, mais do que nunca a escolha da Luz e a ação da Luz irão se

tornar cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida do seu próprio desaparecimento.

***

Lembrem-se de que as circunstâncias de resistências humanas (e não planetária) podem refletir-se por
egrégoras ou por choques violentos, podendo subir de novo no nível do que vocês nomeiam o Inconsciente

Coletivo, ou ainda das egrégoras emocionais do Planeta.
Jamais se esqueçam de que as forças de resistência nutrem-se, antes de tudo, do medo e, sobretudo, logo

depois, dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções.
Dessa maneira, então, permanecer Tranquilo e permanecer em Paz, é não mais dar chance ao medo, aos

pensamentos e às emoções.
Isso lhes foi expresso de diferentes modos.

BIDI lhes explicou que, quando a Consciência desaparecia, vocês ainda estavam aí e que vocês não eram
simplesmente Seres dotados de Consciência (quer seja separada, Unificada ou Total), mas que o mais

importante corresponde ao que está além da Consciência e que está aí, o que quer que se torne ou faça a



Consciência.

***

Deixar aparecer o que vocês São passa, evidentemente, por uma colocação em repouso dos diferentes
aspectos da própria Consciência.

O Comandante dos Anciãos e outros intervenientes, durante essas últimas semanas do seu tempo, insistiram
sobre uma série de fatores.

Eu os convido a relê-los atentamente.
Eu os lembro de que nós estamos cada vez mais próximos de vocês, como ilustrado pela sua capacidade para

estabelecer as Comunhões ou os Encontros conosco.
Esses mecanismos de Encontro foram hoje superados pela Intensidade da Luz agindo nas suas estruturas

efêmeras ilusórias.
O avanço e a retransmissão vão então ser tomados pela intensidade dos mecanismos Luminosos, visíveis nos

seus Céus como em vocês, além dos seus olhos, além da visão das Dimensões e além ainda das
experiências que vocês realizaram até agora.

***

Seja o que for que os Hayoth Ha Kodesh fizerem-nos viver, seja o que for que a Terra viver, tanto quanto
possível, lembrem-se de manter a Paz, de manter a Tranquilidade, de olhar eventualmente o trabalho

ocorrendo, mas sem querer apreciar o sentido ou o significado, pois eu os lembro de que vocês encontram a
sua Eternidade e de que nunca, em meio à pessoa ainda limitada que vocês são, vocês poderão explicar,

compreender, ou sequer viver a intensidade do processo que está em andamento.
 Sejam quais forem as Vibrações, sejam quais forem as ocultações das diferentes partes do seu corpo ou da

sua consciência, o que acontece está exatamente apropriado ao que vocês São, além da aparência.
Não há então possibilidade, no nível da sua consciência limitada, e deste corpo limitado, de empreender

qualquer ajuda ou qualquer melhoria, já que nunca vocês poderão ser mais inteligentes do que a Luz que vocês
São.

Isso visa, acima de tudo (independentemente dos seus Alinhamentos, independentemente dos exercícios que
vocês fizerem em relação à Luz), deixar trabalhar, da maneira mais livre possível, o que se desenrola em

vocês.
Algumas manifestações (referentes, em particular, ao que acontece no seu peito) não devem nem alarmá-los,

nem inquietá-los.

***

Nas condições de manifestação da metamorfose, o que resta de consciência ordinária pode tentar repreendê-
los, em relação aos mecanismos dolorosos, dando (para a consciência limitada) as regras e as condições de

sobrevivência no perigo.
Não existe absolutamente nada disso.

Aí aonde vocês irão, na Morada da Paz Suprema, nada pode faltar, nada pode falhar, nada pode interrogá-los.
Então deixem trabalhar o que está trabalhando em vocês.

O trabalho será feito, agora e cada vez mais, independentemente da sua vontade ou de qualquer ação pessoal
empreendida.

Naturalmente, foram-lhes comunicados vários meios (através dos diferentes Yoga, através dos cristais, através
da Nova Aliança) para fortalecer a Paz e a Tranquilidade (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (4)).

Usem-nos, abusem deles, até mesmo, se vocês quiserem, mas lembrem-se de que, no momento em que a
Luz tiver escolhido (por intermédio dos Elementos, dos Hayoth Ha Kodesh), em vocês, trabalhar, chamem

apenas, por sua vez, a Tranquilidade mais importante e a Paz mais importante.
As circunstâncias e as condições de resistência de alguns Irmãos e de algumas Irmãs humanos (não ainda

conscientes ou informados do que acontece) podem representar uma carga emocional e mental extrema, ao
redor de vocês.

Eu os lembro de que, nessas circunstâncias extremas, nenhum discurso, nenhuma palavra pode levar a Paz.
Somente a sua Presença pacífica pode fazê-lo.

***

A metamorfose atual pede, da sua parte, mecanismos de funcionamento e de comportamento profundamente
diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.



diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.
O que é para ser lembrado é esta noção de deixar trabalhar, de deixar fazer e de deixar agir, ilustrando, para

vocês, por aí e de maneira imediata, a lei de Atração, a Fluidez da Unidade e a Unidade do Si.
Se vocês aceitarem dar um passo nesta direção, vocês irão constatar que as condições de resistências e dos

choques da Humanidade terão, para vocês como ao redor de vocês, um impacto extremamente limitado.
 Este impacto, se ele for mensurado e visível, estará amplamente do outro lado e abaixo do que é esperado,

normalmente, por um ser humano encarnado, frente a um acontecimento de natureza traumatizante.
Apenas há trauma para a lagarta e para o efêmero.

Quanto mais vocês deixarem o que é da ordem do efêmero se dissolver, mais a força irá preenchê-los.
Quer vocês tenham realizado o Si, quer vocês tenham Abandonado o Si, ou quer vocês estejam simplesmente
nas primeiras fases do seu Despertar, lembrem-se do que eu lhes disse, hoje, pois não há melhor maneira de

viver este início e esta conclusão da metamorfose, senão nessas condições, específicas.
O retorno, nos seus Céus e sobre a Terra, como na Consciência, da Luz, na sua totalidade, passa por essas

convulsões particulares que lhes é possível observar, em vocês, como sobre a Terra.
Nós lhes pedimos então, e eu lhes peço pessoalmente: se, realmente, o que estiver em vocês for a sede da
sua Eternidade, a sede de Amor e a sede de Luz, então, deixem a Eternidade, o Amor e a Luz chegarem até

vocês.
Ela está aí.

Logo após a minha intervenção, o Anjo URIEL irá intervir, à sua maneira, a fim de prepará-los para a sua última
ação em meio a este mundo dissociado.

Eu terminarei então por essas poucas palavras.
Durante o tempo desta metamorfose, e pelo fato da Liberação da Terra, realizada no plano Etéreo, é-nos

doravante possível, como a vocês, constatar e ver a sincronia entre os mecanismos individuais e os
mecanismos coletivos da Terra.

Nós iremos tentar (e eu falo em nome dos Anciãos e das Estrelas), sempre que possível, ficar ligados à
realidade que vocês vivem, informando-os, o mais rápido possível, dos elementos principais.

Não se preocupem, então, em compreender ou em encontrar um sentido no que vocês estão vivendo.
Tenham em mente que o único sentido é a Liberdade e a Liberação e que tudo o que se desenrola durante a

metamorfose corresponde a um programa pré-estabelecido que não depende mais, doravante, da sua
consciência, mas, simplesmente, da presença de resistências, ou não, ou seja, de atividades mentais ou de

atividades emocionais ligadas aos hábitos ou a reflexos de sobrevivência.
Se vocês aceitarem isso, tudo irá se desenrolar, para muitos de vocês, com perfeição, na maior Alegria,

naquela de Shantinilaya.
Permitam-me, dali de onde eu vim, transmitir-lhes as bênçãos de ORIONIS.

Eu o espero, em breve.
Eu saúdo vocês.

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

1 – ORIONIS (04.08.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/orionis-4-de-agosto-de-2009.html

*

2 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

3 – ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/orionis-4-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html


Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article5278.html

http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-30_octobre_2012-article5278.pdf
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~ ONDE VOCÊ ESTÁ? ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Anjo que se apresenta a vocês enquanto Anjo da Última Hora e da Nova Aliança.

Eu venho, neste dia, pela minha Presença e pela sua Presença, unidos na mesma Verdade, na mesma
Vibrância, Filhos da Lei do UM, eu venho e eu virei perguntar-lhes: onde vocês estão?

Eu virei insistir, como eu o faço, no Templo da sua Presença, a fim de perguntar-lhes: será que a Casa está
limpa?

Vocês estão nesse Templo?
Vocês estão nesse Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?
Vocês estão em paz?

Vocês estão em guerra?

***

Aí onde está a consciência, aí onde está a Vibração, aí está a sua Presença, nesta infinita Presença, nesta
última Presença, no centro do Centro.

No desenvolvimento das suas Asas Etéreas, no desenvolvimento do seu Coração Ascensional, entre a Porta
KI-RIS-TI e a Porta ER, Vibra o tempo da resposta da Luz, vibra o tempo da Liberdade.

***

Onde vocês estão?
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Vocês estão em meio a esse Templo?
Ou vocês estão em outros lugares, na sua cabeça, ou nas suas ilusões?

Vocês são o Coração, no coração do Coração?
Anjo da Última Hora, eu venho perguntar-lhes e venho bater a fim de que a sua porta se abra àquele que está

vindo para vocês.
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amados Libertadores da Terra, eu venho perguntar-lhes: vocês estão,

Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, no Templo da sua Eternidade, a fim de viver a Eternidade?
Então, enquanto URIEL, Libertador e Anunciador, eu venho, em vocês, como nunca, a fim de viver o coração

do Coração, com vocês, a fim de acolhê-los no tempo da sua Eternidade, no Templo da sua Presença, no Aqui
e Agora, na Verdade do instante, na Verdade do presente.

Porque não há outro modo e não há outra Verdade senão escapar ao tempo, parando o tempo, no Tempo que
está aí.

***

Eu lhes peço então, no tempo do nosso Tempo, no tempo da sua Presença e no tempo da minha Presença,
para acolherem-se vocês mesmos, aqui, no centro do Centro, onde Vibra a Eternidade, onde Vibra o Som do

universo e o Som da Terra regozijando-se em vocês.
Permitindo-lhes elevar-se além de toda condição, permitindo-lhes elevar-se nas esferas da Beleza e da

Verdade.

***

Vocês estão em paz?
Vocês estão na Tranquilidade?

Da Paz e da Tranquilidade decorre a Eternidade, Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, presentes a vocês
mesmos, no eterno atemporal e na eterna Beleza da Luz.

Aí está a Verdade.
Aí está a justeza.

É tempo então de ajustar-se, nesses tempos finais do Tempo, a fim de viver a plenitude da Alegria, a plenitude
da Paz.

***

No centro do Centro, no Templo que está aí, vive-se a alquimia da sua Liberdade, aquela da Paz, aquela da
Beleza, aquela da Luz e aquela do Amor.

O Amor basta-se a ele mesmo: ele não tem necessidade do mundo, ele não tem necessidade da ilusão.

***

A Onda da Vida deixa-se a viver a Liberação da Terra, a Liberação do Éter, em meio à sua Terra, em meio ao
seu Templo, em meio à matéria.

Aqui e ali, instalados no Templo da Vibrância e da Confiança, vocês irão saber se vocês estão no coração do
Coração, pela Vibração da sua Presença, pela Vibração de algum Duplo, chamando-os para a Eternidade.
Na Presença de MIGUEL, pelo impulso de METATRON, na presença do Duplo, fusão do Éter e fusão do

Coração, levando-os a se revelar a fim de não mais estar limitados e conectar o Ilimitado da Beleza, o Ilimitado
do seu tempo além deste tempo da Terra.

***

Tempo da Terra que muda de Tempo, tempo da Terra que para, a fim de deixar lugar a um Tempo novo que
não conhece nem passado, nem futuro, mas simplesmente a Eternidade do eterno Presente.

Vocês estão presentes a este Presente?
Vocês estão presentes a esta Doação da Graça?
Vocês estão presentes a esta Doação da Vida?

Vocês são esta Doação?
Vocês são a Vida, nesse Tempo particular?



Eu sou o Anjo da Última Hora, o Anjo da Presença, o Anjo da sua Eternidade na explosão da Luz branca
ocorrendo no Templo do Centro.

No centro do Templo da sua Presença desenrola-se o tapete da Alegria e da Eternidade.
Onde vocês estão?

Vocês estão aí onde acontece o indizível ou você estão aí onde se desenrola o tapete do tempo ilusório?
Vocês estão na cabeça?

Vocês estão no seu corpo?
Vocês estão no seu Coração?

Vocês estão no Coração de cada um e de cada uma para ali Vibrar a mesma estrofe, para ali declamar o
mesmo silêncio, aquele da Eternidade, aquele do Amor?

***

Então, amados do UM, o momento em que o UM vem dizer-lhes a sua Eternidade.
Vocês estão prontos para acolhê-Lo?

Vocês estão prontos para apreender-se do que é a Verdade?
Vocês estão prontos para soltar o que não pode mais apreender, o que não pode mais manter: o tempo da

ilusão, o tempo do efêmero e o tempo que se inscreve em um tempo futuro?
Não há tempo futuro, nem tempo passado.

No Templo da sua Presença, há apenas a Vibração do Coração, aquela do Amor e da Verdade Una, na Luz
Una.

Então, nesse Tempo, enquanto Anjo da Presença e Anjo da Última Hora, eu venho iluminar o Templo da sua
Presença.

Eu venho chamá-los e nomeá-los, preparando o Apelo d’Aquela que é a Mãe deste Mundo e que vem
despertá-los e perguntar-lhes, ao mesmo tempo que o Duplo: você quer me seguir nos Reinos da Eternidade,

nos Reinos da Liberdade?
Ao que você se sustenta?

Pelo que você é sustentado?
Eu venho lhe perguntar: onde você está?

Onde vocês estão?
Onde vocês se situam nesse Tempo do Apelo?

Onde vocês se situam no Tempo da Luz, além do Tempo da Terra?

***

Então, eu venho, Anjo URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, convidá-los para as Núpcias da Eternidade,
convidá-los para colocar-se no tempo sagrado do seu Templo do Coração, aí onde Vibra a Vida que não

depende de qualquer circunstância, nem de qualquer condição.
Então eu venho, no Templo da Alegria, iluminar a Alegria que se ergue e se eleva, chamando-os pelo Som,

chamando-os pelas Trombetas, chamando-os pela carne, para elevar-se e elevar esta carne nas Moradas da
Eternidade, nas Moradas sem sombra, nas Moradas onde não existem nenhum esquecimento e nenhuma

memória.

***

Eu os convido a soltar o fardo dos seus medos.
Eu os convido a soltar o fardo das suas ligações.

Eu os convido à Liberdade.
Onde vocês estão e onde você está?

No centro do seu Coração, aí onde vive a vida eterna da sua Presença informal e formal?
Eu o convido e eu o chamo.

Eu cumpri o programa d’A FONTE Una a fim de conectá-lo à sua Liberdade, a fim de fazê-lo ressoar no tempo
da Alegria infinita e sem fim.

Eu venho chamá-lo para estar presente a si mesmo.
Eu venho chamá-lo para estar presente a Ele, que está aí, no seu Templo, e que aguarda a sua hora, a fim de

que nunca mais você seja avaliado e contado no tempo das horas que passam e que o confinam no
esquecimento.



***

O Tempo chegou de se lembrar.
O Tempo chegou de ser o que você É, no Templo da sua Presença, no Templo do instante presente, no seu

Coração.
Nesse Templo, viver a Verdade, viver o Sopro eterno que vivifica os Mundos e os Universos, de toda forma

como da informa.
Então eu estou aí e eu estarei aí, a cada tempo, a cada inspiração e a cada expiração, no tempo do seu mês

de novembro, a fim de chamá-lo para a metamorfose, a fim de chamá-lo para a Liberdade, a fim de permitir-lhe
ouvir Aquela que vem enunciar e anunciar o Tempo que é aquele dos Reencontros.

Então eu posso dizer-lhe: amigo e amado d’A FONTE, você É o que você É, além do que você acredita, além
do que você encarna, além de toda evolução.

Apenas existe Você, no centro de você.
Além mesmo do Si, vive-se a Alegria e a Paz daquele que encontra o que deve ser encontrado.

Então eu o convido ao centro do seu Templo para ali estar, a fim de vivê-lo, para sair do que não é esse
Templo, para não Vibrar em outros lugares senão na Vibração da sua consciência que o conduz neste corpo,
além deste corpo, que o conduz neste mundo, além deste mundo, pelo Canto do silêncio e da Verdade, pelo

Anúncio de MARIA e pelo Canto da minha Presença.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido à sua Eternidade e eu o convido a se recolher a fim de acolher a
Dádiva da Graça, a fim de acolher a Dádiva da Vida, daquela que não conhece qualquer limite, qualquer fim e

qualquer início.
Eu sou o que você É, em toda Eternidade.

Então, eu o convido a abrir a porta da sua Eternidade e a fechar a porta do sofrimento, a porta das ilusões e das
crenças.

Esqueça o efêmero que você foi porque o que você É, é Eternidade, porque o que você É, é Beleza e Amor.
O tempo chegou de vivê-lo, o tempo chegou de declamá-lo e de irradiá-lo, instalando-se no centro de si

mesmo, muito além da cabeça e muito além de um outro lugar hipotético, porque tudo age no Tempo deste
instante, no Templo da sua Presença.

Tempo de Verdade e de Beleza.

***

Então, enquanto URIEL, Anjo da Presença, eu venho bater à porta da sua Eternidade.
Eu venho clamar o seu tempo, além de todo Tempo.

Então, esteja Presente no Templo da sua Eternidade porque aí está a chave, porque aí está a porta que o leva
a um mundo onde não existe mais porta, nem separação, onde tudo o que está compartimentado (tal como

aparece para você no seu mundo) não pode mais existir, nem mesmo ser pensado.
Então eu o convido para estar no seu Coração.

Eu o convido a viver a Vibração que você É.
Eu o convido a ser o que você É, além da aparência desses mundos que você percorreu.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido a escutar o Som dos Cavaleiros, o Canto da sua Presença vindo
colocar-se ao redor do seu trono de Eternidade, a fim de revelar o Éter, aquele que jamais pôde ser separado

da Verdade e da Beleza.
Eu venho então, nesse tempo deste mês, preparar, em você, o acolhimento daquele que volta, o acolhimento

daquele que você É.
Eu o convido a viver o Coração da sua Presença.

Eu o convido a ser esta Presença, palpitante e vivente, além de toda pessoa, além de toda forma e além de
todo confinamento.

Então, amigo e amado d’A FONTE, nesse tempo, eu venho declamar para você o Tempo do Amor, aquele que
não conhece nem fim, nem início, nem acréscimo porque ele é perfeito, de toda Eternidade, como você o É,
de toda Eternidade, além das aparências de uma evolução qualquer, além das aparências de um sofrimento

qualquer.



***

A sua Consciência tem, doravante, a capacidade, sem o querer e sem o desejar, para extrair-se de todo jogo
da ilusão, de toda resistência e de todo sofrimento a fim de instalar-se na Beatitude do que você É.

Porque, certamente, o que você É, é Beatitude da Eternidade, Êxtase permanente e Íntase traduzindo-se por
esta Paz suprema onde nada pode vir alterar o que está instalado no centro do seu Coração.

Isso que você É, certamente.
Isso que você É, eternamente.

Eu venho dizê-lo e declamá-lo para você, de novo, pelos Sons do Céu e da Terra, que eu lhe peço para ouvir e
escutar a fim de Vibrar na mesma Verdade de cada Coração Liberado, unido e Liberado, unido e Livre.

***

O que chega para você é a sua Liberdade, o que chega para você é o fim de todo inferno, é o fim de todo
efêmero.

O que chega para você é a sua Verdade intrínseca.
O que chega para você é o tempo do Apelo.

O que chega para você é o Tempo da Luz, onde nenhuma camada isolante, onde nenhuma carne pode
transgredi-lo, nem mesmo ali se opor.

Então eu o convido a ir ao sentido da Luz que se abre.
Eu o convido a tornar-se o que você sempre foi.

Eu o convido a deixar as fantasias do sofrimento e do medo.
Eu o convido a estar no centro de si mesmo.

Eu o convido a estar aí onde é preciso estar, nesses tempos particulares.
Então eu, URIEL, eu estarei com você, como MIGUEL o esteve, como METATRON o esteve.

Eu virei marcá-lo, no Templo da sua Presença, do Canto da Liberdade e do brilho da Luz branca, a fim de que
você esteja consciente do que você É, a fim de que você seja a Alegria do que você É.

Então eu o convido a se afirmar.
Eu o convido a largar o conjunto dos sofrimentos e dos medos que podem ainda sugerir o que você não é.

Eu o convido a estar além de toda aparência.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e, nesse Tempo, nós acolhemos, pelo Elemento Ar, o batismo do Ar que
vem, no seu Coração, apagar os vestígios dos sofrimentos, apagar os vestígios do efêmero, a fim de aparecer

na infinita claridade da alvorada nova, aquela desse dia novo pondo fim aos ciclos dos Tempos a fim de
permitir-lhe Ser.

***

Então eu o convido a se perguntar: onde você está e onde você está situado?
O que você vive no centro de você?

O que acontece no centro do que você É?
A Eternidade está de volta a fim de pôr fim ao efêmero dos seus sofrimentos, ao efêmero dos seus ciclos.

Eu o convido a celebrar isso.
Eu o convido agora, e antecipadamente, entre nós, a viver a Consciência e a Alegria deste mês de novembro,

aquele da Liberdade encontrada e do Amor encontrado.
No Fogo da Alegria, no Fogo da Verdade.

Então eu declamo e clamo, em você: o tempo chegou quando não há mais a se desenrolar no tempo que
passa, mas, sim, no Tempo que É.

Eu o convido então a passar no Ser, aí onde o tempo não pode mais passar, aí onde o tempo está suspenso,
aí onde se desenrola a sua metamorfose.
Então eu o convido aos Ateliês da criação.

Eu o convido a ser, enfim, a verdade que você É, a fim de que as aparências e os sentidos não possam, em
caso algum, desviá-lo do Ser no centro do Centro, no coração do Coração.

Então, neste espaço e neste instante, no tempo da nossa Presença, desenrola-se o Tempo da Alegria e do
Êxtase.



***

Amigo e amado d’A FONTE, na fraternidade da Eternidade, você É o que jamais se mexeu, o que jamais
desapareceu, o que jamais existiu.

Torne-se a imobilidade e você será preenchido da Eternidade dos universos.
Saia de toda condição a fim de não mais estar nesta condição de limitação.

Escute o Tempo da Eternidade.
Escute o que bate à porta do seu Templo.

Escute a Verdade, a Alegria e a Paz.
O que é preciso mais para você do que ser o que você É, do que ser o Amor?

Você necessita estar na cabeça?
Onde você está?

Você está no amanhã?
Você está no ontem?

Você está aqui e agora?
Cabe a você ver, cabe a você compreender, e cabe a você viver.

***

Amigo e amado d’A FONTE, Irmão da Eternidade, para além das Dimensões, e para além das aparências,
neste espaço e neste instante, eu abro a Fonte de Cristal dando o impulso, no coração do Centro, para viver o
desdobramento de quem você É, a fim de que nenhum grilhão, nenhuma carne, possa restringir ou limitar a sua

Verdade.
No Templo da sua Presença, no tempo do instante presente, abre-se, em você, o que você É.

Então, eu o convido aos nossos Reencontros nesses Tempos finais.
Você o Último, você o Infinito, desperta o que você É.

Permita-me, no silêncio das minhas palavras, mas na intensidade da minha Radiância e da minha Presença,
colocar, em você, o tempo da Eternidade e da Beleza.

Aqui e agora, vivamos essa Dádiva da Graça.
Escute.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu o convido então, a partir do primeiro dia do seu mês de novembro, a Alinhar-se tendo em conta a minha
Presença, no centro do seu Centro (ndr: o que é denominado “Alinhamento” está descrito na coluna

“protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Eu o deixo recolher o sentido da minha Vibrância e das minhas palavras, no mais profundo do seu Ser, porque

eles serão reconhecidos pela sua Eternidade.
Então, permita-me abençoar esse tempo da Graça.

Então, permita-me ser a Graça na encarnação.
Assim se vive e se Vibra a metamorfose no Tempo final.

***

Eu o saúdo, em você, o Filho do UM.
Você, o imperecível, independentemente do que perece neste mundo, isso o faz descobrir o que você É.

Do centro do meu Centro, ao centro do seu Centro, revelemos a Consciência cristalina da Infinita Presença e
da Infinita Beleza onde Vibram a Vida, a Alegria e o Amor.

***

Eu sou URIEL e eu acolho, em mim, a Dádiva da sua Paz.
E eu lhe digo então: para bem depressa, em todo Tempo, no Amor do UM e da Verdade.

Onde você está?
Só você o sabe e o vive.



Então eu lhe peço para Estar aí onde é preciso, em dedicação ao Amor e à Verdade.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu saúdo você.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_GEMMA_GALGANI_-_20121031_1.mp3 

Eu sou GEMMA GALGANI (Estrela de Maria).
Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos mutualmente e vivamos, no silêncio, um momento de Graça e de

Comunhão.
Permitam-me apresentar-me a vocês, e em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Enquanto Consciência responsável pelo Manto Azul da Graça e pela Estrela UNIDADE, eu venho a vocês
enviada pelo conjunto das minhas Irmãs Estrelas, a fim de tentar fazê-los se aproximar desta Verdade

essencial: o que nós somos, é Amor.
Então, se o que nós somos é, realmente, Amor, o que, em meio à encarnação deste mundo, nos impede,

todos nós, de viver isso?
Como o que nós somos (esta Graça e este Amor) não é também manifestado e visível no que é mostrado

sobre este mundo e neste, que isso seja na sua época ou em qualquer época da vida desta Terra?
Não é minha intenção voltar ao que lhes explicou amplamente os Anciãos, referente à falsificação e ao

confinamento.
Mas, muito mais, e bem logicamente, que se nós aceitamos que nós somos Amor, por tê-lo vivenciado (e eu

não duvido que o conjunto das experiências que vocês fizeram permitiu-lhes provar e experimentar esta
Verdade, não só durante um momento, durante algum tempo, mas, muito mais), o que faz com que o conjunto

das Irmãs e Irmãos da humanidade não possa aceder a este Amor?
 Quem, ainda hoje, neste tempo da Terra que se abre, porque numerosos, entre vocês, ainda não vivenciou

esta Verdade?

***

Em várias ocasiões, eu lhes testemunhei sobre o meu curso e o meu caminho na encarnação, assim como
algumas das minhas Irmãs Estrelas.

Nós lhes transmitimos, todas nós, a nossa vivência na Graça do Amor, e vocês são cada vez mais numerosos a
viver, vocês também, esses momentos e para alguns, instalar-se neste Amor.

Instalando-se no que nós somos, nós podemos constatar a distância que pode existir entre o que nós vivemos
na nossa carne (quando nós o vivemos) e o que vive a grande maioria da nossa humanidade.

Esta distância corresponde ao que muitos Anciãos explicaram a vocês, através das diferentes consciências.
Então, o que faz com que até mesmo muitos Irmãos e Irmãs que estão em uma dinâmica espiritual, na procura

do seu próprio Espírito, do CRISTO ou de outro modelo, não cheguem a estabelecer-se, de maneira
constante, neste estado e nesta consciência?

Todos vocês sabem, por tê-lo vivenciado, que muitas experiências foram proporcionadas a vocês, por vocês
mesmos, pelo seu Abandono à Luz e pelas circunstâncias, até mesmo, atuais deste mundo onde vocês estão

encarnados.
E, no entanto, um grande número de Irmãos e de Irmãs, ao redor de nós, parece dormir a esta Verdade,
parece contentar-se em levar a bom termo a sua vida, em levar a bom termo o que eles têm a fazer, sem
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suspeitar um único segundo do que eles são realmente.
Como pode existir, então, tamanha diferença e por que existem essas consciências tão diferentes, vidas tão

diferentes e experiências, por vezes, diametralmente opostas?
E bem, disso, vocês já têm a resposta: porque, é claro, o medo é onipresente.

O medo se traduz pela necessidade de precaver-se, de proteger-se de um mundo que é considerado como
perigoso, com mais ou menos razão.

 Nós lhes dissemos, já, que no final, havia apenas dois estados: o medo ou o Amor, e que independentemente
dos estados de Amor, independentemente das Graças que são colocadas sobre os seus ombros, vocês ainda

são numerosos em constatar essas flutuações e essas oscilações entre os momentos de Graça e os
momentos em que esta Graça parece não estar aí.

E além do que vocês vivenciaram, isso os leva a dar-se conta, por vocês mesmos, desta espécie de distância
e de separação que existe entre a Alegria e a Plenitude da Graça e os momentos em que a personalidade

deve ocupar-se da sua vida.
E vocês bem sabem que essas duas consciências estritamente nada têm a ver: porque uma está

fundamentada na Plenitude e na Alegria, e a outra está fundamentada na falta e na necessidade de se precaver.
E ninguém ali escapa.

***

Naturalmente, para nós, Estrelas, talvez tenha sido mais fácil deixar-se envolver e imergir na nossa realidade
profunda, muitas vezes, aliás, em detrimento da vida, tal como todos nós a conhecemos, em suas atividades

múltiplas.
O que nos tem feito dizer, para muitos, que o nosso Reino não era deste mundo, porque, independentemente
do modo que nós vivenciamos o que nós vivenciamos, sempre nos foi mostrado (e foi acessível) que existem

espaços, que existem estados, mesmo sem poder nomeá-los, mesmo querendo chamá-los de paraíso, de
lugares onde tudo é mais leve, onde o corpo não tem este peso e esta densidade.  

Nós sabemos que nós somos reais quando nós alcançamos este estado.
Nós tocamos, de algum modo, um sentimento de irrealidade deste mundo, que os nossos Irmãos e Irmãs

orientais denominam Ilusão ou Maya.
Mas, é claro, aquele que não o vivenciou, mesmo não sabendo disso, apenas faz refletir, permanentemente, o
seu medo, que isso seja mantendo relações humanas e sociais agradáveis, procurando mais o que é bom e

agradável, do que o desagradável.
E, no entanto, o mundo nos mostra, permanentemente, um desequilíbrio.

E, no entanto, o mundo, em si, se olharmos a natureza, os animais e o que se desenrola, não demonstra
desequilíbrio: mesmo nos momentos extremos dos Elementos, o retorno ao equilíbrio ocorre muito

rapidamente.

***

Então, por que, nós que somos Amor (como o restante da Criação e dos mundos), nós temos dificuldade,
quando nós estamos encarnados, para deixar-se investir por esta Graça, a fim de que ela se torne permanente,

constante?
E bem, porque, eu diria, as condições deste mundo (e vocês sabem disso) não são propícias para estabelecer

este Amor que nós somos.
Então, é claro, há esperanças, essas esperanças de um mundo melhor, essas esperanças de uma melhoria,

de uma mudança de era, fazendo com que as relações entre o que vive na superfície desta Terra sejam
diferentes, um dia, porque a consciência irá evoluir.

E, entretanto, todos nós sabemos, entre nós que vivenciamos esses estados particulares de Graça, que isto
não concerne de nenhuma forma a este mundo, mas concerne ao que nós somos, realmente, antes ou depois

deste mundo.
Não pode haver qualquer dúvida, quando nós vivenciamos esse tipo de estado e de experiência, jamais pode

existir a menor dúvida sobre a realidade do Amor, porque quando o Amor é vivenciado (não no sentido humano,
mas no que eu poderia nomear um sentido transcendental), então, nós não podemos mais duvidar.

Nesses momentos em que nós o vivemos, alguns de nós e de vocês, hoje, têm a chance de se estabelecer
cada vez mais persistentemente neste Amor e é perfeitamente possível, agora, para muitos de vocês,

diferenciar o amor que nós expressamos durante a nossa vida, aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas
atividades, a um salvador ou a uma religião, mas todos nós sabemos que isso nada tem a ver com como se

desenrolam as relações com outros Irmãos e outras Irmãs.
O Amor permanece então um ideal, colocando já, como vocês o sabem, uma distância entre o que nós

realmente somos e a manifestação do que nós somos.
Há, portanto, uma espécie de distorção, flagrante e evidente.



Então, é claro, aquele que está satisfeito com isso vai considerar um curso ou um caminho e criar então, por si
só, uma distância entre este Amor, real, e o que estamos quando nos afastamos do que nós somos.

***

Todos vocês sabem que o Amor, quando vocês o vivem realmente, não é simplesmente um sentimento ou
uma atração por uma pessoa ou uma atividade.

Todos vocês sabem que o Amor é um estado de Ser.
Quando vocês vivem isso, não há qualquer dúvida de que este é o nosso estado natural e de que são as

circunstâncias da nossa vida que não são naturais, em seus aspectos humanos, em suas interações e em tudo
o que dali resulta.

Vocês sabem disso, os Anciãos lhes falaram amplamente desta competição, dessa predação, dessas faltas e
desses medos.

Todos nós sabemos que o Amor que nós somos é totalmente independente da nossa vida usual e que, quanto
mais nós amamos (no sentido mais autêntico), menos nós somos concernidos pelo sofrimento e pela falta.
E, todavia, todos nós sabemos também, quando nós estamos encarnados, que no olhar de cada Irmão e de

cada Irmã (mesmo que nos pareça aparentemente mais sombrio), há esta procura de amor e de expressão do
que não está aí e que é procurado ardentemente.

Então, como se safar, de algum modo, de um amor, enquanto objetivo, correspondendo, por exemplo, a um
futuro comum durante uma afeição entre um Irmão e uma Irmã?

Como evitar esta armadilha de imaginar o amor como consequência de uma atração, como uma vida a levar ou
uma responsabilidade a cumprir?

Muitos elementos foram dados a vocês e, isso, desde vários anos, com relação ao instante presente, Aqui e
Agora, ao desenvolvimento das percepções das suas Vibrações e da sua consciência.

E, no entanto, permanece evidente que se olharmos atentamente o andar atual do ser humano, a falta de Amor
é mais do que flagrante, a falta de Amor que é induzida pelo medo e pela competição, a competição que vocês

vivem em todos os níveis, quer queiram ou não, em todos os setores da vida de vocês.
E, contudo, apesar disso, vocês sabem, por vivê-lo, que há estados da consciência onde mais nada de tudo

isso é real, onde mais nada de tudo isso pode afetar, até mesmo, a sua qualidade de Ser.
O Amor é o que nós somos.

E, mesmo assim, para muitas Irmãs e Irmãos encarnados, isso está longe de ser uma evidência a viver.
Isso pode ser, muitas vezes, um objetivo, uma meta, um caminho a percorrer, a crença em uma evolução, em

algo árduo, colocando-os sempre na Dualidade das Sombras a transcender, a ver, a apagar, a deixar
desaparecer pela ação da Graça.

Tudo isso foi expresso a vocês e vocês o vivenciaram durante esses anos que transcorreram.

***

Mas o período que se abre, a partir de amanhã, é o retorno, franco e real, e total, da Luz.
O retorno da Luz faz com que, a um dado momento, nenhum Irmão e nenhuma Irmã poderá ignorar o que

acontece.
E vocês sabem também que, naqueles momentos, haverá a possibilidade de olhar as coisas de dois modos:
com o olhar da lagarta ou com o olhar da borboleta, e que o mesmo evento pode ser, para um, feliz, e para o

outro, extremamente doloroso.
Porque os hábitos da vida, os hábitos da sociedade (o que lhes foi explicado pelos Anciãos com relação aos

sistemas de subordinação e de controle do ser humano) têm, com o passar do tempo, arruinado (ainda mais) a
possibilidade do Amor.

Então, na maioria das vezes, nós chamamos de Amor um ideal e um objetivo, mais do que um instante
presente vivenciado na totalidade, nesta Clareza, nesta Unidade.

Naturalmente, as coisas mudam, porque o desenvolvimento do Coração Ascensional, para vocês, a título
individual, mas também da Merkabah da Terra, devido à sua Liberação, ao desaparecimento das Linhas de

Predação, faz com que a Terra (como ela lhes mostra, pelo pouco que vocês buscam por essas informações)
lhes dá a ver que os Elementos da Terra, eles também, se revelam e levam a Terra a viver uma transformação
importante, referindo-se a tudo o que é denominado a Vida e se referindo à própria Terra, acima de tudo, e a

vocês também.

***

Em breve (como isso foi dito pelo Arcanjo MIGUEL e por outros intervenientes, recentemente), tudo isso irá
lhes aparecer cada vez mais claramente.

E é em função, justamente, dos seus próprios apegos (ligados aos hábitos, ligados à ignorância) que irá



resultar, para muitos Irmãos e Irmãs, a sua resistência à Luz, em sua fase de aproximação final.
Para aqueles de vocês que forem capazes (além mesmo das Vibrações da sua consciência, dos seus centros

de energia) de se estabelecer na Paz do instante, aqueles que tiverem ou a oportunidade, ou o desejo, ou a
informação, ou a consciência de, simplesmente, parar para deixar a Luz trabalhar, irão constatar que o que

chega é realmente uma Liberação.
Mas, para aceitar esta Liberação, é preciso primeiro conceber, ou se conceber, como um Ser profundamente

Livre e profundamente diferente da vida que, no entanto, é para viver.
A vida será sempre, é claro, sobre este mundo, até o seu término, uma fonte de ensinamentos, uma fonte de

transformações.
Mas vocês sabem muito bem que nenhum ensinamento e nenhuma transformação podem fazer descobrir a

Verdade que vocês São.
É apenas vivendo-a, então, é claro, que isso é possível: apreciando, antes de tudo, um modelo (como eu lhes
expressei, que foi o CRISTO, para mim), estando plenamente presente a si mesmo, sem rejeitar aí onde nós

somos, por vezes a Luz emerge e o Amor é descoberto realmente.
O conjunto do que vocês vivenciaram, que isso seja mínimo como experiência ou algo que lhes pareça

realmente totalmente incrível e transcendental, qualquer que seja a intensidade desta experiência, quando
chegar a hora, vocês serão reforçados nas suas escolhas e nos seus posicionamento, na sua vida, nas suas

vivências, nas suas relações, também.

***

O que nós somos é este Amor indizível, que é incomparável à melhor das descrições, à melhor das poesias, à
melhor das pinturas podendo expressar-se.

O que nós somos é um estado de Ser diferente do que nós vivemos, aqui, quando estamos encarnados.
E, no entanto, como vocês sabem disso, é aqui que isso acontece.

Isso é nomeado a Liberação.
Isso foi nomeado de diferentes modos, mas não importa.

O que irá permanecer sempre como mais fundamental é realizar a nossa natureza.
E isso é possível a partir do momento em que vocês chegarem, efetivamente (e vocês irão constatá-lo cada

vez mais), a nada mais esperar, a nada mais buscar, a simplesmente olhar o que se desenrola, em vocês,
como sobre o mundo, como nos Céus, de maneira um pouco desprendida.

Então, naquele momento, a ação da Luz e da Graça tornar-se-á cada vez mais evidente, mesmo aqui, sobre
este mundo, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

Aquele momento está inscrito, de toda Eternidade.
É um reconhecimento.

Este Desconhecido (que irá se tornar conhecido nos momentos finais) será, de algum modo, a linha diretriz
para encontrar-se totalmente.

Naturalmente, outras Irmãs lhes falaram dos Pilares do Coração.
Eu irei acrescentar simplesmente (e isso corresponde ao que foi denominado o Abandono do Si): é quando
vocês concebem que o que vocês são, aqui, não é nada, e que existem, sem mesmo saber que é vocês,

Seres imensos, de um Amor inigualável e incomparável, de uma Irradiação, e de uma Luz tal que, aqui, neste
corpo, quando nós estamos encarnados, nós nos parecemos insignificantes.

Isso se junta ao que a minha Irmã bem amada, TERESA, lhes disse em várias ocasiões.

***

As circunstâncias da vida (que isso seja através dos Elementos da Terra que se manifestam e dos Cavaleiros,
que isso seja através do povo humano e, eu diria, dos seus comportamentos) que vão se seguir, em função do

retorno da Luz, serão ocasiões importantes para realizar, realmente, o que todos nós somos.
Lembrem-se também de que, nisso que está aí, muito próximo, não há melhor maneira de viver o que é para
viver, de algum modo, senão se deixar crucificar totalmente pelo Amor e pela Luz, sem ali interagir, sem ali

misturar seja o que for de uma ação pessoal, de uma ação ligada ao medo ou à própria ignorância.  
Aí também, podemos dizer que se vocês derem esse primeiro passo (se vocês ainda não vivenciaram isso),

vocês irão constatar bem depressa que não há nada mais senão o Amor que se verte sobre a Terra.
 Então, é claro, quando o Amor encontra o que está inscrito no medo da Vida, pode ali haver uma sensação de

estar desestabilizado.
Esses mecanismos foram amplamente abordados pelos Anciãos, que isso seja na ocultação da consciência

ou nos mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo, ou ainda por aqueles que os chamaram
no seu Canal Mariano e no seu ouvido.

Como vocês sabem, esta abordagem (e como lhes reiterou o Venerável ORIONIS) durou um certo tempo.
Isso não é algo que iria chegar, assim, de repente, de forma inesperada, mas houve uma longa preparação da

Terra, uma longa preparação da consciência de alguns Irmãos e Irmãs e, em particular, das Sementes de



Estrelas que encontraram a sua filiação, apesar dos obstáculos da vida sobre este mundo.

***

O que está chegando é o Amor.
É um Fogo devorador, um Fogo de Êxtase e de Alegria que vem, efetivamente, queimar tudo o que não é
Eterno, queimar tudo o que é efêmero, tudo o que é ilusório e tudo o que não tem sentido, tudo o que foi

inscrito ou construído pelo próprio medo, pela competição, pela predação deste mundo e pela sua ignorância.
É naqueles momentos que será preciso deixar-se investir e se deixar queimar no Fogo do Amor, porque o que

está chegando não é de modo algum uma destruição.
Como lhes foi dito, isso não é nem uma morte, nem um novo nascimento.

Então, é claro, podemos chamá-lo de Ressurreição ou de Nascimento, mas isso é um repertório totalmente
diferente, onde tudo o que é conhecido, e todos os contextos que lhes são conhecidos, não têm mais razão de

ser e irão desaparecer sozinhos, fazendo com que não haja nada mais a se prender senão ao Amor.
O olhar é essencial.

A Vibração é essencial.
Vocês sabem também que, a partir do momento em que um dos seus centros de consciência estiver aberto,

que isso seja a cabeça, o Coração ou outros locais, é-lhes possível acolher a Luz Vibral, metabolizá-la, deixá-la
trabalhar em vocês.

É aí também que se encontram essas frases importantes que foram pronunciadas por CRISTO, quando ele
dizia que não era Ele que os salvava, mas a sua Fé.

Esta Fé não é simplesmente uma crença em um futuro, em um deus ou em um amor longínquo, em um inferno
ou em um paraíso, mas é uma atitude interior.

E esta atitude Interior, ela poderia assemelhar-se a uma renúncia (e, em qualquer parte, isso é uma): a renúncia
ao efêmero, a renúncia a considerar, de algum modo, que é preciso encontrar alguma coisa, a renúncia a uma

crença de que é preciso efetuar uma busca.
Os Arcanjos lhes falaram disso longamente: tudo isso apenas corresponde a ilusões e a construções

quiméricas, que não levam a parte alguma.
São apenas satisfações do ego e da consciência egotista, e que mantêm, permanentemente, o sentido de uma

procura que jamais é satisfeita (e que jamais será satisfeita).
Porque, efetivamente, o que nós Somos não tem que ser procurado, nem buscado, mas tem apenas que ser

aceito.
E aceitar é já, também, ver que nada há a buscar, que não há que programar um objetivo ou uma meta.

***

Os mecanismos de ruptura do confinamento começam, já, a modificar (e irão modificar cada vez mais, para
vocês) o que vocês nomeiam a percepção do tempo.

Em certos momentos, ao estar em meditação, vocês terão a impressão de que se passaram cinco minutos, e
terão passado várias horas (e em casos extremos, às vezes, dias inteiros).

Esta distorção do tempo se acompanha, efetivamente (como isso foi dito), da sobreposição, por vezes
desagradável, entre o que nós Somos, realmente, e a consciência egotista que busca ali interferir.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais facilmente, a partir do momento em que vocês focalizarem a sua atenção
no que se desenrola em vocês.

 Naturalmente, vocês não terão todas as respostas, porque a consciência egotista sempre tem necessidade de
saber, de explicar, de compreender.

Mas o que vocês São (como isso foi dito) não pode ser compreendido, nem explicado.
Isso apenas pode ser vivenciado e quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida.

Não há mais qualquer dúvida sobre a sobrevivência fora deste corpo.
Não há mais qualquer dúvida sobre o que nós Somos, realmente, porque isso é vivenciado.

Isso não é uma crença, nem um objetivo, isso não é uma procura.
E, isso é, menos ainda, paradoxalmente, algo a encontrar porque isso é alguma coisa que, efetivamente,

sempre esteve aí.
Simplesmente, a iluminação que nós colocávamos não era a adequada.

***

O que nós Somos é Amor, e isso é o que vem repetir a Luz.
A FONTE lhes falou deste Juramento e desta Promessa: é isso que vem lhes dizer a Luz.



Ela vem dizer-lhes (e lembrá-los) que o que nós Somos, todos nós, um por um, e juntos, é Amor.
E que nós nada Somos, absolutamente nada, desses sofrimentos que, no entanto, nos parecem tão reais.

Que nós nada Somos dos problemas que nós temos que assumir e que resolver.
Que nós nada Somos de tudo o que nós construímos, para nos precaver, para sobreviver.

E, no entanto, tudo isso é tão real para aquele que esqueceu o que ele É.
E esquecer o que Somos é terrível, porque a consciência que se esqueceu disso vai, de maneira normal, se eu

puder dizer, elaborar elementos, relações, estratégias e condutas, visando compensar esta falta de Amor.
Então, é claro, nós nomeamos “amor” tudo o que está relacionado ao outro, a partir do momento em que ele

parece despertar, em nós, alguma coisa.
E nós criamos e tecemos relacionamentos que nos preenchem em alguma parte.

Mas, mesmo se nós formos preenchidos de um amor, muito legítimo, de uma pessoa próxima, será, no
entanto, que nós somos Amor?

Será, no entanto, que nós vivemos todas essas maravilhosas Vibrações que lhes foram descritas (e que vocês
vivem, às vezes)?

Todos nós sabemos que quando nós estamos frente a um Irmão ou a uma Irmã que está com medo, o amor
tende a extinguir-se da Vibração (mesmo se nós amarmos, real e sinceramente, esta pessoa).

Porque, devido a esta privação, nós temos sistematicamente, uns e outros (gradualmente e à medida da
encarnação e da materialidade, da descida na encarnação), todos nós construímos circunstâncias e crenças

(que elas sejam pessoais ou que elas sejam induzidas pelas nossas próprias experiências, como pelas
experiências da sociedade).

***

Então, é claro, uma coisa é falar de Amor, uma coisa é manifestar o seu amor a uma pessoa próxima, e outra
coisa é se tornar este Amor.

Tornar-se esta Vibração de Luz, esta Vibração de Beatitude e de Êxtase, que alguns de vocês começam a
provar, com grande Alegria.

O que é preciso aceitar é que, seja o que for que vocês resolvam como problema deste mundo,
independentemente da qualidade da sua vida, independentemente da sua capacidade para engajamento em

um setor ou outro, independentemente da qualidade das relações que vocês estabelecem com o mundo (que
isso seja o seu mundo mais próximo, familiar, ou o mundo mais amplo), vocês sabem muito bem que isso não
é, de forma alguma, o Amor que vocês vivem em alguns estados de Comunhão e de Fusão quando o Manto

Azul da Graça está aí, quando vocês meditam, ou quando vocês se alinham.
Ora, o que está chegando é, justamente, o Retorno do Amor, da Luz, fazendo com que, dentro de pouco

tempo, não será mais questão de experiência e de estado, mas, sim, do estabelecimento do Reino do Amor
que não se concilia com qualquer hesitação e com qualquer discussão, em relação ao medo.

Porque, quando o Amor está aí, vocês sabem disso: não pode existir o menor medo, não pode existir a menor
interrogação.

O Amor é realmente uma evidência, um reconhecimento.
É isso que é chamado a viver agora, não mais somente nas suas experiências individuais, não mais somente
nos estados que vocês atingem, mas é a isso que deve se reconectar o conjunto da humanidade e da Terra.

É o que está a caminho para vocês.
É o que lhes disseram algumas consciências que vieram de muito longe: que a Terra vive a sua Liberação e

vocês também.
A Liberação é uma Alegria, exceto para aquele a quem o medo construiu tantas barreiras, tantos limites, e

tantos contextos, e, portanto, tamanha rigidez que, em alguma parte, a consciência não pode ter plasticidade e
humildade para viver o Amor.

E, no entanto, é o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Eu diria mesmo que há estritamente o mesmo Amor entre o mais santo dos santos, e o mais pecador dos

pecadores (se eu puder empregar esta expressão).
São simplesmente as aparências, as circunstâncias e as condições que fizeram com que, em um caso, o Amor

é revelado, e que, no outro caso, o Amor está bem longe do que é vivenciado.
E, entretanto: é a mesma coisa.

Vocês não podem vê-lo enquanto vocês estiverem inscritos, vocês também, neste medo.
Porque o olhar é discriminante, porque o que vocês percebem (que isso seja pela razão, pelos sentidos, pela
experiência) irá levá-los sempre a mais discriminação, sempre mais a ver o que é bom ou o que não é bom,

para vocês.
E, vocês apenas veem, pelo simples fato de se conduzir assim, que vocês irão se afastar sempre mais do que

vocês são, na Verdade.
A Humildade é não mais julgar.

É não mais fazer julgamento, não somente não condenar quem quer que seja, mas é permanecer nesta
neutralidade, é permanecer no mesmo humor, no mesmo estado, enfim, independentemente do que se

desenrolar na sua vida.



 Quer o acontecimento seja o mais dramático (lembrem-se de que ele é dramático apenas para o que é
efêmero), quer o acontecimento seja o mais feliz, ele deve deixá-los, não insensíveis e indiferentes, mas deixá-

los, sobretudo, no mesmo estado, na mesma Graça.

***

Ora, o que se desenrola e está chegando sobre a Terra é muito exatamente isso.
E vocês verão, muito nitidamente, nos primeiros momentos, que aqueles que tiveram a experiência do Amor,
no sentido Vibral, não terão qualquer dificuldade com a manifestação dos Elementos, neles, como sobre a

Terra, assim como com o Retorno Final da Luz.
Enquanto que aqueles que estão afastados (por uma razão que lhe é própria) do que eles são realmente, e que

não vivenciaram, de uma maneira ou de outra, este Amor Vibral, apenas poderão estar ainda mais na
resistência, ainda mais no sofrimento (mesmo isso sendo efêmero).

O encontro da leveza com o que é pesado irá se traduzir, sempre, por uma zona de turbulência.
E aquele que vive a turbulência, se ele não tiver vivenciado o Amor Vibral, em um dado momento ou em outro,
apenas pode permanecer, de maneira temporária, na sua própria resistência e no seu próprio sofrimento, e em

seus próprios medos.
Então, é claro, aquele que vive este sofrimento, vive-o como totalmente real.

E vocês sabem, no entanto, que quando vocês estão, realmente, no Amor que vocês São, nenhum sofrimento
pode atingi-los.

Mesmo se houver sofrimento, ele não atinge vocês.
Mesmo se houver dor, ela não é percebida do mesmo modo.

Isso nos deu (e muitas Estrelas falaram disso a vocês) a possibilidade, não de superar, mas de estar tão
confiante no Amor que nós o vivíamos, que nada do que podia chegar à nossa vida (a este corpo, ou ao nosso

redor) era capaz de nos afetar.
Então, mesmo não tendo as palavras eruditas empregadas por alguns Anciãos, todas nós sabíamos, por vivê-
lo, que a Verdadeira Vida nada tinha a ver (mesmo estando vivas sobre a Terra) com o que era dado a viver.
Então, é claro, o que nós vivíamos como Amor Vibral, nós o atribuíamos a um Céu, a um Paraíso, a qualquer

coisa para além disso.
O que ocorre, na modificação temporal da Terra, é que esse Paraíso vem a vocês: não haverá mais distância,

não haverá mais tempo, não haverá mais, realmente, diferença, para aquele que se abre a isso.

***

Eu os lembro, também, de que o seu papel de Libertador é estar presente a vocês mesmos, naquele
momento, estar Abandonado totalmente à Luz, Abandonar o Si, e Viver o que vocês São (enquanto estando

plenamente consciente, plenamente presente na sua vida).
E vocês irão se aperceber, realmente, de que há este tipo de sobreposição entre as duas coisas, que lhes
parecem, entretanto, totalmente opostas: um Ser de Paz, um Ser que nada o afeta, que vive em um Êxtase

permanente, e outro ser, que parece por vezes chocado, sofrendo.
Eu os lembro de que é esta sobreposição das duas consciências que realiza a Ascensão (da Terra como a de

vocês).
É também isso que irá acontecer nesse momento, que foi chamado de maneira aflitiva de “o Julgamento Final”,
ou seja, o momento em que se aceita se ver, não tanto para julgar-se, não tanto para sentir-se culpado de uma
ação que seria ruim, ou para recompensar si mesmo de uma ação que teria sido boa, mas simplesmente para

ver-se, realmente.
E isso será, para todo mundo, a mesma coisa.

O resultado, vocês podem imaginar, é diferente, porque cada um tem a sua liberdade, porque cada um pode
decidir, livremente, naquele momento.

Enquanto tendo por vezes consciência de que as barreiras que foram colocadas, os medos e os sofrimentos
que foram vivenciados, podem algumas vezes ser freios para provar a totalidade deste Amor que se verte, e

que nós Somos, mas que, em última análise, esse será o caso, em outro espaço-tempo, em outro lugar.
Lembrem-se de que o Apelo da Luz vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, e convincente, mas

também cada vez mais potente já que ambos, a consciência e o corpo, vão modificar o seu funcionamento (se
isso ainda não tiver ocorrido).

Lembrem-se, sempre, de que a Inteligência da Luz sabe perfeitamente o que ela faz, mesmo se vocês não o
veem, mesmo se vocês nada compreendem.

E, como lhes disseram alguns intervenientes, se vocês permanecerem Tranquilo naqueles momentos, se
vocês aceitarem nada ser, se vocês aceitarem nada mais compreender, então vocês verão, por vocês

mesmos, que o sofrimento se esvaece, que o medo se esvaece.
E vocês verão também, por vocês mesmos, que se vocês resistirem, o sofrimento irá aumentar.

Mas, isso, jamais é a Luz que faz sofrer, é unicamente a oposição à Luz.



Porque aquele que é Amor, neste estado particular da Unidade, seja o que for que viva este corpo (e até o seu
final), ele não é afetado.

Dessa maneira, então, todas as preparações que vocês vivenciaram, as experiências e os estados que foram
conduzidos, por vocês, até o seu exato final, são agora elementos importantes que virão consolidá-los no que

vocês vivenciaram, muito além de qualquer explicação, muito além de tudo o que vocês poderiam
compreender.

Porque o Amor não se compreende, ele não é justificado: ele É.
E é isso que nós Somos.

***

Lembrem-se de que, durante o período que se abre, quanto mais vocês soltarem, quanto mais vocês se
soltarem, quanto mais vocês aceitarem nada ser, mais vocês serão tudo e o Tudo.

Não há alternativa.
Aquele que quiser, de uma maneira ou de outra, apropriar-se da Luz, irá perder.

Porque da Luz não se apropria.
Não podemos nos apropriar do que nós Somos: podemos apenas deixá-lo Ser (deixando-se atravessar pelas

Virtudes que foram explicadas, como a Transparência).
E, tornando-se o que vocês São (neste corpo e sobre esta Terra, antes do Último Momento): e bem, vocês
nutrem a Terra, vocês nutrem os Irmãos e as Irmãs com sede deste Amor (mesmo se eles tiverem medo).

O que nós Somos é Amor, e o que vai revelar a Luz, de maneira coletiva, ao conjunto da humanidade, é isso,
antes de qualquer coisa.

O resto são somente aparências.
O resto são somente elementos que apenas passam, para permitir a esta Verdade emergir, completamente, e

não mais desaparecer.
Mas, de tudo isso, vocês serão informados intimamente, individualmente, mas também coletivamente.

Porque a maior parte das Forças da Luz, da Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, será
visível, naquele momento: o que estava invisível torna-se visível.

Porque o Amor não deixa nada invisível: o Amor é Transparência total.
No Amor: não há sombras, não há resistências, não há dualidade, não há o que vocês conhecem sobre esta

Terra (que todos nós conhecemos).

***

Dessa maneira, então, eu espero, pelas minhas poucas palavras, engajá-los a viver a sua Unidade e a Unidade
da Luz.

Independentemente das circunstâncias que possam desenrolar-se na sua vida, lembrem-se de que não há
outra explicação senão aquela de fazê-los encontrar o que vocês São.

Mesmo se isso assumir formas que possam lhes parecer, com o olhar da consciência egotista, dramáticas,
desagradáveis, intoleráveis ou extremamente felizes, isso não tem qualquer importância, porque a finalidade,

de qualquer maneira, é o Amor e nada mais.
E vocês irão constatar também que, independentemente das circunstâncias difíceis, se vocês aceitarem nada

ser, nada compreender, então, o que nós somos realmente, que é Amor, irá aparecer-lhes de maneira cada vez
mais fulgurante.

Isso irá se tornar tão evidente e tão simples que, no momento seguinte, vocês poderão se perguntar como
vocês puderam ignorar isso, como vocês puderam se afastar disso.

Todos nós, onde quer que nós tenhamos vivido (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros
Desconhecidos de vocês), no momento em que nós revelamos o que nós Somos, não pode existir a menor

dúvida, mesmo se, é claro (conforme a época em que nós vivemos, conforme a cultura que nós vivenciamos),
nós podemos exprimir isso neste mundo, com palavras diferentes.

Mas isso não tem qualquer espécie de importância, porque o Amor está além das palavras, ele está além das
manifestações, além das relações e além, sobretudo, de tudo o que se pode imaginar.

E isso é um choque porque, descobrir (principalmente para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão
instalados no sofrimento e na falta) o que nós Somos (esta Abundância e esta Plenitude), é realmente um

choque.
E esse choque pode tomar o aspecto de medo ou de terror, antes de se estabelecer, realmente, no Amor.

No que está se desenrolando, não há qualquer circunstância a julgar, em vocês como para cada Irmão (próximo
ou distante).

Não se preocupem com isso.

***



Chegará um momento, muito próximo, em que as circunstâncias habituais da vida de vocês não poderão mais
ser as mesmas, porque as modificações Elementares serão tais que vocês não terão lugar algum onde se

voltar para o Amor que vocês São.
Então, abençoem esse momento: não vejam nem cataclismo, nem destruição, nem fim do que quer que seja,

mas sim, real e concretamente, a Verdade do Amor que se instala, definitivamente, terminando com todo
sofrimento, com toda dúvida, com toda interrogação.
Isso irá terminar, realmente, com todas as ilusões.

Não se preocupem, tampouco, com o dia exato, porque vocês têm uma referência inalterável que são os Sons
do Céu e da Terra, o Anúncio de MARIA.

Muitos de vocês foram chamados, que isso seja por MARIA ou por algumas Estrelas ou pelos Anciãos.
Aí também, o simples fato de terem sido chamados e de nos terem ouvido, é, de algum modo, o salvo-

conduto.
Então, não se inquietem por nada: continuem a sua vida, continuem o que a vida lhes propõe, e deixem

trabalhar a Inteligência da Luz, em meio a esta vida.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer como a única escolha, e até mesmo, eu diria, como a única possibilidade,

porque não haverá nada mais a fazer.
Somente o ego vai querer debater-se, somente o ego vai querer compreender e se opor.

O Amor é o que nós Somos, e isso vai se tornar, não uma Revelação pessoal, mas, muito mais, um momento
coletivo de Revelação.

Quaisquer que sejam as circunstâncias coletivas desse momento, haverá um antes e um depois para a
coletividade humana.

Então, mais uma vez (e devido ao intervalo de tempo que foi encurtado entre esses Eventos Finais), nada há a
preparar, exceto vocês mesmos: manter a sua casa limpa, evitar as divergências importantes (que elas sejam

alimentares, como das relações entre vocês).
Busquem, naturalmente, a Natureza e a Paz (que está em vocês, acima de tudo, eu os lembro disso).

Esta preparação irá se tornar cada vez mais intensa, desde o primeiro dia do seu mês de novembro, em vocês,
antes de tudo, fazendo com que, em um tempo muito curto (exceto para aqueles que estão na negação porque
eles têm medo), ninguém poderá negar a Transmutação que está em andamento, esta famosa Metamorfose,
coletiva, desta vez (e não mais somente para os Semeadores e Ancoradores da Luz ou para os Libertadores).

***

Não se preocupem com nada porque, na Inteligência da Luz (quer haja aceitação ou recusa), cada coisa está
estritamente no seu lugar: não pode ali haver acaso, não pode ali haver incerteza, não pode ali haver erro.

Porque tudo é perfeito em relação à Luz.
Não há, tampouco, alerta a formular, não há que prevenir ninguém.

Aqueles que foram prevenidos são os que deviam sê-lo.
Aqueles que viram o que tinham que ver na Ação dos Cavaleiros, viram isso.

Aqueles que não tinham que ser informados (e que não o são hoje), não o serão até o momento final do
Anúncio de MARIA, porque isso é, para eles, a melhor maneira.

Porque, obviamente, assim que há uma transformação ou uma transmutação (sem mesmo falar da extensão
disso), para muitos seres humanos encarnados, a mudança é fonte de estresse, de sofrimento, por vezes, de

doença.
Porque, como lhes disse há pouco tempo um dos Anciãos: quando nós estamos encarnados, nós somos

seres de hábito.
Ora, o que está chegando nada tem de habitual: é até mesmo algo que jamais foi visto, desta maneira.

E, frente a este Desconhecido que está aí (e que é, entretanto, o que nós Somos), nada há a fazer senão
reconhecer isso, e para reconhecê-lo, é preciso apenas deixar acontecer, permanecer Tranquilo, e deixar

trabalhar o que está chegando.
O tempo da compreensão e das explicações (mesmo para nós, agora) terminou.

Agora, desde vários meses, nós lhes propiciamos, progressivamente, durante as nossas vindas, viver
momentos de Comunhão, de Silêncio e de Vibração: isso irá se tornar, para vocês, cada vez mais evidente, e
as nossas palavras irão se tornar, efetivamente, durante esses momentos, cada vez mais simples, cada vez

menos complicadas e, sobretudo, cada vez menos longas.
Não há outra maneira de viver o que todos nós Somos, no Silêncio das palavras, no Silêncio de toda

compreensão, e de toda explicação.
Porque o Amor é de tal evidência que não há possibilidade, quando esta evidência é vivenciada, de procurar

outra coisa.
Será sempre o ego que irá procurar uma resposta.

Será sempre o mental que irá procurar apropriar-se, compreender, apreender.



O Amor não pode ser apreendido, ele apenas pode nos permear, porque é o que nós Somos.
Eu vou encerrar aí o que eu tinha para dizer a vocês, e eu deixarei a minha Irmã Estrela TERESA, dentro de

alguns instantes, prosseguir, e que irá falar a vocês, ela, de se doar ao Amor.
Se houver questões referentes ao que eu acabei de exprimir, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu rendo Graças a vocês pela sua escuta, pelo seu acolhimento, e pela sua Luz.
Vivamos um momento de Graça.

Pelo meu papel de Oficiante em meio ao Manto Azul da Graça, permitam-me, em meio a este espaço,
Comungar a isso, em vocês e com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, na Unidade.
Eu lhes digo: até breve.

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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 ~ O EGO E O SER ~

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Vivamos um momento na Comunhão e na Graça do Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A minha vinda, entre vocês, inscreve-se, esta noite, no contexto da Vibração que eu trago, enquanto Estrela AL,
e enquanto Oficiante do Manto Azul da Graça.

Eu não farei grande discurso, mas eu vou, através da Vibração de AL e da Vibração da Graça, dar-lhes uma
série de frases.

Essas frases vão corresponder precisamente a isso: o ego será sempre uma questão.
A resposta, ela, está sempre no nível do Ser.

Através de cada enunciado, a Luz Vibral de AL e do Manto Azul da Graça será eficiente e ativa, em vocês.

***

O ego sempre se inscreve no fazer.
O Ser é a única coisa que se acompanha exatamente do oposto: de nada fazer.

O ego está inscrito permanentemente na ação e na reação, assim como na adaptação.
O Ser é a Graça personificada, além da pessoa.

O ego é resistência.
O Ser é facilidade.
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O ego tem necessidade de ver.
O Ser está bem além de qualquer ver.

O ego está sempre em movimento.
O Ser é o não-movimento.

***

Viver, refere-se ao ego como ao Ser.
A vida do ego sempre tem necessidade de justificativas e de explicações.

A vida do Ser é evidência e Silêncio.
O ego irá sempre inscrever a sua ação em uma sequência lógica, onde o ponto de referência é sempre ele

mesmo.
O Ser abstém-se de qualquer referência e o ponto de vista é qualquer ponto de vista, sem diferença alguma.

***

Do ego ao Ser, há apenas a distância que é concebida pelo próprio ego.
Do Ser ao ego, há coincidência e Alegria.

***

O ego sempre irá depender de alguma outra coisa.
O Ser de nada mais depende senão do que ele É.

***

O ego age e faz, no mundo das aparências e das causas.
O Ser não age, mas Irradia, por que essa é a sua Natureza.

***

O ego é alimentado pela experiência.
O Ser é alimentado pela Essência.

Nenhuma experiência leva à Essência.
A Essência põe fim a qualquer experiência.

***

Descobrir o Ser é não mais ser afetado por qualquer circunstância, por qualquer acontecimento.
O ego é ausência de Paz.

O Ser é Paz.
Nos momentos e nos instantes em que o Ser coletivo aparece, o ego desaparece, mesmo se ele não o

desejar.
O Ser, além da resposta, além de qualquer evidência, é satisfação, Alegria e Plenitude.

O ego é inquietude.
O Ser é segurança.

***

O ego passa e morre.
O Ser é estabilizado.



O ego crê controlar e dirigir.
O Ser nada dirige, nada controla, mas deixa o que ele É, Ser, por ele mesmo e dele mesmo.

***

O ego ama por convicção ou interesse.
O Ser não tem que amar já que essa é a sua Natureza, a sua Essência e a sua única justificação.

***

O ego dá o sentido de uma identidade e da propriedade.
O Ser não pode ser limitado a uma identidade ou a uma propriedade.

O ego recusa o efêmero, ao passo que ele é isso.
O Ser observa o efêmero passar e não é em nada concernido.

***

Quando o Fogo ardente do Amor vier colocar a questão do ego ou do Ser, ninguém poderá ignorar as duas
respostas possíveis: a recusa ou a aceitação.

O ego não pode pensar em desaparecer.
O Ser não é referido, nem pelo aparecimento, nem pelo desaparecimento.

O ego toma-os pelo ventre ou pela cabeça.
O Ser toma-os pelo Coração e pelo Centro e os torna Livre.

E ego é desconhecimento do Ser.
O Ser conhece perfeitamente o ego.

O ego é uma máscara que se adapta ao ambiente.
O Ser é Permanência, seja qual for o ambiente.

O ego é atraído pelo conhecimento, vivenciado como apropriação.
O Ser É o Conhecimento, independente de qualquer saber.

O ego vive por contraste e comparação.
O Ser vive por Amor, sem condição e sem limite.

***

A única escolha é esta: Ser ou ego, dar ou tomar, dar-se si mesmo, ou tomar pelo Si.

***

O ego permanece um sorriso circunstancial.
O Ser é o sorriso permanente do Coração, não tendo necessidade da aparência do visual.

***

O ego irá sempre expressar a resistência à evidência.
O Ser irá sempre expressar a Alegria do Abandono.

***

O ego irá sempre defender o seu ponto de vista.
O Ser nada tem que defender porque a sua Presença é a sua própria defesa.

O ego sempre terá sede.
O Ser é pleno e jamais terá sede.



***

O ego é inconstante.
O Ser é permanente.

***

O ego jamais poderá viver o Instante Presente.
O Ser não conhece nada mais senão o Instante Presente.

***

O ego sempre procura se mostrar e demonstrar.
O Ser nada tem que mostrar, apenas Ser.

***

O ego jamais irá conhecer a Vibração do Amor.
O Ser é a Vibração do Amor.

***

O ego irá sempre manifestar uma densidade exagerada.
O Ser não conhece a densidade.

***

O ego é afetado.
O Ser não pode ser afetado.

***

O ego sempre irá buscar um ponto de comparação, uma escala de medida.
O Ser jamais compara e nada tem para medir por que o Amor não se mede.

***

O ego serve-se do olho, físico ou sutil.
O Ser não tem necessidade de qualquer olho para ver.

O ego, vendo, verá sempre o que está bem e o que está mal.
O Ser não pode ver o bem ou o mal porque ambos pertencem ao ego.

***

O ego precisa ser satisfeito.
O Ser É a satisfação.

***



O ego sempre vai querer ter razão, mesmo reconhecendo os seus erros.
O Ser não tem que ter razão ou que estar errado, por que ter razão ou estar errado apenas se expressa em

meio ao ego.

***

O ego é a marca deixada pela ausência de Amor, percebido e vivenciado.
O Ser não pode conhecer um amor exterior.

***

O ego é submisso aos caprichos do tempo, dos pensamentos e das emoções, das lembranças.
O Ser é livre de qualquer causalidade.

***

Até agora, o ego e o Ser estavam relacionados, estavam justapostos.
Dentro de algumas horas do seu tempo, o Ser e o ego não poderão mais estar justapostos, a consciência

estará no ego ou naquela do Ser.
O ego está sempre ligado aos sentidos e aos sentimentos de uma história e de acreditar ser uma pessoa.
O Ser não implica no que vocês são pessoalmente, mas no que vocês São, na Verdade, e comumente.

***

Abrir-se ao ego é se abrir à alternância, aos altos e baixos.
Abrir-se ao Ser é não mais viver alternâncias: é estar, ao mesmo tempo, em cima e embaixo, assim como nem

em cima, nem embaixo.
O ego apenas conhece o prazer efêmero, que ele conquista lutando.

O Ser apenas conhece a Alegria Eterna, que não resulta de qualquer luta.

***

Até agora e antes desse tempo, o ego podia ser tomado pelo Ser, mas o Ser jamais pode ser tomado pelo
ego.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, face a face e distante dele, a fim de, claramente, identificar si mesmo no
sentido de uma identidade ou no sentido de uma perenidade.

O ego crê-se interminável e faz de tudo para evitar o fim.
O Ser sabe-se interminável e, portanto, nada tenteia.

O ego serve-se sempre da projeção.
O Ser não conhece qualquer projeção.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, como o Ser verá o ego, em cada um, como por toda parte, de maneira
íntima, como de maneira declarada.

***

Ver, além dos olhos e de qualquer visão, o que vocês São ou ao que vocês tendem ser, pelo Abandono ou
pela resistência, coloca-os face a face, muito além do simples jogo da sombra e da Luz, por que o Ser sabe

que nenhuma sombra pode ser tangível na Luz.
Só o ego vê as zonas de sombra e quer ali levar a sua própria solução.

O Ser vai deixar a sombra dissolver-se sozinha, pela ação do Ser que nada faz, pela ação da própria Luz.

***



O ego crê-se Luz e reivindica isso.
O Ser É Luz e nada tem que reivindicar ou que mostrar.

O ego sempre vai fazer de tudo para evitar ter que se ver.
O Ser nada tem que ver, como nada tem que demonstrar, porque ele É.

O ego não É, mas ele crê nisso.
O Ser É, sem crer, sem ver, mas por proximidade e por imediatismo.

E, sobretudo, o testemunho do ego é o jogo daquele que age.
O testemunho do Ser é a Paz Suprema.

***

O ego sempre irá cultivar o antagonismo e a suposição.
O Ser nada cultiva porque ele é Evidência e Permanência.

***

A diferença entre o ego e o Ser mantém-se simplesmente no que a alma alcança: ou a alma tem sede de
matéria, ou a alma tem sede de Luz.

A sede de matéria é um desejo sem fim, uma busca frenética.
O Ser é estranho a tudo isso.

Assim, nesse tempo, o ego conhece e irá conhecer a agitação.
O Ser conhece e irá conhecer a pacificação.

A alma que recebe a Luz pode queimar e desaparecer, ou resistir, para fortalecer o ego.

***

O tempo é o tempo do Ser por que a Luz é oficiante, por que a Luz Real (não aquela que é visível aos olhos,
mas aquela que ilumina a consciência) emerge.

O ego pretende buscar a Luz.
O Ser nada pretende, ele É a Luz.

***

As condições da Terra chamam-na para Liberar o seu Ser profundo e real.
A vocês que estão sobre a Terra, ela lhes pede, do mesmo modo, para deixarem persistir o ego ou para

deixarem aparecer o Ser.
Quer o Ser viva o Si e a Unidade, ou o Absoluto, é a mesma Alegria, a mesma Paz.

O ego não pode pretender a esta Paz e a esta Alegria.
O ego conhece sempre uma frustração ou outra.

O Ser é estranho a qualquer frustração.
O ego é vazio e se crê pleno.

O Ser é pleno, mas se sabe vazio para este Mundo.

***

Os meus propósitos desta noite irão encontrar ressonância e eco, ou não, conforme o posicionamento em que
vocês me escutaram ou que vocês irão me escutar.

O Ser reconhece o sentido, além do sentido das palavras.
O ego apenas pode tentar rejeitar ou discutir.

***

A Vibração da alma é um Fogo.



Esse Fogo pode alimentar a matéria ou alimentar a Luz.
Alimentar a Luz transmuta a matéria.

Alimentar a matéria não cria qualquer transmutação.
Uma e outra, matéria e Luz, foram mescladas.

***

A alma recebendo a Luz tem por objetivo desenredar-se e levar a viver e a ver o ego e o Ser, a fim de que, a
um dado momento, nenhum habitante da Terra possa se esconder atrás do ego, afirmando que não sabia.
O que se tornou consciente, de uma maneira ou de outra, não pode mais ser ignorado, nem dispensado.

***

Vão além do sentido das minhas palavras e impregnem a sua alma dessas palavras.
E se vocês forem capazes, deixem essas palavras agirem, em vocês, além do seu sentido e significado,

realmente na Irradiação e na Vibrância que eu trouxe a vocês.

***

Irmãos e Irmãs, Sementes de Estrelas, nada pode macular a autenticidade do Ser, somente o ego acreditou
nisso, mas não se sintam culpados.
O ego será sempre o responsável.

O Ser, ele, é Liberdade.
O tempo que vem e que é curto, é aquele da Maturidade, da Liberdade, da Verdade.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Pela Vibração de AL, eu saúdo, em vocês, o Ser.

Na Alegria do Amor, eu lhes digo, então, até uma próxima vez.
Permitam-me colocar, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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Eu sou TERESA DE LISIEUX e eu lhes envio todo o Amor e a Luz que nós somos.
O que eu teria a dizer-lhes inscreve-se na sequência das minhas duas últimas intervenções e, é claro, na

sequência do que lhes disse a minha Irmã Estrela GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
As minhas palavras serão muito mais breves do que as dela, porque elas serão levadas, a vocês e em vocês,

desde já, pela nossa Comunhão de Amor.
Vivamos então, juntos, esse momento de Amor e de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou então lhes falar, neste estado de Comunhão, com vocês, do que representa doar-se ao Amor.
Doar-se ao Amor é viver a Alegria e este Deleite Interior permanente que faz com que tudo o que é ocupação
do nosso cotidiano, sobre a Terra, quando nós ali estamos, seja vivida no mesmo estado, no mesmo humor.

Doar-se ao Amor é, em qualquer parte, doar-se a si mesmo para, finalmente, se Abandonar.
É tornar-se insignificante para ser Tudo.

É desaparecer da pessoa, enquanto sendo uma pessoa, para aparecer na sua própria Eternidade.
O que nós somos é Amor, como dizia a minha Irmã GEMMA, e se doar ao Amor é uma forma de reciprocidade.

É reconhecer o Amor por toda parte, mesmo além das aparências mais funestas.
Eu os remeto, para isso, ao que eu pude escrever, muito jovem, quando eu resolvia orar (eram as minhas

palavras) e cuidar de alguns prisioneiros que tinham cometido delito, porque eu pensava sinceramente que
esses seres talvez precisassem mais de Amor.

Não de uma ajuda, no sentido em que poderia ser entendido, no nível humano, mas, sim, do meu estado de
Amor, em oração, para eles.

***
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Doar-se ao Amor é isso.
É aceitar e reconhecer que cada Irmão e Irmã que, aparentemente, não está no Amor, perdido nele mesmo,

não se reconhece no Amor e ali coloca tal oposição que a única solução é, justamente, o Amor.
 Quando vocês aceitam ver as coisas dessa maneira (porque elas são assim), então, o que vocês São se

revela a vocês e, naquele momento, vocês se doam, ao mesmo tempo, a vocês mesmos, ao Amor e ao outro,
qualquer que seja, mesmo e, sobretudo, se lhes for desconhecido.

Porque, orar para os seus amigos e para as pessoas próximas de vocês é muito fácil, e estar no Amor com
aquele que lhes parece estar em oposição ao Amor e a vocês mesmos, é, talvez, mais digno de Amor.

Porque, lembrem-se de que, mesmo ainda hoje, antes do movimento coletivo da Luz, todos nós estamos
cegos e removidos do que nós Somos realmente, e de que Amar além das aparências é também Amar além

dos conflitos ou dos ressentimentos.
E é Amar cada vida.

É amar até mesmo o Irmão cujas crenças e comportamento são opostos ao Amor, na aparência, porque, se for
assim, significa que ele não se encontrou, simplesmente.

Quando vocês aceitam isso e quando vocês fazem a experiência, então, toda a sua vida muda.
O movimento coletivo do Amor que está chegando, irá fazê-los perceber isso.

Ele lhes mostrará além das aparências, além de tudo o que vocês podem divisar em função da inteligência
humana limitada, como das circunstâncias e do que mostra os sentidos ou as ideias.

***

Doar-se ao Amor permite-lhes evitar todas as armadilhas do julgamento, todas as armadilhas da condenação, e
lhes permite evitar, sobretudo, em pensar apenas no seu próprio interesse.

Em resumo, doar-se ao Amor é dar o Amor para um ilustre desconhecido, sem qualquer vontade,
simplesmente porque nós sabemos que isso é a sua natureza (tanto da Terra como deste desconhecido), isso

nos coloca no Amor e, então, nos faz Vibrar o Amor.
Porque esse é um Amor que, justamente, é gratuito: ele não visa compensar o que quer que seja, ele não visa

reparar e, sobretudo, é um Amor que não está inscrito em qualquer condição.
É um Amor totalmente gratuito.

É a verdadeira Doação ao Amor.
Dessa maneira, Amar o que podemos considerar como o pior inimigo faz-nos apreender e viver que, em última

análise, não há melhor amigo, para o Amor, senão o melhor inimigo.
Porque, independentemente do que nós vivemos com ele (e eu pude testemunhar, no meu diário, quando eu
estava no Carmelo, algumas situações que eu vivia como muito difíceis e que, se eu tivesse me mantido na

minha condição humana apenas, eu teria reagido ou detestado tal pessoa), isso não podia ser porque eu havia
decidido que o CRISTO e o Amor estavam presentes, do mesmo modo, em cada Irmão, em cada Irmã,

independentemente do que fizesse ou do que eu dissesse.
Isso me permitiu, efetivamente, verificar essa Doação de Amor e ver que todas as forças estavam aí e que a

Única Verdade e a Única Potência, reais, situavam-se apenas nesse nível.
E nas circunstâncias coletivas agora, daí onde vocês estão, é isso que será preciso encontrar.

Porque, se vocês forem Transparentes, se vocês aceitarem desaparecer para serem, na totalidade, vocês
mesmos, vocês nada têm a eliminar, vocês nada têm a limitar, em vocês como em alguém.

E se vocês Amarem, naquele momento, vocês verão bem, por vocês mesmos, que se torna então mais fácil
extrair-se do julgamento, extrair-se da categorização, ou da imposição de um limite a quem quer que seja ou ao

que quer que seja.

***

Doar-se ao Amor é assim.
É não enviar amor a alguém esperando melhorá-lo.

É simplesmente doar-se a ele, porque vocês reconhecem, nele, o que vocês São, além da idade, além das
ações, além de qualquer aparência.

E durante este período, é a melhor maneira, a única, de encontrar-se vocês mesmo, totalmente, e de passar de
um estado, de uma experiência (mesmo as mais importantes), para tornar-se esta experiência, não mais como

uma experiência, mas como um estado permanente que é permitido por esse momento coletivo de Luz.
Se vocês realizarem essa Doação de Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, irão lhes parecer

cada vez mais claramente como o único Caminho válido e, sobretudo, como a única Verdade.
Vocês irão sair de toda projeção de Amor e irão se tornar, realmente, o que vocês São e que nós Somos,

todos nós, porque o Amor não pode ser senão uma Doação: ele não pode ser guardado para si.
É nesse sentido que os Anciãos, os Arcanjos, lhes falaram do Abandono do Si, não como uma rejeição, não

como algo a estigmatizar ou a condenar, mas, sim, como a realização da nossa natureza profunda.



Porque, enquanto vocês se atribuírem a este corpo, a esta vida, a este efêmero, o Amor não pode tocá-los, na
totalidade.

Ele poderá se expressar, através de vocês, no que vocês constroem, na afeição que vocês demonstram ou
que lhes demonstra uma pessoa próxima, mas isso são compensações mais módicas do que acontece

quando vocês doam o Amor.
E essa Doação de Amor não é nem circunstancial, nem a expressão de uma vontade de Amor (que nada queria

dizer), mas é, sim, reconhecer a natureza do Ser que nós Somos.
É aceitar que nós estamos, quando estamos encarnados, em alguma coisa que, por muitos lados, afastam-nos

desta Luz e deste Amor e que, no entanto, nós estamos nisso.
Então, doar o Amor é eliminar todos os limites.

Doar-se ao Amor é pôr fim a todas as limitações, a todos os contextos.
É entrar, sem dificuldade, na Eternidade, mesmo na superfície deste mundo ainda presente.

É a melhor maneira de se render à evidência, de aceitar, como eu dizia, “não ser mais nada, para ser Tudo”,
“ser o menor”, como lhes disse Um dos Anciãos, o Mestre PHILIPPE.
Há, de fato (isso é uma imagem), um princípio de vasos comunicantes.

Esse princípio de vasos comunicantes faz com que, real e concretamente, enquanto vocês acreditarem ser
alguma coisa, enquanto vocês acreditarem ser alguém e somente alguém, o Reino dos Céus fica fechado para
vocês e a Verdade do Amor que vocês São não aparece para vocês, porque a Consciência está ocupada com

outra coisa do que com o Amor.
Tudo foi feito, neste mundo, vocês sabem disso, para ocupar a consciência com outra coisa do que o Amor.

Doar-se ao Amor é nada mais projetar.
É instalar-se, totalmente, no Instante Presente do que vocês fazem, neste ato de Doação ao Amor.

Vocês reconhecem e isso é reconhecendo, real e totalmente, que o peso do efêmero, do sofrimento, e o peso
da sua vida, desaparecem completamente.

E as condições deste mundo são exatamente essas, com uma forma de evidência cada vez mais clara para
todo mundo.

Nós, seguidamente, lhes dissemos que são nos momentos difíceis que o ser humano encontra os recursos
para se orientar.

***

Doar-se ao Amor é o meio de orientar-se rapidamente a fim de não mais ser afetado pelo que se opõe ao
Amor, pelo medo, em vocês, como por toda parte.

Tudo isso já está inscrito, em cada um de nós, no mais profundo de nós.
Há este Amor que está aí e que nós não o vemos necessariamente porque o medo o mascarou, porque os

sofrimentos ocultaram-nos isso.
Mas se nos esquecermos de nós mesmos (enquanto corpo ou pessoa que sofre, enquanto corpo ou pessoa
que é magoada ou que foi magoada), se aceitarmos, de algum modo, transpor esses limites, então o Amor
torna-se claro, e a melhor maneira de realizar isso é doar-se ao Amor sem se perguntar, sem procurar uma

explicação ou uma lógica.
Porque a lógica obedece à razão e às regras deste mundo.

Mas a lógica do Amor não é a mesma lógica.
Doar-se ao Amor é penetrar a Unidade, de maneira intensa.
É, sobretudo, ser aliviado de todo peso, de todo sofrimento.

É ver a Verdade na cara, não mais estar submisso às aparências, enquanto aceitando essas aparências.
O Retorno da Luz, nesta fase, é um processo que eu posso nomear místico, porque é o puro misticismo que
não tem o que fazer da sua vida, nessas circunstâncias, que não tem o que fazer do que foi desenvolvido pelo

homem, como contexto, como limite, devido à sua inadequação para reconhecer o Amor.

***

Doar-se ao Amor está muito além da Confiança, ou da Esperança, ou de qualquer crença.
É um ato, real e sincero, que se torna perceptível e que irá se tornar cada vez mais perceptível na consciência,

porque, ao se doar ao Amor, há Leveza e há, sobretudo, Clareza e Profundez.
Resistir ao Amor, isso é o sofrimento e a falta.

É questionar-se, é buscar-se, sem jamais se encontrar.
Se vocês tivessem que guardar uma frase de tudo o que eu lhes disse, desde algum tempo, isso seria

simplesmente de não se esquecer e de não esquecer de se doar ao Amor.
Essa é a única maneira de realizar o que Somos, todos nós.

E de fazer isso nesses momentos que antecedem o momento coletivo porque é mais fácil, porque é mais



evidente, e o Encontro, então, irá se desenrolar como um face a face totalmente feliz e leve, onde vocês irão
perceber a ausência total de separação entre o que vocês se tornam, nesta vida, e o que vocês São, na

Eternidade.
Lembrem-se de que a distância é o que é responsável pelo sofrimento.

E aquele que se construiu nas resistências e nos medos, quando o Amor se apresentar para ele, ele percebe
este sofrimento com acuidade.

Mesmo se o Amor puser fim a todo sofrimento, é preciso, no entanto, reconhecer este Amor como a
quintessência do que nós somos, e como a quintessência da Vida, por toda parte.

Naturalmente, as atividades ordinárias que prosseguem (de todas as vidas dos nossos Irmãos e Irmãs, sobre a
Terra), são por vezes muito envolventes, muito açambarcantes.

É bem por isso que as circunstâncias e as condições do retorno da Luz vão aliviar o fardo dos hábitos e das
obrigações.

Não são vocês que decidem isso: é a ação da Luz e da sua Inteligência, nesta fase.
Vocês, vocês têm apenas que se doar a ela.

***

E doando-se ao Amor, vocês percebem que vocês são o Amor, porque vocês nada retêm para vocês e porque
vocês se doam inteiramente.

Não há outro modo de atingir a sua própria Profundez, o seu próprio Coração, e a sua Eternidade.
Tenham em mente também que todos os elementos que ocorrem na sua vida (isso foi dito e repetido, mas isso
vai se tornar extremamente mais importante nas manifestações que é preciso dizer de novo a vocês), que tudo

o que chega à vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo o que lhes parece difícil, mesmo o que lhes
parece, em princípio, contrário à Luz e ao Amor), estão aí apenas para isso.

Não há nem punição, nem castigo, nem karma, nem culpa.
É sempre a pessoa e a personalidade que creem nisso, não o Amor.

Ora, todas as circunstâncias da vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo se este corpo for levado a partir,
nesse momento), são um convite ao Amor e nada mais.

Ainda uma vez, tomem cuidado, de algum modo, com a maneira com que vocês olham as coisas e os
acontecimentos, nas pessoas próximas de vocês, como nos seres distantes.  

E lembrem-se de que a Sombra apenas se serve de uma única coisa, que ela esteja em vocês ou em outros
lugares: é do medo.

E de que se vocês estiverem nessa Doação do Amor, não pode existir o menor lugar para o medo.
E de que se o medo estiver presente, isso é apenas o reflexo da atividade do que resta da sua pessoa.

E lembrem-se de que a pessoa jamais irá conhecer a Luz, de que a pessoa jamais irá saber disso, jamais
poderá se tornar a Luz.

A lagarta dá lugar à borboleta: não há qualquer comparação entre a lagarta e a borboleta, que isso seja na
forma, que isso seja na manifestação, e, no entanto, no interior, há a mesma coisa.

Tudo isso é algo que vai lhes aparecer, se isso não estiver evidente, pelo menos, como mais fácil de integrar.
Eu bem disse de integrar, não de compreender, porque isso desafia toda lógica, no sentido humano, e porque,
quanto mais vocês permanecerem nos seus limites, quanto mais vocês permanecerem nos seus apegos, mais

há resistência ao Amor, e menos vocês podem doar-se ao Amor.

***

Doar-se ao Amor é fazer romper todos os limites e, sobretudo, descobrir a Leveza e a Alegria.
Eu nada posso desejar-lhes de melhor.

Então, é claro, durante todos esses anos, as Vibrações, os centros de consciência, as experiências e os
estados que vocês vivenciaram, têm sido, de algum modo, os marcadores e as referências para trazê-los até

aqui.
Vocês tiveram a chance de poder preparar e viver (por antecipação, de algum modo) esse momento coletivo.

Como lhes acenaram os Anciãos: nada façam, contentem-se em acolher e em se doar ao Amor, em
desaparecer para aparecer à Verdade Eterna.

E isso é muito simples, mesmo se isso, hoje, lhes parecer sem solução, amanhã, isso será profundamente
diferente.

E a partir de amanhã, pouco a pouco, ou de maneira mais abrupta, vocês irão se apreender disso sem poder
sequer explicá-lo a vocês, nem mesmo compreendê-lo, mas é isso que vocês irão viver.

O que mais eu posso desejar a vocês neste período que se abre?
Se houver, em vocês, interrogações sobre o que eu disse, hoje ou nos outros dias, sobre se doar ao Amor, e

se eu puder ali trazer outras palavras, eu o faço.



***

Pergunta: como Amar personalidades já que nos é solicitado para desapegar-se?

Isso será sempre difícil, meu Irmão, para a personalidade que você é, porque é a sua consciência egotista que
diz isso, mas se você se colocar no Amor, isso não representa qualquer problema.

Não é questão de enviar o amor.
Enviar o amor é um ato da pessoa, é um ato egotista que se crê superior.

Torne-se nada e tudo irá se tornar evidente.
A personalidade apenas verá sempre a personalidade, assim como você o exprimiu.

E se você vê então uma personalidade, significa que você mesmo está inscrito na personalidade e não no
Amor.

A personalidade sempre terá bons motivos para não amar, para detestar ou para amar, porque isso é em
função do seu ponto de vista.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, presentes, aqui, permitam-me dar a vocês, doar-me a vocês, nessa Doação de Amor que eu
expressei.

Essa é a minha maneira de lhes render Graças e de Amá-los.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

Até logo.

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

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1669

31 de outubro de 2012
(Publicado em 1º de novembro de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1669


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, compartilhemos, primeiramente, um espaço de Presença e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, nesse primeiro dia do seu mês de novembro, a fim de dizer-lhes que a Verdade está aí.
E que desta Verdade vocês vivenciaram as manifestações, já, pelo fato da sua abertura e da sua capacidade
para viver, para perceber e para sentir os espaços de encontro, entre nós, da sua capacidade para perceber a

Luz (que agiu, no seu corpo, durante esses anos que vocês chegaram a viver).
O Manto Azul da Graça permitiu-lhes afinar e tornar, de algum modo, mais tangível, os nossos encontros.
A Verdade que está aí decorre diretamente da Presença da Luz, em vocês, e do encontro da Luz com o

conjunto da Terra.
Entretanto, esta Verdade (apesar dos sinais abundantes do Céu e da Terra), será sempre recusada ou negada

pelo conjunto dos meus Filhos que ainda estão inscritos nas limitações da sua vida e nas ocupações da sua
vida.

Ainda mais porque o número de ensinamentos e de informações, que foram comunicados sobre esta Terra,
nem sempre foi o mais adequado para prepará-los para este mês de novembro.

***

Vocês sabem, desde o seu Alinhamento desta noite, que o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, Anjo da
Passagem e Anjo da Última Hora (ndr: ver sua intervenção de 30 de outubro de 2012) (1), estará ao lado de

vocês e em vocês, acrescentando, de maneira intensa, o que vocês São, a este corpo que está, aqui, presente
sobre a Terra.

 A multiplicação dos sinais ligados aos elementos, em vocês como sobre a Terra, vai atingir um novo patamar
de desenvolvimento que está diretamente conectado à nossa Presença, é claro, à sua também, e

principalmente à aproximação da Irradiação d’A FONTE.
Naturalmente, entre vocês, todos vocês têm Irmãos e Irmãs que nada veem do que se desenrola.

E como poderiam vê-lo, na medida em que muitos elementos desta vida foram agenciados de tal modo que,
jamais, esses Irmãos e essas irmãs que ainda não estão abertos podiam duvidar desta Verdade que está aí.

E, no entanto, chegará o momento em que esta Verdade será a mesma, para todos.
Ela irá se estabelecer, a um dado momento, de maneira amplamente visível.

Mas, mesmo durante esses momentos, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs, dos meus Filhos, que não
querem ver, irão se desviar disso.

É nesse sentido que o meu Anúncio não deve fazer distinção entre cada um dos meus Filhos.

***
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O Arcanjo URIEL vem, durante os seus Alinhamentos, permitir-lhes ajustar-se mais próximo do que vocês São,
dando-lhes a viver, ainda mais, manifestações neste corpo, que traduzem a modificação dos próprios

elementos constitutivos de vocês.
A atualização de novo dos elementos (ou, se vocês preferirem, a sua colocação em conformidade com a
origem, antes de toda amputação) vai se traduzir, nos seus corpos, por uma amplificação importante da

percepção do Canal Mariano e do Canto que ali está associado.
Muitos sinais vão acontecer no seu peito, eu não voltarei sobre isso.

Paralelamente a isso, os sinais da Terra e do seu parto irão se tornar cada vez mais patentes, cada vez mais
potentes, e cada vez mais gritantes de verdade.

***

Nossas aparições, em meio os seus Céus, tornar-se-ão uma legião.
O conjunto dos elementos da Terra, através da ação dos Cavaleiros, vai também multiplicar-se, dando

manifestações, sobre a Terra, cada vez mais densas e importantes.
Do mesmo modo que isso se desenrola, em vocês, a Verdade que está aí não poderá mais escapar, para

vocês que, já, vivem isso.
Vocês estão precisamente sobre dois mundos, precisamente sobre dois estados.

É exatamente isso que a Terra, também, vai criar.

***

A Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação, permite tudo o que acontece atualmente.
A Verdade que está aí se refere a vocês, é claro, a todos vocês, sem exceção, mesmo se, por enquanto,
somente aqueles de vocês que vivem intensamente os nossos Encontros, os nossos Contatos, a Onda da

Vida e o Manto Azul da Graça, estejam conscientes do que se desenrola.
Todos os outros, por enquanto, não podem imaginar qualquer modificação importante porque eles não o vivem,
tão simplesmente, porque o caminho deles quis que, até o extremo limite, eles ficassem na ignorância do que

eles são realmente e na ignorância da nossa Presença.
Mas, durante este mês de novembro, tudo isso vai mudar, de maneira cada vez mais evidente e percuciente,

para todo mundo.

***

Pela ação dos elementos, em vocês, pelo desenvolvimento do seu Coração Ascensional (ndr: ver nossa
coluna “Protocolos a praticar” (2)), assim como daMerkabah da Terra, pelo Canal Mariano individual e aquele

da Terra, desenrola-se uma transformação terrestre.
Esta transformação é uma nova Terra, em formação, levando a Terra a Vibrar em outras oitavas de frequência,

nada mais tendo a ver com o que vocês conhecem.
Naturalmente, vocês que o vivem também, em vocês, na sua carne e na sua consciência (mesmo se vocês

nem sempre chegam a ali colocar as palavras adequadas), vocês sabem pertinentemente que a amplitude das
diversas manifestações que nós lhes propomos e descrevemos, e que vocês vivem, inscrevem-se muito

logicamente nessa mudança particular, nesta metamorfose.
A sua metamorfose e a metamorfose da Terra vão então se acelerar, a partir de hoje.

O que lhes foi mostrado, o que foi perceptível (para vocês, em vocês) desde o desaparecimento das Linhas de
Predação, é uma amostra da ação dos Cavaleiros.

Eu os lembro de que a minha Irmã Estrela SNOW descreveu para vocês a ação desses Cavaleiros (ndr: suas
intervenções de 19 de julho e de 18 de outubro de 2012) (3).

Ela lhes disse também que se vocês estiverem “tranquilos”, que se vocês estiverem conscientes das
Vibrações que os animam, então, os Cavaleiros iriam participar, em vocês, nesta última abertura, de algum

modo, nesta finalização de todo trabalho que foi realizado.
Minha Irmã Estrela SNOW irá voltar, aliás, para dar-lhes alguns elementos referentes a esses Cavaleiros, ativos

em vocês, cada vez mais, como sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

***

Eu os lembro de que, durante este período, o que vocês vivem é próprio de vocês, mesmo se vocês forem
sempre mais numerosos a viver as mesmas coisas, a perceber as mesmas Presenças, a se reconhecer, e a



viver estados importantes da sua consciência.
Mas lembrem-se também de que muitos Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, não têm esta oportunidade de

viver o que vocês vivem.
Levem sobre eles um olhar simples, sem comparação.

E simplesmente estando no que vocês São, ao lado deles, vocês irão iluminar o que deve sê-lo.
Isso não depende de vocês, mas unicamente dessa Novidade que está aí, para vocês.

***

O tempo deste mês de novembro é então um conjunto de preparativos.
Preparativos que irão levá-los ao nosso encontro e que vão, desde já, dar-lhes os sinais, patentes e evidentes,

de Outros lugares, do que está além do habitual das suas vidas.
Já, a revelação das suas Linhagens, os sonhos que vocês têm, os Encontros que vocês fazem, estão aí para

reforçar não qualquer crença, mas para reforçar, realmente, uma forma de enraizamento, enraizamento na
multidimensionalidade e na Verdade que está aí.

Esta Verdade que está aí, que todos os artifícios deste mundo tentaram esconder até o último minuto, porque
(é claro, e vocês sabem disso) o medo faz parte da vida, neste mundo onde vocês estão.

Mas lembrem-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que, justamente, o que chega é o seu Mundo e o
seu Reino.

E ele se refere, antes de tudo, a vocês e a vocês somente, porque há várias Moradas na Morada do Pai,
porque nem todos vocês vêm do mesmo lugar (mesmo vocês sendo feitos da mesma carne).

Então, é claro, em relação a isso, há a questão da tolerância que vai se colocar: de deixar cada um viver o que
ele tem para viver, em relação à sua Liberdade, em relação ainda às suas crenças.

Porque as crenças fazem parte do confinamento e porque as crenças podem levar alguns Irmãos e Irmãs a se
desviarem da Luz e a verem a Luz como um perigo, como algo que põe fim a outra coisa (e esse é

efetivamente o caso).
Mas pensem naqueles de vocês que não querem esta outra coisa, porque a sua aspiração não é a mesma,

porque as suas convicções e as suas crenças levam-nos a qualquer outra coisa que a Liberdade, mesmo se
eles estiverem Liberados.

Então, deixem-nos viver este período com total autonomia.
Contentem-se de estar aí.

Contentem-se de ser Amor.
Contentem-se de viver o que, vocês, vocês têm a viver.

A ação da Luz far-se-á sozinha, para eles, no tempo e na hora deles.

***

A Verdade que está aí é extremamente fácil de viver, para aqueles que a vivem, porque esta Verdade está
plena de Amor, de um Amor incomensurável e que estritamente nada tem a ver com o que vocês puderam

conhecer, sobre este mundo, mesmo nas alegrias as mais intensas.
Mas aqueles que não conhecem este Amor, é normal que eles não vejam a mesma coisa que vocês.

Lembrem-se de que muitos de vocês têm a Visão etérea, a Visão do Coração, a percepção das Vibrações: um
conjunto de elementos que vocês, em alguma parte, reuniram, desde as Núpcias Celestes e talvez mais

recentemente.
Mas todos aqueles que estão confinados, pelo medo, na sua própria vida, que fecharam os receptáculos para a
Luz, eles também, entretanto, devem viver este Encontro, este Juramento e esta Promessa, do mesmo modo

que vocês.
E a adaptação à mudança, o ajustamento a este metamorfose e a esta transmutação, pode ser por vezes

dolorosa, em um primeiro momento.
Porque, efetivamente, enquanto um Irmão ou uma Irmã estiver do lado do confinamento, viver a Luz é doloroso,

porque isso implica, efetivamente, em várias mudanças e em perturbações para aquele que, em todo caso,
ainda está apegado ao que ele nomeia a vida, e a apegos, diversos e variados, deste mundo.

***

Uma Alegria nova emerge: uma Alegria mais intensa, ainda mais intensa do que o que vocês talvez puderam
viver.

A noção de Morada da Paz Suprema, de Beatitude, tornar-se-á cada vez mais flagrante e, aí também, isso
pode causar um problema em relação aos Irmãos e às Irmãs que não vivem tudo isso.

Então, sejam Humildes.



Vivam o que vocês têm a viver.
Não escondam, sem, no entanto, demonstrar demasiadamente as coisas.

Afirmem a sua Luz, mas a afirmação da Luz não é pedindo ao outro para ver o que ele não pode ver, pedindo-
lhe para viver o que ele não pode viver, por enquanto, até o meu Anúncio.

Contentem-se de estar o mais pacífico possível.

***

No momento em que a Luz arrebatá-los no êxtase, banhem-se neste êxtase.
No momento em que a Luz, ou URIEL, ou eu mesma, estivermos mais próximos de vocês, no seu Canal

Mariano, vivam o que vocês têm a viver, naquele momento.
É nesses Encontros (que irão se tornar cada vez mais patentes, como eu o disse) que vocês irão encontrar

toda força necessária para realizar esta transformação, a sua como aquela do conjunto do sistema solar.
A Verdade que está aí é perturbadora, principalmente para tudo o que se refere à personalidade,

especialmente quando esta personalidade fez a escolha que não era aquela da metamorfose, mas a escolha
de uma perpetuação, de um prosseguimento, da linearidade.

Mas isso faz parte da liberdade desses Irmãos e Irmãs que poderão, se eles o desejarem (mesmo se isso se
tornar cada vez mais difícil), no momento do meu Apelo, voltar-se para a Luz.

Nada há a julgar.
Eu não venho julgar.

Assim como o meu Filho não vem julgar: Ele vem simplesmente acolher aqueles que o acolhem.
E lembrem-se de que este acolhimento não é uma crença, não é uma convicção, não é uma projeção em um

futuro, mas resulta diretamente do que vocês vivem aí, agora.

***

Então, sejam indulgentes e avancem aí onde vocês devem avançar, fiquem o máximo possível Tranquilo e em
Paz.

A Verdade que está aí vai, inegavelmente, transformá-los ainda mais.
Manifestações novas vão emergir.

Mas o mais importante permanecerá esta Alegria indizível que irá avançar (cada vez mais, se esse não for o
caso para vocês) para a Beatitude.

Um sentimento a nada parecido que supera amplamente qualquer sentimento humano e que os faz descobrir a
imensidão do que vocês São fora deste mundo.

Tudo isso se encarna, nesse momento.
Tudo isso se vê, nesse momento.

E tudo isso será vivido, neste período, para aqueles que acolheram a Luz, de uma maneira ou de outra, e que
aceitaram remeter-se a Ela.

***

O Apelo dos Elementos, em vocês, tornar-se-á cada vez mais flagrante, mas eu deixarei exprimir os detalhes a
minha Irmã SNOW (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

Sigam os Elementos, quer eles estejam em vocês, ou quer eles estejam situados no espaço onde vocês
vivem, ou próximos de vocês.

As manifestações de um Elemento, sobre a Terra, aí onde vocês estão, assim como no seu corpo, conforme
vocês irão constatar por vocês mesmos, serão sincrônicas.

Se o Elemento Ar estiver presente no seu ambiente (que isso seja por uma tempestade, por um vendaval, ou
por qualquer outro elemento ligado ao vento e ao ar), vocês irão sentir, é claro, na sua carne, o Triângulo do

Elemento da Coroa da cabeça, assim como a zona do seu corpo que ali corresponde.
Naquele momento, será preciso vigiar para integrar, de algum modo, este Elemento, para deixá-lo trabalhar, em

vocês.
Lembrando e relembrando a vocês que o Elemento nada pode, e nada quer, sobretudo, contra vocês, mas

vem trazer-lhes o que é necessário (para o grupo que está no local onde ele ocorre, como para vocês
especificamente, também) para o início dessa Passagem.

***



Quando os Quatro Elementos estiverem ativos (em vocês, como no local onde vocês estiverem da Terra),
então, todas as condições terão sido preenchidas para que eu entregue o meu Anúncio.

Portanto, estejam atentos, não com inquietude, mas com Alegria e, aliás, vocês estarão na Alegria, a partir do
momento em que os Quatro Cavaleiros tiverem revelado o que eles devem revelar: eles irão provocar um

movimento de Fusão, entre eles, e é esta Fusão que acompanha o desenvolvimento do seu Coração
Ascensional, e que os levará a instalar-se na Beatitude, a imergir-se no que vocês São, realmente, cada vez

mais.
Então, vocês verão por vocês mesmos (se vocês ainda não tiverem percebido e vivenciado) os bastidores.

Vocês verão, realmente, o que representa a sua vida, este corpo, esta pessoa, e o que está ao redor de vocês,
em relação à Verdade que está aí.

E vocês irão constatá-lo, por vocês mesmos, em relação a tudo isso, não como a expressão de um desejo,
mas sim como o resultado direto, e consequência direta, da ação dos Cavaleiros, em vocês.

***

Lembrem-se de que a solução deste mundo não está em uma reação, mas ela está bem no acesso a esse
bastidor.

E isso, somente a Luz pode realizá-lo.
Somente os Cavaleiros, na sua ação final, e o Arcanjo URIEL, nessa Passagem, e eu mesma, é claro, e o

conjunto das Presenças que estão ao redor de vocês e sobre a Terra, estão aí para isso.
Desde já algum tempo que nós lhes dissemos que nós assistimos, e que nós iremos assistir ao seu

Nascimento, ao seu Renascimento, ou à sua Ressurreição.
E esses momentos estão agora presentes.

Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs, que não estão Despertos para a Verdade que está aí, nada irão ali ver,
ou irão se recusar a ver.

Haverá sempre explicações que, na realidade, lembrem-se disso, apenas representam os seus próprios
medos, que não foram admitidos a eles próprios, associados ao desaparecimento do efêmero.

Então, sejam indulgentes.
Não procurem convencer ninguém, porque mesmo a Luz não pode convencer ninguém.

Ela pode simplesmente mostrar que Ela está aí, e cada Irmão e cada Irmã farão o que lhes ditar a sua
Vibração, e não os seus desejos.

***

Gradualmente e à medida que os dias deste mês de novembro passarem, estejam atentos aos seus
Elementos.

Respeitem as instruções referentes aos seus alimentos, que lhes foram dadas pela minha Irmã HILDEGARDA
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).

Porque, se isso não for o caso, vocês irão constatar que vocês terão cada vez mais dificuldade para funcionar,
como antes, este corpo.

Porque, nesta fase de sobreposição da nova Dimensão e da antiga, o corpo é profundamente modificado.
Muitas coisas serão levadas a mudar ainda mais rápido, nesses modos de funcionamento: cabe a vocês ali se

adaptar.
Isso será mais fácil se vocês seguirem o que o corpo diz e pede a vocês.

Todas as necessidades serão amplamente modificadas.
E eu os lembro, em vista do intervalo de tempo entre o que resta a viver, e o Último momento que resta a viver
sobre esta Dimensão (ele tornou-se extremamente curto), de que a melhor das preparações é, simplesmente

(como os Anciãos disseram a vocês), nada fazer [deixar como está, atitude de não intervir], manter-se
Tranquilo, fazer o que vocês têm que fazer, no desapego e com Alegria.

Mas estejam conscientes do Apelo dos Elementos porque, se um dos Cavaleiros os chamar, então, será
preciso ali se ajustar, e de maneira rápida, a fim de não oferecer resistência à sua ação, em vocês.

É deste modo que o Veículo Ascensional será perfeitamente eficaz e eficiente, ou no momento do meu Apelo,
ou nos momentos que são diferentes, conforme o que vocês têm a conduzir durante esta metamorfose.

***

A Verdade que está aí é uma grande Alegria para aquele que a vê, a partir do que ele É, e não a partir da
pessoa que ele ocupa neste corpo.

E esta grande Alegria pode ser um terror, para aquele que está instalado no medo e que está instalado na não-
vivência (Vibratória, e dos contatos), por enquanto.



Mas mesmo isso não será duradouro.
Porque, a partir do momento em que eu irei me revelar enquanto Presença, para o conjunto da humanidade, e

que eu irei falar a todos vocês, ninguém poderá duvidar de quem eu Sou.
E vocês não poderão, tampouco, duvidar de quem vocês São.

Mesmo se, no instante anterior, a sua condição de vida não era a mais feliz, e bem, isso irá mudar.

***

A Verdade que está aí, são todos os sinais do Céu e da Terra, são todas as nossas Presenças ao lado de
vocês, e, agora, isso são, sobretudo, essas Transmutações intensas que vão ocorrer em vocês.

A Verdade que está aí os coloca na Alegria assim que vocês a verem e, sobretudo, assim que vocês a
viverem.

E vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo.
Mas esse “cada vez mais numerosos” não deve fazê-los esquecer de que uma parte não negligenciável da
humanidade ainda está adormecida, e ainda está atormentada pela sua própria sobrevivência, pelos seus

próprios condicionamentos, e por tudo o que criou o esquecimento do que vocês São realmente.

***

Eu voltarei, é claro, a vê-los, durante este mês de novembro, mas sem, no entanto, dar-lhes encontro formal
porque (como nós lhes dissemos, uns e outros) nós nos adaptamos ao desenrolar do que já chegou no Céu, e

que chega, agora, sobre a Terra.
E nós seguimos com vocês, e nós vivemos com vocês, o desenrolar do que acontece.

E esse desenrolar, como vocês o sabem (mesmo se ele estiver inscrito em um limite astronômico), pode mais
ou menos flutuar, em função das resistências, ou não, que encontra a Luz, no seu caminho para a Terra, como

em vocês.
E tudo isso, é claro, pelo próprio fato da modificação do espaço-tempo (como isso é agora patente, que isso
seja através das modificações dos resíduos das três camadas isolantes, como dos movimentos da Terra), e

bem, a Terra se adapta e se ajusta.
Vocês se adaptam e vocês se ajustam.

E nós também, nós nos adaptamos e nós nos ajustamos.
Sempre no contexto desse calendário astronômico, mas, obviamente, segundo as resistências ou a facilidade

com a qual isso se desenrola, em vocês, como para a Terra.

***

Até agora, nós sempre dissemos que a Terra ia escolher o seu momento.
A Terra escolheu assim que ela foi Liberada.

Ela vive então, neste momento, como nós especificamos para vocês, a sua própria Ascensão.
E esta própria Ascensão, como a de vocês, desenrola-se por uma espécie de impregnação dos novos

paradigmas de vida, e pela impregnação da sua consciência ordinária, pela Supraconsciência, que é Amor.
E tudo isso ocorre no seu ritmo, como o crescimento da flor que segue as circunstâncias locais, as

circunstâncias do solo, do Sol, da água, da claridade, do vento.
Tudo isso é exatamente o que vocês estão prestes a viver, uns e outros.

Mas lembrem-se de que algumas plantas ainda não saíram da terra, porque o seu tempo de maturidade e de
maturação é mais importante.

Lembrem-se de que isso não importa.
Obviamente que a ação dos Cavaleiros pode parecer-lhes, e irá lhes parecer, desmedida.

Mas isso não é nada.
A partir do momento em que vocês viverem a Beatitude, onde a Alegria está ampliada, em vocês, vocês verão

que apenas a Alegria estará presente, apenas o olhar da borboleta estará presente.
O olhar da lagarta irá lhes parecer cada vez mais distante, e como se apagando, cada vez mais.

A partir do momento, é claro, em que vocês não entrarem em resistência e em oposição.
Mas tudo isso é para viver.

Eu queria simplesmente ali prepará-los, à minha maneira, mas são vocês que vivem isso, cada um à sua
maneira, segundo a sua dose de Amor: não do amor tal como vocês o conhecem, no nível humano dos

sentimentos, mas, sim, deste Amor Luz, Vibral, que se instala.
Se vocês se tornarem Transparente, não haverá resistência.



***

Quanto mais vocês acolherem e aceitarem os Elementos e o que se desenrola, mais vocês estarão
concordantes com eles, e mais vocês estarão próximos da Morada da Paz Suprema e de Sat Chit

Ananda (como dizem as minhas Irmãs orientais), desta Paz total.
Vocês serão, aliás, surpreendidos, nos primeiros momentos, ao constatar, por vocês mesmos, que,

independentemente do que estiver ocorrendo, aí onde vocês estão, vocês conservam este estado de
Beatitude e de Alegria, sem qualquer problema.

O que, é claro, não seria o caso há ainda alguns anos.
Tudo isso será o sinal de que vocês chegaram a bom porto.

E de que o que resta a cumprir, para vocês, é uma formalidade: o seu Choque da Humanidade será assimilado,
mesmo se ele não estiver no nível coletivo porque, ele, ele apenas poderá ser assimilado no momento em que

eu fizer o meu Anúncio, não antes.
E é durante este período entre o desdobramento e a Fusão dos Elementos (em vocês, como sobre este

mundo) e o meu Anúncio que se situa, para as lagartas, um período de perturbações importantes.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que a dose de Luz que vocês recebem e que vocês emitem, irá se

traduzir por uma Alegria intensa, até uma Beatitude que fará com que esses Elementos sejam vivenciados, para
vocês e ao redor de vocês, com uma maior facilidade.

Vocês irão se lembrar, aliás, de que quanto mais vocês estiverem abertos, mais o seu ambiente (mesmo entre
aqueles que estão na resistência) irá se tornar mais leve.

Porque esses Irmãos e essas irmãs que convivem com vocês, e que, talvez, não estejam abertos à Luz,
poderão talvez se abrir, devido à sua Presença amorosa e irradiante.

***

É agora que é preciso olhar atentamente todos os conselhos que lhes deram os Anciãos, as Estrelas, e os
Arcanjos, para este mês de novembro.

Porque é durante este período, onde URIEL oficia ao lado de vocês e sobre a Terra, que a possibilidade de
viver o Êxtase e a Beatitude é mais importante.

A intensidade, para aqueles que vivem isso, da Onda da Vida, tornar-se-á cada vez mais espetacular.
E eu os remeto, aliás, por aí, ao que foi dito por aqueles que se nomeou BIDI, há apenas duas semanas, onde

ele lhes disse para colocar a consciência sobre os seus pés e sob os seus pés (ndr: conselhos dados por
BIDI no final da sua intervenção de 19 de outubro de 2012) (6).

Porque, aí, encontra-se um dos Mistérios da Alegria e da Beatitude.
Seja como for, deixem-se banhar por este Amor, deixem-se banhar pelos Cavaleiros, porque eles contribuem

para a Liberação.
Mesmo se, do ponto de vista da limitação, isso chamar outra coisa que uma Liberação, mas vocês, vocês

sabem que não é nada disso, porque vocês vivem outra coisa.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar hoje.
Se, entretanto, vocês tiverem algumas interrogações referentes ao que acontece agora (exceto, é claro, sobre

os Elementos, porque, depois de mim, SNOW irá explicar algumas coisas para vocês, muito simples, em
relação a isso), mas se houver interrogações, então, eu estou à disposição de vocês.

***

Pergunta: você disse que os prazos são em função das resistências que vai encontrar a Luz, mas
justamente, no nível coletivo, poderia parecer que essas resistências sejam importantes.

Nenhuma resistência pode atrasar a Luz.
Ela irá se expressar mais violentamente, mais intensamente, e mais fortemente: isso não é questão de tempo.

O desenrolar, sim, pode apresentar diferentes tipos de tempo, mais isso é tudo.
As resistências, na maioria das vezes, não são uma oposição frontal à Luz, mas resultam e decorrem,

simplesmente, do confinamento e da ignorância.
Eu especifico que a resistência de que falo não é um ato consciente, exceto, é claro, para aqueles que foram

denominados os “maus rapazes”.
Para a maior parte dos meus Filhos, trata-se, simplesmente, de uma ignorância.



Esta ignorância, em si, cria uma resistência à Luz.
Isso não é, portanto, uma resistência ativa de oposição, mas, sim, uma resistência física encontrada pela Luz,

devido ao confinamento e às crenças que existem.
Isso não é uma ação da consciência, exceto, é claro, para algumas consciências, mas isso está longe de

representar a maioria da humanidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, permitam-me recobri-los com o meu Manto da Graça.
Essa será a minha maneira de render Graças a vocês, hoje.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo provavelmente até o meio deste período, sem
especificar o dia.

Que todo o meu Amor seja o de vocês.
Até muito, muito, em breve.

************
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Eu sou SNOW.
Que o Sopro e a Paz do Grande Espírito estejam com vocês.

Eu venho completar o que eu lhes dei sobre os Elementos e os Cavaleiros, permitindo-lhes viver esses
Elementos e esses Cavaleiros, em vocês, e obter a Transmutação.

Então, os Elementos chamam-nos, e eles os chamam pelas Vibrações da cabeça.
Os Cavaleiros, no local da Terra onde vocês estão, aparecem para vocês.

Eles se manifestam, não somente para a Terra, mas, é claro, também, em nós.

***

Durante a minha vida, os Elementos falavam comigo e eu falava com os Elementos, não para comandá-los,
mas para dialogar com eles e viver, também, de algum modo, a Comunhão dos Elementos e a Fusão dos

Elementos.
São, muito precisamente, as circunstâncias que vocês vivem a partir desta noite.

Acompanhados pelo Arcanjo URIEL, os Cavaleiros vão interagir com vocês e vão transformar o que deve sê-lo.
Os Elementos vão, durante este mês, conjugar-se e se mesclar entre eles: em par, em trio ou na totalidade.

Existe, em vocês, uma maneira, muito simples (além do aspecto físico dos Elementos, em ação sobre a Terra,
aí onde vocês estão), de sentir o trabalho deles, em vocês.

E vocês terão a surpresa de ver e de viver que, quando um Elemento se manifesta, aí onde vocês estão, a
região da sua cabeça que ali corresponde vai se ativar.

Esta ativação permite, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e, ao mesmo tempo, a Transmutação deste corpo
e do que vocês São, muito além deste corpo de manifestação, quando regozijam o Grande Espírito.

***

Um Elemento, 2 Elementos, 3 Elementos ou 4 Elementos vão bater à sua Porta.
Cada Elemento que irá chamá-los será o mesmo que aquele que vocês observam ao redor de vocês: o

Cavaleiro do Ar fará sentir o Triângulo do Ar.
O Cavaleiro do Fogo fará sentir o Triângulo do Fogo.

Se os Cavaleiros do Ar e do Fogo agirem em concerto, os Triângulos do Ar e do Fogo irão se manifestar em
concerto.

O que bater à Porta (na sua cabeça e no Espírito) deve encarnar-se de maneira muito mais palpável do que o
que foi vivenciado até agora.

***

E cada Elemento tem uma afinidade com este corpo de carne.
O Triângulo da Terra (o Elemento Terra) encontra-se na parte de baixo deste corpo: nas pernas, nos pés e nas

costas.
O Triângulo do Ar (e o Cavaleiro do Ar) age no Canal Mariano e no seu braço esquerdo e no peito, à esquerda.
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O Cavaleiro da Água (e o Elemento Água) irá agir no braço direito e no peito, do lado direito, aí onde se
encontram as Portas que vocês conhecem (ndr: as Portas AL, à direita, e UNIDADE, à esquerda).

O Cavaleiro do Fogo (o Elemento Fogo que está na parte da frente da sua cabeça, representado pelo
Triângulo do Fogo) irá agir, neste corpo, ao mesmo tempo no fígado, no baço e no coração central.

Quando o Elemento bater à Porta da sua cabeça, ele irá bater, também, à Porta do corpo, a fim de favorecer,
por sua vez, o Coração Ascensional.

Ele irá lhes dar (e eles irão lhes dar) os combustíveis que vão permitir ao Coração Ascensional elevar-se.
O Ar está à sua esquerda.
A Água está à sua direita.

A Terra está na parte de trás e o Fogo está na parte da frente.
Quando o Elemento e o Cavaleiro baterem à sua Porta (que eles sejam 1, 2 ou 3 ou 4), posicionem-se e

escutem-no.
Do mesmo modo que, no meu povo, nós escutávamos o vento porque ele tinha algo a nos dizer.

Nós escutávamos o rio, assim como a chuva, porque eles tinham uma mensagem, porque eles tinham alguma
coisa a nos dizer.

***

Hoje, os 4 Cavaleiros lhes dizem alguma coisa: eles os chamam para terminar a sua transformação.
E sua Fusão devolve-os ao que vocês São e permite ao seu Coração elevar-se, enfim, além da Ilusão, para o

Grande Espírito.
Então, é claro, alguns Anciãos lhes deram alguns Yoga e, em particular, um que permitia agir sobre os
Elementos (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO dos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010) (1).

Mas, aí, hoje, não é mais, somente, agir nos Elementos.
É acolhê-los no corpo e não mais, apenas, na cabeça ou no coração, a fim de que eles realizem o que deve

ser, no seu corpo.
Os Elementos, sobre a Terra, e os Cavaleiros, são o reflexo de forças que são, para nossa Consciência

humana encarnada (e para, dali onde nós estamos, também), de um aspecto inimaginável.
Porque os Elementos não são, somente, uma Consciência ou uma forma: eles são, antes de tudo, os motores

e os Criadores das manifestações Dimensionais.
Os Elementos são utilizados para a montagem das Dimensões e dos Mundos.

E os Elementos da Terra, hoje, vêm dizer-lhes algo mais do que o que vocês conhecem.
Eles participam da Liberação e da sua Elevação.

***

Um dos Elementos, em vocês, a um dado momento (que ele bata ao nível da cabeça ou que ele esteja
localizado no corpo), vem dar-lhes e vem trocar.

Quando o Elemento se apresentar a vocês, permaneçam tranquilos, aí também.
Sentem-se e sirvam-se, se vocês o desejarem, das suas mãos, como isso foi explicado por UM AMIGO (ver as

intervenções de UM AMIGO de 17, 18 e 19 de setembro de 2010 (1)).
 Sirvam-se, também, dos produtos da Terra: dos minerais (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos”) (2).
Ou, se vocês preferirem, sirvam-se, simplesmente, da sua Presença: sentem-se.

Qualquer que seja a Vibração do Elemento ou dos Elementos que são vivenciados (na cabeça e no conjunto
do corpo), deixem-nos, simplesmente, agir.
Não os direcionem: vocês não o poderiam.

Mas deixem-nos criar o que eles devem criar.
Vocês podem ajudá-los, como eu disse, com os três dedos: o polegar, o indicador e o médio, colocados sobre

o Elemento correspondente da cabeça.
Vocês podem, também, utilizar os produtos da Terra (os minerais) colocando-os, no solo, aí onde vocês

estiverem sentados e se inserindo no interior.
E, se vocês forem capazes, permaneçam simplesmente tranquilos e deixem-nos abrir, em vocês o que eles

vieram abrir.

***

Cada Elemento poderá bater várias vezes à sua Porta.



As sensações físicas serão muito nítidas e vocês irão constatar, também, que, às vezes, há vários Elementos
que vêm bater à sua cabeça e que batem ao seu corpo.

Aí também, sentem-se e instalem-se no Elemento (e no Cavaleiro) que chega para vocês e permaneçam
assim, o tempo que vocês o sentirem.

Porque assim, vocês irão reduzir o que pode restar, em vocês, de resistências ao Grande Espírito.
Vocês irão permitir aos Cavaleiros dissolver o que pode restar, em vocês, do que se opõe à sua ação e à ação

da Luz.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem Liberado vocês de algumas coisas, vocês estarão profundamente diferentes.

Vocês irão senti-lo em vocês, e a sua maneira de viver esta transformação tornar-se-á cada vez mais leve e
fácil.

O Cavaleiro que age, no local onde vocês estão, é o mesmo para todos aqueles que ali estão (vivendo ou não
vivendo o Apelo do Cavaleiro na cabeça).

Quando chegar o momento dos 4 Cavaleiros, aí também, vocês irão sentir os 4 Elementos da cabeça e o que
une esses 4 Elementos pelo que vocês denominaram, eu creio, a Cruz Fixa da cabeça (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 11 de abril de 2011 (3)).

***

Utilizem os seus dedos.
Utilizem os produtos da Terra: os cristais.

Ou utilizem, simplesmente, a sua Presença.
Recorram a URIEL.

Cabe a vocês ver o que é o mais apropriado para vocês.
E se instalem, tranquilamente, e deixem acontecer o que se desenrola.

Isso não é uma meditação: é simplesmente uma Presença, a vocês mesmos, que escuta o que os Elementos
têm a dizer para vocês e, sobretudo, deixem-nos trabalhar em vocês.

Isso vai, pelo Ar, refinar o Canal Mariano.
Para a Terra, isso vai gerar o Fogo da Kundalini.

Isso vai amplificar a Onda da Vida e o Fogo do Coração, também.
Para o Fogo, ele vai agir, essencialmente, no Coração Ascensional e em tudo o que se desenrola no peito.
E, enfim, para a Água, isso irá mudar, radicalmente, o seu humor, a sua visão, a sua maneira de ver e o seu

equilíbrio.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem batido, juntos, à sua cabeça e aí onde vocês estão, então o Éter novo será

visível (não mais somente como manifestações intermitentes): que isso seja a Fusão dos Éteres, que isso seja
os flashes de Luz branca que vocês veem no céu ou que isso seja, ainda, outras manifestações.

Tudo isso vai lhes aparecer muito mais claramente, a partir do momento em que vocês tiverem facilitado a ação
do Cavaleiro que chamou vocês.

***

Os 4 Elementos, os 4 Cavaleiros, que os Anciãos nomeiam, eu acho, Hayoth Ha Kodesh (ndr: ver a coluna
“Acompanhamento / Decodificação Corpo-Espírito), são Inteligências supremas da Luz, podendo agir em

qualquer forma e em qualquer Dimensão, não conhecendo o confinamento.
Eles vêm liberar os Elementos da Terra que, eles, tinham sido restringidos, como no seu corpo.

Façam isso quando vocês ali forem chamados ou quando vocês perceberem que um Elemento poderia servir
a vocês.

Nada há de complicado aí dentro: o Fogo purifica, a Água acalma, o Ar faz comunicar, e a Terra transmuta.
Mas, de maneira geral, todos vocês, Irmãos e Irmãs que me escutam (que irão ler), vocês sabem (porque
vocês percebem) que o Elemento bate à cabeça porque ele se revela no corpo, ao mesmo tempo para o

Coração Ascensional e, ao mesmo tempo, para Liberar os Elementos do corpo de vocês.
Não há qualquer possibilidade de se enganar porque o Ar está na parte superior e à esquerda da cabeça, a

Água está à direita, o Fogo está na frente e a Terra está atrás.
E, no corpo, é a mesma coisa.

Eu lhes dei as equivalências (ndr: ver a intervenção de SNOW de 18 de outubro de 2012 (4)).
E, quando isso se manifestar: posicionem-se como eu disse, chamem o Arcanjo URIEL, ou usem os cristais,

ou usem os seus dedos.
Facilitem o trabalho do Cavaleiro e vocês irão constatar, bem depressa (a partir, eu diria, da primeira sessão e

experiência), o efeito.
Tudo isso é para viver, favorecido, eu lembro vocês, pela Presença do Arcanjo URIEL e cuja finalidade é

revelar o Éter, como ele é originalmente e não como ele estava rarefeito sobre a Terra.



***

A ação dos Cavaleiros é a mesma sobre a Terra.
Vocês têm exemplos, ao redor de vocês, todos os dias, em diferentes lugares do mundo.

Isso é apenas um início.
Sigam os Elementos.

Eles vêm despertá-los, definitivamente.
Tudo isso irá se desenrolar, essencialmente, durante o seu mês que se abre, aí (ndr: durante todo o mês de

novembro), mas também até o momento do Anúncio de MARIA.
Lembrem-se de que os Elementos e os Cavaleiros são a Dança da Vida, o Ordenamento dos Mundos e das

Dimensões.
Eles são o tijolo Uno e indivisível (pelos 4, ou pelos 5) de toda vida, de toda Consciência (ndr: o quinto

elemento é o Éter).
Eles são os veículos do Absoluto e d’A FONTE.

Viver os Elementos, Comungar com a sua Presença e Fundir-se com eles, dar-lhes-á algo a nada mais
parecido na sua Liberação.

***

Se vocês tiverem necessidade de outras informações referentes ao desenrolar desta ação dos Elementos, é o
momento, agora, de fazer as perguntas para mim.

Eu os lembro, enquanto vocês pensam, de que a ação dos Elementos se faz, naturalmente, em vocês, mas de
que o fato de colocar a sua Consciência neles (deixando o corpo em repouso e deixando-os trabalhar) é

fundamental, que isso seja, simplesmente, estando presente (na Presença de URIEL), que isso seja utilizando
as mãos ou, ainda o mundo mineral.

Cabe a vocês ver o que acontece, o que é para viver, quando o Cavaleiro bater à sua cabeça.

***

Pergunta: Fogo e Terra se expressam unicamente pelos vulcões e pelos tremores de terra?

A Terra corresponde, efetivamente, aos movimentos da Terra e, sobretudo, à abertura da Terra.
A Terra aumenta cada vez mais depressa.

O Fogo não é somente o fogo dos vulcões: é, também, o Fogo do Céu, a Luz Celeste.
A Água corresponde também, é claro, aos seus líquidos Interiores, à água dos rios, à agua dos mares, mas,

também, à agua do céu.
O Ar (o Cavaleiro do Ar) é, essencialmente, o vento, mas ele contribui com a Terra quando ela se move.

Ele nutre também o Fogo e ele pode também alimentar a água, colocando-a aí onde for preferível.
Muitos Elementos agem em conjunto, agora.

Vocês irão constatar, aliás, em vocês como sobre a Terra, que a ação do Ar está muitas vezes acoplada com a
Água, que a ação do Fogo está muitas vezes acoplada à ação da Terra, e que, muito proximamente, os 4

Elementos, como eu disse, irão agir em conjunto e em concerto, sobre a Terra, como em vocês.
Haverá, então, uma sobreposição desses 4 Elementos em espaços cada vez mais amplos e cada vez mais

alvejados, cujo impacto se situa, parece-me, conforme o Comandante lhes falou (ndr: Omraam Mickäel
AÏVANHOV), abaixo da linha do Equador e em toda região do Pacífico.

O que será mais espantoso (se vocês ainda não tiverem vivenciado, no nível das primícias) é a ressonância e a
conjunção que vai ocorrer entre os Cavaleiros perto de onde vocês estão, e os Cavaleiros da sua cabeça: são

os mesmos.

***

Pergunta: é possível que nós já tenhamos sentido os Cavaleiros na nossa cabeça?

Sim.
É muito exatamente o que eu lhes disse nas duas últimas intervenções (ndr: ver as intervenções de SNOW de

1º de setembro de 2012 (5) e de 18 de outubro de 2012 (4)).
A diferença é que, agora, os Cavaleiros irão de revelar de maneira simultânea, segundo as correspondências



que eu dei, no seu corpo.

***

Pergunta: a radioatividade faz parte do Elemento Fogo?

Não unicamente.
A radioatividade (natural como artificial) restringe o Fogo, e a Terra, e o Ar.

O único Elemento ali presente é a Água.
A Água, aliás, limita a radioatividade.

É o caso, eu creio, nas suas tecnologias, pelo resfriamento.
Haverá outros Elementos que vocês irão notar.

De nada serve eu me estender sobre isso, a não ser dizê-lo a vocês.
Independentemente do local onde vocês estão, há dias que são mais focados em tal Elemento.

Há horas que são mais voltadas para tal Elemento.
Mas, isso, vocês irão descobri-lo por vocês mesmos.

***

Pergunta: é a fusão dos 4 Elementos e do Éter que irá dissolver o corpo físico?

Sim, em grande parte.

***

Pergunta: a natureza dos Elementos é a mesma, em todos os níveis?

A natureza do Elemento é a mesma desde A FONTE, do Absoluto até a sua Dimensão onde vocês ainda
estão.

Simplesmente, a sua expressão é diferente, o seu agenciamento é diferente, conforme as Dimensões.

***

Pergunta: o Alinhamento das 19 horas (hora francesa) é um momento privilegiado para contatar os 4
Elementos?

Não.
É um momento privilegiado para permitir a preparação realizada pelo Arcanjo URIEL.

Os Elementos batem à sua Porta quando for o momento.
Eles não se importam, de qualquer forma, com a ação de vocês.

***

Pergunta: podemos chamar um Elemento fora dos momentos que eles nos chamam?

Isso terminou.
Esse é, portanto, o sentido da minha intervenção.

Não são mais vocês que chamam os Elementos, mas são os Elementos que chamam vocês.

***

Pergunta: quando os Elementos batem à cabeça provocando uma dor intensa, isso é devido às
resistências ou isso é normal?



Os dois são possíveis.
Não há resposta pronta.

Mas, quando eu insisti sobre o aspecto físico e sobre a sensação, vocês podem bem imaginar que esta
sensação será forte.

***

Pergunta: para se posicionar em relação aos Elementos, é preciso levar em conta os pontos cardeais?

Isso não é necessário.
Há uma ressonância, efetivamente, entre um ponto cardeal e um Elemento.

Isso é conhecido em todas as tradições sobre a Terra.
Mas, hoje, colocar-se na sua cadeira, é a posição dos seus dedos, ou a posição da sua Presença, ou dos

minerais, que é preponderante e não a orientação dos Elementos.
Eu especifico, também, que, quando houver vários Elementos, vocês irão notar, facilmente, aquele que está

mais presente.
É ele que convém deixar trabalhar primeiro.

Mesmo se os 4 Elementos se apresentarem, haverá sempre um que será predominante.
É ele que determina a ação que está em curso e que determina, também, se vocês se servem dos dedos (ou

da posição dos dedos) bem como da escolha dos minerais da Terra (se vocês preferirem isso).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

SNOW ama vocês.
Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, que o Grande Espírito esteja para sempre com vocês.

Bênçãos a vocês.
Até logo.

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

NDR1
Resumindo a prática, “quando o Elemento se apresentar a vocês”, 3 abordagens favorecem então a sua ação:

Sentar-se, em simples receptividade, Tranquilo.
Colocar seus dedos no Triângulo referido da cabeça, como descrito na coluna “Protocolos a praticar / Yoga da

Unidade” (1).
Sentar-se no centro da mandala de cristais, como descrito na coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos (2) ou Finalização do Corpo de Estado de Ser – Reconstrução do Corpo de Ressurreição (6)”.

NDR2: Os Triângulos Elementares
 



NDR3: As Portas
 

***

1 – UM AMIGO – ‘Yoga da Unidade’ (17.09.2010, 18.09.2010 e 19.09.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3-1
*

2 – ‘Fusão dos Elementos’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-fusao-dos-elementos

*

3 – UM AMIGO (11.04.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011

*

4 – SNOW (18.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions

*

5 – SNOW (01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1673

1º de novembro de 2012
(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

http://api.ning.com/files/6ZjLakMFS9W-jsF5DAfTmf9aOIRbBCDUvcDrRCMQP1qw-mNDUWPNv-goTYRrPwez8-ejPzkSna8IZCV56FsQ49pYbCm8yc7M/0000.jpg
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-11-02.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Lei do Um, que o Amor seja enfim a única e exclusiva Verdade deste mundo.

Assim terminou, sobre esta Terra, a obra de Liberação empreendida desde tanto tempo.
O tempo chegou de viver o que vocês São, desprovidos de todo Véu, de toda ignorância e de toda ilusão.

 URIEL, Arcanjo da Presença, encarrega-se do tempo desta Última Hora a fim de favorecer o reconhecimento,
total e final, do que vocês São.

Ele intervém e irá intervir, acompanhado dos quatro Cavaleiros, em vocês, em cada um e em cada parcela
deste sistema solar.

O tempo é para os seus Reencontros e os nossos Reencontros.
Celebração da Alegria, celebração da Paz e celebração do Amor.

Há apenas para cada um de vocês festejar os seus próprios Reencontros conosco.
O tempo da Terra é o tempo da Liberdade e da sua Ascensão.

*** 

MIGUEL - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-11-02.mp3


A modificação de agenciamento dos Céus e da Terra toma um novo rumo, permitindo-lhes perceber e verificar
o conjunto dos Elementos da Liberação em ação.

Inúmeras Presenças, nos seus Céus como em vocês, vêm festejar o retorno da Eternidade e da sua Verdade.
Esses tempos particulares são, realmente, tempos de Alegria, para aquele e aquela que está aberto à Verdade

e que aquiesce à Verdade.
Um novo Éter aparece sobre a Terra.

A consciência Una se revela, na totalidade, a fim de que ninguém possa ignorar o que se desenrola sobre a
Terra.

Esse Tempo é um tempo privilegiado de Paz, um tempo privilegiado de Alegria, no curso do qual o que pode
restar de último Véu e de última alteração será redirecionado e colocado em ordem.

A ação dos Céus e a ação da Terra tornam-se sincrônicas, a fim de realizar o Alfa e o Ômega, no seu corpo
como na sua consciência.

De cima embaixo e de baixo para cima, a Luz Vibral irá varrê-los, irá fazer resplandecê-los, forjados na Luz do
Amor onde nenhuma sombra pode ser colocada.

Esse tempo terminou, dali onde nós estamos.
Ele termina, daí onde vocês estão.

O tempo global desta última realização depende, unicamente, não mais da Terra e do Céu, não mais de vocês,
mas simplesmente do que é encontrado na progressão da Luz, no estabelecimento do seu reino, sobre esta

Terra.
As forças predatórias apenas têm, doravante, muito poucos meios à sua disposição para frear e resistir ao que

está aí.
Elas apenas podem contar, doravante, com um componente da humanidade nomeado o medo.

*** 

A Paz, tal como ela se estabelece, em vocês, de maneira nova, e amplificada pela ação dos Elementos e dos
Cavaleiros, permite-lhes (e irá permitir-lhes, cada vez mais) não serem afetados, de maneira alguma, por um

elemento de medo.
Do mesmo modo, estar em Paz, para vocês, irá aniquilar o medo ao seu redor.

As circunstâncias da Terra, nos Céus como sobre a Terra, tornar-se-ão cada vez mais eloquentes, visíveis e
concretas.

Beneficiem-se desse tempo, da Presença e da Radiância do Anjo URIEL para aperfeiçoar e concluir o que
está para terminar, em vocês.

Esta realização necessita de Paz, de Transparência e de Humildade.
A ação da Luz, sobre a Terra como nos Céus, em seus diferentes componentes, em suas diferentes Forças,

em seus diferentes participantes e oficiantes, vem mostrar-lhes, vem viver, os Reencontros com vocês.
Independentemente da maneira que vocês forem Chamados (pelos Elementos ou pelas Consciências dos

Mundos Livres), vocês poderão tecer as Ressonâncias de Liberdade que vão, por sua vez, aumentar a sua Paz
e a Paz.

As desordens deste mundo apenas terão um tempo, como vocês o sabem, extremamente curto, doravante.
Independentemente da intensidade dos mecanismos elementares para trabalhar, em vocês como ao redor de
vocês, lembrem-se de que a Paz está aí, de que o Anjo da Presença e o Anjo da Passagem, em ação, dá-lhes
a capacidade, real e objetiva, para viver esta Paz, para manifestá-la e para irradiá-la (ndr: o Arcanjo URIEL que

nos acompanha especialmente durante este mês de novembro).
Desde o início deste mês que começou, até o Anúncio de MARIA, observem o que acontece, neste corpo e

nesta consciência, observem (porque isso será flagrante) o sentido das suas modificações, o sentido das suas
percepções, a realidade do conjunto dos processos Vibrais, assim como a realidade das outras Dimensões.

***

Dessa maneira, então, enquanto CRISTO / MIGUEL, Regente do Logos Solar, eu deixo, doravante, o Sol
trabalhar, em sintonia com os outros eventos celestes, no seu Coração, pelo Fogo Micaélico e pelo Impulso
Metatrônico, cujo resultado, em meio ao seu Templo é ter realizado (como vocês irão constatá-lo, cada vez

mais facilmente) o estado KI-RIS-TI.
Onde estiver a localização da sua consciência (onde estiver a verdade da sua vivência), ela irá levar

inevitavelmente a algo bem mais agradável, bem mais bonito, bem mais tangível e Luminoso do que o que
vocês vivenciaram na verdade relativa da sua vida.

Não se esqueçam, tampouco, de que a ação coletiva que foi empreendida, na segunda quinzena do seu mês
de outubro, colhe os seus frutos e me permite também responder ao seu Apelo, se tal for o seu desejo.

*** 

Cada vez mais, a ação elementar dos Cavaleiros, em vocês, irá traduzir-se por uma colocação em ressonância



especial, para cada Elemento, com os Arcanjos, os Anciãos e as Estrelas correspondentes.
O fenômeno que vocês poderiam chamar de “sobreposição” das Presenças, ao seu lado e em vocês,

podendo parecer-lhes desconcertante, durante os primeiros Contatos, tornar-se-á, para vocês, um hábito
multidimensional.

O conjunto das Presenças e o conjunto do Éter novo da Terra entram em manifestação, cada vez mais
concretamente, segundo o seu ponto de vista, doravante.

Não se esqueçam de que o conjunto desses Contatos, desses Reencontros e dessas Ressonâncias não tem
o objetivo de partilhar palavras simples, mas sim o de partilhar o Espaço da consciência Vibral, fornecendo-lhes

sempre mais Paz, sempre mais certeza, sempre mais evidência.
O conjunto das estruturas que deviam ser colocadas em prática desde a instalação da Nova Aliança (há mais

de dois anos) está, doravante, concluído.
Que isso seja a Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação da Terra, que isso seja a

ativação do conjunto das estruturas Vibrais possíveis para cada um de vocês, isso terminou.
Resta agora finalizar o conjunto dessas ações, em vocês como para o Mundo, na sua globalidade (no sentido

deste sistema solar).

*** 

O conjunto dos preparativos ou das facilitações possíveis foi-lhes comunicado, integralmente, nesses últimos
dias.

O conjunto das informações, desde as Núpcias Celestes, foi-lhes comunicado.
Doravante, a maioria das intervenções será destinada a acompanharem mais de perto o que se desenrola

sobre a Terra.  
De qualquer modo, vocês irão constatar, bem depressa (por vocês mesmos, na sua carne e na sua

consciência), a simultaneidade, a sincronia da ação dos Elementos, sobre a Terra, como neste corpo e nesta
consciência.

Isso será evidente e isso, sobretudo, irá se refletir pela ampliação da sua consciência e da Paz.
Cabe a vocês correlacionar, nos momentos em que os Elementos chamarem por vocês, as Presenças que se

têm ao seu lado, não tanto para dialogar, mas para viver a quintessência Vibratória.
Existe, de fato, uma Ressonância entre cada Elemento e cada Arcanjo, entre cada Elemento e cada uma das
Estrelas e, do mesmo modo, para os Anciãos (ndr: vocês irão encontrar as relações entre os elementos e as

Estrelas no protocolo "12 Estrelas de Maria" (1)).
Os Anciãos e as Estrelas, reunidos em Conclave, uniram o seu Sopro, a sua Consciência e a sua Vibração, a

fim de permitir a ação elementar, mais próximo do que o necessário, sobre esta Terra.
Vocês irão notar, gradualmente e à medida dos seus Contatos, durante esses Reencontros, tanto com um
Arcanjo como com uma Estrela, um Ancião ou algum membro da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres (visíveis nos seus Céus como ao lado de vocês, à noite).
Os últimos Véus são, então, removidos.

Isso é responsável pela justaposição e pela sobreposição da sua Dimensão e das Dimensões Unificadas e
Livres.

*** 

Assim terminou um ciclo permitindo a saída de todos os ciclos do conjunto deste Sistema Solar.
Enquanto CRISTO / MIGUEL, permitam-me agradecer-lhes pela ação realizada.

O resultado, como vocês observaram, durante esses anos, está além de qualquer expectativa, pelo número de
consciências Acordadas, Despertas e Liberadas.

Cada vez mais, as informações necessárias irão chegar até vocês, individualmente, pois elas serão cada vez
mais adaptadas às sintonias e às sincronias das suas Linhagens estelares e da sua Origem estelar.

Nós apenas faremos, quanto a nós, no nível coletivo, seguir mais de perto os elementos físicos da Terra e os
elementos físicos que se desenrolam, do mesmo modo, no nível do seu Ser.

Os tempos que estão aí são tempos excepcionais, a nada parecido.
O retorno completo da Luz é um processo particular nos Mundos dissociados, revelador, em um certo

momento, de uma grande Alegria e de um êxtase total.
Há realmente apenas vocês e vocês sozinhos para desfrutar deste êxtase, a título cada vez mais permanente,

e cada vez mais intenso.
Cabe a vocês não exercer força de resistência, pelas suas inquietudes ou por um medo qualquer.

Quanto mais vocês chegarem à Paz, mais a Paz será evidente no que vocês São.
Lembrem-se de que a única coisa, em vocês, que irá expressar dúvida, medo ou inquietude, é simplesmente o

que pode restar de personalidade não sendo pacificada pela Luz Vibral (em seus diferentes componentes).
Lembrem-se, naquele momento, de que a Conexão da Terra e do Céu, nova, está presente também, em

vocês, e de que somente a localização da sua consciência pode representar, então, um freio para viver a Paz,
aquela que está aí para todos.



Eu nada mais tenho a acrescentar.
Se houver, em vocês, uma interrogação, eu os escuto.

Se não, eu irei aproveitar para propagar esta nova Paz com o auxílio do Arcanjo URIEL.
Se não houver perguntas, então, eu lhes proponho para viver esta Paz do novo Éter da Terra.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Luz Eterna, eu saúdo vocês.

Até logo.

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

1 - As 12 Estrelas de MARIA [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8811.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

*** 

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

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

http://autresdimensions.info/article8811.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811.pdf


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AU...

~ APRENDIZADO PRÉ-ASCENSIONAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-me Irradiar, em vocês, a Luz Azul da minha Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim, a vocês, a fim de expressar-lhes as consequências específicas do que foi anunciado por MARIA (1) e
SNOW (2), com relação à Fusão dos Elementos, em vocês, e o que pode ser aguardado na sua vida cotidiana.

Existe, de fato, durante este mês que se abre, um tempo particular de Passagem, de metamorfose e de
Transformação.

Isso acontece, para cada um, segundo o que lhes foi possível manifestar e viver, durante esses anos que se
passaram: esse mecanismo de metamorfose, antes que ele realmente se torne muito intenso, impõe a vocês

uma série de mecanismos específicos, referentes ao que foi abordado, como a estase ou a parada das
funções do corpo.

***

Durante este período, vão se justapor, em vocês, a consciência que vocês obtiveram e vivenciaram durante os
seus diversos estados e a consciência mais usual.

Esta justaposição vai permitir-lhes ver, claramente e de maneira cada vez mais definitiva e nítida, os instantes
onde se situa a ação da personalidade e os instantes onde se situa não mais a ação, mas a vida, em meio à

sua nova Morada.
Isso vai se refletir, não por um confronto (e, como lhes disse MARIA, não tanto por um Choque, para vocês que
estão habituados a viver alguns estados), mas, sim, por uma sensação peculiar de estar, ao mesmo tempo, em

duas linhas temporais, em duas linhas espaciais e em duas linhas Dimensionais, totalmente diferentes.
Haverá, então, um período de aclimatação a fim de que (progressivamente, ou de maneira abrupta) vocês

possam permanecer estabelecidos no seu estado de consciência que é o que vocês São, aí onde vocês o
Realizaram, aí onde vocês o Liberaram.

***

SRI AUROBINDO - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AUROBINDO_1.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-FK842Fa4Qkk/UJaDMS6L7HI/AAAAAAAAGq0/2II-w06RcDQ/s1600/521654_2555872751908_1056174151_n.jpg


Dessa maneira, então, as flutuações vivenciadas, as flutuações das linhas temporais, espaciais e Dimensionais
(além de perturbações fisiológicas, metabólicas e por vezes psicológicas), vão se refletir, para vocês, por um

novo reajustamento.
Como qualquer reajuste, e como qualquer fenômeno de adaptação, há risco de existir uma forma de latência e

alguma demora antes que vocês realmente sejam estabilizados no que vocês São, na Verdade.
Que isso seja durante os Alinhamentos, e de maneira cada vez mais imprevista e inesperada, vocês arriscam

viver as duas linhas temporais, as duas linhas espaciais e as duas linhas Dimensionais, ao mesmo tempo.
Isso pode se refletir por uma sensação de estar desestabilizado.

E mesmo para os mais adiantados de vocês, na nova Dimensão, há risco de ocorrerem mecanismos de
reativação do mental visando fazer-se perguntas sobre o que está acontecendo.

Como vocês sabem, esse mental será visto como exterior ao que vocês São, de maneira cada vez mais clara.
Do mesmo modo, as circunstâncias da vida ordinária podem levá-los, como vocês sabem disso, a reagir, de

maneira emocional, a algumas circunstâncias da vida.
Durante este período, vocês terão oportunidade, devido à justaposição dessas duas linhas Dimensionais, de

perceber claramente que o estado emocional apenas os envolve cada vez menos.
Isso irá trazer-lhes uma forma de distância, mas também uma interrogação sobre o sentido do seu objetivo, e o

próprio sentido da sua destinação, em meio à consciência, como em meio ao Absoluto.

***

O período pode se refletir, também (de maneira algumas vezes intensa, para vocês), por modificações
fisiológicas das funções nomeadas centrais: as funções ligadas ao sono, as funções ligadas à alimentação, as

funções ligadas à regulação térmica, poderão apresentar dificuldades de adaptação, representando a ação
direta do efeito de fusão dos Elementos, no Interior da consciência de vocês.

Cada um de vocês, como sabem, será chamado, preferencialmente, por um, dois ou três Elementos, antes de
ocorrer a Fusão dos quatro Elementos ou, se vocês preferirem, a junção dos quatro Elementos no nível do

corpo inteiro.
Além das simples manifestações físicas (que lhes foram dadas, por exemplo, por SNOW), eu os lembro de

que o trabalho sobre os Elementos será, para vocês, a maneira mais adequada de deixar se expressar a nova
linha Dimensional mais do que a antiga.

***

Os contatos, além de habituais e frequentes, desenrolam-se com as outras linhas Dimensionais, deixando-se
viver (e já os deixaram viver) a revelação das suas Linhagens, como contatos, cada vez mais íntimos, com os

outros Planos Dimensionais, quer aconteça nas suas noites como nos seus dias.
As modificações sensoriais referem-se, antes de tudo, à capacidade para ver formas brancas em diversos

ambientes e não unicamente nos seus estados de Alinhamento.
 Que elas sejam na natureza, que elas sejam em volta da sua cama, em vocês ou em qualquer circunstância.

O aumento do Som, percebido no nível dos ouvidos, aproxima-se cada vez mais da sua tonalidade final que é
aquela de tornar totalmente permeável o Canal Mariano: não mais somente para a Presença de MARIA, não
mais somente para a escuta e o entendimento do seu primeiro nome, mas, sim, para o próprio Anúncio de

MARIA.
As modificações de percepção, em ressonância com as sensações cutâneas e com a noção de percepção do
seu corpo, poderão também se alterar e dar-lhes distorções do esquema corporal, como, por exemplo, o fato

de ver um membro se alongar ou um tronco se encolher.
Essas distorções decorrem diretamente da alquimia, em ressonância com a sua metamorfose e com a

justaposição das duas linhas Dimensionais de que lhes falo.
 A qualidade da sua consciência, mesmo em meio ao habitual, irá se tornar mais aumentada, ou totalmente

incapaz de manifestar os hábitos comuns da sua vida.
O significado da interrogação da ação que está em curso irá emergir cada vez mais, em vocês.

Parecer-lhes-á que os pensamentos ou as induções dos seus próprios pensamentos, referentes a uma ação,
parecem diluir-se e desaparecer no instante seguinte, dando-lhes por vezes uma sensação de “perder a

cabeça” ou de “perder a razão”.
Isso resulta diretamente das formas de aprendizado mais avançadas referentes à experiência multidimensional

estando encarnado em um corpo que estava, até agora, separado e cortado da sua multidimensionalidade.

***

As manifestações Vibratórias, presentes em meio ao corpo, além do que lhes expressou o Comandante (ndr:
O.M. AÏVANHOV) com relação à anestesia e ao desaparecimento de algumas partes do seu corpo, vão



continuar se amplificando, dando-lhes, em certos momentos, a impressão, real e concreta, de não mais ter
qualquer corpo.

Essa sensação, inédita para muitos de vocês, de não ter mais corpo, paradoxalmente, irão preenchê-los de
Paz e de Alegria.

Paralelamente às circunstâncias do seu mundo, a evolução da sua consciência irá ocorrer, eu diria, estritamente
ao contrário: quanto mais a ação dos Elementos se tornar tangível e eficiente (em níveis jamais vistos sobre a
Terra), menos eles irão se ativar, mais esta Fusão dos Elementos, em vocês, irá colocá-los em uma forma de

euforia e de Alegria, totalmente dissociada do que acontece em um plano físico como no seu corpo.
Isso irá permitir-lhes verificar, por vocês mesmos, a existência da consciência, independentemente de qualquer
corpo, independentemente de qualquer personalidade, e os fará encontrar a realidade essencial do que vocês
São, além da encarnação, e além dos seus mecanismos habituais, inscritos em meio à sua vida e à sua história.

***

É precisamente este período de adaptação que é para viver, que irá permitir-lhes, se vocês aceitarem, deixar-
se trabalhar pela Luz e deixar as Linhas Dimensionais novas (temporais e espaciais) estabelecer-se, em vocês,

com a maior facilidade e com certo sentido de interrogação referente ao seu humor, encontrando-se em total
contradição aparente com os Elementos ocorrendo nos espaços de vida onde vocês estão.

Isso corresponde, na totalidade, aos mecanismos pré-ascensionais, acontecendo na sua consciência como
sobre o seu mundo.

As Linhas temporais, presentes sobre a Terra, estão prestes a mudar.
A invalidação das Linhas de Predação, assim como o seu desaparecimento, torna possível a interpenetração

da Merkabah interdimensional da Terra, na sua nova Dimensão.
Não se surpreendam, portanto, tampouco, se no decorrer das suas meditações, como no decorrer do seu sono
e também, por vezes, no decorrer da sua vida normal, puderem se sobrepor partes de elementos nada tendo a

ver, nem com este mundo, nem com essas manifestações, nem com a sua consciência habitual.
Esses mecanismos estão operando, como vocês sabem disso, devido à sua ocupação de Ancoradores da

Luz, de Semeadores da Luz ou, ainda, de Libertadores da Terra.
Vocês estão em níveis Vibratórios da sua consciência que lhes permitem considerar esta sobreposição, sem

qualquer desalinho, exceto pelo fato de adequá-los a esses mecanismos de funcionamento da consciência que
tem sido, até agora, para muitos de vocês, totalmente excepcionais.

O excepcional irá assumir, então, o lugar do racional e da normalidade.
O excepcional irá se tornar, portanto, a sua nova normalidade, ao final dessas diferentes Passagens e no

final deste mês de novembro.

***

Eu os lembro, também, de que é possível recorrerem à Radiância e à Presença do Arcanjo URIEL que controla
especificamente esta Passagem e esta sobreposição do Momento Final.

Isso irá levá-los a viver, também nesses tempos especiais, sobre este mundo, a ter, agora, a consciência mais
ou menos instalada no seu novo Mundo, na sua nova esfera de vida ligada à sua Ascensão.

A qualidade Vibratória que vocês irão atingir e viver, vai, naturalmente, ter outras repercussões, talvez mais
importantes, em meio aos seus diversos ambientes.

A qualidade da sua Irradiação, assim como a qualidade da sua consciência, nesta forma de Transparência
(nova, para vocês), vai, evidentemente, induzir uma série de modificações de equilíbrio, não somente em

vocês, mas em meio ao conjunto das suas vidas, independentemente das suas atividades e
independentemente dos seus modos de funcionamento anteriores.

***

Lembrem-se de que os Elementos, naqueles momentos, serão de grande ajuda para vocês: quer seja a
natureza, quer sejam os minerais da Terra, quer seja a prática de alguns elementos de Yoga que lhes foram

comunicados por UM AMIGO (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).
Tudo isso vai contribuir para permitir-lhes fluidificar, cada vez mais (a fim de deixar totalmente a nova

consciência assumir) e, finalmente, dissolver, a antiga consciência e a antiga realidade.
Dessa maneira, o seu Choque da Humanidade, para vocês que receberam a Luz Vibral de uma maneira ou de

outra, será profundamente diferente do que será vivenciado por aqueles que não experimentaram qualquer
lado, nem qualquer faceta disso.

Isso acontece, e irá acontecer, da maneira mais tangível, para vocês.
Lembrem-se de que os momentos de Paz devem ser privilegiados e de que vocês irão chegar à conclusão, no

final de um tempo extremamente curto, de que vocês parecem ser o observador da sua própria vida, de que
vocês se colocam fora da pessoa, enquanto sendo esta consciência que dirige esta pessoa.



Mas vocês estarão, de algum modo, não mais somente deslocalizados, mas desidentificados desta pessoa,
enquanto vivendo a sua vida normal, até o momento desejado e desejável pela Luz, pela Terra e pela

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

***

O conjunto das modificações das circunstâncias da sua vida, como da vida, será, para vocês, a oportunidade
de aumentar, então, na Paz, na serenidade, na tranquilidade e na multidimensionalidade.

Os movimentos do humor, do mental, como das emoções, que podem ocorrer durante as Passagens de um
estado a outro, serão muito rapidamente regulados, a partir do momento em que vocês não derem qualquer
crédito ao que poderá expressar, naquele momento, o mental, ou ainda reações de humor ou emocionais.
O fato de se colocar em distância e de se soltar irá permitir-lhes melhor recolher as informações dos dois

estados de consciência simultâneos que são, no entanto, o de vocês.
Isso irá permitir-lhes, aí também, realizar um ajustamento, cada vez mais íntimo, com a Essência do seu ser,

um ajustamento cada vez mais específico com ao que vocês são chamados no momento da Liberação coletiva
da Terra.

Haverá, portanto, uma amostragem da sua destinação, uma amostragem do seu novo estado, durante este
período.

Estejam vigilantes para não participar, de maneira alguma, do que poderia ser contrário à estabilização da sua
consciência.

Eu quero dizer, assim, que muitos Irmãos e Irmãs que não tiveram a chance de viver os estados de vocês, irão
arriscar entrar em ressonâncias e em reações muito fortes, referentes à justaposição dessas duas linhas

Dimensionais.  
Lembrem-se de que jamais serão as palavras que irão ajudá-los a estabilizar alguém vivendo esse

desequilíbrio, mas, simplesmente, a sua Presença, assim como a sua Irradiação.

***

Se vocês tiverem em mente que, não somente, os Cavaleiros nada podem contra vocês, bem como que os
Elementos não podem alterar de nenhum modo o que vocês São, se vocês tiverem isso em mente, vocês irão
constatar, bem depressa, que a Paz irá ocorrer entre vocês e os Elementos, entre vocês e todos os elementos

penetrando em meio ao seu ambiente (quer sejam afetivos, profissionais ou outros).
A instalação da nova consciência, e o desaparecimento da antiga, expressa-se, naturalmente, por uma série de

mecanismos, visuais, sensoriais que interferem, ao mesmo tempo, no equilíbrio do corpo, no equilíbrio da
consciência coletiva, assim como na consciência individual.

Os mecanismos de resistência (que lhes foram descritos e que podem interagir, pela própria ação da Luz, em
sua fase de penetração final) podem se refletir pelo seu ressurgimento, não mais os referindo, a vocês (já que
o trabalho de depuração, na maioria dos casos, foi efetuado, durante esses anos em que vocês conseguiram
Vibrar a Luz e se tornar esta Luz), mas, muito mais, no nível daqueles que irão ver aparecer as suas próprias

sombras, o seu próprio desalinho, com a mesma lucidez que vocês veem isso, vocês mesmos.
Aqueles nos quais o trabalho da Luz foi realizado, há algum tempo, não terão que sofrer esses mecanismos de

eliminação, da iluminação das últimas sombras, que não lhes pertencem, mas que pertencem, eu diria, à
egrégora coletiva da Terra que está em fase de dissolução.

Isso pode levar a observar e a viver, às vezes, mecanismos brutais ou, em todo caso, intensos e rápidos.

***

Lembrem-se, naqueles momentos, também, de que se vocês tiverem a capacidade para permanecer no seu
estado de Paz, para permanecer na Vibração que vocês São, na Vibração da sua Presença, na Vibração do

Coração, ou na Vibração da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça, recorram ao que estiver presente,
naquele momento, e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o que estava presente dois minutos antes (e

vivenciado de maneira brutal, violenta ou rápida), extinguir-se-á sozinho.
Que isso se refira a uma circunstância, que isso se refira a um acontecimento, ou que se refira a um Irmão ou

uma Irmã.
Haverá, de alguns lados, aspectos que irão lhes parecer mágicos, porque a ação e a interação da Luz Vibral se

faz, eu lembro a vocês, pela Inteligência da Luz, pela Fluidez e pela Unidade.
Ou seja, não podem existir fases de resistência, fases de oposição.

Assim que uma oposição aparecer, ela será dissolvida, de algum modo, pela ação da Luz Vibral que vocês
irradiam e que vocês emitem, sem qualquer intenção da sua parte.

O simples fato de pensar em um Elemento irá ativar, em vocês, o Triângulo elementar correspondente ao
Elemento.

O simples fato de pensar no seu chakra do Coração irá mobilizar o chakra do Coração.



O simples fato de pensar na sua Onda da Vida (para aqueles que a vivem) irá reativar a Onda da Vida.
Dessa maneira, levar a sua consciência sob os pés, ou levar a sua consciência ao Coração, ou levar a sua

consciência ao Canal Mariano, irá propiciar um efeito cada vez mais rápido e cada vez mais imediato.

***

Vocês terão também a oportunidade de constatar que as Presenças que os acompanham não estarão mais
somente presentes, nos seus momentos Interiores, nos seus momentos de Alinhamento ou de meditação,
mas, sim, a partir do momento em que vocês ali pensarem, a Presença que lhes é familiar estará acessível

para vocês, instantaneamente, ao lado do seu Canal Mariano, no alto e à esquerda do seu corpo.
Vocês irão constatar também que, se vocês chegarem a pensar em um ser querido, que morreu há pouco

tempo, vocês irão sentir, da mesma forma, a sua Presença, instantaneamente, no alto e à direita do seu corpo.
Haverá então uma proximidade, a nada parecido, em relação ao que vocês já vivenciaram, e que irá reforçá-los

na certeza de mundos paralelos, de outras Dimensões, e de que a vida está situada por toda parte e não
somente deste lado do Véu onde vocês estão.

***

A multiplicação de experiências, assim como o sentido do seu imediatismo, irá consolidá-los (após os
primeiros desequilíbrios) no seu novo estado de consciência, em sua nova vida.

É assim que ocorre a Transmutação (ou ‘metamorfose final’) deste mundo.
Vocês serão cada vez menos concernidos pelas desordens aparentes deste mundo, pelo próprio fato da sua

imersão nessas novas esferas de consciência.
Se lhes for possível observar o que acontece no céu (de preferência, ao cair da tarde ou pela manhã antes do

nascer do Sol), vocês irão constatar que existem, em meio ao céu humano, modificações de cor extremamente
rápidas e extremamente intensas, refletindo, aí também, em meio ao seu céu, a justaposição do céu da nova

Dimensão e do céu da antiga Dimensão.
A Luz Branca irá aparecer sob forma de flashes extremamente potentes, nos seus Céus noturnos, mas por

vezes também nos seus Céus do dia.
Isso irá consolidá-los também no que vocês vivem.

Muitos mecanismos incomuns, ocorrendo no nível dos Elementos, são esperados, da mesma forma que
aqueles que acontecem, de maneira cada vez mais evidente, em qualquer lugar deste planeta.

Lembrem-se de que esses Elementos são, para vocês, Elementos agindo, em vocês, seja na sua estrutura
física como psicológica.

A ação dos Elementos visa então, ela também (e contribui, à sua maneira), o estabelecimento da nova Linha
Dimensional.

***

Se vocês estiverem atentos ao que acontece, em vocês (e isso não poderá ser de outro modo, devido à
intensidade das percepções Vibratórias, em particular no nível das Coroas Radiantes e, em especial, da
cabeça), o simples fato de focar a sua consciência, irá permitir-lhes sair dos elementos de surpresa, dos

elementos de humor alterado, dos elementos ligados a uma atividade mental ou emocional.
Se, ao invés de reagir ou de deixar os seus pensamentos assumir o controle, naquele momento, vocês
pensarem, por exemplo, no Arcanjo URIEL, ele estará, instantaneamente, presente ao lado de vocês.

Do mesmo modo, se vocês pensarem no seu chakra do Coração, sem qualquer vontade de fazer alguma
coisa, o Fogo do Coração ou a Vibração do Coração irá aparecer por si só, sem qualquer esforço.

Isso reflete, de maneira incontestável (e irá refletir cada vez mais), a realidade multidimensional que vocês têm
vivenciado, em alguns momentos.

Esses momentos irão aumentar, em duração, em intensidade e, como eu disse, em precisão e em nitidez.
Aí se situa o seu aprendizado pré-ascensional.

Aí se situa a sua aclimatação ao novo espaço de vida não confinado, não limitante, multidimensional.

***

E a conclusão da minha apresentação será esta: a partir do momento em que existir (em vocês, como ao redor
de vocês) a sensação de não mais estar Alinhado, a sensação de estar em um humor que não é feliz, a

sensação de ter que reagir a um elemento da sua vida, a sensação de ter que se confrontar com um Irmão ou
uma Irmã que está em algo diferente do que o que vocês vivem, isso não deve exigir a utilização dos meios
habituais da sua comunicação, mas deve, prioritariamente, levá-los a reconectar-se com o Coração, com os



pés, com o Canal Mariano ou com as Presenças multidimensionais.
Escolham um dos Elementos que estiver mais acessível a vocês e vocês verão, por vocês mesmos, o que

acontece, naquele momento, que estará além de qualquer expectativa.
Da mesma forma, se vocês sentirem, em meio a este corpo, anomalias (que isso seja, por exemplo, a

sensação de fadiga, a sensação de estar fora do corpo, ou qualquer outro desequilíbrio), recorram a um dos
Elementos.

Quer seja de maneira direta, quer seja pelos protocolos que lhes foram comunicados ou dados de novo por
SNOW (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).

Isso irá permitir-lhes constatar o efeito, muito mais rápido, de um dos Elementos, no seu problema atual.
Isso se refere tanto aos desequilíbrios do corpo, como aos desequilíbrios ambientais, como ao que pode

ocorrer na sua consciência.
Assim, vocês irão aprender (através dos quatro Elementos que representam, eu lembro vocês, também, as

suas quatro Linhagens) a manejar, de algum modo, a consciência, a fim de obter, diretamente (não através de
um pedido ou de uma ação, em meio à sua Dimensão), aí onde vocês estão, a ação multidimensional dos

Elementos na sua vida.
Dessa maneira (e os exemplos poderiam ser inumeráveis), frente a uma manifestação de raiva ou de Fogo,
naquele momento, pensem na Água e vocês irão constatar que o humor do tipo Fogo (em meio ao ambiente

como em meio a uma relação ou a várias pessoas) tornar-se-á profundamente abrandado, a partir do momento
em que vocês pensarem no seu elemento Fogo que irá se refletir, eu lembro vocês, pela percepção do

Elemento em questão, no nível de uma das partes da Coroa Radiante da cabeça.
Se vocês estiverem vivendo o apelo de um ou de vários Elementos, ou seja, exceto se forem vocês que o

chamarem, mas se ele se manifestar espontaneamente, vocês sabem que será preciso focalizar a atenção no
que faz este Elemento, em vocês.

Que isso seja a revelação da sua Linhagem, que isso seja uma manifestação corporal, ou ainda uma
manifestação sutil ou mística, ao redor de vocês ou em vocês, vocês irão aprender a notar, extremamente fácil

e rapidamente, ao que correspondem as ações dos Elementos, em vocês.
Isso irá lhes dar, aí também, um aprendizado extremamente importante do modo de viver os deslocamentos

multidimensionais e de explorar, além de qualquer prisão, o que é a sua consciência, o que ela pode
manifestar, o que ela pode criar e o que ela pode solucionar sozinha pela Inteligência da Luz, sem qualquer

vontade.
Naquele momento, vocês irão constatar que são os próprios Elementos que agem em vocês, a partir do

momento em que eles forem colocados em ressonância no nível da Coroa Radiante da cabeça e, portanto, do
corpo.

A ação elementar está então diretamente envolvida na resolução de tudo o que pode ocorrer, a vocês e em
vocês.

***

Os Elementos irão lhes permitir também explorar as Linhas Dimensionais novas, com uma maior facilidade,
pelo próprio fato dos Elementos os colocar, de imediato, na posição de observador, distanciando-os da

pessoa que vocês acreditavam ser, até agora.
Isso irá contribuir, para muitos de vocês (de uma maneira diferente que pela Onda da Vida), para estabelecê-

los em meio ao que vocês São, de toda a Eternidade.
Aqueles que realizarem, nesta ocasião, além da Última Presença, o Absoluto que eles São, não poderão mais
ser afetados, de maneira alguma, pelo que acontece em meio a este corpo, em meio a esses pensamentos,

como em meio às suas interações ambientais.  
Isso irá lhes dar a sensação de voltar, realmente, à sua Casa e ao que vocês São, na Verdade.

Só o mental (nos momentos em que vocês se afastarem) poderá colocar em dúvida o que é vivenciado.
Mas, gradualmente e à medida das suas experiências e da aproximação dos Elementos, essa vivência virá

substitui, sem qualquer dificuldade, a antiga experiência.

***

A sensação estranha de possuir várias identidades (que isso seja em ressonância com vidas passadas, ou
com as vidas que não se referem a este mundo) tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais fácil para viver e

será mostrado a vocês, independentemente de qualquer curiosidade e independentemente de qualquer
vontade de explorar as suas próprias vidas passadas ou a sua própria história.

Isso faz parte, precisamente, dos mecanismos da Liberação, pelos Elementos, que está em andamento.
Eu os convido, portanto, para estarem atentos, não tanto aos acontecimentos deste mundo, não tanto ao que

pode ocorrer em vocês, mas, sobretudo, ao que ocorre pela ação dos Elementos.
Os quatro Pilares, quer sejam os quatro Pilares da cabeça ligados às Cruzes Mutáveis (Aqui e Agora, Alfa e
Ômega), quer sejam os quatro Pilares do Coração, tornar-se-ão, para vocês, de algum modo, uma segunda

natureza, independente das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, ou dos seus próprios



interesses.
Vocês irão constatar isso de maneira cada vez mais rápida e evidente.

***

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês e que, de certo modo, é complementar ao que lhes foi enunciado
e anunciado, nesses últimos dias.

Lembrem-se também de que a Luz será sempre muito mais Inteligente do que tudo o que vocês poderiam
imaginar ou supor.

Ela irá lhes dar, durante este mês, a oportunidade de verificar, se isso já não ocorreu, a Fluidez da Unidade, a
Lei de sincronia, a Lei de atração e, sobretudo, o que representa ser um Filho da Lei do Um, um Filho da Luz.

Eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu lhes agradeço pela sua compreensão.

Se houver, em vocês, e em relação ao que eu acabei de expressar, interrogações, então eu terei prazer de ali
levar elementos complementares, se isso for necessário.

***

Pergunta: quando três triângulos elementares da cabeça se manifestam ao mesmo tempo, convém
chamar o quarto?

As circunstâncias, minha Irmã, são profundamente diferentes.
Ou você se situa em um momento em que você decide chamar um dos Elementos.

Ou os Elementos chamam-na sozinhos.
Naquele momento, ou seja, nos instantes em que um dos Elementos ou três Elementos chamarem por você,

você não tem que trabalhar por si mesma em qualquer apelo suplementar ou complementar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, vivamos um instante de Comunhão, em meio à Luz Azul.
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.

Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

1 – MARIA (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-a...

*

2 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – ‘Fusão dos Elementos' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos...

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-autres.html


Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5a21.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-arti...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article5a21.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-article5a21.pdf


- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_UN_AMI...

~ VIVER A PAZ SUPREMA ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, recolhamo-nos na Paz e na Fluidez, durante alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu tenho para dizer-lhes, Irmãos e Irmãs, é, de qualquer forma, um complemento referente aos
Elementos e a tudo o que lhes foi explicado, durante esses dias.

Assim como vocês talvez apreenderam ou já vivenciaram, os Elementos, sejam quais forem a sua potência e o
seu aspecto visível, sobre este mundo, são, para vocês, uma oportunidade inestimável de fortalecer a sua Paz,
a sua Fluidez, a sua Unidade, a fim de colocá-los no espaço, eu diria, mais confortável e mais agradável do que

vocês São.
A ação dos Elementos, de algum modo, vai guiar a sua consciência e vai guiar, vocês viram isso, as suas

percepções, as suas sensações e os seu encontros.
Além do que foi nomeado esta “justaposição Dimensional”, mais do que nunca a ação dos Elementos é a

ativação, em vocês, do conjunto dos circuitos sutis da consciência (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de
02 de novembro de 2012) (1).

Isso vai levá-los a viver, de maneira cada vez mais profunda, a Paz e a Fluidez.
E eu acrescentaria, também, a intensidade da Vacuidade.

A intensidade da Vacuidade corresponde, de alguma forma, ao desaparecimento da consciência pessoal e da
consciência da sua personalidade.

É justamente este desaparecimento que pode causar problema para aqueles dos Irmãos e das Irmãs humanos
que não acordaram para a Vibração, mas que, para vocês, deve permitir-lhes aclimatar-se, cada vez mais

depressa, a esta Paz nova e aproximá-los, o máximo possível, da Morada da Paz Suprema.

***

A consciência é Vibração (eu repeti isso, há vários anos, com vocês).
Existe um estado onde a consciência não é mais Vibração: isso foi nomeado a a-consciência ou Absoluto,

ou Parabrahman.
O que se desenrola, durante este mês, é, para vocês, a oportunidade (se isso já não ocorreu) de entrever, e de

aproximá-los, de algum modo, do que não pode ser escrito ou expresso em palavras.
A Paz nova, e a Fluidez nova, vão colocá-los na situação daquele que não é mais uma pessoa, que não é mais
deste mundo (e que, no entanto, está sobre este mundo), vai colocá-los em uma Paz totalmente inédita, aonde
vocês irão, de alguma forma, ver agir em vocês, ver trabalhar em vocês, enquanto sabendo que não são vocês

que agem, e que não são vocês trabalham.

***

UM AMIGO - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-wa8VsBvbtrA/UJjU1UJ9RrI/AAAAAAAAGu0/IfaOON4io7E/s1600/000UmAmigo02.11.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_UN_AMI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A sobreposição (como enunciou SRI AUROBINDO) referente às Linhas Dimensionais vai conferir, à sua
consciência, uma Paz a nenhuma outra igual.

Nesta Paz, encontrar-se-á tudo o que é necessário para a sua consciência, como também para este corpo
(para o que ele tem que viver, neste mundo, nesta época).

Este estado de Paz, esta Fluidez nova, possui, nela, tudo o que é necessário para viver de maneira apropriada,
este período.

Vocês irão notar, cada vez mais facilmente, que, independentemente do que ocorrer, a Paz nova coloca-os em
um estado onde não é mais necessário nem reagir, nem se impor, nem confrontar, enquanto estando

plenamente inscritos na presença do Si.
É vivendo esses aspectos da consciência que vai efetivamente, fornecer-lhes, de algum modo (se isso já não

ocorreu), as provas fundamentais da sua Natureza profunda, da sua Essência, e da sua Verdade Absoluta.
Muitos elementos (que podiam lhes parecer, até agora, ainda preponderantes no desenrolar da sua vida) vão

lhes parecer cada vez mais insignificantes, e cada vez mais em distanciamento da sua consciência, e dos seus
centros de interesse.

Isso, além das questões iniciais e preliminares possíveis, irá colocá-los nesta nova Paz.
A Paz que se instala é, para muitos de vocês, as primícias de Shantinilaya (ou Morada da Paz Suprema), ou,

ainda, a possibilidade de viver os Samadhi (ou Sat Chit Ananda) de maneira muito mais viva, muito mais
presente do que o que lhes foi possível, em sua própria escala de valor e de intensidade, viver e descobrir.

É nesses estados, não habituais, que se encontra, realmente, a totalidade do que lhes é útil para realizar o que
se desenrola.

Vocês irão verificar, por vocês mesmos, que absolutamente tudo já está presente, em vocês, que isso não era
uma palavra em vão, e vocês irão constatar, cada vez mais, que este mundo é uma Ilusão, e que vocês estão,

cada vez mais, na vida, tomando consciência desta Ilusão.

***

Isso não irá se desenvolver mais, de qualquer maneira, dos seus pensamentos, das suas ideias, ou dos seus
modos de ver as coisas, mas, muito mais, como uma Verdade, totalmente independente, justamente, do seu

modo de ver as coisas ou de vivê-las.
Esta Paz nova, esta Fluidez nova será acompanhada, para muitos de vocês, pelas manifestações Elementares

descritas pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, mas também pelas manifestações das diferentes estruturas
Vibrais, que lhes são conhecidas ou que vocês têm experimentado há vários anos.

A simultaneidade da Vibração das três Lareiras, com a presença do Canal Mariano (e se for o caso, da Onda da
Vida), irá garantir, à sua consciência (como em tudo o que é vivenciado na sua vida), um novo modo, não

somente de ver, mas de Ser.
Nesta Paz se encontra, real e concretamente, todos os recursos necessários para viver o que vocês têm que

viver.
A partir das primeiras experiências em que o conjunto das estruturas Vibrais for se elevar, em vocês, a

consciência irá se modificar, cada vez mais facilmente.
Não haverá, de qualquer forma, mais necessidade de aclimatar-se (como é o caso na meditação ou no

Alinhamento) para mergulhar nesta Paz e nesta Fluidez.
Haverá (como foi dito, também, por SRI AUROBINDO) uma sensação de rapidez, tanto nas flutuações da

consciência, como na instalação desta Paz nova.
Vocês irão passar, cada vez mais fácil e rapidamente, ou da sua consciência habitual à ocultação de toda a

consciência, ou, ainda, da consciência ordinária à Supraconsciência, no espaço de um pensamento.
Isso irá ocorrer sem esforço.

Vocês irão colher os frutos desta Paz, desta Tranquilidade e desta Fluidez, de maneira cada vez mais flagrante,
quer seja na vida deste corpo, como na sua vida, como nos seus humores ou, até mesmo, no seu modo de

pensar, como nos seus próprios pensamentos.

***

Vocês irão notar também que além das estruturas Vibrais conhecidas de vocês (ou vivenciadas por vocês), a
Vibração celular, referente à totalidade do corpo, irá se tornar extrema.

Isso será vivenciado sem dificuldade e sem inconveniência, mas de modo, aí também, cada vez mais natural.
Assim que a Paz estiver presente (e isso, eu lembro vocês, de maneira cada vez mais evidente e rápida), ser-
lhes-á então possível constatar, cada vez mais evidentemente, que vocês nada são deste corpo e nada são

desta pessoa.
Isso irá pôr fim às últimas dúvidas e às últimas interrogações, referentes ao que vocês São (se essas

interrogações existirem, entretanto, ainda, em vocês).



O conjunto dessas circunstâncias (mesmo a Presença de URIEL e daqueles que, talvez, já se dirigiram a
vocês, chamando-os pelo seu primeiro nome) tornar-se-á cada vez mais intenso e cada vez mais evidente, não
mais somente pelo fato de sentir uma Presença, mas de começar novos modos de comunicação, ocorrendo
de maneira Interior e direta, dando-lhes, por impressão Vibratória, o que tem que exprimir a Consciência que

contatou vocês, ou que vocês contataram.

***

Os mecanismos (se eles se referirem a vocês) relacionados aos Duplos, sejam eles quais forem, irão se tornar
cada vez mais intensos e cada vez mais fáceis, não solicitando, da parte de vocês (nem de um lado, nem de

outro), o mínimo pedido, mas irão se estabelecer de maneira ainda mais evidente do que antes.
As estruturas Vibrais existentes nos estados multidimensionais (quer seja de Coração a Coração, ou de Campo
de consciência a Campo de consciência, na totalidade, ou ainda referentes às outras estruturas Vibrais: Onda

da Vida, KI-RIS-TI, integração das Passagens, ou ainda estruturas Elementares) serão os meios de colocar em
ressonância e de comunicação com as outras Dimensões, que estarão cada vez mais afinados, cada vez mais

perceptíveis, e cada vez mais claros.
Isso irá também contribuir para estabelecê-los e para mantê-los na Paz.

Para qualquer contato com os Mundos Unificados (quer seja através dos Elementos, quer seja através das
Estrelas, dos Anciãos ou dos Arcanjos, ou quer seja ainda com uma Consciência da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres), o resultado será sempre o mesmo: uma amplificação da Paz, uma
amplificação da Fluidez, e uma modificação considerável do seu modo de ver as coisas e de apreender as

coisas.

***

Muitos elementos que vocês se perguntaram (seja no nível da razão ou das interrogações, muito lógicas,
relacionadas ao desenrolar da Ascensão) irão aparecer para vocês, aí também, cada vez com mais evidência e

facilidade, mesmo se vocês nem sempre tiverem palavras para descrever o que vocês vivem.
Mas o efeito do que é vivenciado, não poderia ser mais evidente.

Tudo isso vai levá-los a aumentar na Paz, a aumentar na serenidade, e a manifestar uma Fluidez e uma
uniformidade de humor, a nada mais comparável.

O efeito da Luz, além das estruturas Vibrais, irá fazê-los encontrar, não somente a sua Dimensão original, mas
as suas qualidades intrínsecas originais, bem como os seus potenciais nomeados “espirituais” mais originais, e

que foram, de algum modo, ocultados pela consciência da personalidade.
O aparecimento desses novos potenciais, sejam eles quais forem, não deve levá-los ao seu uso imoderado,

mas apenas a considerar que isso faz parte dos seus modos habituais de manifestação, em meio aos Mundos
Unificados.

É como se uma criança, descobrindo que ela pode andar, passasse o seu tempo a observar sua marcha: o
interesse não é o potencial novo que irá se manifestar a vocês, no nível espiritual, mas, sim, o que irá decorrer,

aí também, espontaneamente, na sua vida, e no que é para viver, para vocês, durante esses tempos.

***

O elemento mais marcante não é tanto os potenciais espirituais novos, nem mesmo as manifestações da
consciência, mas (eu insisto nisso) é a qualidade da Paz, a qualidade da Tranquilidade, a intensidade da sua

própria Fluidez, obtida por tudo isso, que irá tornar os acontecimentos a viver como menos importantes e como
não tendo qualquer influência na própria personalidade.

A Paz é, então, o recurso e a testemunha do que se desenrola, durante este mês.
A intensidade Vibratória (tanto do Supramental, como da Onda da Vida, como do Manto Azul da Graça, ou ainda
dos Elementos) irá lhes parecer, nos primeiros momentos, como exagerada, ainda mais que as manifestações
ligadas à testemunha deste estado (e, em particular, o Canto da alma), irão se tornar a nada mais semelhante,

firmando a Aproximação de MARIA do seu Antakarana, no nível coletivo.
Tudo isso não visa outra coisa senão mantê-los nesta Morada da Paz que, eu espero, será cada vez mais bem

sucedido, permitindo-lhes desprender-se em relação a todas as suas Ilusões, a todas as suas crenças que
podem restar, a todos os seus apegos, e a todas as suas dificuldades podendo existir em meio à

personalidade (seja qual for a sua abertura).
A Paz e a Fluidez, novas, não representam somente uma forma de amplificação do que vocês já conheceram,
mas, sim, experiências e estados novos, aproximando-os sempre mais da sua Dimensão de origem, dos seus

potenciais ligados às Linhagens, ou ainda do seu potencial ligado à sua Linhagem estelar e à sua Origem
estelar.

***



Durante este período, não se surpreendam, tampouco, de estar cada vez mais em contato com os Mundos da
Luz e os seus habitantes, e isso, de todas as maneiras possíveis, além dos aspectos Vibrais, além da sua
própria consciência: muitas vezes, sob forma de sonhos, como acordados, ou por acessos (concretos e

diretos) às esferas de Luz que, anteriormente, eram reservados àqueles que viajavam no seu corpo de Estado
de Ser.

A sobreposição e a justaposição das Dimensões torna isso possível.
A testemunha é a Paz.

A testemunha é a Fluidez e esta Alegria nova que irá permitir-lhes crescer, sempre mais, na expansão das suas
áreas, na expansão da sua consciência, talvez até chegar ao desaparecimento, por si só, desta expansão, ou

seja, tornar-se Parabrahman ou Absoluto.
De qualquer modo, seja o que for que se manifestar a vocês (sem desejá-lo e sem querê-lo), a consequência

sempre será mais Paz, mais Amor e mais serenidade.
Mas não a paz, a serenidade e o amor que vocês vivenciaram até hoje, mas, realmente, em uma outra oitava,

em um outro potencial, e em uma outra manifestação.

***

O que está chegando é a Paz.
E lembrem-se também de que é necessário ter alguma forma de indulgência com aqueles dos nossos Irmãos

e Irmãs encarnados que ainda não têm a possibilidade de viver tudo isso.
Vocês são, aí também, de algum modo, os pioneiros deste acontecimento único que se desenrola na história

deste sistema solar.
A Paz é o seu único meio de viver (correta, inteira e totalmente) os mecanismos Ascensionais em andamento.

***

Eu terminarei simplesmente as minhas palavras por este conselho: para aqueles de vocês tendo vivenciado o
Si, para aqueles de vocês alcançando a Última ou Infinita Presença, assim como para aqueles que já são

Absoluto, o simples fato (além dos Elementos) de aplicar sucessivamente a sua consciência, inicialmente, em
um dos Elementos da cabeça (aquele está acoplado), começando por IM, IS, AL, OD, e, em seguida, levando
a consciência à zona dos pés, vocês terão a surpresa de constatar que o conjunto das Estruturas Vibrais põe-
se em movimento e permitem expandir a consciência, muito além do que tinha sido possível para vocês, até

agora.
Eu os lembro de que há também a possibilidade de amplificar a Onda da Vida quando ela atravessar vocês,

simplesmente não cruzando os tornozelos (como disse o Arcanjo ANAEL há vários meses (*)).
(*) (ndt: “Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentirem ou que irão sentir a Onda
da Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se

para cima cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então,
cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo.” ARCANJO ANAEL (08.06.2012)).

A junção do ALFA e do ÔMEGA (ilustrada, no nível do corpo, pela junção entre o Supramental vindo da cabeça,
passando pelo Coração e penetrando no Coração, e a Onda da Vida proveniente da Terra) irá permitir realizar

esta Fusão Final, levando a sua Consciência à Shantinilaya.
Façam a experiência.

Deixem a Paz nutri-los, deixem a Tranquilidade regá-los, a fim de que nunca mais vocês tenham sede.
Isso irá se expressar pela sensação de viver a Água da Vida, a Água do Alto, como nomeada pelo Arcanjo

URIEL.
A conjunção do Supramental, a conjunção da Radiação do Ultravioleta, assim como a Irradiação d’A FONTE
acoplada à Onda da Vida (ou ao Núcleo Cristalino da Terra), são destinadas a realizar, em vocês, esta Paz

Suprema.
Vocês nada têm que dirigir, simplesmente focalizar a sua Atenção e a sua Intenção, durante alguns segundos,

como eu disse. 
Não façam isso quando os Elementos os chamarem (quer sejam 1, 2 ou 3, ou os 4, a chamá-los), mas nos

momentos em que parecerem estar habitualmente o mais normal possível, ou seja, além das experiências da
consciência expandida, e além das experiências da Última Presença ou do Absoluto, estabelecido enquanto

além de todo estado.
Façam isso e vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos imediatos no seu humor, na sua própria

consciência.

***



Cultivar a Paz não é uma ascese, mas sim, simplesmente, deixar-se atravessar, sem resistir, cada vez mais,
pelo que está aí: não interferir ali, mas simplesmente estar lúcido e consciente, permitindo então a travessia

dessas Ondas particulares pelo conjunto do seu corpo, realizando, ao mesmo tempo, a Transparência, e
permitindo ao Coração Ascensional elevar-se, sem qualquer problema, propiciando-lhes então viver, cada vez

mais, o acesso à sua multidimensionalidade.
As minhas palavras, esta noite, param aí.

Se houver perguntas em vocês, em relação a isso que eu falei, então eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito de “potencial espiritual”?

Isso nos tomaria muito tempo para explicar o que são todos os potenciais espirituais.
Os potenciais espirituais é redescobrir a sua Multidimensionalidade.

É redescobrir o que está além deste mundo.
Isso não tem estritamente qualquer relação com os poderes deste mundo, sejam eles quais forem, mas, sim,

com o acesso à sua Memória da Eternidade, nada tendo a ver com a memória deste mundo.
Eu não falo de potenciais espirituais, como vocês poderiam nomeá-los habitualmente (seja a clarividência, os

flashes, a clariaudição, ou a clarisenciência), mas isso está muito além: isso propiciou penetrarem na intimidade
do seu Ser, além de todo o Véu, e além de tudo o que, até agora, mascarava a sua consciência.

Lembrando que o maior dos potenciais espirituais é, justamente, viver esta Paz Suprema, permanentemente.
E absolutamente não dar mostra de qualquer poder espiritual.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me então, Irmãos e Irmãs, aqui presentes, fazê-los viver um momento de ressonância e de radiância,
com relação ao estabelecimento da conexão que eu acabei de transmitir para vocês.

Primeiramente, Atenção e Intenção focalizadas sobre IM e IS da cabeça.
Atenção e Intenção focalizadas nos Pontos AL e OD da cabeça, e logo depois, Atenção e Intenção da

consciência focalizadas sob a planta dos pés, e nada mais.
Eu começo agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o Amor e a Luz.

Até logo.

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

http://api.ning.com/files/VHhFCbVK0pEx8JdigEV96gqnjwYJxHquRdkPNeQfnM8*FUgI2UZsLYXsubOwAmOQ5LT2gWOh2ZIiRWM6PNNnu01iWdJkia2O/000Expansodaconscincia...protocoloazul.PNG


***

1 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-d...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebf03.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-2_novembre_2012-articlebf03...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

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

************
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http://portaldosanjos.ning.com/
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 "E BIDI saúda vocês. Adeus.""E BIDI saúda vocês. Adeus."
Bem, Bidi está com vocês e eu os saúdo.
Vamos, portanto, abordar as nossas últimas trocas e conversas que terminam, se quiserem, pela minha
conclusão, concernente ao que nós realizamos.
Mas, por enquanto, eu os escuto.

Questão: ser uma consciência sem corpo, como um ponto no Universo é para o que se inclina?
A partir do instante em que você define um objetivo ou uma experiência passada, você não é mais o que você
É.
Você não tem que “inclinar-se para”, porque “inclinar-se para” é, já, colocar uma distância em relação à
experiência, ou em relação a um desejo, ou em relação a uma realidade.

É claro que existe, na consciência, a possibilidade de viver sem forma.
Mas a consciência, como você diz, continua aí: isso se chama a Infinita Presença ou Última Presença.
Mas não faça do que você viveu, há um tempo, um objetivo: criando um objetivo, você cria uma separação.

Apreenda, efetivamente, que só o ponto de vista da personalidade limita-o e confina-o e o faz considerar o que
foi vivido como um objetivo.
Enquanto você definir um objetivo (em relação a uma experiência, mesmo a mais importante), você não
está no Instante Presente e você não é o que você É.
Você deixou o controle ser assumido pela personalidade.

A partir do instante em que uma experiência aparece para a consciência (qualquer que seja essa consciência),
ela vai apropriar-se da experiência.
É por isso que Ser Absoluto põe fim a toda experiência.
O que não quer dizer que a experiência não seja mais possível, mas ela não tem mais lugar de ser, a partir do
instante em que você se tornou, realmente, o que você É, de toda Eternidade.
O olhar mudou, definitivamente.
Enquanto existe, na consciência, o sentimento de uma memória, de uma experiência (mesmo a mais
extraordinária que seja), você vive no passado.
Porque há um condicionamento que vem de suas próprias experiências e que vem alterar, realmente, a
possibilidade de Ser o que você É.

Nenhuma experiência resume-se a um passado ou a um futuro.
Mesmo a experiência da Unidade, ou a Consciência Turiya, não deve ser uma lembrança, mas deve tender a
tornar-se a Permanência que você É.
E depois, Turiya deve ser visto de outro ponto de vista, e isso é Absoluto.
Definir um objetivo, uma finalidade, relevará, sempre, da pessoa.
O que você É não é um objetivo.
O que você É não tem necessidade de ser descrito, nem colocado em imagem, nem rememorado.
Senão, isso não é o que você É.

Questão: você não intervirá mais, doravante, porque nós temos todos os elementos para poder
continuar a trabalhar ou porque nós chegamos ao tempo Final?
Porque limitar a essas duas proposições que fazem apenas confirmar que você procura uma resposta em
relação a um fim e nada mais?

Permita-me responder a sua questão quando de minha conclusão (e você apreenderá o sentido do por que eu
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vim e parti).

O intervalo de minha vinda sobrepôs-se a algo próximo, á Liberação da Terra.
Ou seja, justamente, à possibilidade de voltar a tornar-se o que vocês São e de não mais estar no
esquecimento, porque as condições eram propícias.
Mas esse não é o único objetivo ou a única indicação.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: pode-se escolher o Absoluto ou não?
Mas em que o Absoluto seria uma questão de escolha, uma vez que, eu repito, é o que você É?

Só o ponto de vista da personalidade pode girar em círculo, em relação a isso, e fazê-lo crer que há uma
escolha.
Essa não é uma escolha uma vez que é o que você sempre foi.
Só o apego à sua pessoa, só o apego ao que se desenrola e que o hipnotiza, impede-o de vê-lo.
Portanto, essa não é uma escolha, a não ser a escolha de vê-lo ou de não vê-lo, mas isso nada muda na
realidade do que É.

Enquanto a consciência é inscrita em uma pessoa, sem qualquer reminiscência do que você É, ela é tributária
de circunstâncias da pessoa, mesmo ao nível de uma busca de conhecimento de si, como espiritual.
É um erro, uma ilusão e uma trapaça.

Porque, dê-se conta: quaisquer que sejam suas idades, desde o tempo em que vocês procuram, o
que vocês encontraram?
A pessoa o fará sempre girar em círculo, fazendo-o crer que você vai em linha reta, mas não há que se
deslocar, nem em círculo, nem em linha reta.

O que você É, É, de toda a Eternidade.
Só a consciência da pessoa o faz crer que há uma escolha ou um objetivo.
Eu sempre disse que o Absoluto não podia, em caso algum, ser um objetivo.
Como é que o que você É poderia estar distante do que você É?
Só a pessoa crê nisso.
A dinâmica da consciência – lembrem-se – será sempre uma experiência, qualquer que seja a
experiência.
Ela se serve, aliás, disso: fazê-los crer que a experiência tomará, um dia, fim, para fazê-los, sempre, girar em
círculo.
O único modo de sair disso é lembrar-se do que vocês eram, antes de ser uma pessoa.
Lembrar-se de todas as pessoas que vocês foram, para nada serve.
Nada há a deslocar, exceto o olhar.
Quando vocês apreendem isso, serão Absoluto, sem qualquer dúvida possível, sem qualquer
interrogação, sem qualquer questionamento, na felicidade a mais Absoluta que seja.

Mas deem-se conta: a pessoa não pode, jamais, estar na felicidade.
Quaisquer que sejam os fazeres, buscados ou encontrados, isso não dura, jamais.
E vocês sabem disso.
E vocês persistem em procurar no campo do conhecido de sua consciência.

Questão: para que terá servido nossa passagem na encarnação?
Mas não há qualquer passagem na encarnação.
É a pessoa que crê nisso.
Enquanto você crê que está encarnado e, portanto, que, um dia, esse saco vai desaparecer (esse saco de
alimento), você se tornará saco de carne para as minhocas.
Quando você apreender isso, terá dado um grande passo para a imobilidade.

O princípio da evolução, da melhoria, não se mantém, uma vez que o Espírito é perfeito, de toda a
Eternidade.
A FONTE é perfeita, de toda a Eternidade, e o Absoluto não conhece o tempo.
Você se inscreve, deliberadamente, em algo que é falso, esperando que sua encarnação permita-lhe bonificar-
se de algo.
Mas o quê?
Como é que o que é perfeito poderia ser mais do que perfeito?
De seu ponto de vista, a encarnação serve para melhorá-lo.
De meu ponto de vista, a encarnação é uma trapaça.
Nós temos dito que as leis desse mundo, não são as leis dos Universos.
Por que vocês querem transpor o que sua consciência vive, aqui, alhures que não aqui?
O que vocês sabem disso?
Nada.



Só aquele que tem esse conhecimento considera que os conhecimentos desse mundo são apenas ignorância.
Quando você aceita isso descobre, realmente, o que você É.
É o olhar falsificado que o faz crer que há algo a melhorar.
É um ponto de vista.
Isso não é a Verdade.

Ou, se você prefere, é uma verdade (parcial ou relativa) que concerne apenas a um pequeno lado do que É a
Realidade.
Como é que, se esse mundo é ilusão, considerar que sua presença na ilusão possa modificar o que
quer que seja do que você É?
A única coisa que se modificará são as leis do carma e as leis da pessoa, mas, em caso algum, o que você É.

Agora, você é livre para crer nisso, para a Eternidade se quiser.
Defina seus objetivos.
Enquanto seu objetivo é uma bonificação ou uma melhoria, você não poderá, jamais, reencontrar o
que você É.
Enquanto você crê no carma, você estará submisso ao carma.
Tudo aquilo em que você crê realiza-se, mas nenhuma crença Realiza o que você É.

Questão: a a-consciência, no Absoluto, pode ser considerada como coletiva?
Não há nem coletividade, nem Unidade, nem individualidade.
Você procura definir o que não pode ser definido.
Você é prisioneiro de um teatro.
Você não pode perceber que está em um teatro enquanto não o tenha visto.
O problema desse teatro é que ele não termina, jamais.
Há um princípio.
Como se vocês estivessem subjugados, atraídos, por algo que se faz espelhar, mas que vocês não agarram,
jamais, e por boas razões.

Olhem sua vida: você melhoraram, talvez, a personalidade, suas percepções, suas concepções do
mundo, mas será que vocês saíram disso?
Jamais.
Aquele que saiu disso sabe onde está a Verdade.
Não sair disso, escapando, mas vendo, claramente, as coisas.

Enquanto há crenças, elas o congelam e bloqueiam-no em um movimento, linear ou circular, do qual
você não pode sair.
Aquele que crê que nada existe, após a morte desse saco, vai encontrar-se confrontado a outra realidade.
Nessa realidade, mais leve, há uma impressão de luz, de amor, de presença: mas isso, também, é um erro.

É por isso que Ser Absoluto, é deixar desparecer, por si mesmo, o conjunto de crenças e, sobretudo,
aquelas concernentes ao que vocês nomeiam o espiritual.
Vocês não têm qualquer meio (e não haverá jamais nenhum) que lhes dará acesso a um conhecimento além
dos Véus do astral, porque não existe qualquer conhecimento disso.
É apenas no momento em que o conjunto de conhecimentos (desse mundo, da energia, da espiritualidade)
desaparece, que você é, realmente, o que você É.
Não antes.

Questão: portanto as pessoas que em nada creem, nem durante a vida, nem depois da vida...
Mas isso nada muda.
Aquele que não crê no que ele não vê, será confrontado, quando o saco de alimento desaparecer, ao
que será dado a ver e a perceber, de acordo com os sentidos dele.
Aí também, há inúmeras ilusões.

O fato de crer ou de não crer, nada muda.
A distância entre aquele que crê no carma, e o Absoluto, como a distância entre aquele que em nada crê, e o
Absoluto, é exatamente a mesma.
Só aquele que em nada crê ou que é capaz de instalar-se no Instante Presente, é suscetível de encontrar o
que ele É.

Mas, eu repito, passar de uma consciência, qualquer que seja, a uma a-consciência é impossível.
Apenas a extinção da consciência é que pode fazê-lo.
Ora, a consciência observa-se, permanentemente.
O que quer que vocês observem: o mundo, sua pessoa, o cenário do teatro ou o teatro, vocês não saíram do
teatro.
É tão simples assim.

Quando há uma diligência ou uma busca espiritual, de imediato, há consideração de um objetivo ou de uma
finalidade: conceber um objetivo ou uma finalidade é o obstáculo o mais importante para o Absoluto.



É como o exemplo da cebola: vocês exploram uma camada da cebola.
Só as camadas adjacentes são cognoscíveis.
Mas conhecer uma camada da cebola e as camadas adjacentes não bastará, jamais, para ser uma cebola.
Aquele que está instalado em uma camada, e que se define nessa camada, não pode, de modo algum,
ver a globalidade.
A consciência sempre foi definida, na sociedade como na espiritualidade, ou como um motor ou como um
elemento de ação o mais importante em toda busca (moral, social ou espiritual).
Mas não pode haver busca.
Só o ponto de vista da consciência os faz crer nisso, congelando-os em uma identidade, em uma sucessão de
identidades e no engano de algo a melhorar.

Questão: há pouco você deu a entender que haveria uma persistência de um mundo astral para as
almas falecidas. Ora, eu acreditei compreender que o plano astral estaria dissolvido.
Eu nada dei a entender.
É você que supõe.
Eu falo de condições comuns, habituais.
Quando o saco de alimento torna-se um saco de carne, o que acontece para a consciência?
O que eu disse não se inscreve em qualquer perspectiva de modificação, mesmo se ela exista.
Mas vocês compreenderão muito melhor quando eu exprimir, no final, o sentido e a conclusão de minhas
intervenções.

Eu posso, já, dar-lhes um exemplo disso, através do que lhes é conhecido: existem, em todos os
povos, livros de acompanhamento, para aqueles que passam ao outro lado.
Ainda é preciso conhecê-los.
É por isso que a leitura deles era feita, tradicionalmente, para aqueles que partiam, permitindo a eles enfrentar
outra camada da cebola.
Daí vocês deduzem, já, em parte, minha conclusão.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: os livros que nos falam da vida após a morte, portanto, para nada servem?
Mas a vida após a morte não é a Vida.
É outro confinamento que existia.
Isso, parecia-me que a maior parte dos Anciões havia explicado.
Se vocês fazem do após vida a Verdadeira Vida, vocês estão, novamente, em uma crença, que é
oriunda ou de suas próprias experiências de sobrevida ou, justamente, daquilo sobre o que vocês
são documentados.
E aí, inscreve-se, à perfeição, esse porque eu intervi.

Deem-se conta: vocês substituíram as religiões (pela abertura que se produziu, há mais de um século) pela
crença em uma sobrevivência, com inumeráveis testemunhos e inumeráveis documentos.
Mas quem lhes prova que é verdade?
Quem lhes diz a Verdade?
É claro que existe um mundo mais leve, menos denso, menos pesado, com regras, com luzes.
Mas isso é profundamente delimitado e, eu diria, mesmo, condicionado por suas crenças, aqui mesmo.
E é efetivamente por isso que é preciso liberar-se de todas as crenças.

Mas atenção, eu jamais pedi para crerem em mim.
Vocês estariam no erro.
Mas, em contrapartida, o que eu disse (quer vocês tenham lido ou escutado), é que isso, para vocês,
representa uma chance ou uma infelicidade, nada mudará.
Quer dizer que, no momento vindo, quer vocês tenham compreendido, quer vocês tenham aceitado a
possibilidade de que isso seja a estrita Verdade, ou que vocês nada compreenderam do que eu disse, do que
leram, tudo isso permanecerá gravado, em vocês, no momento vindo.
Toda a diferença está aí.

E é minha conclusão: aquele que deixa esse mundo será confrontado, é claro, a uma nova realidade.
Aquele que refuta essa nova realidade, como sendo outra camada da cebola e não uma finalidade verificará,
por ele mesmo, o que ele É.
Mas aquele que não tem a mesma ocasião, em sua consciência, de pôr em dúvida o que é visto, o que é
percebido, será tributário do que é visto e do que é percebido.
Portanto, quer vocês tenham me compreendido ou rejeitado, não tem qualquer espécie de importância.

Alguns, entre vocês, tornaram-se, de imediato, Absoluto.
Outros se erigem em oposição, pela razão e pelas crenças.
Pouco importa.
Vocês verão, efetivamente, no momento vindo.
Eu os lembro de que vocês, estritamente, nada levam quando esse saco de alimento desaparece.
Só a consciência crê levar-se, a ela mesma, com suas lembranças.
Mas então, explique-me porque vocês não têm a lembrança do conjunto de suas vidas passadas?



Por que é que isso desaparece?
Então, fazem-nos crer que é preciso ser espiritual e que a memória das vidas passadas vai voltar.
Onde está a continuidade?
Se não é através da lei de ação/reação, que permitiu o confinamento desse mundo?
Tudo isso não é verdade, exceto quando vocês creem nisso.
Nossas conversas jamais foram a ocasião de fazê-los aderir ao que quer que fosse, mas simplesmente, mas
para aqueles que não perceberam o que eles São, no momento vindo, o simples fato de ter, na consciência, a
lembrança dessas palavras, permitirá a vocês, naquele momento, não serem enganados por suas crenças e
suposições.

Lembrem-se: a consciência da pessoa é separada e dividida, ela é tributária de uma história.
A consciência do Si (ou a Unidade ou um dos Samadhi) põe-nos em face da persistência de uma forma, e da
vivência de que não existe separação entre todas as formas e todas as consciências.
Certamente, é muito mais sedutor e agradável que esse saco esteja na alegria, mas isso nada mudará no
destino do saco.
E eu falo do saco de alimento, como do saco mental.

Em contrapartida, ter ouvido algo que vocês perceberam, vocês mesmos, aí, é fácil.
Ou, então, o que lhes é oposto, interiormente, pela impossibilidade de vivê-lo, colocá-los-á, justamente, em
face dessa possibilidade, muito mais facilmente, no momento vindo.
Portanto, não é um problema de crença, mas, bem mais, de impregnação de camadas periféricas da
consciência.
Eu havia explicado tudo isso em relação à ação de minha voz no chacra laríngeo.

Questão: o desaparecimento do astral pode ajudar a dissolver essas crençase fazer de forma a que
não haja outras que se grave?
As crenças não vêm do astral: elas vêm do mental.
Estruturar uma ideia, estruturar um pensamento (adaptado a esse mundo, que fornece sentido a esse mundo),
tem todas as razões de realizar-se.
O desaparecimento dessas egrégoras foi-lhes explicado.
O astral é ligado à visão.
É por isso que eu tomei o exemplo do teatro.

A partir do instante em que vocês não são mais sujeitos à visão (aquela desse mundo, como aquela do outro
lado, ao nível astral), então, vocês estão Livres.
Não antes.
Porque a visão física, a visão astral, mesmo a visão etérea, remete-os à distinção de formas.
A verdadeira visão (aquela que eu chamei "o ponto de vista") é totalmente diferente.
Ela não é um "ver" no sentido que vocês concebem, no sentido que vocês realizam.
Esse "ver" é independente do olhar, é independente dos olhos e, portanto, independente da
consciência ou dos órgãos dos sentidos que, eu os lembro, não existem mais do outro lado.
E, no entanto, aqueles que estão do outro lado veem, sem olhos.
O que é que vê?
Coloquem-se a questão.

Questão: A consciência, no Absoluto, está, portanto, por toda a parte em lugar algum e ilimitada?
Sim.
Mas não se esqueça de que dizer "por toda parte, e em lugar algum" é, já, localizar-se.
Isso traduz a visão de seu cérebro porque, para o cérebro, é preciso estar em algum lugar, localizado no
espaço e no tempo.
È, aliás, uma das características da consciência, quaisquer que sejam esses tempos, quaisquer que sejam
esses espaços.

O Absoluto não é concernido nem pelo tempo, nem pelo espaço.
Portanto, ele não está em lugar algum, nem por toda a parte.
Eu diria melhor: in-delimitado ou indefinido porque, se você propõe que é ilimitado, já, você concebe que há um
limite possível (possivelmente, um limite) e isso o remete, ao seu modo de apreender, com sua consciência, as
coisas.

Lembrem-se do que eu repeti, sem parar: aquele que é Absoluto, sabe disso.
É uma evidência.
Para aquele que está envelopado em sua camada de cebola ou que está subjugado pelo espetáculo,
para ele, isso não existe.
Mas, obviamente, se isso existisse, não haveria mais questão, mais espetáculo, mais espectador e mais teatro.
É o exercício da consciência, da própria consciência, que é responsável pela limitação.
Portanto, apor o termo "ilimitado" não basta.
O infinito apenas pode ser concebido através da noção de limite, em relação a uma noção de finito.
O termo exato, na consciência (que vai perturbá-lo, no máximo), é o indefinido ou, se você prefere, o não
delimitado, que não é o ilimitado: não se define o Absoluto pelo contrário.



Questão: para que servem todos os protocolos que nós fazemos?
Para ocupar a consciência, para fazê-la dirigir-se, justamente, a algo que é menos limitado, para viver o Si, para
aproximar-se da Infinita Presença, para viver e amplificar o que é tolerável, nesse momento.

Mas o Absoluto não é concernido por isso.
Simplesmente, existem estratos da consciência mais acessíveis (se posso dizê-lo), mesmo se não haja
passagem para o Absoluto.
É o caso daquele que não é mais subjugado pela cena do teatro, que se apercebe de que há um espectador,
que é o observador, e que por trás (mas não é a palavra exata) do observador, há outra coisa, é o que você É.

Ser o que você É de nada depende.
Nem de uma evolução, nem de um protocolo, nem de um pensamento, nem de uma ideia, nem mesmo de um
corpo, nem mesmo de um mundo.
É aqui que é a Morada de Paz Suprema.
Qual questão pode aparecer para aquele que está imerso nesse Contentamento?
Nenhuma.
A vida continua, normalmente, a pessoa ocupa-se do que há a fazer, mas você não é essa pessoa.
Aquele que é Absoluto sabe e vive-o.

Questão: existe uma reciclagem de consciência para que elas possam tornar-se Absolutas?
Mas nenhuma reciclagem de consciência pode fazê-lo tornar-se Absoluto.
É impossível.
Nada há a reciclar.
Nada há a transformar.
Nada há a mudar: há apenas que mudar de ponto de vista.

Esqueça-se de você mesmo.
Tome consciência, primeiro, do observador, do Si e depois, após, abandone o observador e o Si.
E você estará ainda aí, sem esse corpo, sem essa consciência, sem essa vida e sem esse mundo.
Aí está a Morada de Paz Suprema.

O problema, é que vocês analisam minhas palavras, é claro, com a consciência.
Mas lembrem-se de que minhas palavras (mesmo se elas os põem na reação, mesmo se elas os põem na
cólera ou na incompreensão), essas palavras e a Vibração delas voltarão a sair, no momento vindo, para sua
consciência.

Eu já disse, mesmo, que quanto menos vocês compreendem, mais vocês ganham tempo, e mais vocês se
arranjam, mesmo sem sabê-lo, para deixar a a-consciência aflorar.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI pode apenas repetir-lhes sua conclusão que ele já deu: não se coloquem a questão de saber se o
que eu disse é verdadeiro ou falso porque, em caso, algum isso concerne à sua consciência.

Lembrem-se de que, estritamente, nada há a compreender e de que quanto menos vocês
compreendem, mais a consciência afrouxa-se.
E quanto mais a consciência afrouxa-se, mas há a faculdade de fazer aparecer o observador e, sobretudo, viver
quem se tem atrás do observador: o que vocês São, sem forma, sem atribuição, sem objetivo, sem finalidade,
mas a Morada de Paz Suprema.

O que vocês querem ser mais, ao mesmo tempo sabendo que vocês podem ser qualquer forma em qualquer
consciência que seja, em qualquer mundo que seja, exceto aí onde vocês Estão?
Mantenha simplesmente em sua consciência (se vocês não são Absoluto), que em definitivo, vocês o São.
Não aportem a isso o peso de qualquer crença ou de qualquer certeza, e vocês verão, por si mesmos que, a
um dado momento, ao fim desse saco, isso voltará a vocês.

Olhem, sobretudo, nos países ocidentais: o único modo que vocês tinham, era de seguir regras, leis ou
crenças, espirituais ou sociais.
Falavam-lhes, então, de paraíso, de inferno e, portanto, de uma continuação da consciência: é exatamente o
que acontece.

Mas será que a continuação da consciência é suficiente?
Será que vocês se contentam com isso?
Em definitivo, qual é o objetivo da consciência?
Ela tem uma finalidade?
Ela tem uma origem e um fim?



Exceto indo verificá-lo por vocês mesmos, vocês não têm qualquer meio de sabê-lo.
Vocês podem apenas crer nisso, supor ou comparar ao que vocês vivem, em consciência, no mundo no qual
vocês estão.

Ora, nenhum elemento desse mundo, nenhum elemento de suas intuições, nenhum elemento de suas
percepções ou de suas Vibrações, permitir-lhes-á Ser Absoluto.

Ora, é o que vocês São, desde sempre, antes mesmo que a consciência existisse.

Não se coloquem a questão de elucidar o que eu lhes disse porquê: ou vocês o vivem, ou vocês não o vivem.
Simplesmente: como a consciência é ligada à memória (qualquer que seja, quer seja a experiência em sua
vida, aqui, ou outra memória que vocês nomeiam akáshika, pouco importa), no momento vindo, isso voltará a
vocês.

Mas, enquanto não existia testemunho que lhes coloca a questão do Absoluto, ou que afirma o Absoluto, em
que isso lhes concernia?
Exceto em algumas tradições, algumas faixas de alguns movimentos e alguns seres que ali tiveram acesso, o
que resta?

Os testemunhos do Absoluto, por aqueles que o são (porque o olhar mudou, o ponto de vista mudou), não
estão aí para provar-lhes o que quer que seja, nem demonstrar-lhes o que quer que seja.
Mas simplesmente para deixar o traço que eu lhes expliquei.
Esse traço basta-se por si mesmo porque, a um dado momento, a consciência (em face do novo, em face de
uma mudança de quadro ou de limite) colocar-se-á a questão do in-delimitado, do indefinido.
Simplesmente, porque essas palavras foram pronunciadas.

Aí estão, portanto, o sentido e o objetivo de nossas conversas.
Jamais foi o de alimentar o mental.
“O princípio da investigação e da refutação (que eu lhes dei, no início) simplesmente permitiu-lhes perceber,
concretamente, verificar por si mesmo e pela mente, o que é efêmero e o que concerne à integralidade
deste mundo.”
É isso que é importante.
É isso que voltará, no momento vindo.
É por isso, também, que eu insisti no fato de jamais considerar o Absoluto como um objetivo ou uma finalidade:
o que ele não é.

São, portanto (de algum modo), contradefinições que, pelo absurdo, farão, em um primeiro tempo, na
encarnação, derrapar, de algum modo, o mental e, do outro lado (quando o saco não estiver mais),
desencadear o estímulo necessário da consciência.

Então Bidi vai saudá-los.
Eu diria, do meu ponto de vista:...
(ndr: seguem-se aproximadamente dois minutos de silêncio).
E Bidi saúda-os.
Adeus.

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1682

03 de novembro de 2012
(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1682


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam nossa Presença comum.

Vivamos um instante e um tempo de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O contexto da minha intervenção deste dia refere-se às respostas aos seus questionamentos,
questionamentos relativos aos mecanismos, espirituais e sutis, desenrolando-se nesse tempo.

Dessa maneira, então, eu escuto com prazer o que vocês têm a me perguntar.
A minha resposta não poderá ser, em nenhum caso, do tipo pessoal, mas concernindo a todos vocês, nos

processos Ascensionais, em andamento, atualmente.

***

Pergunta: diz-se que, quando estamos no Absoluto, estamos na a-consciência e que ao mesmo tempo
vivemos Shantinilaya. Como esses dois aspectos podem se articular?

Shantinilaya é a própria expressão da a-consciência.
Shantinilaya faz perder toda noção espacial, temporal, Dimensional, de deslocalização ou de localização da

Consciência.
Shantinilaya é, portanto, a expressão ou, de preferência, a manifestação (além de toda expressão e de toda

manifestação) do Parabrahman.
O Absoluto se manifesta então como sendo a quintessência, o suporte e a Eternidade do que nós Somos,

todos nós.
A a-consciência é, justamente, a não manifestação e a não expressão.

Assim, então, se Shantinilaya é a expressão e a manifestação do Absoluto, isso apenas faz traduzir o que é o
mais assimilável para a própria a-consciência, quando ela está consciente dela mesma.

A a-consciência é um estado de Beatitude a nada igual e que não pode ser confundido com outra coisa.
Isso não é, somente, uma forma de expressão (de manifestação), mas é, muito mais, eu diria, a própria

substância do Éter Absoluto que vocês São.
Não há, portanto, contradição.

Somente aquele que se coloca na Consciência pode ver a a-consciência como a negação da própria
Consciência.

 A a-consciência é anterior à primeira manifestação de consciência.
Ela compreende e inclui o conjunto das manifestações (passadas, presentes, futuras) possíveis, de todas as

formas, e as manifestações de Consciência, em todas as Dimensões, em todo espaço e em todo tempo.
Shantinilaya é dada a ver e a perceber pela própria consciência da a-consciência.

Aquele que é a-consciência (estando inscrito em uma forma) possui uma consciência corporal, uma
consciência limitada e uma Consciência Ilimitada.
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A consciência (limitada, Ilimitada, corporal) está inscrita em meio à a-consciência, o que não é o caso da
consciência que se percebe enquanto consciência e que não pode, de nenhuma forma, considerar o que é a-

consciência.
É preciso ali estar, é preciso ali se colocar, para vivê-lo.

É nesse sentido que não existe qualquer definição, qualquer possibilidade de exprimir, em palavras (ou através
da consciência), o que é a a-consciência.

Aquele que está inscrito em meio à própria consciência (qualquer que seja) não pode representar, de maneira
alguma, o que é o Parabrahman (ou Absoluto), ainda nomeado a a-consciência.

A consciência não pode conceber (no seu aspecto limitado como Ilimitado) senão a existência de uma
consciência, senão a manifestação de uma consciência.

É justamente a cessação da própria consciência (identificada a uma forma, a uma Dimensão, a um Universo, a
uma Linhagem ou a uma Origem) que permite, justamente, estabelecer o que nós Somos, todos nós, no

final: Shantinilaya, Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não tem que ser considerada como uma definição, como uma localização ou, até

mesmo, como um estado.
Shantinilaya é o suporte de todos os estados, mas não é um estado.

***

Pergunta: os elementos são dados para aumentar os sentires Vibratórios do corpo, enquanto nos incitam a
soltar tudo o que é sentir Vibratório. Por que esse paradoxo?

Bem amado, isso é muito simples: o princípio da Investigação e da Refutação foi conduzido, naturalmente,
desde a consciência ordinária, cujo objetivo é fazer (de algum modo) dissociar esta consciência ordinária (fazê-

la explodir e ser pulverizada), pelo seu próprio absurdo.
Como foi dito a vocês, em várias ocasiões (e, em particular, por UM AMIGO), a Consciência é Vibração.

Elevar a Vibração, eleva a Consciência.
A renúncia a isso é, portanto, a renúncia ao Si, ocorrendo, na maioria das vezes, na fase que eu qualificaria de

final (ou última), permitindo, aí também, pela Refutação, questionar o próprio processo da consciência.
É o questionamento da própria consciência (o que a consciência chama de nada) que é, justamente, a

Revelação do Absoluto.
Não pode existir Revelação do Absoluto (que sempre esteve aí) enquanto existir a mínima manifestação da

consciência: é um ou outro.
O conjunto dos processos que foram descritos para vocês (que isso seja a Investigação e a Refutação, que
isso seja a subida Vibratória através da ignição das diferentes Coroas ou Lareiras do Coração ou do corpo)
corresponde, aí também, a uma expansão da Consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (1) e, em

particular, as intervenções de BIDI (2) na coluna “mensagens a ler”).
Esta expansão pode ir muito longe, mas ela será, sempre, o reflexo da consciência expandida.

A a-consciência (ou Absoluto) não se importa com essas expansões de consciência, mas é o próprio suporte
dessas expansões de consciência.

Você não pode Ser um e outro: é um ou outro.
Por outro lado, aquele que está estabelecido em meio à sua Infinita Presença, ou que vive o Absoluto, não tem
mais qualquer dúvida quanto ao que é a Consciência porque ele a vê, de algum modo, envolvendo-o em todos

os seus aspectos e, até mesmo, em sua própria negação.
Isso é possível, unicamente, tendo mudado (como lhes dizia BIDI) de ponto de vista.

Essa mudança de ponto de vista, tal como lhes foi expressa, é, certamente, o elemento mais complicado a
viver.

Porque mudar de ponto de vista (ou mudar de olhar) não ocorre a partir da consciência, mas, justamente,
extraindo-se de toda manifestação, como de toda forma da própria consciência.

O que parece como um paradoxo (ou um antagonismo), para a consciência ordinária, não o será mais a partir
do momento em que você ultrapassar a Infinita Presença para estabelecer-se no que você É, de toda

Eternidade.
A oposição aparente apenas se mantém, justamente, porque o ponto de vista não mudou.

Este ponto de vista faz com que vocês sejam tributários de uma forma, de um espaço-tempo e de uma
determinada Dimensão.

Se este ponto de vista desaparecer, se este corpo desaparecer, se esta Consciência desaparecer, o que
resta?

O que você sempre Foi e o que você sempre Será.
Só o jogo da projeção da consciência faz considerar Dimensão, tempo, densidade temporal e densidade

espacial, profundamente diferentes, conforme a experiência da própria consciência.
O Absoluto não é, nem uma experiência, nem uma consciência, nem um estado.

O que parece como nada (ainda uma vez, para a consciência, mesmo a mais estendida) não é, na realidade,



senão a plenitude da Luz.
Vocês não podem permanecer tributários de uma consciência, qualquer que seja, e ser Absoluto.

Aquele que é Absoluto não é mais tributário de uma consciência, qualquer que seja, e, sobretudo, sabe disso
intimamente, qualquer que seja a expressão da sua consciência (mesmo aquela do efêmero como aquela da

Eternidade).
Não faz, para ele, qualquer diferença em relação ao que ele É, que não é, de forma alguma, referido por uma

manifestação (ou por outra) da sua própria consciência.
Somente o desaparecimento da consciência, do tempo, do espaço e da forma, os faz realizar o que vocês

São, de toda Eternidade.
A Consciência jamais poderá apreender-se, apropriar-se ou viver a a-consciência.

É justamente a cessação da ideia de ser uma consciência (limitada ou Ilimitada) que faz aparecer o que você É,
de toda Eternidade.

A Vibração é a manifestação da consciência.
A cessação da Vibração (ou a diluição, ou a Dissolução, em meio à Vibração, o que dá no mesmo) coloca-o,

naquele momento, no Absoluto que você É.
Não antes.

***

Pergunta: seria conveniente então colocar-se no ponto ER do peito, até a Dissolução?

A melhor maneira de manifestar a Infinita Presença (que, por algum lado, pode ser considerada, mesmo se
isso não for verdadeiro, como um pré-requisito ao Absoluto) e, efetivamente, o que parece como mais simples:
passar pela Vibração a mais intensa (que isso seja em meio ao Fogo do Coração, à ação da Onda da Vida, ou,

ainda, à ação do Supramental) para aproximar-se deste Último da consciência ou desta Infinita Presença.
Entretanto (e como isso lhes foi falado por alguns Anciãos e algumas Estrelas), é perfeitamente possível
passar, de algum modo (o que, no entanto, não é uma Passagem), da consciência limitada (e confinada e

confinante) para uma consciência que não é mais uma consciência.
Ou seja, realizar o que vocês São, de toda Eternidade, a partir do momento em que não houver mais

possibilidade de ação, em meio a um corpo, em meio a uma pessoa ou, ainda, em meio a uma consciência.
O que você É é, portanto, o que está atrás do observador.

Você não pode perceber a Ilusão disso enquanto você mesmo ali estiver inscrito.
Como lhes dizia BIDI, apenas saindo do teatro é que vocês se dão conta da existência e da ilusão do teatro.

Não antes.
A ocultação da consciência (nas suas diferentes manifestações ou Presenças) é, muito exatamente e muito
precisamente, o que permite estabelecer-se no que você É, além de toda consciência, qualquer que seja.

Enquanto você for tributário de uma ou de outra das formas da consciência, você não pode ser Liberado, na
totalidade, porque, em última análise, você é tributário desta própria consciência.

Ora, nada desta consciência representa, ou traduz, o que você É.
Existe, entretanto (assim como nós os fizemos viver, de maneira pedagógica), uma espécie de gradação da

consciência que adquire, de algum modo, novas camadas que põem fim aos Véus.
O fim desses Véus permite penetrar os espaços da Consciência Unificada e Multidimensional, nomeado

Estado de Ser.
Mas, mesmo este Estado de Ser é em função (é tributário) de uma consciência ampliada e de uma forma,

mesmo se ela não for mais limitada e exclusiva, como vocês a vivem em meio a este mundo.
Mas nada de tudo isso representa, de qualquer maneira, a Finalidade Última.

Esta Finalidade Última é, justamente, sair de toda finalidade.
A consciência desempenha o que ela tem que desempenhar, em função das suas limitações ou em função do

seu Ilimitado.
Mas, nem uma nem outra jamais irá permitir-lhes ser o que vocês São, na Eternidade.

Apenas na Renúncia Final, nomeada Crucificação, é que pode ali haver Renascimento.
Eu os lembro de que o CRISTO dizia: “ninguém pode me conhecer se não renascer de novo”.

Este Renascimento nada tem a ver com o renascimento ligado a uma outra vida.
Ele bem exprimia Renascer em meio à mesma Vida.

Morrer para si, como morrer para o Si, como morrer para o mundo, é a única possibilidade de ser Absoluto.
Naturalmente, a consciência egotista vai chamar isso de “nada”.

A consciência egotista vai chamar isso de “impossibilidade”.
É, justamente, porque isso é impossível para ela, porque ela não pode realizá-lo, nem mesmo se aproximar

disso.



***

Pergunta: há diferença entre o observador e a consciência?

O observador é uma forma de consciência.
Em relação ao que é observado (que representava, portanto, a consciência limitada da própria personalidade),

o observador toma consciência dos modos de conduta da consciência pessoal.
O observador tem uma visão (ou um ponto de vista) que é necessariamente mais ampla do que aquela da

pessoa.
Isso foi expresso, aí também, e ainda uma vez, por BIDI.

Ou vocês atuam no espetáculo, e a sua visão apenas pode se referir ao espetáculo.
Ou vocês são aquele que olha o espetáculo e a sua visão está muito mais ampliada do que a pessoa que

vocês eram alguns instantes atrás.
Sair dessas observações põe fim à própria consciência.

É apenas quando a Consciência termina que há, de algum modo, um englobamento, de alguma maneira, de
todas as potencialidades da consciência, de todas as manifestações possíveis (passadas e a advir) da própria

consciência.
O observador é, portanto, a consciência expandida: é o Si.

O próprio Si deve ser transcendido pelo seu próprio desaparecimento, ou seja, pelo desaparecimento da
consciência expandida.

Este desaparecimento (considerado, pela consciência pessoal, como para o observador, com um fim) não é,
na realidade, absolutamente um fim, mas, sim, a realidade, absoluta e total, do que vocês São.

Somente a Consciência crê e pensa e experimenta que ela está limitada a um ponto de vista, que esse ponto
de vista seja o mais estreito ou o mais amplo possível.

Mas nenhum desses pontos de vista irá lhes dar acesso ao que vocês São, na Verdade e na finalidade.

***

Pergunta: além da Refutação, qual é o meio mais fácil de se esquecer de si mesmo?

Paradoxalmente (exceto o que lhes foi apresentado, nesses últimos meses, por BIDI, sobre a Investigação e a
Refutação), não existe qualquer meio de desaparecer de si mesmo, que o si mesmo esteja em meio ao

efêmero como em meio à Eternidade.
A Porta Estreita apenas pode ser atravessada por vocês mesmos e por vocês sozinhos.

Nós estamos aí para assisti-los e para acolhê-los.
Mas vocês sozinhos põem fim a vocês mesmos.

Este fim de vocês mesmos é este novo Nascimento de que falava o CRISTO: “ninguém pode me conhecer se
não renascer de novo”.

A Passagem da Porta OD (que é o fim do conjunto das Ilusões referentes à vida como a toda consciência) é a
única maneira de realizar o que vocês São.

Isso passa, é claro, pela parada de toda Busca, pela parada de todo fazer.
Isso não corresponde a uma interpretação da personalidade que gostaria de se colocar em repouso.

Este não-fazer se refere, é claro, exclusivamente, à própria consciência, em meio ao não Ser.
Não há, portanto, técnica.

É simplesmente, como dizia IRMÃO K (ndr: ver a intervenção do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (3)), uma
forma de Maturidade espiritual que os faz considerar o Absoluto como única realidade, única possibilidade,

única coisa essencial e Real em meio ao conjunto dos Universos e dos Multiversos.
Enquanto vocês forem seduzidos pela expressão da consciência (que isso seja neste mundo, ou em outros

mundos), ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé e segundo a sua Vibração.
Vocês são livres para manter qualquer forma e qualquer identidade, enquanto isso os tocar.

Ainda mais que, como lhes foi enunciado, o Absoluto não pode representar qualquer finalidade, qualquer
objetivo da consciência já que, justamente, o Absoluto não pode se revelar ao que vocês São senão,

unicamente, quando o jogo da consciência tiver se esgotado, na totalidade: o fim da Consciência considerada,
ainda uma vez, como o nada (do ponto de vista da personalidade) ou como o jogo sem fim da própria

consciência (nos espaços Multidimensionais).
Somente aquele que está amadurecido, somente aquele que aceita, pode viver isso.

É, portanto, mais uma questão de aceitação, uma questão de ponto de vista, uma questão de parada de toda
Busca, que os coloca no que vocês São, de toda Eternidade.

Enquanto existir o mínimo medo, enquanto existir o mínimo apego coletivo, a este mundo ou a qualquer outro
mundo, vocês não podem viver e Ser o que vocês São, de toda Eternidade.



Aí está o jogo da Consciência.
Vocês se situam na consciência e na sua experiência?

Ou vocês se situam na a-consciência e na não experiência?

***

Pergunta: qual é a relação entre a Merkabah pessoal e a Linhagem Estelar de origem?

Não há qualquer relação.
Simplesmente, vocês são constituídos dos 4 Elementos, assim como nós, Arcanjos.

Assim como o Absoluto, ele próprio, se apoia, durante a manifestação, nesses 4 Elementos.
Esses Elementos são, de algum modo, os Pilares (e eles foram nomeados assim no que se refere aos 4

Pilares da cabeça como do Coração).
Essas Virtudes cardeais (ou funções cardeais) servem, de qualquer forma, de trilho e de guia para a

penetração da Luz.
A penetração da Luz que ocorria, anteriormente, pela cabeça, ocorre, doravante, pelo Coração, pela abertura

da Merkabah Interdimensional coletiva da Terra (realizada em 29 de setembro de 2010).
O que acontece, em vocês, é o apoio do que vocês São, para revelar a Consciência da Unidade: isso

permanece o quadro da Consciência que se apoia no movimento daMerkabah Interdimensional coletiva como
da Merkabah Interdimensional individual.

A junção da sua Merkabah (e a mobilização da sua Merkabah) pessoal faz-se por intermédio da Lemniscata
Sagrada, à qual foi adicionada uma camada (se eu puder assim me expressar) suplementar, representada pelo

Canal Mariano, ainda nomeado, durante esses tempos: Canal Ascensional.
O Impulso da Onda da Vida foi, aí também, o de favorecer as condições da Liberação total, ou seja, de

estabelecê-los, enquanto Absoluto, além de todo estado.
O conjunto das estruturas Vibrais são os pontos de ancoramento da consciência.

Do mesmo modo que as Portas, no nível do corpo, foram desenvolvidas o que foram nomeadas as 12 Estrelas
ou as 12 Virtudes principais, permitindo a demonstração da Vida (ver a coluna “protocolos a praticar / as 12

Estrelas de Maria” (4)).
A colocação em ressonância das 12 Estrelas, assim como das 12 Portas (ndr: ver os esquemas abaixo),

paralelamente à ativação dos 4 Pilares do Coração, assim como da Onda da Vida e do Canal Mariano, permitiu
a mobilização do que vocês vivem, agora, a título individual ou coletivo.

Cada um dos Pilares, quer esteja na cabeça ou no Coração, apoia-se em um Elemento e em um Cavaleiro.
Cada um desses Pilares está diretamente ligado às suas Origens Estelares e às suas diferentes Linhagens.

Eu os lembro de que o Canal Mariano está situado próximo ao Triângulo Elementar do Ar: isso não é por acaso.
E eu os lembro de que MARIA, vinda de Sírius e cujo Elemento é a Água, se expressa no Canal do Ar.

É o mesmo no nível da complementariedade dos dois Eixos das Cruzes Mutáveis (ndr: ver as intervenções de
UM AMIGO dos dias 06, 08, 10 e 11 de abril de 2011, na coluna “mensagens a ler” (5), assim como no ‘Yoga

Integrativo’, na coluna “protocolos a praticar” (1)).
Dessa maneira, o Fogo e a Terra compõem, de algum modo, uma dupla dinâmica.

Este Fogo e esta Terra (o que foi denominado Alfa e Ômega) são, muito exatamente, os espaços onde se
inscreve a transformação final da consciência em uma a-consciência (ndr: ver os esquemas abaixo).

Realizar o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora, permite-lhes declamar e proclamar: “eu e meu Pai somos Um”.
Conectados a A FONTE, regados pela A FONTE, resta apenas (de algum modo e de maneira metafórica) um

passo a dar para ser Absoluto.
As 4 Linhagens são os representantes, em vocês dos 4 Elementos como dos 4 Cavaleiros, assim como dos 4

Pilares do Coração como da cabeça.
A junção dos Elementos ocorre, de maneira privilegiada, do seguinte modo: o Ar está em ressonância com a

Linhagem do Ar, mas, além disso, com o Canal Mariano.
A Água está diretamente conectada ao mundo que eu nomearia (na falta de outros termos) “sensível” (sensível,

aqui, querendo dizer, simplesmente: ser percebido por um sentido, qualquer que seja).
O Fogo, é claro, está ligado à inversão original da falsificação, e ao retorno do Fogo da Terra ao Fogo do Éter.

Do mesmo modo, o alvo do Fogo é, evidentemente, a célula e a matéria referente à espiritualização total da
matéria: o Alfa (ndr: AL da cabeça) e o Ômega (ndr: OD da cabeça).

Há então uma junção dinâmica, e uma ressonância dinâmica, entre cada um dos Elementos e cada uma das
funções.

A Terra, banhada pelo Fogo (Fogo do Espírito descendo e subindo), permite ativar (além da Kundalini) o que
foi nomeada Onda da Vida que, ela mesma, por sua vez, vem pôr fim à Ilusão do confinamento, à Ilusão da

consciência, no nível dos dois primeiros chakras.
Naquele momento, a junção é realizada por intermédio do que foi nomeado o Desenvolvimento do Coração

Ascensional, no nível das 4 Barreiras (ndr: ver a intervenção do SRI AUROBINDO de 04 de outubro de 2012
(6), bem como o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (1)).



Essas 4 Barreiras representam, muito logicamente, a terminação do tronco, inferior e superior, nomeadas
(segundo a sua configuração anatômica), a axila e as pregas da virilha.

As pregas da virilha e as axilas são o local onde se põe fim à própria consciência, a fim de (de algum modo)
realizar o Absoluto além da consciência.

Cada uma dessas pregas (ou dessas 4 Barreiras) está associada, de maneira privilegiada, a um dos 4
Elementos: o Elemento Ar está associado à axila esquerda.

O Elemento Água está associado à axila direita.
A prega da virilha esquerda está associada à Terra.
E a prega da virilha direita está associada ao Fogo.

Existe, portanto, um desdobramento, desde a Cruz Cardeal da cabeça, no nível dos 4 Pilares do Coração (que
vocês conhecem, que lhes foram nomeados em várias ocasiões).

A Passagem (que não é uma) dos 4 Pilares do Coração às 4 Pregas (ou 4 Barreiras) corresponde, muito
exatamente, ao momento da Ascensão.

***

Pergunta: os Arcanjos são Absoluto?

Cada Arcanjo, cada consciência (além da sua ressonância de filiação com A FONTE e além de qualquer
manifestação, em meio a uma densidade temporal ou espacial) é, evidentemente, Absoluto.

Só vocês, vocês se esqueceram (aí onde vocês estão, devido à falsificação) do Si como do Absoluto.
Foram relatados, por BIDI, um Absoluto com forma e um Absoluto sem forma.

O Absoluto com forma corresponde, precisamente, à sua forma para vocês, em meio a esta Dimensão, aí
onde vocês estão.

Um Absoluto sem forma conserva toda manifestação, quer seja de um Arcanjo, de um Guia Azul ou de
qualquer Dimensão mais elevada.

Simplesmente, nós estamos em uma forma, mas vocês sabem que a nossa forma é mutável (contrariamente a
de vocês).

A nossa representação (nossa Radiância, nossa Vibração e nossa Essência) não aparece como a mesma
segundo o ponto de vista que nós apresentamos, segundo a Dimensão onde nos situamos.

Nós passamos de uma Dimensão a outra, sem qualquer dificuldade, como de uma forma a outra, sem qualquer
dificuldade, o que é, evidentemente, diferente da sua consciência, que está alocada e atribuída a uma forma

corporal que lhes pertence, mas que não é Vocês.
Um Arcanjo, como qualquer outra Consciência Liberada não tendo pertencido à Terra, é Absoluto sem forma.
Nós podemos dizer que os Anciãos, assim como o conjunto das Estrelas, exceto MARIA, são Consciências

Absolutas sem forma porque evoluem, Livremente, em todas as Dimensões.
Mas a experiência humana (realizada pelos Anciãos, realizada pela maioria das Estrelas) permitiu estabilizar
essas Consciências no que nós denominamos e nomeamos: uma Bolsa Multidimensional, em meio ao seu

universo unidimensional, tendo permitido retransmitir, para perto de vocês (até a Liberação), a Energia da Luz
Vibral.

Quando vocês se livrarem desta vestimenta e desta Ilusão, vocês serão Absolutos, na totalidade, qualquer que
seja a forma de manifestação do seu Estado de Ser.

Tudo vai depender da sua vontade de experiência e de experimentação, enquanto consciência, ou então, da
expressão do desaparecimento de toda consciência.

***

Pergunta: a Dimensão de origem corresponde ao sistema estelar de origem?

Como cada sistema estelar está, de algum modo, estabilizado em uma Dimensão privilegiada, torna-se então
evidente que a sua Origem estelar corresponde a uma Dimensão de escolha mais fácil para você ou, em todo

caso, preferencial.

***

Pergunta: agora pouco, você disse que todas as Estrelas eram Absolutas, exceto MARIA.

Não, eu não disse isso.
Eu disse que, com exceção de MARIA, todas as Estrelas e Anciãos, tendo passado pelos Véus da



encarnação, foram colocados em uma gama Vibratória específica, permitindo seu trabalho atual e que vocês
vivem.

No que se refere à MARIA, assim como a ENOQUE, ELIAS e o CRISTO, eles são, com BABAJI, os únicos a
terem podido liberar, de algum modo, os seus corpos da própria Ilusão.

Isso foi denominado, para MARIA: a Assunção.
Deste modo, então, reencontrar a sua Dimensão de origem, o seu estado estelar de origem, apenas ocorreu,

até agora, para um número extremamente limitado de consciências, sobre a Terra.
O que, evidentemente, será profundamente diferente nos processos de Liberação coletiva de Ascensão que

está em andamento.
Assim, aqueles que vivenciaram a Transfiguração total da sua carne (se a certificação for pelo

desaparecimento do corpo, ou pela incorruptibilidade total da carne) vivenciaram o Absoluto sem forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, Libertadores da Terra e Ancoradores da Luz da Terra, vivamos um
momento de Fusão, na Absoluta Beatitude da nossa Presença conjunta, como além disso.

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu lhes digo até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

2 – Intervenções de BIDI
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012

*

3 – IRMÃO K (16.10.2012)
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-parte-2-16-de-outubro-de-2012-autresdimensions
*

4 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

*

5 – UM AMIGO (06.04.2011, 08.04.2011, 10.04.2011 e 11.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-6-de-abril-de-2011

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-perguntas-amp
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-8-de-abril
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-8-de-abril

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-10-de-abril-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011

*

6 – SRI AUROBINDO (04.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-04-de-outubro-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1687

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes neste espaço, instalemo-nos alguns instantes no silêncio da nossa Presença, a fim

de nos acolhermos em conjunto.
O contexto da minha intervenção atual não se inscreve na apresentação de ideias ou de conceitos, mas, muito

mais, em uma reflexão que nós faremos, conjuntamente, e em interrogações relativas ao que eu pude dizer
durante o ano que acaba de transcorrer.

Eu os lembro de que eu lhes expressei uma série de elementos referentes ao Conhecido e ao Desconhecido,
à Autonomia, à Liberdade, à Maturidade: um conjunto de elementos que visaram fazê-los pensar sobre vocês

mesmos, sobre a sua condição atual, e sobre a sua condição real (ndr: vocês encontrarão todas as
intervenções de IRMÃO K na coluna “mensagens a ler” (1)).

Dessa maneira, então, através da nossa Presença conjunta, eu lhes peço para me perguntar e me interrogar
sobre os conteúdos das minhas intervenções anteriores, tanto sobre o Conhecido como o Desconhecido,

sobre a Responsabilidade, a Autonomia, a Liberdade e tudo o que eu pude dizer com relação, também, ao Eixo
ATRAÇÃO / VISÃO.

Eu escuto então as suas perguntas e espero instalar com vocês, uma vez que não é personalizado, um diálogo,
de Presença a Presença, referente a essas ideias, a esses conceitos que eu expus a vocês.

***

Pergunta: como acolher esta Maturidade que você abordou recentemente?

A questão da Maturidade não é uma questão de acolhimento, mas, sim, de Visão, transcendente e penetrante,
com relação à condição atual do homem, a partir do momento em que os contextos e os limites são

percebidos.
Porque ninguém, sobre esta Terra, na encarnação, pode evitar encontrar-se confrontado com certo número de

contextos e de limites, quer seja sob a forma de leis, de convenções morais, ou ainda de comportamentos
humanos.

A Maturidade é, de algum modo, algo que vai se estabelecer.
Este estabelecimento vai corresponder, muito precisamente, ao momento em que vocês conscientizam e

percebem que tudo o que lhes foi proposto (referente, não às leis deste mundo, mas ao que foram nomeadas
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“leis espirituais”) não tem absolutamente sustentação.
A partir do momento em que houver descrição de uma série de elementos, validada pelas suas crenças ou

pelas suas experiências (que isso se refira ao que é chamado de reencarnação, que isso se refira à hipótese
de um paraíso e de um inferno, que isso se refira à hipótese de um salvador), ao que vocês serão

confrontados, vai colocá-los, evidentemente, no decorrer da sua vida, frente às suas próprias adesões.
Isso se refere, evidentemente, tanto ao princípio do karma, como ao princípio de um salvador, ou a qualquer
princípio espiritual, que não foi validado pela experiência, mas, sim, por uma adesão a uma crença, seja ela

qual for.
Como todos vocês certamente experimentaram, em diferentes níveis (e como eu pude experimentá-lo
também, pelo meu ambiente de nascença e pelo caminhar da minha vida), uma série de pressupostos

expressos como crenças ou adesões (a uma espiritualidade, a um movimento espiritual, ou ainda a uma
religião), vai se traduzir por uma confrontação com o que chamamos de princípio de realidade.

Esse princípio de realidade não se refere, evidentemente, às leis deste mundo, mas, justamente, ao acesso ao
que poderia ser nomeado o Espírito ou a alma, a algumas verdades.

Se tomarmos o exemplo, por exemplo, da reencarnação: esse conceito, muito sedutor, querendo explicar a
condição presente como um peso ou um preço a pagar, ou como uma recompensa a obter em relação a uma

circunstância passada (para a qual não existe qualquer meio de recordar a circunstância passada), é,
evidentemente, uma crença.

A ação e reação, conforme eu tive a oportunidade de dizer, está presente apenas em meio a este mundo e não
corresponde à realidade do que se encontra fora deste mundo.

Deste modo, então, o ser humano tende a aceitar, ou o que se encaixa no sentido, ou o que se encaixa na
lógica, ou ainda no princípio de adesão a uma religião, a um movimento, ou a uma espiritualidade, qualquer que

seja.
A Maturidade espiritual consiste, simplesmente, em apreender, de maneira objetiva, de maneira lúcida e de
maneira totalmente autônoma, que não pode existir princípio de reencarnação referente ao que é perfeito

desde a origem.
A reencarnação apenas se refere, então, à personalidade e, exclusivamente, a uma sucessão ininterrupta de

personalidades.
Tomar consciência disso é sair da ilusão da crença, da ilusão da adesão, para recolocar-se, si mesmo, em

meio à sua própria vivência.

A Maturidade não é, portanto, uma questão de intensidade de experiências, de adesão a algum dogma, mas é
simplesmente a lógica inerente àquele que descobre a Liberdade.

A Liberdade não é deste mundo encarnado: ela lhes é prometida em um mundo futuro, em um outro lugar, ou
no momento em que vocês tiverem depurado o que alguns chamam de karma.

Eu afirmo (e eu os convido a verificar) que a Verdade não tem necessidade de regras, nem de contextos, e que
ela é independente das circunstâncias deste mundo, como de qualquer mundo.

A Verdade apenas de refere a vocês com vocês mesmos, vocês, frente a vocês mesmos.
Não no nível da personalidade, mas do que vocês São, além de toda personalidade, de toda sequência lógica,

histórica, de adesão a uma crença ou a um movimento, ou a uma religião, seja qual for.
Eu afirmo também (e o conjunto dos processos Vibratórios que vocês vivenciaram certamente fez aproximá-los

desta Verdade, fez verificá-la por si mesmo e ainda, por vezes, vivê-la) que estar maduro é não crer em mais
nada.  

Estar maduro é nada mais aceitar que não seja validado como experiência íntima e pessoal.
Naturalmente, existem as leis físicas, validadas pela experiência, que permitem, por exemplo, fazer um avião

voar ou fazer um balão de ar quente subir.
Mas, em nenhum caso, essas proezas (porque elas o são) podem explicar o que vocês São.

O que vocês São não pode ser descoberto, de forma alguma, por uma adesão seja ao que for.

A Autonomia e a Liberdade andam de mãos dadas com a Maturidade.
Descobrir a Maturidade é cessar de crer no que quer que seja senão no que foi vivenciado.

No que se refere às intervenções que ocorreram, desde alguns anos, em meio ao “Autres Dimensions”, vocês
puderam constatar que o mais importante foi a Vibração da consciência e a expansão da consciência,

dependendo, evidentemente, apenas da sua própria capacidade para experiência. 
A Maturidade, quanto a ela, vai consistir em não mais aderir ao que quer que seja que não tenha sido vivenciado

propriamente por vocês.
Deste modo, então, ver um avião voar, mesmo se isso for explicável com as leis da física, não irá permitir-lhes,

em caso algum, voar por vocês mesmos.
Isso significa, assim, que o ser humano pode voar?

Alguns aspectos dele podem voar.
Simplesmente, a crença em uma densidade e na gravidade, os impede de voar.

Assim, portanto, não acreditar em mais nada, exceto no que for vivenciado diretamente pela consciência, é uma
forma de Maturidade.



A Maturidade vai desencadear uma série de mecanismos, além, simplesmente, de não crer mais em uma
crença ou em uma ideia que não tenha sido vivenciada ou experimentada.

A Maturidade ocorre quando vocês realmente tomam consciência da condição do ser humano encarnado,
confinado em um corpo, em um dado limite que é denominado o nascimento e a morte.

Ver além das aparências (ou seja, além da lei de causalidade, além da ação / reação) necessita de uma forma
de maturidade.

É totalmente imaturo, do meu ponto de vista, considerar que existe um criador exterior que vai dirigir, coordenar
e permitir uma criação.

O que vocês São não precisa ser criado.
O que vocês São existe de toda Eternidade.

Verificar esta Eternidade os faz sair da crença em um paraíso e um inferno, como em um salvador, e os faz,
sobretudo, Realizar o que vocês São.

A Maturidade é uma consciência Liberada, na totalidade, de todas as crenças, de todos os dogmas, de todas
as projeções, assim como de todas as suposições relativas à evolução da dita consciência que, além do mais,

não existe.

***

Pergunta: você disse que, para superar os medos, basta vê-los depois deixá-los passar. O que
acontece quando esses medos afetam o físico?

É exatamente a mesma conclusão.
Frente a uma dor física, vocês têm a possibilidade de investigar no plano biológico, no plano energético, no

plano causal, qualquer que seja o plano.
Existe, em meio a este mundo (onde todos nós estivemos encarnados), um princípio de causalidade [relação

de causa e efeito].
Esta causalidade se aplica a este mundo.

Dessa maneira, então, uma dor, uma manifestação, em meio à consciência, pede para procurar uma causa.
Esta busca da causa vai mantê-los na ação / reação.

Naturalmente, ir além da causa, não é nada fazer, nem não agir, mas é ver claramente o que está além das
causas.

Ora, para ver o que está além das causas, não é preciso estar implicado em uma reação, seja qual for.
Isso absolutamente não contrapõe ao fato de agir contra tal sintoma, mas não se implicar ali, o que é

profundamente diferente.
Assim, quando há uma febre importante, algumas vezes é necessário fazer baixar esta febre, de diferentes

modos possíveis e imagináveis.
Agora, o grau de implicação da pessoa, em relação a esta febre, determina se há ação / reação ou,

simplesmente, uma ação que não decorre de uma simples reação, que vai além da causalidade e que vai além
das aparências.

Deste modo, então, um medo, quer seja manifestado no corpo ou não, deve implicar no mesmo raciocínio.
É evidente que se vocês tiverem, por exemplo, uma crise de apendicite aguda ou uma perna quebrada, eu

duvido muito que ficar olhando, isso cure espontaneamente.
Mas, se vocês quiserem, nós iremos além: eu diria que, se vocês estiverem além do princípio de causalidade,

não há qualquer motivo válido e objetivo para que a sua perna seja quebrada, de uma maneira ou de outra.
Do mesmo modo, aquele que se coloca distante em relação à consciência corporal, não renega nem o corpo,

nem a consciência corporal, mas vai se colocar em outro ponto de vista, que não depende mais, justamente, da
causalidade do corpo.

O que significa assim que, se vocês se colocarem diferentemente do seu ponto de vista habitual (além de toda
crença, com objetividade, olhando-se, conforme eu lhes disse), não há qualquer razão para acontecer uma

fratura.
Somente a causalidade permitiu uma fratura.

Dessa maneira, então (além das zonas de resistência expressas por UM AMIGO, correspondentes às
manifestações da consciência), um desequilíbrio, real, referindo-se tanto a um medo inscrito no mental como

no corpo, estritamente nada muda.
O objetivo não é o de se precaver ou de se preservar do medo ou da fratura, mas bem o de compreender que,

quando vocês estão fora da causalidade, pela localização da sua própria consciência, não há qualquer razão
para que a perna quebre, não há qualquer razão para que vocês fiquem submissos, de maneira alguma, a uma

causalidade qualquer, ou de uma personalidade anterior denominada karma, ou do que quer que seja deste
mundo.

Naturalmente, as circunstâncias da vida de vocês mostram-lhes, a cada dia, que existem princípios de oposição
à Luz que podem, às vezes, ser manifestados, tanto por uma pessoa próxima como pelas circunstâncias da

sua vida.



O que eu quero dizer é que as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, apenas serão, sempre, as
consequências da sua visão pessoal, inscrita na personalidade.

Extrair-se da personalidade (não por um ato de vontade, mas a deixando desaparecer), quer seja pela Infinita
Presença, pela Realização do Si ou pela Liberação no Absoluto, estritamente nada muda.

Este corpo tem uma causalidade, ele irá desaparecer, um dia ou outro, isso é uma obrigação.
Agora, será que vocês, vocês irão desaparecer, entretanto, quando este corpo desaparecer?

Tomar consciência disso é uma forma de Maturidade.
Tomar consciência disso é também o meio de não mais interagir segundo a lei de causalidade, mas, realmente,

segundo a lei da Graça.
Vocês não podem estar, ao mesmo tempo, submissos à lei de ação / reação e viver a Graça: é um ou outro.
Deste modo, então, viver a Maturidade, viver a Liberdade e a Autonomia, colocar-se além do Conhecido, é
deixar as leis do Conhecido agir por si só, enquanto sabendo pertinentemente que, se a sua consciência

estiver expandida além do ponto da personalidade, não há qualquer motivo para que vocês sejam afetados
pelo que quer que seja.

Isso não ocorre, evidentemente, no momento em que vocês decidem mudar de ponto de vista, ou quando a
consciência muda de ponto de vista.

Mas, em um tempo extremamente curto, vocês irão constatar, por vocês mesmos, as modificações das suas
circunstâncias de vida, assim como as modificações da ação / reação, substituídas, progressiva ou

brutalmente, pelo princípio da lei de Ação da Graça.
Assim, portanto, um medo que se manifesta, um acontecimento súbito, em última análise, do ponto de vista da

personalidade, irá sempre pedir uma ação, uma reação, segundo o princípio de causalidade (quer seja
fisiológico, bioquímico, energético ou mesmo causal).

Além do mundo causal, existe, efetivamente, o que nós nomeamos a lei da Graça.
Mas, para viver a lei da Graça é preciso, doravante e de maneira espontânea, colocar-se, si mesmo, além da lei
de causalidade: o que não significa colocar-se além das leis ou das regras (referentes tanto à sociedade como
à causalidade espiritual), mas se colocar, de imediato, diretamente, não mais em meio a uma pessoa, mas em

meio à consciência expandida do Estado de Ser ou, ainda, no Absoluto.
Dessa maneira, então, aquele que vive a Graça, não mais por experiência, mas em permanência, vai se

encontrar, bem depressa, desvencilhado de todas as ilusões com relação às crenças, à adesão a qualquer
causalidade.

O que, naturalmente, não os preserva de uma reação, contra vocês, do mundo que vocês saíram (por
consciência e não por negação), mas isso será objeto da comunicação daquele que vem depois de mim, ou

seja, aquele que vocês chamam de Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu não vou me exceder, portanto, nas suas prerrogativas, mas eu recoloco isso nesse princípio que vocês

expressam, relativo à causalidade através de um medo.
Ver um medo, e combatê-lo, não releva, de qualquer maneira, da mesma ação da consciência e, sobretudo,

absolutamente não da mesma consciência. 

***

Pergunta: ainda é tempo de praticar a refutação?

Parece-me que, durante a sua última intervenção, BIDI lhes disse que a refutação procede sozinha.
Entretanto, durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, a refutação visava, como ele disse a vocês,

causar curto-circuito na consciência ordinária.
Hoje, a refutação, eu diria, far-se-á, cada vez mais, sozinha, pela ação, no nível coletivo, da Luz, e não mais pela

intenção pessoal de vocês.
Eu diria que o mais apropriado, hoje, é colocar-se na posição de Transparência do observador, que olha o que

se desenrola, sem ali participar de maneira alguma.
É o mesmo princípio que a observação do medo.

Qualquer emoção implica em outra emoção, em reação contrária àquela que está ocorrendo.
Isso se refere, e sempre irá se referir, à ação da personalidade, em meio a este mundo.

Onde vocês se colocam?
No desenrolar da ação / reação da personalidade ou na Ação da Graça?

Do seu posicionamento de consciência, de algum modo, irá se traduzir uma vivência diferente do mesmo
medo.

O medo ou a desordem (como a fratura da perna) são os mesmos em cada ser vivo humano.
Simplesmente, a atitude da consciência será profundamente diferente, conforme vocês estiverem sob a lei de

causalidade ou sob a lei da Graça.
Um exemplo entre tantos outros: a minha perna foi quebrada (por um acidente ou por uma queda direta), a lei

de causalidade vai aplicar, primeiro, um tratamento nesta perna (o gesso, por exemplo, ou a operação
cirúrgica).



Além desta lei de causalidade, aquele que permanece na própria causalidade da personalidade, vai procurar o
sentido e o significado do que ocorreu.

A personalidade, lembrem-se, está sempre buscando o sentido e o significado.
Aquele que está na Graça não vai, nem julgar, nem condenar, nem rejeitar o que aconteceu na sua perna, mas

vai simplesmente ver, além das aparências e da causalidade, o que vai acontecer em meio à consciência,
ficando totalmente neutro.

O que não quer dizer, não se ocupar desta perna.
Nós poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito, com relação ao corpo.

Mas eu reitero, ainda uma vez, que se a lei da Graça estiver instalada, não há qualquer motivo para vocês
sofrerem do que quer que seja, independentemente do que se manifestar neste corpo.

***

Pergunta: e sobre as emoções que ressurgem quando vivemos um estado de Graça?

A emoção sempre irá se referir à lei de causalidade, de ação / reação, da personalidade, em meio a este
mundo.

A lei da Graça pode dar a ver, pela iluminação da Luz, uma série de sofrimentos, mas a iluminação da Luz, ela
mesma, é suficiente para dissolver essas emoções, esses estados emocionais, ou essas ressurgências

emocionais.
Se esse não for o caso, então convém ver quem está aonde, ou seja, se o que se exprime é a personalidade,

ou não.
No princípio da lei de ação da Graça, a personalidade é totalmente apagada, ela intervém unicamente nos atos
da vida relativos à personalidade, mas, em caso algum, esta personalidade, qualquer que seja, com os seus

sofrimentos, quaisquer que sejam, vinda do passado desta vida ou de outras vidas, pode alterar o que você É,
na Verdade.

Dessa maneira, então, não pode ali haver coabitação entre a Graça e, por exemplo, um estado emocional que
ressurgiu: o que é visto, pode ser visto como, efetivamente, uma emoção ressurgida, mas o que você É, não

pode ser, em caso algum, afetado pelo que acontece.
Se você for afetado, significa que você, desde então, deixou a Graça.

***

Pergunta: o que significa o fato de ser ver voando no ar, no sonho?

O sonho de voar reflete uma necessidade de Liberdade.
O sonho de voar reflete, em geral, um mecanismo de expansão da Consciência.

A consciência ordinária apenas pode se lembrar desse sonho de voar.
O sonho de voar é, na maioria das vezes, uma capacidade da alma para se extrair das contingências da

matéria.
Isso é, ao mesmo tempo, uma aspiração à Liberdade, em concomitância com a testemunha de um estado
diferente da consciência, obtido no momento do sono, durante o período específico denominado o sonho.

***

Pergunta: o que significa sonhar com cataclismos relacionados com a água?

Isso representa, incontestavelmente, durante este período, a ação do Cavaleiro da Água.
Todo cataclismo Interior, vivenciado em sonho (além de um aspecto preditivo ou profético que é,

evidentemente, extremamente raro), o cataclismo Elementar traduz, para vocês, o Elemento que tem
necessidade de ser regulado, de uma maneira ou de outra.

Aquele que está precisando de água, no nível da sua constituição, até mesmo, pessoal (em meio a este corpo
e a esta consciência), vai muitas vezes sonhar com o Elemento líquido (que está em déficit ou precisando de

regulação) como um Elemento extremamente intrusivo, de manifestação violenta e brutal.
No sonho anterior, eu falava de aspiração à Liberdade já que, é claro, a Liberdade está, antes de tudo,

associada à ação do Ar.

***



Pergunta: como regular um Elemento quando o Triângulo correspondente torna-se ativado?

Minha Irmã, eu a remeto, para isso, a várias explicações que já foram dadas, referentes à associação dos
Elementos (em um, em dois, em três, ou no conjunto).

Isso foi objeto de muitas comunicações, essencialmente por algumas Estrelas (ndr: ver, em particular, as
intervenções de SNOW de 18 de outubro e de 1º de novembro de 2012 (2)).

Quando um dos Elementos age, em vocês, aí também, há duas possibilidades: ou se colocar sob a lei de
causalidade e procurar combater, ou observar o Elemento e, naquele momento, a observação dispensa

qualquer regulação.
A ação do Elemento (sendo apresentado, por exemplo, em um sonho de cataclismo com a água que está em

relação com o Elemento Água e com o Cavaleiro da Água) nada mais pede senão observar o que ali se
desenrola.

Pode ali haver um mecanismo de balanceio, ou seja, de equilíbrio dinâmico, obtido pelo Elemento
complementar situado na Cruz Mutável (ndr: a Cruz Central da cabeça, formada pelos Eixos IM-IS e AL-OD, tal

como descrito da intervenção de UM AMIGO de 17 de setembro de 2010 (3)).
Por exemplo, uma manifestação ligada à Água, será equilibrada pelo Elemento Ar.

É-me extremamente difícil dar-lhes todas as correspondências do Elemento Ar: nós não temos tempo.
Simplesmente, o Ar pode ser assimilado à respiração, ao movimento.

Existe, é claro (mas isso não é da minha competência), a possibilidade de modificar os Elementos, de múltiplas
maneiras: os alimentos podem ser um deles (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de
outubro de 2012 (4)), a respiração também (ndr: ver as intervenções de RAM de 09 de maio, 21 de maio e 02

de setembro de 2012 (5)).

***

Pergunta: em um sonho, o que significa o fato de ver as pessoas se permearem?

O significado é o seu próprio.
Isso não é como os sonhos com os Elementos: nós estamos, aqui, frente a um processo de

multidimensionalidade, abordando também múltiplas facetas da personalidade.
Na realidade, a interpenetração de formas e de consciências corresponde à anulação do princípio deste

mundo, ligado à compartimentagem: cada forma, aqui, é distinta.
A única maneira de vocês vislumbrarem a Unidade, através de uma forma, pode ser representada,

eventualmente, pelo que vocês chamam de ato sexual, que representa, a um dado momento, a possibilidade
de começar um de novo.

Mas nenhum corpo pode ser confundido com outro corpo e com a consciência, que ali é tributária: isso é uma
regra deste mundo.

O que não é, evidentemente, absolutamente o caso nos outros mundos onde há interpenetração, possibilidade
de intercâmbio da consciência como do corpo.

Eu lembro, entretanto, que vocês não têm qualquer meio, com o intelecto, de imaginar esta interpenetração dos
corpos e das consciências.

A única maneira acessível, do ponto de vista de vocês, aí onde vocês estão, é considerar o processo
denominado walk-in, ou seja, o momento em que uma alma cede o lugar a outra alma, no mesmo corpo.

Nas outras Dimensões, a Transparência é tal que vocês podem passar um através do outro, sem qualquer
inconveniente e sem qualquer dificuldade (o que não é, obviamente, o caso deste lado onde vocês estão).

A Consciência pode fazê-lo.
Vocês podem exprimir, e sensibilizar, um outro corpo que o seu.

Isso faz parte, aliás, do que lhes foi dado por UM AMIGO com relação ao período em curso (ndr: ver a sua
intervenção de 10 de novembro de 2012 (6)).

Mas me parece extremamente difícil habitar, de maneira definitiva, um outro corpo: o que é amplamente
concebível, praticável, nas outras Dimensões.

É nesse sentido que uma dada forma jamais é fixa.
Um Arcanjo, em tal Dimensão, tem tal forma.

Em uma outra Dimensão, ele tem uma outra forma.
E vocês podem ser, ao mesmo tempo, este Arcanjo em uma Dimensão, como em uma outra Dimensão.

Aí está a Liberdade.
Lembrem-se de que a maior parte dos males deste mundo...

E eu não falo, desta vez, da causalidade, do que é responsável pelo confinamento, mas, sim, do resultado:
este resultado foi lhes ter feito atribuir uma forma, e de ter manifestado uma consciência limitada, inscrita entre

o nascimento e a morte.
Do outro lado do Véu, não há nem nascimento, nem morte.



O aparecimento em uma Dimensão é vivido de maneira sincrônica, além de todo tempo e de todo espaço, no
mesmo momento.

A ausência de separação é a coisa mais difícil de considerar, para a consciência separada e dividida.

***

Pergunta: a partir do momento em que todos os Corpos estão elaborados, e que a Ascensão
ocorreu, a Autonomia não é algo natural?

A Autonomia é totalmente natural (a Liberdade também, a Maturidade também) do outro lado do Véu.
A questão que poderia eventualmente se colocar seria: por que se preocupar já que, de qualquer maneira, toda

a Terra está Liberada?
Eu responderei simplesmente que as próprias circunstâncias do estabelecimento desta Liberação são

profundamente diferentes de acordo com o que encontra a Luz.
Se a Luz encontrar crenças, resistências, medos, ela não pode oficiar corretamente devido à presença de

resistências, segundo um princípio, bem conhecido, de oposição.
Agora, se, já, deste lado do Véu, vocês forem capazes de amortecer, em vocês, o peso e o choque da

Revelação do que vocês São, é lógico que as circunstâncias da sua Liberação serão profundamente
diferentes.

A facilidade da Passagem não é a mesma, conforme vocês tenham realizado isso, deste lado do Véu, ou
estejam aguardando o outro lado do Véu para realizá-lo.

Essa é toda a diferença, guardadas todas as proporções, entre aquele que fez uma experiência de morte
iminente (que saiu do seu corpo, que viu a Luz ao longe, e que retornou), que não pode mais ser afetado pelo

sentimento de perda ou de fim deste corpo, daquele que leu algo sobre isso, mas que não o vivenciou.

***

Pergunta: quando os Elementos tiverem terminado de trabalhar em nós, e quando a intervenção de
URIEL tiver terminado, poderemos manter o corpo físico?

Enquanto o mundo estiver presente, sim.
Aquele que realiza o que ele É, real e totalmente, não é afetado (que isso se refira aos medos, às fraturas, ou à

própria consciência) pelo futuro, qualquer que seja, deste corpo perecível.
Somente aquele que inscreve o seu curso espiritual no medo de perder este corpo, será afetado pela perda

deste corpo.
A busca espiritual é apenas o resultado da conscientização de uma falta.

Qual é essa falta?
É, justamente, a perda do Infinito da Consciência.

Ora, o finito (este corpo) procura uma razão para existir no Infinito que ele não é.
Aquele que é Infinito (aquele que é Absoluto, como na Infinita Presença), como aquele que vivenciou uma

experiência de morte iminente, não pode, em caso algum, ser afetado pelo fim deste corpo.
Para responder mais precisamente à sua pergunta: a persistência ou não do corpo não tem qualquer incidência

sobre a consciência.
Isso tem, simplesmente, uma incidência, evidentemente, sobre a própria personalidade que está no medo do

seu próprio desaparecimento.
Mas lembrem-se de que este medo, ele próprio, passa.

Quem de vocês se lembra de um medo da morte de uma vida passada?
O esquecimento é a característica essencial da consciência fracionada e dividida.

***

Em resumo ao conjunto dessas perguntas, mesmo se houver outras depois, o ponto de vista (qualquer que
seja) que vocês exprimem, a vivência que vocês exprimem, a manifestação que vocês têm e que vocês são,
sobre este mundo, é apenas, em última análise, tributária de uma única coisa: é da inscrição em meio a um

tempo linear.
Sair do tempo linear (que isso seja pela experiência de morte iminente, pela Vibração, pela própria

Consciência, ou pelo Absoluto) irá deslocá-los desta linearidade do tempo.
Naturalmente, o corpo, que permanece presente, ali está submisso.

Naturalmente, as leis sociais, morais, políticas, econômicas, afetivas, ali estão submissas.



Mas vocês, vocês não o Estão mais.
Vejam a evolução, por exemplo, de uma aflição: quando vocês sofrem (por uma razão precisa, e justificada),

todos vocês notaram que este sofrimento se atenua, desvanece-se, e desaparece com o tempo.
Exceto em alguns casos específicos, onde há a impressão de uma ressurgência permanente do sofrimento, há
um sentimento de falta (que isso seja a perda de uma pessoa próxima, ou uma situação traumatizante, qualquer

que seja).
Vocês notam, espontaneamente, que o tempo faz o seu trabalho.

E que o sofrimento inicial é muitas vezes substituído por uma lembrança, alimentada ou não, que tende a
querer fazer reviver o elemento passado.

Mas quando o elemento passado é superado pelo tempo que transcorre: a consciência não é mais afetada, de
maneira geral.

O que prova que esta consciência efêmera é afetada pelas circunstâncias efêmeras deste mundo, assim como
pela própria inscrição em meio a contextos e a limites deste mundo.

Tendo em mente a experiência de morte iminente, a maior parte daqueles que vivenciaram esses estados da
consciência fora do corpo, não são mais afetados por qualquer medo da morte.

Eles podem ser, é claro, afetados pelo medo, habitual, com relação a uma pessoa próxima.
Eles são afetados pelos estados emocionais que eles podem encontrar devido às circunstâncias da vida deles.

Mas se houve um medo que desapareceu, na totalidade, é o medo do próprio desaparecimento, porque eles
sabem pertinentemente que eles não desaparecem.

Ora, enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Deslocalização da consciência (que isso seja por uma
experiência de morte iminente, que isso seja pelo acesso ao Estado de Ser, que isso seja pelo Absoluto que

vocês São, que se realiza em vocês), vocês sempre ficam submissos a este medo, que está inscrito no apego
da própria personalidade, que está inscrito nos reflexos de sobrevivência e nos hábitos de sobrevivência (ndr:

ver também a coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da personalidade a ela mesma” (7)).
Se vocês olharem, com a maior das Transparências, é evidente que a personalidade irá sempre reivindicar a

Luz.
Ela irá sempre reivindicar uma melhoria, sob a ação do Espírito, da Luz, ou do Amor.

E que, muitas vezes, essas reivindicações, quando elas são satisfeitas, levam a outras reivindicações, outras
buscas, outras procuras.

O que não é mais o caso para aquele que, realmente, vivenciou a experiência fora do corpo.
O medo da morte não existe mais.

Mesmo se ressurgências, ligadas aos medos da vivência anterior à experiência de morte iminente, puderem
ainda se repetir, em caso algum isso se refere ao medo da morte.

***

Pergunta: por que podemos ter medo da Eternidade?

Por uma razão muito simples: no nível da personalidade, a Eternidade (que é, no entanto, o substrato da sua
própria crença, e da sua própria existência) representa o nada.

Porque, em alguma parte, a personalidade sabe que a noção de Eternidade sempre irá lhe escapar.
O medo da Eternidade, o medo da sobrevivência, é implicitamente reconhecido pela personalidade como lhe

escapando, permanentemente.
Dessa maneira, do seu ponto de vista (aquela da personalidade), a Luz é algo que vem pôr fim à

personalidade.
 Que isso seja pela ação da Luz, sobre este mundo, que isso seja pelo acontecimento nomeado morte, o medo

da Eternidade apenas representa o medo do nada, ligado ao desaparecimento da personalidade.
A personalidade apenas existindo porque ela se crê eterna, e inscrevendo a sua ação entre o nascimento e a

morte, segundo um princípio de Eternidade que não existe.
Falar, paradoxalmente, da Eternidade, em meio à personalidade, pode efetivamente mobilizar uma série de

medos.
O Absoluto, para a personalidade, é o nada.

A Eternidade, para a personalidade (mesmo se ela clamar e declamar que ela procura isso), apenas representa
o nada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho reviver um momento de silêncio, a fim de acolhermo-nos na nossa Presença
Una.

Recorramos, juntos, se vocês o quiserem, à Radiância do Anjo URIEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K.
Recebam todo o meu Amor, toda a Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez, até logo.

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

1 – Intervenções do IRMÃO K
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html 

*

2 – SNOW (18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html 
*

3 – UM AMIGO (17.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-17-de-setembro-de-2010.html 

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

*

5 – RAM (09.05.2012, 21.07.2012 e 02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/ram-09-de-maio-de-2012-autres-dimensions.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ram-21-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/ram-2-de-setembro-de-2012-autres.html 

*

6 – UM AMIGO (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

7 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1688

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

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

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me, primeiramente, abençoar a sua Presença.

O sentido da minha vinda, neste dia, inscreve-se como uma sequência lógica do que lhes expressou UM
AMIGO.

Pelas minhas palavras, pela minha Presença e pela Presença de vocês, nós iremos nos instalar aí onde não
existe mais separação, mais divisão, aí onde está esta Paz, aquela que não começa, nem termina jamais.

***

Dessa maneira, então, o Fogo, aquele do Amor, vem pôr fim ao fogo ilusório, ao fogo da matéria, ao fogo da
resistência, ao fogo da oposição.

O Fogo original (o Fogo do Amor e do Espírito que percorria a minha carne, durante a minha passagem sobre a
Terra), é-lhes, hoje, totalmente acessível, totalmente possível.

O que se desenrola, sobre a Terra, não é mais privilégio de alguns santos ou de alguns seres tendo realizado o
Si, ou vivenciado o Absoluto, na encarnação.

É o retorno da normalidade que deve mostrar-lhes que o que estava anormal era, sim antes: tudo o que se
refere à sua história, tudo o que se refere à impressão de manter alguma coisa nesta vida.

A possibilidade (para muitos de vocês) de Ser Absoluto, hoje, assim como as manifestações da Infinita
Presença, vai fazê-los passar nesta Beatitude e neste Êxtase onde mais nada tem sentido senão, justamente,

Ser esta Beatitude e este Êxtase.

***

No Coração do Coração (aí onde não há mais nem questões, nem respostas, nem mesmo sentido de uma
pessoa ou de uma personalidade) encontra-se o contentamento permanente, como eu o expressei, o

manifestei, na encarnação.
Tudo isso é inteiramente possível, para todos vocês, a cada minuto, a cada sopro, quer o seu olhar esteja

focado dentro de vocês, quer o seu olhar refira-se ao que está além da visão.
O verdadeiro olhar não é a visão.

Ele é, simplesmente, esta Paz inimaginável que ocorre, efetivamente, a partir do momento em que vocês
cessam toda busca, em que vocês percebem (real e concretamente, como lhes dizia BIDI) que toda forma de

conhecimento é apenas um divagar, apenas uma satisfação do ego e do orgulho, em si, que quer controlar,
apropriar-se, compreender.

Ao arriar todos os seus fardos, ao aceitar Ver, realmente, a Paz Suprema irá preenchê-los, porque isso é o que
vocês São.

Mais do que nunca, hoje, acompanhados pelo Anjo URIEL, vocês têm a possibilidade de desaparecer de
vocês mesmos, a fim de renascer para a sua Verdade (ndr: ver as modalidades de acompanhamento de

URIEL na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Não há mais necessidade de aguardar, de estar do outro lado do Véu (que não existe mais, aliás).

Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
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Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
no tempo do seu presente e da sua Presença, no próprio silêncio da consciência.

Porque, efetivamente, no fato de abandonar toda veleidade ou toda propensão para expressar uma
consciência, encontra-se a Verdade: esta Beatitude.

Esta Paz que está inscrita (como a ferro quente, no corpo e na consciência) como uma falta e que é a base de
toda dinâmica de busca de satisfação, de equilíbrio, já está aí.

E, eu diria, de algum modo, cada vez mais aí, a partir do momento em que vocês aceitarem sair das suas
próprias interrogações e dos seus próprios questionamentos sobre vocês mesmos.

Porque vocês mesmos, do ponto de vista onde vocês estão, jamais poderá chegar ao que vocês São,
realmente: é preciso renascer, é preciso ressucitar, é preciso, enfim, simplesmente, Ser.

E Ser não depende de qualquer circunstância, de qualquer conhecimento, de qualquer progresso.
Naturalmente, algumas das minhas Irmãs (e em particular, as ocidentais, eu diria) desenvolveram-lhes

amplamente a Humildade (ndr: ver, especialmente, as diferentes intervenções de TERESA DE LISIEUX (2)).
Porque é no Silêncio que vocês se tornam o Outro, e, em nenhum caso, criticando-o, ou elogiando-o.

Viver o Outro, viver a Luz, é desaparecer si mesmo e desaparecer o Si: nós lhes dissemos isso de diferentes
modos, nós lhes propomos isso, com diferentes abordagens.

***

Doravante, devido à Presença de URIEL, isso é muito mais perceptível.
E se, em última análise, vocês tiverem a impressão de tropeçar em alguma coisa, lembrem-se de que isso é

apenas vocês mesmos que resistem (mesmo proclamando exatamente o contrário), e de que as resistências e
os medos que estão inscritos nesta história efêmera que vocês acreditam estar, são os melhores freios ao que

vocês São, realmente.
Nesses tempos tão particulares, nós muitas vezes lhes dissemos que não são certamente vocês que

desaparecem, mas todas as ilusões.
Então, é claro, se vocês ficarem do lado da ilusão, vocês apenas poderão constatar que, ali, vocês não estão.

E, não estar ali, é considerar, já, uma distância a percorrer, um caminho a percorrer, uma ascese a efetuar.
Nada disso irá conduzi-los ao que vocês São.

Então, é claro, alguns Yoga, alguns ensinamentos, permitiram-lhes viver estados e experiências onde a Paz
estava presente.

Mas se vocês estiverem na resistência, obviamente, vocês não fizeram da experiência da Paz o seu cotidiano.
E, para fazê-lo, é preciso desaparecer, na totalidade.

Elementos importantes foram dados a vocês por aquele que se nomeia BIDI, assim como pelos Arcanjos, e
por nós mesmos.

Eu gostaria de dizer, hoje, que vocês nada mais têm a fazer senão se afirmar, Estar aí.
O que quer que vocês façam da sua vida usual, estejam sempre aí e Presente, além do trabalho que vocês

estão fazendo.
E a Paz irá surgir, não simplesmente enquanto experiência, mas, sim, como a manifestação (profunda, aqui

mesmo sobre este mundo) da sua natureza.
E vocês ficam na Paz.

E quando vocês estão em Paz, o que vocês podem desejar?
O que vocês podem procurar?

O que vocês podem solicitar ou postular?
A Paz é a resposta: ela é todas as respostas.

Porque, em Shantinilaya, todos os jogos cessaram, todas as interações cessaram, e todas as projeções
cessaram.

Mesmo quando vocês se servem deste corpo (para fazer o que vocês têm que fazer), o que quer que vocês
façam, vocês permanecem na Paz.

Estar na Paz é, já, não mais se projetar: não mais se projetar em um futuro, em qualquer relação que seja, não
mais imaginar ou supor o que vai pensar, o outro (ou dizer, o outro).

É continuar a viver a vida ordinária, enquanto estando si mesmo no extraordinário.
Este extraordinário, é claro, está aí, de toda Eternidade, mas foi o refinamento, em alguma parte, da sua

consciência, que os levou ali, que preparou, ou que fez viver isso.

***

O sentido das minhas palavras é, sobretudo, dizer-lhes que mesmo se, até agora, não lhes pareceu viver
experiências ou estados, é-lhes preciso superar o que vocês não vivenciaram (estados ou experiências), não

para esperar vivê-lo, mas, sim, para estabelecer-se, realmente, na sua impermanência, no seu Absoluto.
Jamais vejam isso (como foi dito) como um objetivo, como um caminho a percorrer, mas como, simplesmente,



uma evidência que sempre esteve aí e que estava encoberta, pelo hábito, pela própria pessoa, pelas
obrigações deste mundo.

 Lembrem-se, sobretudo, de que, cada vez mais, tudo está aí, onipresente, batendo à sua porta.
E de que, se vocês ainda perceberem uma distância ou uma vala entre o que nós lhes dizemos e o que vocês

São, é que vocês simplesmente não passaram ao lugar correto e que vocês esperam adquirir, em meio à
personalidade, um poder, uma vantagem.

 Jamais a personalidade irá obter isso.
Mais do que nunca, é preciso conscientizar, compreender, apreender e aceitar que só se vocês morrerem a

vocês mesmos, é que vocês irão renascer.

***

Então, as circunstâncias da Luz e da vida fizeram com que muitos de vocês fossem levados, de diferentes
maneiras (mesmo pelo sofrimento deste corpo), a realizar o que vocês São.

Realizá-lo não é uma realização inscrita em um tempo ou em um determinado espaço, mas é uma realização
instantânea e imediata, assim que vocês aceitam, realmente, sinceramente, morrer para vocês mesmos.

Morrer para si mesmo não é um suicídio, ainda menos uma negação da vida, mas é viver a Verdadeira Vida.
Viver a Verdadeira Vida não pode se acompanhar de uma manifestação da consciência ordinária.

Esta serve a vocês para a vida ordinária.
Ela é últi, enquanto vocês estiverem presentes, aqui, para as atividades cotidianas e habituais da vida.

Mas nenhum hábito, nenhuma atividade da sua vida, pode levá-los ao que vocês São, na Verdade, exceto
morrer para si mesmo.

Esse “morrer para si mesmo” é muito mais intenso do que o que nós havíamos empregado como expressão,
mesmo se houver tensão para o Abandono, há ainda a expressão, é claro, de uma forma de personalidade
(como isso foi perfeitamente descrito pela minha Irmã HILDEGARDA) (ndr: ver a sua intervenção de 25 de

outubro de 2010 (3)).
Mas, hoje, as circunstâncias ambientais, as circunstâncias da consciência, e da própria Terra, coloca-os frente

ao que poderia parecer-lhes (do ponto de vista da personalidade) como um desafio ou uma urgência.
Mas este desafio e esta urgência não estão aí para contrariar outra coisa senão a personalidade efêmera.

Podemos dizer que, cada vez mais, quanto mais os dias passarem (do seu tempo terrestre), mais vocês terão
facilidade para ser o que vocês São.

Mas, para isso, é preciso sair de vocês mesmos: não é preciso mais aderir a qualquer medo, não é preciso
mais aderir a qualquer ilusão, enquanto aquiescendo ao fato de vivê-lo.

A Morada da Paz Suprema, como nós lhes dissemos, é a nossa Essência Comum, a nossa natureza profunda,
muito além de uma simples experiência, de uma simples meditação.

***

Vocês vão frequentemente constatar que a Morada da Paz Suprema está aí.
E que ela está ainda mais aí quando vocês a deixam Estar, até o momento em que não houver mais separação

entre a sua consciência e a Morada da Paz Suprema: vocês não serão mais uma consciência, vocês irão se
tornar a Morada da Paz Suprema (coisa que eu amplamente mostrei, durante a minha passagem sobre a Terra).
Então, é claro, a personalidade irá sempre encontrar alguma coisa para repetir: que é uma perda de tempo, que

vocês não estão ali, que vocês jamais estarão ali, que existem obstáculos, restrições, obrigações.
Mas nada de tudo isso poderá durar muito tempo diante da Morada da Paz Suprema que vocês São.

E aí, caberá a vocês escolher, e caberá a vocês decidir, o que nutrir, o que alimentar.
Mesmo se isso não lhes aparecer claramente, em princípio, vocês irão constatar bem depressa que vocês não

poderão fazer outra coisa senão aquiescer ou recusar.

***

Não existe desejo, em meio à personalidade, que possa conduzi-los à Morada da Paz Suprema: nada da sua
personalidade pode, aliás, levá-los ali.

É apenas desaparecendo de vocês mesmos que irá emergir, não mais simplesmente um estado, uma
experiência (com sua lembrança), mas, muito mais, o estado (permanente, estável) do que vocês São.

A intensidade da manifestação dos Elementos (em vocês, como sobre a Terra) tem apenas um único objetivo
e é esse: fazê-los descobrir o que vocês São: a Morada da Paz Suprema.

Só a pessoa tem medo.
Só a pessoa procura.



Só a pessoa se interroga.
Isso irá se tornar a sua vivência, não mais somente um modelo ou uma crença, ou uma experiência, mas uma

vivência permanente que espera, da sua parte, o seu próprio desaparecimento.
Fazer desaparecer o sentido da pessoa, fazer desaparecer a percepção do corpo, fazer desaparecer toda
projeção da própria consciência, todo julgamento (porque o julgamento separa), toda adoração (porque a

adoração os separa, também).
Mesmo se, é claro, na tradição do meu país de passagem (ndr: a Índia) isso era uma constante, mas as

circunstâncias temporais não eram as mesmas.

***

Vocês não podem (e vocês irão conscientizá-lo, cada vez mais) tornar-se Luz, porque vocês já o São.
Vocês não podem procurar a Liberação, porque vocês já o Estão.

Naturalmente, a personalidade não pode acreditar nisso (nem mesmo aceitá-lo), mas, por outro lado, ela
sempre irá procurá-lo, afastando-os sempre mais do que vocês São.

Deixem a Luz trabalhar, deixem trabalhar o que atua no corpo de vocês.
Quer vocês o nomeiem Templo ou saco, nada muda.

O que está chegando não é uma experiência, nem mesmo um aprendizado (como vocês o fizeram, durante
esses anos, para muitos de vocês).

O que está chegando é radicalmente novo, radicalmente inédito.
Isso já está aí porque vocês o São, de toda Eternidade.

Mas a presença de uma consciência coletiva (ou de uma ilusão coletiva) os impede ainda de se revelar,
totalmente, a vocês.

Cabe a vocês saber se vocês querem participar da ilusão coletiva, ou não.
E, ainda uma vez, não é delatando esta ilusão coletiva que vocês irão encontrar a Verdade.

A Verdade está em vocês, de toda Eternidade, e ela não é, de forma alguma, dependente de qualquer
circunstância que seja.

Simplesmente, o trabalho que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês) mudou as condições da
ilusão coletiva.

Então, é claro, vocês ouvirão falar de Despertar da consciência, no nível coletivo.
Vocês ouvirão falar, cada vez mais, de mudança da consciência, de uma Era do Ouro.

Mas tudo isso são apenas projeções da consciência.
A única Era do Ouro é vocês mesmos.

E esta Era do Ouro, em vocês, é independente de qualquer manifestação de interação de consciências (na
Dimensão onde vocês estão, como em qualquer Dimensão).

Há apenas a personalidade que crê e espera realizar histórias que não terminam, com uma ilusão de
progressão, de melhoria.

***

O que é perfeito, originalmente, não pode ser menos perfeito, no final: o que é perfeito fica e permanece
assim, e não pode ser alterado.

Ora, vocês são perfeitos.
A grande revolução, ela está aí.

E vocês precisam superar e transcender, os estados, as experiências, as histórias, o mundo (este, como todos
os outros).

Se vocês quiserem ser plenos: esvaziem-se, não rejeitando qualquer elemento deste mundo (como de
qualquer outro mundo).

Lembrem-se de que há imúmeras verdades.
Elas são verdades relativas, que são em função, unicamente, da localização onde vocês estão.

Mas há apenas uma Verdade Absoluta.
Para isso, é-lhes preciso não mais estar inscritos no efêmero, na consciência.

Mudar de olhar, de ponto de vista, não por um ato de vontade, mas sim vendo, clara e lucidamente, as coisas.
Esta refutação, agora, não é mais para fazer (como dizia BIDI), mas é a própria Luz que refuta o ilusório, não

agindo contra, mas se instalando.
O que vocês veem nos seus Céus, o que vocês veem em vocês, o que vocês veem dos Elementos, o que

vocês veem da Luz, É a Verdade Absoluta.
É como se (tomando esta analogia) vocês captassem certa banda de frequências, e que a única realidade

possível e conhecida estivesse ligada a esta gama de frequências, com os seus limites.



E que depois, aí em cima, se sobrepusesse uma nova gama de frequências não tendo mais limites e,
sobretudo, fazendo desaparecer os limites anteriores.

Lembrem-se de que vocês nada podem levar da sua história porque, cada vez que vocês renascem, a história
passada não existe mais.

Mas, aí, o renascimento que está aí é uma verdadeira Ressurreição.
Não das suas memórias passadas (mesmo se elas se atualizam em vocês), mas, sim, a memória do que vocês

São, real e verdadeiramente, além de toda encarnação, de toda reencarnação, de toda lei, até mesmo, de
causalidade.

O que se desenrola neste corpo, desenrola-se também na sua consciência.
O que se desenrola sobre este mundo, desenrola-se, do mesmo modo, em vocês: o término de todas as

ilusões, e de todos os efêmeros.

***

Vejam bem o que é efêmero, não para vocês ali se agarrar, mas sim para dali se separar, não como um ato de
vontade que gostaria de pôr fim a tal relação, a tal pessoa ou a tal mundo, mas bem como aquele que vive,

realmente, o fim da ilusão.
Ora, a personalidade jamais vai querer reconhecer o seu fim, nem a ilusão do que ela vive.

Isso é, então, uma mudança de localização, uma mudança de olhar.
Isso é, então, uma mudança de ponto de vista, que não é o ponto de vista de um pensamento, mas, sim, o

ponto de vista da própria consciência.
A particularidade desse novo ponto de vista é que ele pode se acompanhar, também, do desaparecimento de

todo ponto de vista, muito mais rapidamente, muito mais facilmente.
O desaparecimento de todo ponto de vista permite viver a deslocalização definitiva de uma forma, de uma

consciência ou de um estado, instalando-os neste Absoluto, cuja testemunha é Shantinilaya.
Shantinilaya jamais será uma projeção ou uma expressão da consciência, porque é um estado que pode ser

reencontrado à vontade.
Ele pode até mesmo ser permanente.

É o que está atrás da consciência que decide isso: não são vocês, nem a Luz, que vão decidir.
Deste modo, então, o jogo das interações, das ressonâncias, das oposições e das justaposições, o jogo de

todas as consciências, está aparecendo para vocês.
E é vendo o jogo de todas as consciências que vocês perdem o sentido da identidade, e que vocês vivem a

Ressurreição.

***

As circunstâncias do mundo ilusório tornam-se, pela ação dos Cavaleiros, cada vez mais perturbadas.
Mas isso não deve (como vocês sabem), de maneira alguma, causar pânico, ou fazê-los procurar alguma data
posterior, mas é um incentivo para deixar o que vocês São, Ser, além de toda aparência, de toda ilusão e de

todo Efêmero.
A Luz que foi vista, a Luz que foi vivenciada, deve dar lugar, na totalidade, ao que vocês São, ou seja, a própria
Luz, não mais uma consciência que está localizada, não mais uma consciência que é tributária de uma forma ou

de uma variedade de formas, mas que está totalmente liberada.
Tenham em mente também que, mesmo se isso lhes parecer demasiadamente afastado do que vocês São

(nesta pessoa), não concebam qualquer aflição, nem qualquer sofrimento, porque há, no desenrolar da ilusão
do mundo, um mecanismo final que está engrenado.

Esse mecanismo final apenas se refere à ilusão, mas não é referente à Verdade, muito pelo contrário.
Só desaparece o que apareceu um dia, e que é a consciência.

Isso não é o desaparecimento da Vida, mas o seu aparecimento, muito pelo contrário, que está aí.

***

Não há melhor atitude, como lhes dizia e repetia UM AMIGO, do que “permanecer Tranquilo”, do que se imergir
na Paz (ndr: ver, em particular, sua intervenção de 02 de julho de 2012 (4)).

Porque a Paz é o recurso: não há outro.
No término final da ilusão deste mundo efêmero, somente a Paz é Eterna.

Esta Paz Suprema (que não depende, eu lembro vocês, de qualquer circunstância e, ainda menos, das
circunstâncias temporais da ilusão, ainda menos, da sua pessoa) é o único Último, o único Absoluto, e a única

Verdade que pertence a todos, porque ela é Absoluto, ela também.



Quanto mais o tempo deste mundo transcorrer, mais vocês se aproximam do não tempo, do não espaço, da
não projeção, e da não consciência (ou a-consciência).

Em última análise, a Morada da Paz Suprema sempre esteve aí, mas ela irá se tornar cada vez mais sensível, a
partir do momento em que todo o resto (absolutamente todo o resto) for deixado para o que ele é, ou seja,

efêmero e ilusório, mesmo se for preciso vivê-lo, mesmo se for preciso ali realizar algumas tarefas, algumas
ações, algumas interações.

***

Vocês irão, cada vez mais, perceber que não há distância, que não há mais separação.
Mas vocês irão também constatar que isso será, cada vez mais, um ou outro: ou a personalidade desaparece e
a Paz aumenta, ou a Paz se afasta e a personalidade se reforça, traduzindo, assim, a necessidade de existir, ou

seja, de se manter fora da Verdade, de se manter fora da Paz Suprema.
Isso irá lhes mostrar, com cada vez mais clareza, realidade, aí onde vocês Estão, e aí onde vocês não estão.

Não concebam nem inquietude, nem satisfação, porque aí onde vocês Estão é muito exatamente o lugar
correto.

E se a Morada da Paz Suprema não lhes aparecer, por enquanto, não se esqueçam de que querer lutar para
adquirir isso, é impossível, porque isso já está aí.

Então, sigam o seu caminho, e deixem trabalhar, à sua maneira, naquele momento, a Luz.
Mas não alimentem a sua personalidade com o sentido de uma busca ou de uma procura, nem alimentem o

Efêmero apoiando e se apoiando no Efêmero.
A Morada da Paz Suprema não é uma aquisição: isso é inato.

São simplesmente as circunstâncias dos elementos deste mundo (e de todas as camadas ilusórias) que
mudam, devido à Liberação da Terra.

***

Vocês apenas têm que seguir as linhas de menor resistência.
E as linhas de menor resistência são aquelas onde a personalidade não pode estar presente.

Esqueçam vocês mesmos.
Desapareçam de vocês mesmos, e vocês verão, por vocês mesmos, o que se é.

Mas não criem um objetivo porque isso é instantâneo.
Não criem, tampouco, uma meta, nem mesmo uma finalidade, porque isso acontece AQUI e AGORA.

A ação e a Radiância do Anjo URIEL é preponderante (como vocês o sabem) para viver isso.
Deixem simplesmente a Paz aumentar, em vocês: deixem-na tomar todo o lugar.

Não há outro meio senão apagar si mesmo.
Eis algumas reflexões que resultam do que foi proposto por UM AMIGO.

***

E eu acho que nós ainda temos tempo para abrir um espaço de perguntas, referentes, exclusivamente, ao que
eu acabei de enunciar, e viver, nos espaços das suas perguntas, este estado de Paz Suprema, além de todo

estado.

***

Pergunta: qual a diferença que existe entre instalar-se na Paz e em Shantinilaya?

É muito simples: quando Shantinilaya é o que você É, não existe mais questão, mais interrogação, mais
sentido do que quer que seja, porque você se tornou, você mesmo, o sentido: o mundo não existe mais e, no

entanto, ele está aí.
Na Morada da Paz Suprema não há qualquer consciência separada, não existe então qualquer sentido de uma

identidade (mesmo se ela puder ainda estar presente, para algumas ações).
Mas não é mais esta personalidade que decide, que dirige, mas é a Morada da Paz Suprema.

A experiência da Paz não é a Morada da Paz Suprema.
A experiência da Luz não é suficiente para Ser Luz.

É preciso sair da experiência (que está inscrita em um contexto temporário, a um dado momento da vida) para



entrar na Eternidade do Presente: sair desta crença, inscrita em todos, como uma sucessão de experiências e
de estados, vai levá-los a viver o que vocês São.
Naturalmente, isso são incentivos e orientações.

Mas Shantinilaya é este Êxtase permanente, que não se importa com as circunstâncias do mundo e, até
mesmo, com a sua própria vida (que não existe mais).

A Paz é um estado que pode chegar quando as circunstâncias ali forem convenientes (Interiores como
exteriores).

Shantinilaya não se importa com as circunstâncias, Interiores ou exteriores.
Esta Beatitude é o estado normal do Ser, além da encarnação e de qualquer forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Através do que é para Ser, eu terminarei com estas palavras: eu Sou aquela que eu Sou, mas eu Sou também
cada um de vocês, na mesma Unidade, na mesma consciência, cujo suporte é Shantinilaya.

***

Irmãs e Irmãos, na humanidade, o Amor - Luz É, de toda Eternidade.
Então, que a minha bênção e a sua se unam, no mesmo ímpeto, na mesma Paz.

Eu sou MA ANANDA MOYI, eu sou vocês, em cada um.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

1 - Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

2 – Intervenções de TERESA DE LISIEUX
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/profundez-e-inocencia-santa
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-28-de-agosto-de-2011-aut
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-1o-de-outubro-de-2011-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-29-de-outubro-de-2011-autresdi

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-4-de-dezembro-de-2011-
autresdi

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-
autresdime

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-com-audio-03-07-2012
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-17-de-agosto-de-2012-

autresdim
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-03-de-setembro-de-2012-

autresd
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-15-de-outubro-de-2012-autresdi

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-1o-de-outubro-de-2011-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-29-de-outubro-de-2011-autresdi
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121110_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-28-de-agosto-de-2011-aut
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/profundez-e-inocencia-santa
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-autresdime
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-17-de-agosto-de-2012-autresdim
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-4-de-dezembro-de-2011-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-com-audio-03-07-2012
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-15-de-outubro-de-2012-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-03-de-setembro-de-2012-autresd


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-31-de-outubro-de-2012-autresdi
*

3 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

4 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1686

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-estrela-de-maria-31-de-outubro-de-2012-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1686


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu apresento todas as minhas saudações.

Então, eu os escuto e, desde já, eu lhes agradeço pelas suas perguntas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre os Cavaleiros e os Elementos?

Então aí, caro amigo, você recorre a uma expressão que foi empregada (se minhas lembranças estiverem
boas) por uma das Estrelas, não é?, que falou dos Cavaleiros em referência, segundo à sua cultura, ao que vai
depressa (ndr: ver as intervenções de SNOW de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro, 18 de outubro e 1º

de novembro de 2012) (1).
O cavalo, o cavaleiro, é algo que se desloca de maneira muito mais rápida do que alguém que vai a pé.

O cavaleiro, também, dá manifestações mais importantes, mais rápidas e mais móveis.
Então, não há diferença: simplesmente, os Elementos (o que nós denominamos Elementos, quando nós

estamos encarnados), são, obviamente, os quatro Elementos que vocês conhecem.
Mas como vocês sabem, houve (como vocês chamam isso?) um seccionamento, eu diria, da qualidade

essencial desses Elementos em relação à Luz.
O retorno da Luz, a Liberação da Terra, do Sol, a Fusão dos Éteres, tudo isso que se desenrola no sistema

solar, permitiu, desde alguns meses agora, uma mobilização dos Elementos, muito mais intensa.
Esses Elementos, muito mais intensos, foram nomeados Cavaleiros, pelas características de cavaleiros, mas
eu penso também em relação à referência de SRI AUROBINDO, perdão, do “Bem Amado João” quando ele

era aquele que recebeu o Apocalipse, não é, onde ele relatou a ação dos Cavaleiros: “o Cavaleiro
esverdeado”, “o Cavaleiro negro”, "o Cavaleiro sombrio”, etc. (ndr: referência feita ao Apocalipse de SÃO

JOÃO, anterior à encarnação de SRI AUROBINDO).
Cada um desses Cavaleiros possui uma dinâmica Vibratória, mas também uma dinâmica que termina com os

últimos Véus do isolamento da Terra.
SNOW lhes disse que cada um dos Elementos, ou cada um dos Cavaleiros (já que é a mesma coisa, mas em
outro estado), agia do mesmo modo, em vocês (nesta estrutura física, mas também no Corpo de Eternidade

que vocês São) como sobre a Terra, de maneira sincrônica.
O Cavaleiro é então o Elemento que está restituído na sua Dimensão original e na sua capacidade, é claro, para
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Revelação.
Então, quer chamemos de Elementos (eu, eu os nomeio Hayoth Ha Kodesh) ou de Cavaleiros, é a mesma

dinâmica e o mesmo tipo de ação, naturalmente.

***

Pergunta: é normal ter sensações muito desagradáveis desde 1º de novembro, desde a intervenção de
URIEL, enquanto que na intervenção de MIGUEL, nos quinze dias anteriores, a vivência era de forma mais

agradável?
 (ndr: ver as intervenções de MIGUEL de 17 de outubro (2) e de URIEL de 30 de outubro de 2012 (3)).

O que você interpreta como “desagradável” refere-se a você.
Isso depende, é claro, das afinidades, aí também, ainda uma vez, com os seus próprios Elementos

constitutivos e também das afinidades com as suas quatro Linhagens.
Vocês sabem: há quatro Linhagens, quatro Direções, quatro Elementos (mais o Quinto, é claro), quatro

Cavaleiros.
Tudo isso é um quadro dinâmico extremamente preciso.

Portanto, o que é desagradável, para você, será talvez muito mais agradável para outro Irmão ou Irmã.
Isso depende simplesmente das afinidades Vibratórias das suas quatro partes constituintes.

Eu o lembro de que há sempre quatro Linhagens, em cada um de nós, quer seja nesta Dimensão, como nas
Outras Dimensões, que são as partes relativas que constituem, ao mesmo tempo, o Corpo de Estado de Ser

como a própria Consciência.
E de que é durante a resolução final desses quatro Elementos, pela Fusão no Éter, que se encontra, de algum

modo, o que as Estrelas (nós também, aliás) denominaram a Infinita Presença, a Última Presença ou
o Samadhi mais elevado, Vibratoriamente, que, de qualquer forma, prefigura o que está logo à frente (mesmo

se isso não vier logo depois), o que chamamos de Absoluto (que BIDI chamava de Parabrahman, não é).
 Portanto, segundo a característica própria de cada um dos seus Elementos, é claro, isso vai acontecer melhor

ou pior.
Eu lembro que MIGUEL é o Fogo e que URIEL está em relação com o Ar, com o Verbo, com o chakra da

garganta, com a Passagem da Última Reversão que está em ressonância com o 11º Corpo que está situado no
nível do lábio superior (ndr: para a localização deste Corpo, ver a coluna “protocolos a praticar / Yoga Celeste:

Reunificação dos 5 novos Corpos” (4)).
Então, pode ser que em você, o Elemento Ar não esteja sendo vivenciado como algo muito agradável.

Portanto, isso remete, é claro, a todas as correspondências e a todas as ressonâncias que estão ligadas ao
Elemento Ar.

***

Pergunta: sentir as Vibrações sob os pés está associado com o Núcleo da Terra?

Completamente, porque a Onda da Vida (que surgiu no mês de fevereiro) está ligada à liberação do Núcleo
Cristalino da Terra.

Para aqueles que vivem essas Vibrações sob os pés, isso foi originalmente em uma área específica, no início
de fevereiro, que era na parte anterior do pé.

Pouco a pouco, esta alimentação Vibratória fez com que alguns de vocês vivenciassem a subida da Onda da
Vida, de maneira incompleta ou de maneira total, não importa (não é aí onde eu quero chegar).

Simplesmente, para aqueles que sentem essas Vibrações sob os pés, vocês notaram que isso perfaz uma
zona cada vez mais ampla, cada vez mais estendida e que supera grandemente a zona do pé.

Então, eu sei que o Arcanjo ANAEL lhes disse que, quando vocês cruzam os tornozelos, vocês amplificam a
Onda da Vida (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012 (5)), ou seja, que vocês fazem fusionar as duas
polaridades da Onda da Vida, porque há uma polaridade do lado esquerdo e uma polaridade do lado direito.
(ndt: “Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da

Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para
cima cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então,

cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo.” ARCANJO ANAEL (08.06.2012)).
Quando essas duas energias se fundem, é claro, e quando a Onda da Vida subiu (ou seja, quando ela

atravessou a barreira dos dois primeiros chakras), vocês irão sentir coisas novas sob os pés.
Isso podem ser queimações, isso pode ser sentir um chakra, mas muito maior do que o pé, com uma zona

nova, se vocês quiserem, que fica logo à frente do calcanhar e que corresponde, efetivamente, a um segundo
ponto de ancoramento da Onda da Vida e de ancoramento nas raízes Intraterrestres, que ocorre pelo ponto

anterior e pelo ponto posterior.
Isso dá, efetivamente, Vibrações que são, agora, mais, se vocês quiserem, aspectos Vibrais puros e não mais



uma energia que circula e que sobe.
Isso é perfeitamente normal, para aqueles que o vivem, é claro.

Portanto, isso dá sensações que não desencadeiam sistematicamente esta onda de Amor e de Êxtase que
havia anteriormente, mas há, efetivamente, uma outra qualidade Vibratória que passa por este local, que está

ligada à Fusão, se vocês quiserem, do Supramental, da Onda da Vida e também, eu diria, a uma outra oitava de
Vibração da Terra, que se traduz, é claro, pelo número sempre maior de sismos, de vulcões, de ventos, de
furacões, todas as manifestações dos Cavaleiros sobre a Terra, que estão em fase de elevação extrema.

Mas se vocês quiserem, lembrem-se disso, é como o princípio do sapo que é aquecido na água, a temperatura
se elevando grau a grau, muito, muito lentamente.

Se vocês estiverem imersos no processo Vibratório desde o início, vocês vivem, efetivamente, algo que se
acelera, assim como a Terra também, mas vocês não têm sempre a consciência disso porque vocês se

habituaram ao processo Vibratório.
E apesar disso, é claro, há, cada vez mais numerosos, entre vocês, quem sinta, por exemplo, os

estremecimentos do peito, os estremecimentos do corpo, as Vibrações nos Novos Corpos.
Há, portanto, uma amplificação, sem precedente, que está ligada às condições cósmicas sobre as quais tanto
SÉRÉTI, como ORIONIS, como MIGUEL falaram a vocês e que corresponde a essa última curva que foi feita,
agora desde algumas semanas, e que os leva à linha de chegada (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI de 30
de setembro (6), de ORIONIS de 30 de outubro (7) e de MIGUEL de 17 de outubro e de 02 de novembro de

2012 (8)).

***

Pergunta: quando já fomos chamados, por MARIA, seremos chamados de novo?

Desde que foram chamados uma vez, não há necessidade de chamá-los duas vezes.
Quando vocês tiverem (no sonho, em uma noite, na meditação) ouvido o seu primeiro nome, isso quer dizer o

quê?
Isso quer dizer que o Canal Mariano (que está, eu os lembro disso, independentemente do Anúncio de MARIA,
conectado ao Canal Mariano da Terra) está em ressonância direta com a Merkabah, ou seja, com o seu veículo

ascensional.
Se vocês quiserem, o Apelo de MARIA, no nível da sua Consciência, se vocês tiverem ouvido (que isso seja
há seis meses e, para alguns, há ainda mais tempo, tanto melhor para vocês), isso quer dizer simplesmente
que as suas estruturas ascensionais (Corpo de Estado de Ser, Consciência, Linhagens, instalação em meio
aos quatro Elementos) estão totalmente prontas a viver o que é para viver: vocês ligaram o motor, mas vocês
aguardam que o sinal celeste, cósmico (já que não depende mais agora da Terra) ocorra para Liberar o que é

para Liberar.
Isso significa simplesmente que há circunstâncias, para alguns de vocês, onde vocês irão ouvir várias vezes

este Apelo.
Mas uma vez é suficiente, é claro.

***

Pergunta: quando vários Elementos agem ao mesmo tempo, como descobrir o alimento que favorece isso,
segundo o que nos disse Hildegarda de Bingen, em 03 de outubro de 2012?

Então, isso não é exatamente da minha alçada, mas é uma questão de lógica simples.
O que está ligado ao Ar, eu creio que SNOW havia dito a vocês, e HILDEGARDA também, são os elementos

que crescem no ar, ou seja, não as raízes, é o que se encontra longe do solo, o que é agitado pelo vento.
São, por exemplo, as frutas que crescem nas árvores.

Há verduras nas árvores, em princípio.
Há raízes sob a terra: aí, é o Elemento Terra.

O Elemento Fogo pode ser assimilado aos sabores, por exemplo, quentes, picantes: a cor vermelha, a cor do
Fogo, etc., etc..

Mas é preciso ponderar isso porque se vocês tiverem, em vocês, a ação simultânea de vários Elementos,
vocês irão constatar algo de peculiar: vocês terão cada vez mais problemas se vocês ingerirem alimentos.

Porque o alimento, se vocês quiserem, provoca derivação da energia. 
Então, justamente, é preciso da energia para digerir, mas eu os lembro de que a sua energia (que vocês

chamam de energia vital, o prana) que circula nos meridianos, nas suas estruturas sutis, aumentou, amplificou,
pela restituição ao Éter original.

Isso quer dizer o quê?
Que as energias que percorrem vocês, atualmente, não são mais unicamente as energias ditas associadas ao

prana (a energia vital), mas é a Luz Vibral.



Mas a Luz Vibral se adapta muito, muito mal com o que entra no estômago de vocês, ou seja, quanto mais os
Elementos ou os Cavaleiros estiverem ativos, em vocês, menos vocês terão necessidade de ingerir alimentos.
E vocês irão constatar que se vocês se alimentarem, nesse caso (por hábito, por gulodice, por apetite), vocês
irão sentir um esforço Vibratório que ocorre, com um calor intenso nos chakras do baço e do fígado (ou seja,

no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) que vai, de algum modo, atrair a Luz para esta digestão.
E vocês terão, naquele momento, digestões que serão cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis, não

porque vocês se tornaram intolerantes, alérgicos ou outra coisa, aos alimentos.
Mas simplesmente se lembrem: a Luz Vibral nutre vocês e isso é uma Verdade.

Vocês têm testemunhos que são abundantes, hoje, sobre os seres que não comem mais e que vivem
extremamente bem, aliás, sem perder peso.

Portanto, cabe a vocês ajustar-se, mais do que buscar qual alimento é preciso privilegiar em relação ao
Cavaleiro que está ativo.

Mas, sim, de preferência, modificar os seus hábitos alimentares para viver.
Muitos de vocês notaram isso e, é claro, continuam a comer porque vocês acham que isso não é normal.

Portanto, os hábitos de reflexão é dizer-se: “se eu não digerir, se eu tiver arrotos, se eu ficar pesado depois de
comer, significa que há uma anomalia nos órgãos da digestão, no estômago ou não importa no que mais”.

Isso não é verdadeiro: isso está diretamente ligado ao fato de vocês terem a Onda da Vida ou não.
Eu os lembro de que o Éter da Terra, aí onde vocês recebem os seus alimentos Etéreos (que estava ligado,
ele também, à alteração da Terra, na sua Luz, na sua capacidade para Vibração), encontra-se hoje Liberado,

desde alguns meses, com efeitos cumulativos.
Em relação a isso, isso quer dizer simplesmente que as necessidades, reais, concretas, de alimentos, não

existem mais.
Vocês irão até constatar que os alimentos que anteriormente faziam bem a vocês, não aparecem mais assim

de qualquer maneira.
Então, se vocês ainda forem “uma bicicleta em atividade”, vocês irão se perguntar sobre alergias, anomalias,

patologias e tudo isso.
Logicamente, isso não existe.

Mas se vocês estiverem conectados ao Supramental, se vocês tiverem uma das Coroas ativadas, vocês irão
sentir que a digestão pressiona os chakras do baço e do fígado, desviando a Luz do seu objetivo, que é o de
provocar mutação, de maneira total, eu os lembro disso, no Corpo Etéreo, no Duplo, no novo Duplo que vocês

São, na sua estrutura de Eternidade.
Portanto, cabe a vocês ajustar-se: vocês irão se aperceber disso, eu diria, quanto mais os dias passarem, de

maneira cada vez mais flagrante.

***

Pergunta: qual é o papel do planeta Hercólubus, hoje?

A mudança do magnetismo terrestre, a inversão dos polos e o despertar da Consciência, pouco antes da
chegada da Onda Galáctica.

Eu os lembro de que os deslocamentos de Hercólubus (ou Hercobulus) ocorrem em função da sua
progressão, em função do grau de Despertar da Terra, em função do seu ajustamento em relação à

Consciência Crística coletiva, ou Solar coletiva.
E é a interação, se vocês quiserem, dos diferentes tipos de Irradiação, que permitiu ajustar-se a tudo isso.

Eu os lembro de que, durante o verão de 2008 e 2009 (inverno, no hemisfério sul), Hercólubus foi citado por
ORIONIS e foi dito a vocês que ele seria visível no Céu (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008 (9)).
Mas eu já tinha dito, à época, que quanto mais esse momento estivesse defasado no tempo, melhor seria.

O fato de ver Hercólubus é o sinal que lhes foi dado, aliás, pelos povos ditos primitivos (como os Índios
Americanos ou, ainda, nas profecias de alguns profetas) como o segundo Sol, como esta segunda Estrela.

Como dizia Bença Deunov (quando ele era, como ele lhes disse e revelou, Nostradamus, Michel de
Nostredame): “por sete dias, a Estrela irá chamejar no Céu”.

Mas esses sete dias, eles podem ocorrer a qualquer momento, a partir de 1984 até agora.
Eu sempre disse que quanto mais tarde isso ocorresse, melhor seria, porque a latência da visibilidade comum
com o olho, sem os instrumentos tecnológicos, iria permitir, se vocês quiserem, um último ajustamento antes

de uma série de eventos cósmicos que, eles, são totalmente independentes, mas sincrônicos com Hercólubus,
doravante.

 É sempre possível, com a matemática, com os instrumentos ópticos, com a tecnologia que vocês têm,
observar já, evidentemente, isso.

Mas nós falamos, não da observação da crença com a tecnologia, ou através de cálculos matemáticos, mas
diretamente com o olho, ou seja, com a visão retiniana.

É ela que desencadeia o sinal.
Simplesmente, como vocês o sabem, há escalas astronômicas extremamente precisas que se inscrevem no



curso desse tempo que vocês vivem agora.
Portanto, Hercólubus é o impulso final, eu diria, durante a sua visibilidade, não para a grelha do planeta, mas
para o ajustamento magnético final que, doravante, então, irá anteceder o que eu havia falado, à época, do

planeta grelha, ou seja, do retorno total da Luz.

***

Pergunta: sentir a ponta do nariz e a ponta dos pés se moverem simultaneamente, isso releva da ação dos
Cavaleiros do Fogo e da Terra, ao mesmo tempo?

Sim.
Eu creio que foi UM AMIGO que lhes falou (ndr: sua intervenção de 02 de novembro de 2012 (10)), se vocês

quiserem, de um processo da consciência, onde era preciso focar a consciência nos pontos, nos quatro
Pontos Cardeais da Cruz fixa da cabeça, ao mesmo tempo que sobre os pés (ndr: ver a coluna “protocolos /

Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (4)).
Há, é claro, uma junção que foi realizada entre a sua cabeça e os seus pés.

Ou, se vocês preferirem, entra a Luz Vibral e a matéria.
E a ação conjunta do Fogo e da Terra, efetivamente, desencadeia esse tipo de Vibrações.

Quando as Vibrações tomam ao mesmo tempo o 12º Corpo ou os Pontos Cardeais da cabeça, mais os pés e
as Vibrações do peito, o seu Veículo ascensional está, evidentemente, perfeitamente em ordem para se

locomover.
Mas ele aguarda, eu diria, o último sinal para escapar.

Não escapar: Liberar-se.
Eu emprego indiferentemente a palavra Fogo, Terra, Elemento, Cavaleiro ou Hayoth Ha Kodesh: é a mesma

coisa, os mesmos alvos e os mesmos pontos de ação.
Alguns de vocês já ultrapassaram isso e sentem, sobretudo, o Quinto Elemento, ou seja, o ponto ER da cabeça

com a Vibração do peito ou o estremecimento do peito.

***

Pergunta: ao que corresponde uma espécie de cometa verde descendo no céu?

Primeiramente, não são cometas, porque isso são asteroides.
Os asteroides, como lhes disse MIGUEL, há cada vez mais.

Então, vocês terão de diferentes cores.
Eu creio que a cor visível, para vocês, de um cometa, está ligada à proporção de gás e de gelo presente no

corpo do meteorito (isto é, se houver metal ou não, também).
A zona de atrito com o que resta de atmosfera e de magnetosfera vai colorir, também.

Isso pode ser um “belo azul”, um “belo verde”, um “belo laranja”, um “belo branco”.
Isso não tem outra interpretação senão a composição química, eu diria, e por vezes também (disseram-me),

segundo o ângulo de penetração do um meteorito, a cor é diferente.
Mas os corpos de meteoritos confirmam a vocês, evidentemente, que tudo isso são manifestações cada vez

mais importantes e cada vez mais intensas.
É a ação de MIGUEL na ionosfera e, agora, diretamente na atmosfera e no núcleo, não cristalino, da Terra, mas

na camada de magma que gira ao redor da Terra que é, eu lembro a vocês, responsável pelo magnetismo.
E eu bem falei das forças gravitacionais e do magnetismo que mudavam, a toda velocidade, sobre a Terra,

doravante.
O que explica que alguns de vocês têm Vibrações extremamente intensas e, algumas vezes, a impressão de

ter bebido um pouco de champanhe, mas sem nada ter bebido.
Isso é perfeitamente lógico.

Há realmente uma modificação enorme do campo magnético terrestre que está em andamento, doravante, e
que corresponde a tudo o que eu havia dito, já, desde alguns anos, com relação aos vulcões do Cinturão de

Fogo do Pacífico, à expansão física da Terra, e à Ascensão Espiritual da Terra.
Quando o eixo magnético da Terra mudar, o seu eixo magnético também muda.

Vocês se lembram de que a falsificação da Luz (associada às camadas isolantes da Terra) também estava
ligada a uma recepção da Luz que não está, como dizer, alinhada.

E há, então, um realinhamento com o eixo Vibral autêntico, que corresponde à inclinação da Terra.
Tudo isso está em curso e, obviamente, isso se reflete, também, em vocês.

Então, há, às vezes, uma latência entre a Consciência que se situa, eu diria, no nível do corpo físico (vamos
empregar “a antiga consciência”, se vocês preferirem) e a Nova Consciência Multidimensional que dá, por



vezes, oscilações com dificuldades de ajustamento, podendo desencadear vertigens.
Naturalmente, isso pode também desencadear outros problemas, problemas reais que, eles, são em função,

ou não, das suas resistências.
E o que vai ocorrer, naquele momento, apenas faz traduzir a possibilidade (através de alguma coisa que vocês

vivem, na consciência ordinária, como difícil) de ajustar-se, mais próximo, do que vocês São.
Independentemente do que for preciso para isso, lembrem-se de que tudo o que ocorre, nesse momento

(talvez ainda mais do que antes), está diretamente associado a esta nova procura de equilíbrio, que está ligada
ao seu Veículo ascensional.

E de que esse Veículo ascensional não tem o que fazer deste corpo físico.
Portanto, então, pode ali haver, efetivamente, o aparecimento (isso, em geral, é durante este período) de

problemas que os derrubam de um dia para o outro: na véspera vocês estavam em tal circunstância de vida, no
dia seguinte há outras circunstâncias de vida (que isso se refira ao seu corpo físico, ao seu ambiente, ao seu

polo afetivo, ao seu polo social, não importa).
Mas tudo isso que ocorre, nesse momento, é um ajustamento, e os convida a ajustar-se, a reorientar-se sobre

o eixo da Luz.
Não vejam ali nem karma, nem punição, mas eu os lembro de que a modificação brutal do seu equilíbrio Interior

é apenas a expressão de um reajustamento da Sua consciência, com o eixo real da Luz, para fazê-los
encontrar o Centro: o que foi nomeado, eu creio, o coração do Coração ou o centro do Centro, ou seja, o Ponto
ER que é o Coração do Coração, ou seja, o Ponto de Irradiação da Luz que se encontra também, em imagem,
no centro dos Cavaleiros ou dos quatro Elementos ou das quatro Estrelas fixas da cabeça (ndr: ver esquema

abaixo).
Este ajustamento, às vezes, pode assumir um aspecto, em princípio, catastrófico para o olhar da

personalidade.
Mas é o único meio que a Luz encontrou para reajustar vocês.

Do ponto de vista da consciência limitada, da personalidade, nós sempre temos a impressão de que este
corpo deve ter sucesso, deve manifestar harmonia e boa saúde (em relação ao ponto de vista da

personalidade, quando estamos encarnados).
Isso é totalmente de outra forma quando nós temos o ponto de vista do Estado de Ser.

E, ainda pior, ou ainda melhor (isso depende do olhar que vocês apresentam), com aquele que é Absoluto.
Porque aquele que é Absoluto, quer este corpo esteja aí, quer este corpo esteja sofrendo, quer este corpo

esteja feliz ou quer ele esteja reduzido a um mingau, nada muda no que ele É.
Porque há um distanciamento total: a consciência não está mais confinada e limitada a este corpo.

Ela é Multidimensional, realmente.
E esta Multidimensionalidade, neste período (mas isso começou, já, desde o início deste ano, mas isso se

torna cada vez mais evidente para aqueles a quem isso chegou), é um golpe de martelo atrás da cabeça, para
dizer-lhes, aí, agora: “atuou bastante com a personalidade, o que você É nada é de tudo isso”.

Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer: “sim, mas a Luz, ela faz dodói”.
Aquele que está na Luz aceita isso, sem qualquer noção de dodói ou de perda do que quer que seja.

Da maneira que vocês reagirem, ou não, a um acontecimento ocorrendo hoje, mostra-lhes a sua capacidade
para ser flexível, ou seja, para aceitar a mudança ou não.

Ou seja, que se os reflexos de sobrevivência (que estão inscritos nos dois primeiros chakras, isto é, o apego à
personalidade) forem extremamente fortes, vocês irão lutar.

Vocês irão dizer: “mas é preciso que eu viva, é preciso que eu continue, é preciso que eu lute, é preciso que
eu me oponha ao que está chegando”.

Ao passo que aquele que já está na sua Eternidade, deixa acontecer o que está ocorrendo, sem ser, de modo
algum, afetado por isso.

E da maneira que vocês reagem, através do que chega ao seu corpo, é, efetivamente, muito representativo da
sua capacidade para estar apegado, ou não, a este corpo.

Se vocês ali estiverem apegados, vocês irão sofrer.
Se vocês ali não estiverem apegados, isso não tem qualquer espécie de importância.

Mais uma vez, isso não é a negação seja do que for, é simplesmente a localização onde vocês estão, em meio
à sua Consciência.

Tudo isso faz parte do trabalho de Liberação da Terra, da Onda da Vida, mas também do Supramental.
 São os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da

personalidade a ela mesma” (4)).
E se vocês estiverem apegados à sua personalidade, o que vocês irão constatar?

É que a mobilização do Coração Ascensional (quer seja espontânea ou através dos protocolos de cristais, ou
dos gestos, como vocês quiserem, não importa), se a colocação em Vibração da caixa torácica ocorrer, isso

significa que a personalidade não está resistindo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do
Coração Ascensional” (4)).

Por outro lado, se a personalidade resistir, estando apegada a ela mesma, à sua própria sobrevivência (que não
existe, é claro, porque a personalidade, ela desaparece, como vocês sabem disso, quase totalmente, no

momento em que o corpo não existir mais), então se vocês estiverem apegados à sua pequena pessoa, vocês
irão sofrer, obviamente, de diferentes modos.



Mas se vocês não estiverem mais apegados à sua pequena pessoa, isso significa simplesmente que a sua
consciência já passou na sua Eternidade.

Então, naquele momento, independentemente do que chegar a este corpo, vocês não serão afetados, assim
como seja pelo que for que chegar a este mundo.

E eu creio que SNOW havia falado também sobre a ação dos Cavaleiros e dos Elementos, em vocês, no
momento em que eles se apresentarem a vocês: vocês resistem ou não, vocês se opõem ou não.

Mas, por vezes, a oposição, lembrem-se disso, pode assumir aspectos extremamente delustrosos, ou seja, de
dizer-se: “ah sim, mas se, eu, eu sou Luz, este corpo deve ser Luz. Por que ele sofre?”.

E a personalidade vai procurar uma causalidade [relação de causa e efeito].
Mas a causalidade do que vai lhes chegar, durante este período, está sempre associada ao que existe em

meio à consciência, nos dois primeiros chakras, ou seja, à maneira com que vocês são tributários do que vocês
creem ser, através deste corpo.

Isso é muito simples: a Luz ilumina e ela ilumina violentamente, agora, cada vez mais violentamente.
E se vocês não estiverem Transparentes, no plano espiritual, com vocês mesmos, se vocês não deixarem a

Luz atravessar, o que faz a Luz?
Ela vai encontrar uma zona de resistência e esta zona de resistência vai induzir, por vezes, incômodos.

E esses incômodos podem ser terríveis, mas os incômodos apenas irão se referir ao corpo e à personalidade,
certamente não ao que vocês São.

Portanto, se vocês sofrerem, significa que vocês estão apegados a este corpo e a esta pessoa.
Aquele não está apegado nem a este corpo, nem a esta pessoa, cuja Onda da Vida subiu até o topo, não tem

qualquer motivo para sofrer, mesmo pelo desaparecimento deste corpo.
Até a dor é profundamente diferente conforme o local onde vocês se colocam e isso vai aparecer-lhes cada

vez mais claramente.
Isso não é, ainda uma vez, uma punição seja do que for: é, simplesmente, a ação da Luz que vai mostrar os

últimos baluartes da personalidade ligados aos hábitos, ao seu corpo, aos seus hábitos alimentares, aos seus
modos de funcionamento.

Tudo isso representa, em relação à Liberdade que está aí, os principais obstáculos. 

***

Pergunta: você poderia falar mais sobre Linhagem ou Linhagem Estelar?

Ô, isso foi objeto de inúmeras comunicações (ndr: ver as intervenções de RAM de 23 de outubro de 2008 (11),
de ANAEL de 16 de agosto de 2009, de 1º de outubro de 2009, de 17 de março de 2010 e de 15 de maio de
2010 (12), de UM AMIGO de 18 de setembro de 2010 (13), de O.M. AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012

(14)).
E nós lhes dissemos o que era necessário saber, especialmente, hoje, isso serve ainda menos do que antes

conhecer as Linhagens no plano intelectual ou mental.
Isso é uma revelação que ocorre de maneira Interior.

Isso foi dito, eu acho, tanto por Anciãos como pelas Estrelas: as suas Linhagens revelam-se a vocês e se
revelavam, efetivamente, sob forma ou de devaneios, ou de sonhos, ou de visões de alguns tipos de animais

que são as suas Linhagens Estelares.
As suas Linhagens Estelares são em número de quatro.

A Origem Estelar, há apenas uma.
Mas as quatro Linhagens estão ligadas, é claro, à proporção relativa dos quatro Elementos que os constituem,

na sua Eternidade como neste corpo, também.
Portanto, eis o que eu posso dizer.

Mas, agora, enumerar as Linhagens para vocês faria apenas nutrir o mental.
Lembrem-se (e isso, isso sempre foi dito, mesmo depois do momento em que o Arcanjo ANAEL, em 2009,

sobretudo, falou-lhes dessas Linhagens): elas se revelam a vocês de maneira natural.
Se vocês as buscarem, vocês não irão encontrá-las: elas se revelam.

O importante não é conhecê-las.
O importante é viver o impacto Vibratório, por exemplo, da Linhagem de Sírius ou ainda de Arcturius ou ainda

das Plêiades.
Porque, quando uma Linhagem se revela a vocês, a ação do Elemento correspondente está, no nível máximo,

em vocês.
Portanto, a única coisa a reconhecer é simplesmente ver, nos seus sonhos, nos seus Alinhamentos, mas isso é

muito claro: se vocês começarem a ver uma águia, a cara da águia, o olho da águia, o voo da águia, qualquer
que seja o componente, vocês têm uma Linhagem que está ligada, é claro, ao Ar.

E que vem de onde?
De Altaïr.



Quando vocês virem o golfinho, há uma Linhagem da Água.
Que vem de onde?

De Sírius.
Mas o importante não é ter este conhecimento intelectual, é viver o efeito, em vocês, deste animal (que não é

um animal, vocês sabem disso).
Afastem-se, ao máximo, durante este período, de tudo o que quiser sugerir a vocês o intelectual.

Aquele que vivenciou momentos de Graça, no nível do Coração, com a Onda da Vida, com Êxtases, ou com a
Vibração que se propaga, agora, nos Novos Corpos ou no conjunto do peito ou do corpo, fica-lhe

extremamente simples de reconhecer os momentos em que é o mental que vai estimulá-los e excitá-los e os
momentos em que é a experiência que nutre vocês, e não mais o mental.

A diferença é capital para ver, mas vocês deveriam vê-lo cada vez mais facilmente.
Basta simplesmente compreender que, quando vocês tiverem necessidade não de uma explicação, mas de se

conectar a uma manifestação, ou de colocar uma questão sobre uma manifestação, aí, é o mental que está
intervindo.

Por outro lado, se vocês se fundirem na manifestação e na experiência do que é vivenciado, vocês verão que
não haverá qualquer necessidade de explicação ou de compreensão.

Naquele momento, vocês vivenciam, realmente, que a experiência Vibratória é, ela mesma, a explicação.
Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao mental.

Depois, podemos sempre, como agora, abordar os processos que vocês vivenciaram há uma semana, há
quinze dias, que vocês vivem nesse momento, e encontrar uma explicação.

Mas lembrem-se de que jamais é a explicação que é importante.
Saber, por exemplo, que sonhar com um golfinho, que ver um golfinho, está ligado a Sírius e ao Elemento

Água, é muito bom.
Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

Se vocês o viverem, sem mesmo compreender o porquê, aí, isso serve para alguma coisa.
E eu os lembro de que são justamente as palavras que foram empregadas pelos Arcanjos, há pouco tempo

(ndr: ver as intervenções de MIGUEL (8) e de SRI AUROBINDO (15) de 02 de novembro de 2012): esta
espécie de sobreposição, como eles falaram, de justaposição das duas Consciências, é justamente o que lhes
permite tomar consciência, nesse sentido, dos momentos em que vocês estão na Eternidade, e dos momentos

em que vocês estão no efêmero.
O efêmero sempre irá colocar questões.

Então, é claro, eu recorro ao seu mental, aqui, mas, justamente, se vocês tiverem lido a resposta, vocês não
terão mais a questão para colocar.

É justamente para isso que eu lhes disse tudo isso.

***

Pergunta: com todas as transformações que vive o planeta nesse momento, é pertinente ou prudente evitar
as viagens de avião?

Então, cara amiga, seja o que for que você faça, isso jamais irá evitar o fim.
Não tem qualquer sentido privar-se de viagens ou do que quer que seja.

Naturalmente, exceto se for nefasto para a Consciência e para o corpo, mas isso eu falei sobre os alimentos.
Mas querer isolar-se em algum lugar porque ocorrem eventos, estritamente de nada serve.

 O Elemento irá encontrá-la e o seu destino irá encontrá-la, quer você esteja no avião ou em um buraco sob a
Terra, para se proteger de não sei o quê.

É sempre a personalidade que pensa em preservar o corpo.
Tentem ainda assim ter em mente que a personalidade, a consciência limitada, tem a particularidade de se crer

eterna, imortal e infalível.
Evidentemente, ela é exatamente o oposto.

Ou seja, ela é falível, ela é mortal, ela jamais será eterna.
Porque, se uma personalidade fosse eterna, através mesmo do princípio da personalidade que é a

reencarnação, não haveria qualquer obstáculo para que vocês se lembrassem de todas as personalidades.
Se isso não existe, independentemente da falsificação, é que a Eternidade nada tem a ver com uma sequência

de efêmeros.
Enquanto vocês forem tributários disso, vocês ficam presos às suas próprias ilusões: ilusões de Eternidade,

em meio ao efêmero que não existe.
Eu os remeto, para isso, aos inúmeros ensinamentos (porque os são, mesmo se apresentados de forma

diferente) de BIDI que, durante meses, deu uma série de elementos a vocês.
Agora, cabe a vocês ver se vocês permanecem tributários da sua pequena vida, da sua pequena pessoa,

fazendo disso uma finalidade eterna.



Então, é claro, aquele que não passou na sua Eternidade, que apenas vivenciou neste corpo os processos
Vibratórios, que parou no Si, que parou no processo Vibral da Consciência, de algum modo, apreendeu-se

desses aspectos Vibrais, dessas experiências vivenciadas em meio à Consciência.
                     Mas lembrem-se do que dizia BIDI: mesmo isso é para soltar.                    

E eu, antes dele, eu tinha uma expressão que eu gostava muito.
Vocês conhecem isso, vocês veem os amendoins no pote, vocês apanham os amendoins, mas, para tirar a

mão, é preciso soltar os amendoins.
Se vocês não soltarem o que vocês têm, vocês próprios ficam retidos e isso, vocês não vão tardar em

percebê-lo, de maneira total.
 Não como uma crença ou uma interrogação, mas como a Verdade do que é para viver.

Eu os lembro de que CRISTO disse: “Aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.
É sempre a personalidade que é responsável por um encaminhamento ou por uma busca espiritual, sempre.
Porque, no momento em que vocês aceitarem, em que vocês viverem a sua própria Transcendência, a busca

espiritual torna-se obsoleta.
Nada há a buscar: tudo está aí, como diria BIDI.

Mas enquanto vocês não o tiverem vivenciado, isso lhes parece um absurdo total.
Vocês podem viver sem procurar e sem buscar.

Aquele que vive o que ele É, não é porque ele buscou, que ele encontrou.
Ele encontrou, justamente, porque ele parou de buscar.

É preciso não confundir o Fazer e o Ser porque o Fazer é sempre tributário de um ter, de um resultado.
O Ser não tem o que fazer de qualquer ação: ele É, de toda Eternidade, além do Si.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que é preciso progredir, que é preciso procurar as suas
Linhagens.

Não, nós sempre lhes dissemos que as coisas vinham até vocês, a partir do momento em que vocês parassem
de querer fazer, de querer saber.

E, nesses tempos de mudança, é muito difícil para aqueles que ainda permanecem com traços de
personalidade, de ter que encarar essas mudanças brutais.

Porque a personalidade, como lhes disse IRMÃO K, não tem muito tempo (ndr: sua intervenção de 16 de
outubro de 2012 (16)), é marcada pelo sentido do hábito.

O hábito, no ser humano, permite-lhe sossegá-lo: comer a tal hora, fazer tal trabalho, fazer o melhor possível,
ou fazê-lo rapidamente se ele não gostar disso (isso dá exatamente no mesmo).

Mas é sempre a personalidade que entra em ação para fazer isso ou aquilo.
O efêmero e, como isso foi dito, a consciência da personalidade, vão sempre buscar o meio de se tranquilizar

e o melhor modo de se precaver, isso é o hábito.
Mas o hábito impede a Liberdade e impede a Autonomia.

E são essas armadilhas que não vemos com frequência, que temos pouca oportunidade de ver, naquele nível.
Mas isso vai se tornar cada vez mais claro.

Esta Clareza, independentemente da Visão Etérea, é diretamente uma visão retiniana que lhes mostra, ou os
flashes de Luz no Céu, ou, se vocês saírem em plena noite, vocês irão constatar, ao redor de vocês, uma

espécie de forma branca, de nuvem branca.
É a Luz e vocês vão se fundir aí dentro.

***

Pergunta: sentir os laços no nível dos tornozelos está associado à evolução da Luz?

Então, isso é diferente para cada um.
A Liberação da Onda da Vida, a Liberação da Terra, da Onda do Éter que subiu ao longo das pernas,

permitiram, para muitos de vocês, eliminar essas famosas pulseiras dos tornozelos e dos pulsos.
O que vocês notam?

Alguns, entre vocês, sentem de novo essas pulseiras.
Isso não é um bloqueio, simplesmente nós lhes colocamos de novo (vocês mesmos colocaram de novo, pela

interação da Luz) essas pulseiras.
Porque, se não houvesse essas pulseiras, para alguns de vocês, vocês já teriam deixado definitivamente a

consciência limitada e vocês não estariam mais aí.
Ora, como nós lhes dissemos, aqueles, justamente, que foram Liberados, são os Libertadores da Terra.

Nós precisamos de vocês, aqui, aí onde vocês estão.
Portanto, as pulseiras nos tornozelos ou nos pulsos não são mais bloqueios ligados ao fato de não partir
demasiadamente rápido no Estado de Ser, mas realmente, agora, para alguns de vocês (mesmo tendo

vivenciado viagens no Estado de Ser ou neste Último estado que não é um estado, denominado Absoluto),



vocês recobraram pequenos laços para poder concluir o trabalho que é para fazer aqui.
Eu os lembro de que esse trabalho não é um Fazer: é deixar Ser o que É.

E, para isso, é preciso que a Luz não progrida muito depressa no Interior do coração do Coração.
Ou seja, que o Ponto ER da cabeça e do Coração, através da Lemniscata Sagrada, não provoque um incêndio

de imediato.

***

Pergunta: os pequenos flashes brancos que também podemos ver estão associados à Luz?

Sim, perfeitamente.
Quando há flashes, como fenômeno brutal, é o atrito entre a consciência limitada da Terra e a Consciência

Ilimitada da Terra.
Quando vocês veem, por outro lado, uma bruma branca que se desloca muito lentamente, no seu nível ou no

ar, aí, é simplesmente a Luz.
Não são flashes que resultam do atrito.

Quando da Luz, no seu aspecto enevoado e lento, é a Luz e não são zonas de atrito ou de resistência ou de
confrontação.

***

Pergunta: a sua encarnação anterior, enquanto Merlin, teve um caráter preparatório em relação ao que nós
vivemos?

Não, absolutamente não.
Se vocês quiserem, o que vocês vivem está inscrito desde 320.000 anos.

 Foi preciso uma série de ciclos reproduzindo-se sob a égide do grande Melquizedeque da Terra, ou seja, de
ORIONIS, sob a égide dos Guias Azuis de Sírius, sob a égide dos Nefelim e dos Elohim (ou seja, dos

Gigantes e dos Seres de Cristal), para preparar este momento, por antecipação e por uma visão
profundamente penetrante, eu diria, dos ciclos da Terra, durante o reinado da falsificação.

Enquanto Merlin, eu jamais dei elementos.
Houve um ou dois elementos do futuro que eu pude comunicar, à época.

Mas vejam a dificuldade: ou seja, quando nós caímos na encarnação, os Véus do esquecimento são
extremamente potentes, mesmo no momento do Despertar ou da Liberação, no momento em que nós

vivenciamos o processo da outra consciência.
Nós permanecemos tributários, é claro, para exprimir o que nós tínhamos que exprimir, da consciência

ordinária.
E então, nós éramos obrigados, de algum modo, como dizer, a interpretar o que era dado a viver, para colocá-

lo em uma perspectiva de linearidade do tempo.
E isso foi igual para Michel de Nostredame, isso foi igual para Bença Deunov (que é a mesma entidade), isso

foi igual para mim ou como para muitos outros que haviam tido visões proféticas, digamos.
Então, a melhor visão profética, naturalmente, é extrair-se dessas próprias visões.

E nisso é que foram bem sucedidas, por exemplo, as Estrelas, porque as Estrelas, elas são muito menos
tributárias, na polaridade feminina encarnada, deste conceito temporal.

A polaridade masculina da consciência limitada sempre tem necessidade de se referir ao tempo, aos
calendários, etc..

O que é muito menos frequente nos processos místicos envolvendo uma polaridade feminina.
O que explica, por exemplo, que Estrelas como MA ANANDA MOYI ou ainda GEMMA GALGANI expressaram

a atemporalidade da Luz, mais do que os processos de Visão.
E vocês jamais verão, e vocês jamais viram, durante a sua vida, uma MA ANANDA MOYI falar-lhes da chegada
da Luz, porque a Luz era, para ela, um processo chegando no instante presente que não dependia de qualquer

tempo.
Foi simplesmente a inscrição da sua consciência na Linearidade do tempo que permitiu registrar, de algum

modo, um desenrolar temporal.
Mas aquele que é Absoluto não se importa com a chegada de Hercólubus, com a chegada da Onda Galáctica:

ele já está instalado nisso.
Portanto, esta noção temporal, ela está realmente inscrita na pessoa e unicamente na pessoa.

Aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, quer este mundo termine em uma hora, ou nunca, nada
muda.

O que não é o caso, obviamente, para a grande maioria da humanidade encarnada que, ela, é tributária do



tempo.

***

Pergunta: as três Estrelas ainda encarnadas hoje ignoram quem elas são?

É preferível que elas o ignorem.
Toda missão (eu não gosto nem um pouco desta palavra), mas toda função encarnada na encarnação passa

obrigatoriamente pelos mecanismos de esquecimento celeste.
Não do esquecimento das vidas passadas.

Por exemplo, quando eu fui aquele, como eu me apresento hoje, Omraam, é claro que eu sabia que eu fui
Merlin durante a minha vida, porque nós temos acesso a toda memória das nossas vidas passadas, durante um

processo de Liberação ou, em todo caso, de Despertar.
Mas nunca do que está lá em cima porque, isso, é algo que deve ser escondido, mesmo daquele que o

ostenta, porque se isso lhe fosse revelado, haveria riscos consideráveis de desgaste.
Portanto, uma Estrela não sabe que ela é uma Estrela, aqui, sobre a Terra.

Um Ancião não sabe que ele é um Ancião, aqui, sobre a Terra.
Ele o sabe lá em cima.

Isso é muito importante.

***

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu terei oportunidade de vir vê-los a cada semana durante essas
canalizações públicas.

Portanto, eu estarei com vocês todas as semanas.
E eu lhes digo, então, até muito em breve.

Passem bem.

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

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

1 – SNOW (19.07.2012, 19.08.2012, 01.09.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://2.bp.blogspot.com/-JvgCqYSxpPY/UKK7Zgv8i9I/AAAAAAAAG_s/ZzhS4djB_24/s1600/000bibli_376eixoAtraoViso.jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://2.bp.blogspot.com/-DfkzVQiG_7s/UKK7Y6jJZZI/AAAAAAAAG_k/Peof_gOuwsg/s1600/000bibli_360ERdopeito+(1).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-fAUw9GIt1vs/UKK7YEDWqZI/AAAAAAAAG_c/alANIloCtGs/s1600/000bibli_330PontoERdacabea.jpg


3 – ARCANJO URIEL (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

5 – ARCANJO ANAEL (08.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

*

6 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

7 – ORIONIS (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

8 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012 e 02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html

*

9 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

11 – RAM (23.10.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html

*

12 – ARCANJO ANAEL (16.08.2009, 01.10.2009, 17.03.2010 e 15.05.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
*

13 – UM AMIGO (18.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html

*

14 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html

*

15 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

16 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html


***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.nong.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689
http://3.bp.blogspot.com/-rnZGO2fVpA4/UaQ-A2evPlI/AAAAAAAACB8/m0x9n1oGx6M/s1600/000+omraam+-+10.11.2012b.jpg


- Ensinamentos de PHILIPPE DE LYON -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON e eu intervenho, entre vocês, enquanto Melquizedeque da Terra
(Elemento Terra).

Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Amor e de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que o Conclave dos Anciãos encarregou-me de dizer-lhes decorre diretamente do meu posicionamento em
meio a esta Assembleia dos Anciãos.

A matéria, a consciência da matéria, e a consciência do lugar onde vocês estão, estão inscritas segundo um
princípio de resistência e de oposição denominado ação-reação.

Tudo o que acontece sobre este mundo, aí onde vocês estão, será sempre submetido à ação-reação que é o
próprio princípio do confinamento.

A ação-reação é expressa pela resistência, ou pela não resistência, por tudo o que pode ocorrer e acontecer
em meio a este mundo.

A colocação da sua consciência, seja onde for que ela estiver, sempre vai se expressar pela possibilidade de
ação ou de reação em meio a este mundo, assim como pela possibilidade de ali não reagir enquanto ali

estando ativa.
É sobre isso que eu vou tentar desenvolver o que eu tenho para dizer a vocês.

***

CRISTO disse: se lhe derem um tapa, ofereça a outra face.
O que pode parecer para a personalidade como um ato de submissão, ligado a uma Predação, pode ser

explicado, ou por uma fraqueza, ou, pelo contrário, por uma grande força.
Esta força não sendo levada na ação-reação deste mundo, mas no que eu chamaria de uma espécie de tipo de

alma ou de espírito.
Este mundo foi construído baseado na resistência e na oposição.

Ao que vocês se opuserem, na sua vida, vai ser reforçado.
No exemplo de CRISTO, aquele que leva um golpe e devolve um golpe, mantém, permanentemente, a ação e

PHILIPPE DE LYON - 10 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_-_20121110_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-TJV-uznCoEc/Uz5PcRm4QOI/AAAAAAAAEYU/pvINebiKvIg/s1600/0000+-+a+Philippe+-+10.11.2012b.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


reação.
Mesmo se houver um sentimento de justiça, mesmo se houver um sentimento de reparação, neste mundo, o

principio de causalidade não está, entretanto, certamente, extinto.
O que eu quero dizer com isso é que, tudo ao que vocês se opuserem, tudo ao que vocês resistirem (pelo

simples fato da mobilização da sua consciência no ato de resistir ou de se opor), irá fazê-los encontrar,
inevitavelmente, as consequências desta resistência e desta oposição.

Vocês não podem, com os meios comuns da consciência, em meio a este mundo, provocar qualquer
modificação da percepção deste mundo.

Eu diria até mais: o fato de se opor à causalidade deste mundo mantém-nos na causalidade e os impede de
viver a Graça.

A Graça, longe de ser uma demissão ou uma forma de fraqueza, seja ela qual for, consiste em compreender e
em viver que as leis da matéria, da materialidade mais grosseira, como da consciência presente em meio a

esta matéria, jamais poderá, em última análise, escapar à sua condição e ao seu condicionamento.

***

O princípio de não ação não é um ato de passividade, mas, sim, uma grande força daquele que compreendeu
que resistir ou se opor mantém o que é chamado de confinamento.

Aceitar este princípio, não como uma crença, mas viver os efeitos diretos, deixar-se-á, se isso já não ocorreu,
constatar que, se vocês não se opuserem mais, que, se vocês não mais resistirem seja ao que for da matéria
deste mundo, isto não pode mais ter qualquer influência, não na sua matéria, é claro, mas na sua consciência

não ligada a esta matéria.
A não resistência e a não oposição (oferecer a outra face, se vocês preferirem) é a maneira mais rápida, mais
direta, de extrair-se das suas próprias resistências, da resistência deste mundo e, portanto, de viver o Choque

da Humanidade com a maior das facilidades.
Ao que vocês se opuserem, irá se reforçar inevitavelmente.

Opor-se significa confrontar-se.
Opor-se significa comparar-se.

E, nesse tipo de comparação, vocês sempre vão sair perdendo, pois a força em quantidade, em meio aos
mundos confinados, é bem mais importante do que a força de um indivíduo.

Nenhum indivíduo (seja ele quem for, em meio a uma pessoa) pode derrubar as barreiras deste mundo, nem
mesmo as suas próprias barreiras.

O exemplo de CRISTO foi flagrante.
Qualquer oposição, qualquer contestação, qualquer resistência às leis deste mundo, é acompanhada, quer

vocês queiram ou não, da sua participação nas leis deste mundo.
Viver a Graça consiste em nada rejeitar, em não se opor a nada, e em não resistir a nada.

A personalidade sempre irá dizer que deixar a matéria é fonte de desordem.
O que vocês querem encontrar?

A ordem da consciência Unificada ou a ordem da consciência deste mundo?

***

Não mais resistir e não se opor faz desaparecer aquilo a que vocês davam atenção anteriormente.
Assim, não mais resistir e não mais se opor é certamente, durante este período, o melhor modo de descobrir a
ação da Graça, em vocês, como sobre este mundo, como no que, até agora, necessitava, da sua parte, de uma

oposição ou de uma resistência.
Lembrem-se deste grande princípio, mesmo se ele não lhes for aparente de imediato, porque vocês apenas

poderão compreendê-lo e vivê-lo do ponto de vista da Graça: ao que vocês se opuserem, com o que vocês se
confrontarem, irá resistir.

É o princípio da lei deste mundo.
Vocês não podem fazer desaparecer ilusão alguma, vocês não podem fazer desaparecer o que os incomoda,

simplesmente ali se opondo ou ali levando uma solução.
A própria solução irá permanecer inscrita segundo a lei de causalidade e irá impedi-los de ver a Graça agindo

na não reação, na não oposição.
Então, é claro, as leis da personalidade fazem com que uma pessoa agredida esteja legitimamente no direito

de se dirigir à justiça ou de reagir, ela mesma, conforme o caso.
Esta lei de causalidade (válida para tudo o que é da ordem da matéria observável, mensurável e ponderável)

não diz respeito, de modo algum, ao que vocês São, em sua consciência.
Cabe a vocês apenas colocar a sua consciência sob a égide da resistência ou sob a égide da Graça:

Abandono ou resistência.
Abandono ou resistência não à matéria, mas à própria consciência e à fonte da própria consciência.

Enquanto a sua ação se situar como uma adaptação a um mecanismo exterior, seja ele qual for, vocês irão
calcar a sua estratégia na lei deste mundo.



***

A lei deste mundo foi construída apenas na falta de Amor e na busca deste Amor.
A lei da Graça e dos outros mundos Unificados foi construída na presença do Amor e na ausência de

resistência nomeada: Transparência, Humildade e Simplicidade.
As circunstâncias deste mundo e da própria Terra mostram-lhes, pela ação dos Elementos trabalhando, o que

decorre das resistências e o que decorre do Abandono à Graça.
A própria matéria, a própria consciência da Terra, mostra-lhes o que acontece nela quando os Elementos se

revelam e permitem, justamente, vencer as forças de resistência.
As forças de resistência são forças confinantes, compressoras e limitantes.

A Graça é sem limite, sem pressão e sem resistência.
A Graça é, portanto, Transparência.

Dessa maneira, então, o exemplo da Terra mostra a vocês, nas fases que ela vive, esses diferentes momentos
de ajustamento e de reajustamento sob a ação da Graça, e não sob a influência da reação.

Isso é o mesmo em vocês: o Fogo interior, os movimentos da sua Terra, do seu corpo, as Vibrações do seu
corpo, o humor que os afeta ou que vocês manifestam, podendo colocar-se sob a ação da lei de resistência,

como sob a ação da lei do Abandono.
A lei do Abandono vai consistir, então, em aceitar como inevitável, como inexorável, o que ocorre em vocês e

sobre a Terra.
A lei de resistência irá fazê-los entrar em oposição, em sofrimento, em relação ao que acontece nos seus

Elementos, bem como nos Elementos da Terra.
Como foi dito pelo Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO): o Choque da Humanidade, em suas diferentes
fases, vai durar o tempo que for necessário, para vocês, a título individual como coletivo, na compreensão da

resistência ou da Graça.

***

O que talvez vocês tenham vivenciado, a título individual, deve ser vivido, do mesmo modo, a título coletivo.
O trabalho realizado pela Luz, o seu trabalho e o nosso trabalho, permitiu encurtar o intervalo de tempo entre

a negação e a aceitação.
Fazendo, então, com que as fases de resistência (e, especialmente, da negociação e da raiva) sejam

reduzidas a mais simples expressão, tanto individual como coletivamente.
A resistência à Luz mantém a ilusão: a sua como a do coletivo.

A instalação da Luz, realizada pela junção da irradiação do Sol com a irradiação da Terra (a Liberação do Sol e
a Liberação da Terra), torna possível, para vocês e em vocês, a possibilidade de ver claramente o que está

trabalhando, em vocês.
Tudo o que resiste (ou tudo o que não flui, se vocês preferirem) apenas reflete as suas próprias resistências.
Tudo o que é fluido e fácil apenas faz e apenas irá fazer, cada vez mais, refletir o seu próprio Abandono à Luz.

Este mundo se mantém unicamente pelo princípio de causalidade, de oposição e de confrontação.
É um equilíbrio que parece dinâmico, com variações de um estado a outro (quer vocês denominem isso

alegria, tristeza, raiva ou outra coisa).
Quando vocês deixam cair um objeto sobre esta Terra: ele cai.

Vocês não podem deixar cair um objeto, nas outras Dimensões, simplesmente por que não existe nem em
cima, nem embaixo, nem dentro, nem fora, nem esquerda, nem direita.

Não há qualquer razão para que um objeto exista e que ele caia.
Onde ele iria cair?

Em cima ou embaixo, na medida em que não existe nem em cima nem embaixo?
Isso é o mesmo para a sua consciência, nesses tempos.

Vocês irão resistir ou não?
Resistir ao quê?

À ação de resistências conjuntas deste mundo, nas suas últimas fases de oposição à Luz que acontecem
neste momento?

Que não são por causa da Terra (eu os lembro disso, já que a Terra está Liberada e aceitou a sua Ascensão),
que não são por causa de vocês, individualmente, que estão presentes, mas simplesmente pela persistência

dos hábitos e dos condicionamentos da humanidade, através dos sistemas de controle do mental humano
deliquescentes, e através do peso dos hábitos e, sobretudo, dos pesos da consciência limitada ligados à

matéria.

***



A sua capacidade para instalação na Graça depende unicamente, de hoje em diante, da sua capacidade para
se opor, ou não, ao que está aí.

A oposição ou a confrontação com o que está aí pode assumir, é claro, aspectos bem diversos e variados,
desde o fato de expressar um desejo contrário ao que acontece sobre a Terra e em vocês, até a impressão de

controlar ou de comandar uma situação ou indivíduos, sejam eles quem forem.
Eu os remeto, para isso, ao que foi dito em várias ocasiões com relação às Linhas de Predação, pessoais ou

coletivas.
A resistência é uma forma de Predação.

O Abandono à Graça é o estado de Amor Absoluto que levou CRISTO a dizer: “se lhe derem um tapa, ofereça
a outra face.”.

***

Complementando o esclarecimento do que lhes disse o IRMÃO K (ndr: intervenção de 10 de novembro de
2012) (1), é evidente que, durante este período, quanto mais a Luz aumentar (neste corpo que vocês habitam,
como na consciência que vocês notam mais ou menos expandida), mais isso irá se expressar, nesta fase final,
por resistências e oposições, não de indivíduos, mas de um conjunto de indivíduos (submissos ainda às Linhas

de Predação e ao medo do desconhecido) visando a perpetuação, a continuidade, de uma consciência
separada.

Mas como lhes disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e algumas Estrelas: tudo está consumado, há
algum tempo, nas outras Dimensões, e desce então até a sua Dimensão (da qual nós estamos também,

igualmente, muito próximos, isso sendo marcado pelas suas Comunhões, pelos seus Encontros, em diferentes
níveis, em diferentes estados da sua consciência de vigília ou de sono).

Compreender o princípio de não oposição e de não-resistência os leva a descobrir, bem depressa, os efeitos
do Abandono do Si e do Abandono à Graça e à Luz.

Em última análise, os comportamentos de vocês (individuais como coletivos) irão se tornar, sob o olhar da
personalidade, cada vez mais extremistas, mas eles apenas farão expressar (para a consciência expandida

Unificada, como para aquele instalado no Si) os últimos tormentos do esgotamento total das leis de resistência
e de oposição.

As fases finais provocando a ruptura de um equilíbrio antigo para obter bem mais do que um novo equilíbrio - a
Passagem do antigo ao novo Mundo, da consciência separada à consciência Unificada, da pessoa ao

Absoluto, da Terra de 3D à Terra de 5D -, não fazem qualquer diferença.
A ação dos Elementos é a mesma, para todos.

Simplesmente, a resistência ou a não resistência à ação dos Elementos será vivenciada de maneira diferente,
mas, entretanto, com o mesmo instante final que é, eu os lembro disso, a Liberdade e a Liberação.

As circunstâncias do que vocês têm que viver, sejam elas quais forem (na sua vida, nos seus relacionamentos,
no seu corpo ou nas interações realizadas em meio ao conjunto da comunidade humana), apenas representam,

em última análise, o que ocorre, no seu nível, na fase final da Luz estabelecendo-se inteiramente.

***

Resistência ou Abandono.
Oposição ou não oposição.

Daí decorrem as consequências visíveis, em vocês como sobre a Terra, precisamente, durante este período.
É apenas em função disso e absolutamente de nada mais.

O que significa que, se vocês forem capazes de deixar a Luz trabalhar, na totalidade, seja o que for que
aconteça, isso irá acontecer sempre sob a ação e a égide da Luz.

A matéria deve ser espiritualizada pela ação da Luz.
O que significa esta espiritualização da matéria?

Alguns a nomearam Ascensão, Translação Dimensional, Despertar, Liberdade e Liberação.
Será que a matéria, tal como vocês a conhecem neste plano, pode ser Liberada da sua própria lei de

causalidade?
Certamente que não.

Não há melhor maneira de vocês perceberem isso senão ver a diferença dos efeitos obtidos conforme vocês
resistem e se opõem, conforme vocês se Abandonam.

As circunstâncias da vida de vocês, como as circunstâncias deste mundo, frente à Luz, na impregnação da Luz
e no estabelecimento do reino da Luz, deixar-se-ão viver, precisamente, aí onde está a Terra, os seres

humanos, o sistema de controle do mental humano, assim como vocês mesmos, no nível de resistência ou de
Abandono à Luz.

 “Oferecer a outra face” é um ato de humildade extrema, mas certamente não de fraqueza.
Isso é uma força enorme já que esta força enorme não vem deste mundo, mas, sim, do outro lado do Véu, da
Consciência que, em vocês, permite justamente a Fluidez da Unidade, a realização do Si, assim como a não

interferência em meio às leis deste mundo.
Naturalmente, quanto mais o sistema de controle coletivo do mental humano (o peso do hábito e dos



automatismos) ver-se desaparecer sob a ação da Luz, mais as resistências deste sistema coletivo irão se
tornar aparentes e aparentemente violentas.

Lembrem-se de que isso apenas tem um tempo, em vocês como no exterior de vocês, e de que, se vocês
aceitarem, segundo o princípio da humildade, “nada ser”, tal como eu expressei em uma das minhas últimas
intervenções (ndr: intervenção de 02 de outubro de 2012) (2), praticamente ao mesmo tempo que a Estrela

TERESA DE LISIEUX (ndr: intervenção de 15 de outubro de 2012) (3), vocês irão apreender, por si mesmo,
não o sentido das minhas palavras, mas vocês irão viver diretamente a eficácia e a eficiência delas.

Lembrem-se: tudo ao que vocês se opõem, tudo ao que vocês resistem, reforça-se e se alimenta da sua
oposição e da sua resistência.

Isso é um primeiro passo, de algum modo, para a conscientização de que vocês mesmos criam a sua própria
realidade.

***

A realidade da Luz é imediata: não existe latência como no princípio de causalidade, o que significa que a
imediaticidade das reações, a imediaticidade das circunstâncias, até mesmo, da sua vida, vai colocá-los frente

a esse princípio, ou de resistência, ou de Abandono.
Cabe a vocês decidirem, mas eu posso lhes garantir, se isso já não tiver ocorrido, que o conjunto das

circunstâncias deste mundo, coletivas e individuais, irá lhes permitir, bem depressa, perceberem a diferença
entre os dois.

Isso se refere tanto à escolha dos seus alimentos, já discutido hoje (ndr: tema amplamente desenvolvido na
intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN em 03 de outubro de 2012) (4), como à escolha de vida, à escolha

da sua consciência.
Vocês serão confrontados, em uma espécie de causalidade imediata (devido à ação da Luz), com as próprias

consequências de uma escolha ou outra.
E qualquer escolha, em última análise, apenas resulta da sua capacidade para deixar a Luz trabalhar ou para

querer ali colocar a sua consciência pessoal.
Ver isso, ver a ação da Luz na matéria, deixar a matéria espiritualizar-se necessita, é claro, de deixar trabalhar o

Espírito, e a lei do Espírito, em oposição às leis da matéria.
Vocês são capazes, seja qual for a sua consciência, nesse momento, de perceberem, por vocês mesmos
(seja qual for a sua localização, sejam quais forem as condições da vida de vocês), o que significa o que eu

acabo de dizer, ou porque isso já chegou a vocês, ou porque isso está chegando, no nível coletivo.
A Luz, lembrem-se, jamais combate a Sombra: ela se estabelece e, a Sombra, desaparece por si só.

É o mesmo entre a sua consciência de Luz (ligada ao que vocês São, na Eternidade) e a consciência resistente
(ligada à consciência da personalidade).

Como isso foi dito de outras formas: o que acontece fora, acontece em vocês.
Os Elementos em operação, sobre o mundo, estão operando em vocês, da mesma maneira.

Do modo vocês se ajustarem à Luz (pela não resistência ou pela resistência), resulta e vai resultar, cada vez
mais, a maneira que vocês vivem este período.

***

A espiritualização da matéria (ou Ascensão da matéria) não é nada mais senão a aquisição, pela matéria, de
outro modo e de outro modelo Vibracional e de Consciência, acompanhando-se do desaparecimento da

matéria resistente inscrita em meio à falsificação.
Do seu ponto de vista (da consciência pessoal, coletiva ou individual), o resultado é, no entanto, exatamente o

mesmo, mas a vivência é profundamente diferente.
A qualidade dessa vivência, durante este período, é preponderante, ao mesmo tempo para o bem-estar e ao

mesmo tempo para encontrar a totalidade de quem vocês São, além de todo o Véu.
A espiritualização da matéria refere-se, é claro, a este corpo, pelos processos Vibratórios, pelas modificações

fisiológicas que foram descritas a vocês, hoje como em outros dias (ndr: ver especialmente os “Protocolos
Prioritários”) (5).

Vocês têm uma visão clara do que acontece em vocês.
O mundo, tal como conhecem, é uma referência, pois o que ali acontece, acontece em vocês do mesmo

modo, com mais ou menos sincronia, com mais ou menos evidência.
Mas vai chegar um momento em que, se vocês ainda duvidarem, vocês não poderão mais duvidar, não pela

crença, mas porque vocês irão vivê-lo.

***

Muitos de vocês foram afetados, durante esses últimos anos, por uma série de mudanças de equilíbrio com
relação às circunstâncias de vida como do seu próprio corpo.

Observem, real e concretamente, o resultado.
O que vocês se tornaram como consequência do que aconteceu a vocês?



Será que vocês estão ainda mais na resistência?
Ou será que vocês estão ainda mais no Abandono?

As circunstâncias atuais da sua vida dependem, então, da sua atitude em relação ao que a Vida e a Luz
ofereceram a vocês.

Não há punição, castigo, falha, senão para a personalidade, certamente não para aquele que está estabelecido
no Si ou no Absoluto.

As circunstâncias da Terra, associadas à ação dos Cavaleiros, visíveis sobre esta Terra ao mesmo tempo
pelas modificações dos sismos, dos vulcões, do vento, da água, são as mesmas que ocorrem em vocês.

A cada dia, doravante, a Luz vai chamá-los, de uma maneira ou de outra, bem além das nossas Comunhões e
das nossas Presenças, bem além da Presença de MARIA ou de URIEL, bem além da Presença de um Duplo

(seja ele qual for).
A Luz vai chamá-los, não como o Apelo de MARIA, mas lhes mostrando as circunstâncias da sua consciência,

assim como as circunstâncias da sua vida.
 Lembrem-se de que não há, através disso, de forma alguma que se julgar, nem que julgar seja quem for ou

quaisquer circunstâncias.
Mas, simplesmente, observar o que a Vida e a Luz deixam-se ver.

Observem que o que a Vida e a Luz deixam-se ver a vocês (na sua vida, no seu desenrolar, nos seus
acontecimentos) é capaz de facilitar a não resistência e, portanto, o Abandono à Luz (se isso já não tiver

ocorrido), o Abandono do Si, e a reintegração à sua Eternidade.
Quase nada irá importar para vocês, então, quando vocês tiverem realizado, eu diria, o seu Choque da

Humanidade, em vocês: nada mais poderá afetar a Consciência que vocês São.
Eu dou prosseguimento, assim, ao que pôde ser dito a vocês, por exemplo, hoje, pela MA ANANDA (ndr:
intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012) (6), como por outros, simplesmente pela

visão da Terra enquanto Melquizedeque da Terra.
A Terra sempre irá manifestar uma compressão (algo comprimido): a matéria.
O Elemento Terra, cortado da sua Realidade e imobilizado, não Vibra mais.

***

Aliás, a adição da Luz em meio à matéria permitiu-lhes viver os mecanismos Vibratórios da Luz Vibral e realizar
uma série de transmutações, em vocês.

Hoje, não é questão de ir mais longe, mas de viver mais intensamente este princípio de resistência, de
oposição, ou então do Abandono, pelas próprias circunstâncias da sua vida e da vida sobre a Terra.

Até agora, vocês podiam fazer perguntas sobre o Abandono (do Abandono à Luz e do Abandono do Si) sem,
no entanto, conseguir encontrar uma resposta, nem mesmo vivê-la.

As circunstâncias coletivas vão fazer com que a pergunta não tenha mais necessidade de ser formulada,
porque vocês irão viver de um lado ou do outro: ou o lado da resistência, ou o lado do Abandono.

Mas, o simples fato de ver a resistência pelo que ela é, irá ocasionar uma maior facilidade para o Abandono.
Na maioria das vezes, as resistências da matéria, além do confinamento, resultam apenas dos hábitos.

Deste modo, então, o fim dos hábitos que já começou para muitos de vocês, através da modificação da sua
fisiologia (quer esteja ligada às necessidades alimentares, às necessidades afetivas, às necessidades sexuais

ou, ainda, às necessidades de sono), dá-lhes a prova (se vocês viverem isso) de que não existe qualquer
barreira que a Luz não possa eliminar, mesmo em relação à fisiologia da matéria.

Assim se modificam, por justaposição e sobreposição da consciência ordinária com a consciência Unitária, as
suas próprias condições de vida, agora.

***

O que os afetou, mais ou menos conscientemente, mais ou menos intensamente, a título individual, torna-se
simplesmente coletivo.

Isso irá aparecer no final da intervenção do Anjo URIEL, tendo dado a vocês, de algum modo, as últimas
ferramentas de ajuste à sua própria Presença, mais do que à sua própria resistência (ndr: ver os “Protocolos

Prioritários”) (5).
Eu os convido, então, não para analisar a fundo a sua vida, mas simplesmente para observar (no que acontece
em vocês como na sua vida, ao redor de vocês) qual é a sua reação, qual é o seu estado, qual é o seu estado

emocional, qual é o seu estado mental e qual é o seu estado de Paz.
Vocês sabem pertinentemente: a emoção não pode implicar na Paz, assim como o mental não pode implicar

na estabilidade e na Paz.
Cabe a vocês tirarem as conclusões e verem onde se colocar, em função da Luz, não mais somente na sua

pessoa, enquanto Libertador, mas no conjunto do processo de Liberação da Terra.
Aí estão alguns elementos de reflexão que eu tinha que dar a vocês.

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, então eu os escuto.



***

Pergunta: viver o estado de Graça e não ter mais vontade de “voltar a descer” é normal?

Mas quem quer voltar a descer, a não ser a própria personalidade?
Aquele que está na Graça não pergunta se ele vai descer ou subir de novo: ele É.

O estado de Graça (e vocês têm o exemplo, para isso, de algumas Estrelas que lhes contaram, um pouco,
sobre a vivência delas durante a encarnação) deixa-se ver o que é o Abandono à Luz e a resistência à Luz.

Perguntar sobre voltar a descer da Graça apenas faz manifestar uma resistência da personalidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação sobre esta Terra, eu lhes transmito todas as Bênçãos do Melquizedeque da
Terra.

E eu os convido então a posicionar-se, cada vez mais claramente, nos seus objetivos que, eu os lembro, não
podem ser um objetivo, diferido no tempo, da Luz, mas o objetivo da sua vida.

As circunstâncias da vida vão levá-los, bem depressa, a posicionar-se, definitivamente: é ou a Graça, ou o
resto.

Haverá cada vez menos meias-medidas ou ajustamento ou ambiguidade, entre a Graça e a personalidade.
Eu lhes digo até uma próxima vez, com todo o meu Amor.

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

1 – IRMÃO K (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

3 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

5 – PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

6 – MA ANANDA MOYI (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/ma-ananda-moyi-10-de-novembro-de-2012.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article502e.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-10_novembre_2012-article502e.pdf
10 de novembro de 2012

***

http://autresdimensions.info/article502e.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/ma-ananda-moyi-10-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-10_novembre_2012-article502e.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html


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

www.portaldosanjos.net

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/


~ A Consciência e sua interação com o corpo ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz e no Amor.

O que eu venho exprimir, entre vocês, refere-se à consciência e à interação da consciência com o corpo, em
todo caso, para aqueles de vocês estabelecidos no Si ou alcançando a Infinita Presença.

Naturalmente, o que eu tenho a dizer não se refere àqueles que já estão estabelecidos em meio ao Absoluto.
Durante o período que vocês vivem (e que começou desde pouco tempo), uma série de mecanismos da

consciência e do corpo está operando, em vocês.
Vocês constatam isso, quer seja através das suas experiências, quer seja através das manifestações do seu

corpo, agradáveis como desagradáveis.
O conjunto das manifestações que se apresentam a vocês, durante este período, decorrem diretamente dos

mecanismos de sobreposição e de justaposição da consciência, dando-lhes, de algum modo, a ver e a viver o
que está diretamente conectado à interação desta consciência que é a de vocês, habitual, na sua vida, e à

consciência do seu Corpo de Estado de Ser (ou Consciência Infinita do Amor incondicional).
Diversas manifestações estão emergindo.

Naturalmente, eu não voltarei ao conjunto das possibilidades porque elas são inumeráveis, mas, muito mais, ao
sentido e ao significado do que é levado ao olho da sua consciência, nesta interação, nesta sobreposição, ou

nesta justaposição das duas consciências.

***

Conforme eu assinalei durante uma das minhas intervenções anteriores, eu chamei sua atenção (para aqueles
que vivem as Vibrações da consciência) para o fato de levar a consciência sobre a Cruz da cabeça, assim

como sob os pés, a fim de realizar, de algum modo, uma forma de ajustamento, mais exato, da consciência
efêmera e da Consciência Eterna (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Expansão da Consciência até a

Infinita Presença” (1)).
Propiciando, a vocês, elementos que são capazes e propícios de fazê-los penetrar os espaços da Infinita

Presença ou da Última Presença.
É então prosseguindo nisso que eu vou chamar sua atenção para certo número de elementos do seu corpo e

de locais onde se manifesta a consciência e, portanto, uma sensibilidade peculiar neste corpo.
Eu não voltarei às manifestações Elementares da cabeça porque isso foi perfeitamente descrito por uma das

Estrelas (ndr: intervenção de SNOW de 1º de setembro de 2012) (2).
Eu irei me colocar então, voluntariamente, no nível do corpo, a fim de dar a vocês informações mais amplas

com relação à possibilidade de vivências Vibratórias localizando-se em meio a este corpo que vocês habitam,
porque elas refletem, dessa maneira, a expansão da sua consciência em espaços que lhes são talvez

desconhecidos.

***

UM AMIGO - 10 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-h0hP2-Cccl4/UKfwAtD6EZI/AAAAAAAAHDQ/ptMlWGzcJTA/s1600/abc.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O elemento mais importante, hoje, não é a respiração, mas, sim, o que se refere aos modos e aos tipos de
alimentação que vêm, de algum modo, da sua nova consciência, entrechocar-se com a consciência antiga, com

a hábito (que vocês têm) de consumir alguns tipos de alimentos mais do que outros.
O trabalho da digestão é um trabalho que está ligado ao corpo físico e à personalidade.

Esta digestão acompanha-se de um acúmulo de energia vital no nível do que é denominado Manipura chakra,
ou plexo solar, ou ainda terceiro chakra.

A ação das Portas, naquele nível, corresponde, essencialmente, ao que foi chamado de Porta ATRAÇÃO e de
Porta VISÃO ou, se vocês preferirem, o chakra do fígado e o chakra do baço.

O conjunto desses dois centros regula e equilibra a integralidade do que se desenrola no nível do plexo solar,
no momento da digestão.

O acionamento desse controle traduz-se, muitas vezes, por zonas sensíveis, ou mesmo por zonas modificando
o seu aspecto térmico ou, ainda, tornando-se doloridas, referindo-se a essas duas zonas laterais

subdiafragmáticas que representam, eu os lembro disso, a etapa de Passagem no nível do Coração
Ascensional.

A manifestação dessas Portas, durante a absorção de alguns alimentos ou de qualquer alimento, assim como
de bebidas, deve levá-los a refletir sobre o que entra em vocês.

Evidentemente, o importante sempre foram os mecanismos de pensamento e o que sai de vocês, mais do que
o que ali entra.

Naturalmente, todos vocês estão mais ou menos habituados ao fato de verificar o impacto do tipo de alimento,
a carne ou não, o vegetal ou não, sobre a sua saúde, sobre a sua forma e sobre o seu próprio sistema

digestivo.
Eu os remeto, para a modificação da sua alimentação, ao que pôde dizer a Estrela HILDEGARDA DE BINGEN
durante a sua última intervenção (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (3)), e eu vou insistir, quanto a

mim, sobre o aspecto consciência e sobre o aspecto, então, Vibratório, no nível do corpo. 
O emprego da digestão vai recorrer, portanto, à consciência e à energia vital relativa às Portas ATRAÇÃO e

VISÃO.
Se, durante a ingestão de alguns alimentos ou de alguns líquidos, vocês constatarem a presença

demasiadamente importante, para o seu gosto, dessas Portas ATRAÇÃO e VISÃO, convém compreender,
naquele momento, que, ou a quantidade de alimento, ou o tempo de absorção desses alimentos ou desses

líquidos, não está adequado à sua nova fisiologia.
É-lhes então solicitado, naquele estágio, para avaliar o impacto do que vocês ingerem, isso não depois de

algumas horas, mas, na maioria das vezes, dentro de minutos seguindo-se à ingestão ou à absorção de tal tipo
de alimento ou de tal tipo de bebida.

Dessa maneira, então, sentir (ou perceber) um calor anormal, assim como um mal-estar anormal (ou vivenciado,
por vocês, como anormal), nas Portas ATRAÇÃO e/ou VISÃO (ou o contrário), fornece-lhes, de algum modo,

os elementos permitindo-lhes, aí também, ajustar-se, no nível Vibratório.
Vocês irão constatar facilmente que a absorção de alimentos, em quantidade demasiada, vai implicar no

emprego dessas Portas e desses chakras, que vai atrapalhar, de algum modo, a sobreposição do seu Corpo
de Estado de Ser ou de algum Duplo.

Isso pede a vocês para corrigir, então, a qualidade ou a quantidade de alimentos ou de líquidos podendo
penetrar no interior do que vocês São.

Esse é o primeiro ponto.

***

O segundo ponto refere-se, evidentemente, à respiração e ao estágio aéreo e não mais terrestre.
O fato de respirar, de diferentes modos, vai levá-los a experimentar, aí também e da mesma maneira, a

mobilização da energia, assim como a sua focalização em alguns pontos ou em algumas Portas do corpo.
A respiração (livre) vai aparecer-lhes, segundo quem vocês são, de maneira diferente, sendo efetuada ou pela

boca, ou pelo nariz, ou pelos dois.
Vocês irão constatar também, de maneira cada vez mais evidente, durante este período, que a respiração nasal
(sem mesmo falar da alternância de narina) vai propiciar-lhes viver mecanismos de expansão no nível do corpo,

referindo-se, essencialmente, à zona torácica e ao que está em relação, diretamente, com as Portas
correspondendo aos quatro Pilares do Coração, ou seja, as Portas UNIDADE, AL, as Portas KI-RIS-TI e,

essencialmente, a Porta OD.
Em certa medida, menos importante, podem se manifestar, aí também, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO.

A respiração bucal vai se traduzir, ela, por uma amplificação do estágio terrestre, correspondendo à parte
inferior das costas, assim como aos membros inferiores, e ao que eu tinha descrito em relação à Cruz Fixa e à

consciência dirigida, ao mesmo tempo, sobre a Cruz da cabeça e sob os pés.
Deste modo, então, a respiração bucal vai estimular estágios diferentes que o da respiração de natureza nasal.
Do mesmo modo, em meio a alguns Alinhamentos, vocês irão constatar (se isso já não ocorreu) a passagem
da respiração ao que eu tinha nomeado um estágio celular, dando-lhes a viver um movimento de inspirar e de
expirar, não mais somente limitado à caixa torácica ou ao ventre, mas se propagando, de maneira rítmica, no

nível celular, até as zonas mais periféricas do seu corpo.



Registrando e observando, realmente, o que ocorre durante a respiração, e durante a ingestão de alimentos e
de líquidos, vocês poderão verificar, por vocês mesmos, pela sua própria experiência, o que é útil (ou inútil) na

evolução da sua própria consciência.

***

Durante este período (Passagem da Porta Estreita e da última Porta correspondendo à Porta OD), vocês
poderão notar zonas de tensões (ou mesmo doloridas) existentes sobre esta Porta.

Aí também, isso os engaja, simplesmente, a permanecer cada vez mais Tranquilos e não para se lançar em
processos de protocolos, extensivamente, tais como eu os comuniquei a vocês (ou como outros intervenientes

os comunicaram a vocês).
O seu corpo vai se tornar, de algum modo, a testemunha do seu estado de consciência, enquanto vocês não

forem Absoluto.
Dito isso, existem outras zonas do corpo que podem se manifestar na periferia, que eu vou agora abordar com

vocês.
Eu deixarei, evidentemente, um espaço para perguntas referentes a essas diferentes manifestações, se houver

em vocês, no final da minha apresentação.

***

As zonas das pernas, primeiramente, podem se manifestar: ou no nível dos joelhos, ou sob os pés, ou no nível
dos tornozelos, ou nas áreas laterais [superfície articular] do sacro denominadas fossas

[escavações/depressões de profundidade intermediária nas asas do sacro -http://www.medecine-des-
arts.com/Sacrum-Anatomie-artistique-Lecon.html ].

As diferentes manifestações possíveis (e observáveis) ocorrendo nesse nível têm, evidentemente, elas
também, um sentido em relação à sua consciência.

A manifestação do tipo peso (ou dor) ocorrendo em um dos joelhos (e independentemente, é claro, de
qualquer alteração de ordem médica), vai se traduzir, para vocês, por um significado e um sentido

extremamente específico: uma dor aparecendo em um ou nos dois joelhos vai refletir uma perda de energia
vital, assim como da Luz Vibral, para a parte inferior do corpo, traduzindo a dificuldade, para vocês, de superar

os apegos coletivos referentes ao primeiro e ao segundo chakras.

***

A manifestação dos laços, no nível dos tornozelos, traduz, simplesmente, a vontade da sua consciência de
escapar a este plano.

Dessa maneira, para alguns de vocês, os processos de regulação, interna e íntima, vão empregar o
reaparecimento de formas de laços no nível dos tornozelos.

A percepção da Onda da Vida (para aqueles a quem ela nasceria agora, sem, no entanto, voltar a subir) ocorre
em uma zona extremamente mais extensa do que o próprio pé, traduzindo-se por uma percepção excedendo

amplamente a borda do pé, correspondendo, de fato, à atividade normal e regular do que existe no nível do pé.
Existem, além disso, dois chakras associados à Luz Vibral, no nível dos pés: um correspondendo à primeira

onda da Onda da Vida (tal como apareceu durante o mês de fevereiro deste ano), o outro, aparecendo na parte
posterior dos pés (ou mesmo na zona do calcanhar), corresponde a uma segunda fase da Onda da Vida,

procedendo do Núcleo Cristalino da Terra e impulsionando, em vocês, o Veículo ascensional,
independentemente da noção de Liberação da subida da Onda da Vida.

***

http://www.medecine-des-arts.com/Sacrum-Anatomie-artistique-Lecon.html
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A percepção de manifestações, agora, no nível das duas pernas (sem poder individualizar a localização no
nível dos joelhos, dos pés, ou ainda sob os pés), reflete, simplesmente, a amplificação dos movimentos

terrestres, assim como as oscilações terrestres captadas pelos dois membros inferiores.
Isso não pede, da sua parte, qualquer reparação, nem qualquer atitude específica.

***

A percepção, agora, das zonas laterais do sacro, corresponde a um desdobramento do Fogo, aquele
da Kundalini, mas também do Fogo do Éter (do novo Éter) revelando-se e penetrando, de algum modo, o seu

corpo.
Existem, de fato, duas zonas privilegiadas que são diretamente simétricas ao que foi chamado de ‘quatro

barreiras’, no nível das pregas da virilha e das pregas da axila, mas que estão situadas na parte posterior do
corpo (ver a coluna “protocolos a praticar / O desenvolvimento do Coração Ascensional” (1)).

A zona lateral do sacro (correspondendo às fossas [nas asas do sacro]) é, muito exatamente, o que permite o
ancoramento do Corpo de Estado de Ser, do novo Éter e do novo Corpo Etéreo, em meio à antiga estrutura.

Do mesmo modo, existem as mesmas zonas na parte posterior dos ombros, relativas ao ancoramento das
novas estruturas etéreas (não alteradas), em meio a este corpo.

É por intermédio dessas zonas (podendo por vezes se manifestar como Vibrações, formigamentos, sensação
de picadas repetidas e, às vezes, dor) que se realiza o desenvolvimento do Coração Ascensional.

***

Uma série de modificações, referente aos sentidos, pode também aparecer.
Eu não voltarei ao sentido visual que, evidentemente, foi-lhes descrito através da visão etérea e da nova Visão,

durante os anos anteriores.
Foquemos, se vocês bem o quiserem, nos sentidos.

Todos vocês (e eu o espero) notaram que o olfato tende a se modificar de maneira considerável, dando-lhes a
viver, no nível da consciência, mecanismos de odores perfeitamente físicos, que são vivenciados com

fenômenos (agradáveis ou desagradáveis) muito mais importantes do que antes.
Esta percepção (e esta olfação) está diretamente conectada, aí também, à Vibração do seu novo Corpo,

sobrepondo-se ao antigo corpo.
O paladar, ele também, encontra-se profundamente modificado e ele se junta, deste modo, à noção da

qualidade dos alimentos, do tipo de alimento, assim como do sabor dos alimentos.
É frequente (e comum) que a sua necessidade habitual (e favorita) de sabores esteja, estritamente, ao oposto
do que existia antes, desde algumas semanas e, sobretudo, nesses tempos que se instalam, nesse momento.

***

No que se refere ao sentido do tato, vocês notam também que vocês chegam (e isso corresponde, também,
aos mecanismos de Deslocalização da consciência, assim como do desaparecimento da consciência

ordinária) a perder a percepção de alguns setores periféricos do seu corpo.
Que isso se refira aos membros superiores ou aos membros inferiores, a alteração do sentido tátil traduz, aí

também, a justaposição e a sobreposição do antigo e do novo.
Isso não pede, aí, tampouco, questionamento sobre o sentido, mas, sim, para compreender o significado, a fim

de não buscar em outros lugares senão na vivência desta sobreposição e justaposição, uma explicação.

***
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Algumas zonas do seu corpo vão se tornar, não mais Vibrantes, mas trêmulas.
Alguns de vocês já vivenciaram isso no nível do peito ou, então, no que é nomeado os novos Corpos e, em

particular, nos novos Corpos denominados 10º, 11º e 12º Corpos (ndr: para a localização desses Corpos, ver a
coluna “protocolos a praticar / Yoga Celeste: Reunificação dos 5 novos Corpos” (1)).

A Vibração ocorrendo no nível de um desses Corpos corresponde, para vocês, à atualização dos potenciais
ligados a esse novo Corpo, ao quais eu os remeto.

A ativação, assim, Vibratória, e desencadeando um estremecimento no nível do 12º Corpo, por exemplo,
traduz-se pelo fato de alcançar a Androginia Primordial que se situa, muito precisamente, no instante da Infinita

Presença, o momento em que a Dualidade masculina e feminina é inteiramente resolvida, em vocês.
Traduzindo-se, além disso, pela modificação da expressão das suas próprias polaridades (masculina e
feminina) que podem, aí também, inverter-se e se tornar totalmente incomuns, em relação ao que vocês

conheceram.
Isso, aí também, é uma transformação diretamente induzida pelo desenvolvimento do Coração Ascensional.
Eu não irei me estender, nem irei desenvolver mais adiante o que se refere aos novos Corpos, já que lhes

mencionado, aí também, eles também, na ativação dos potenciais ligados aos ditos novos Corpos.
Os estremecimentos podem também se estender (de maneira súbita e imprevista) na escala total do corpo,

traduzindo um mecanismo de integração extremamente potente e, aí também, estando perto da Infinita
Presença.

***

Os mecanismos Vibratórios e o estremecimento referente ao conjunto do corpo nada deve implicar mais senão
em fazê-los observar o que se desenrola.

Na realidade, é durante esses mecanismos da Última Presença (onde o estremecimento ou a Vibração parece
aparecer no nível do corpo inteiro) que pode ocorrer, não somente as Comunhões e as Fusões e as

Dissoluções, mas, muito mais, a Deslocalização total da consciência, permitindo-lhes descobrir o que vocês
São, de toda Eternidade, nomeado a-consciência ou Absoluto.

Naturalmente, esses sinais e sintomas que não precisam ser sistemáticos.
De fato, o Absoluto pode ser vivido independentemente (e vocês sabem disso) de qualquer Vibração e de

qualquer consciência.
Entretanto, durante o período atual de Liberação e de Ascensão da Terra, são muito precisamente os sintomas

que devem chamar sua atenção sobre o que acontece em vocês.

***

Independentemente dos ajustamentos (alimentares, respiratórios ou vibratórios) do seu corpo, lembrem-se de
que, durante essas manifestações, o que sempre irá permanecer como mais importante jamais será o sentido,
a explicação, desta percepção, mas sim, diretamente, beneficiar-se disso para instalar-se no observador, até

que a Vibração se extinga sozinha.
Naquele momento, haverá a possibilidade de Ser Absoluto, na totalidade, qualquer que seja a manifestação (ou

não) da Onda da Vida.
Até agora, a Onda da Vida (e a sua subida até o estágio cardíaco) era, de algum modo, uma testemunha do

acesso ao Absoluto.
Esse não é mais realmente o caso, hoje, devido ao aparecimento do segundo chakra da planta dos pés,
traduzindo-se por uma capacidade para ser totalmente independente da Onda da Vida a fim de realizar o

Absoluto.
Esta nova etapa (aberta desde muito pouco tempo) permite-lhes, se vocês forem capazes de deixar trabalhar o

que trabalha em vocês, no momento em que isso ocorrer, de penetrar o que vocês São, na Verdade.

***

Deste modo, então, guiando-se pelas suas próprias percepções e pelos seus próprios sentires, sem buscar,
além do mais, o significado (já que a maioria de vocês vai se resumir, por vocês, em observar o que se

desenrola, sem querer ali interagir), respeitando o que foi dito, como se manter Tranquilo ou estar Tranquilo,
vocês irão constatar, por vocês mesmos, a evolução extremamente rápida da consciência, da Vibração em

direção a algo que lhes é desconhecido.
Aí se situa, mais uma vez, a verdadeira Liberdade e a verdadeira Liberação.

O conjunto dos processos Vibrais (que isso se refira às Estrelas, às Portas ou ao chakras do corpo) não foi, na
realidade, destinado senão a levá-los mais próximos do que vocês São (ndr: todos os detalhes foram

desenvolvidos, gradualmente e à medida das evoluções, na coluna “protocolos a praticar” (1)).



***

Dessa maneira, então, a Passagem da Porta Estreita da Terra (possível desde a realização do Canal
Ascensional Mariano coletivo da Terra, e habitual, da Terra) torna possível esse mecanismo de Dissolução total

da consciência, assim como da Deslocalização total da consciência.
Estando atentos (não em hipervigilância, mas, sim, deixando instalar o que se instala, às vezes, de maneira

imprevista, ou seja, independente da sua alimentação ou da sua respiração) deve levá-los a viver uma
expansão da consciência e um desaparecimento da consciência, total.

Assim, os mecanismos de adormecimento vão se confundir com o que eu havia chamado de
consciência Turiya.

A consciência Turiya ocorrendo com o adormecimento reflete-se, não pela aniquilação de Turiya, nem mesmo
pela aniquilação do adormecimento, mas, sim, pelo aparecimento de algo totalmente novo, totalmente inédito

(em todo caso, para aqueles de vocês que ainda não realizaram ou vivenciaram isso).
O corpo, durante este período, é então, ao mesmo tempo, o Templo, ao mesmo tempo, o saco e, ao mesmo

tempo, o instrumento de música da sua consciência.
Lembrem-se, entretanto, de que não é quando a música cessa, totalmente, que vocês descobrem o que vocês

São.
Mas lembrem-se também de que vocês não têm qualquer meio de definir o Absoluto, como um objetivo ou

como uma finalidade, porque ele É o que ele É (o que vocês São, de toda Eternidade) e ele apenas aguarda a
sua Realização deste estado para vivê-lo, aí também, na totalidade.

Dessa maneira, então, levar a consciência no que se vive, em meio a este corpo, vivê-lo, sem analisá-lo, sem
compreendê-lo, de algum modo, permite, aí também, reduzir o impacto da consciência (que ela seja aquela do

efêmero ou da Eternidade), na sua resistência (lógica e normal) à Luz. 

***

 A personalidade foi construída segundo as franjas de interferência, as zonas de opacidade, correspondendo à
história, à lenda pessoal, assim como à história da sua vida.

 A não-consciência (ou a-consciência) vai, ela, traduzir-se pela colocação em repouso da consciência e das
suas manifestações em meio a este corpo.

Haverá, então, instantes, momentos (independentes da sua vontade, independentes, até mesmo, da sua
consciência, qualquer que seja), em que vai se manifestar um estado que eu qualificaria de vacuidade total,

firmando, para vocês, a possibilidade (se tal for a sua escolha, se tal for o seu Abandono) de fazer irromper em
meio à sua Eternidade, na totalidade.

O corpo é então, sim, não um marcador de qualquer evolução, mas, sim, um marcador da consciência.
O que era possível (e viável) em certos momentos, nos tempos passados, tornar-se-á, para vocês, de grande

interesse, permitindo-lhes realizar o que É a consciência.
Não somente em meio à personalidade que vocês conhecem, não somente em meio ao Corpo de Estado de
Ser (para aqueles que ali penetraram), mas, muito mais, a consciência nomeada Sat Chit Ananda, aquela que

repousa na Paz do observador.
 A localização em meio ao observador é a localização, durante este período, para aqueles que não tiveram a
possibilidade de viver a Ascensão da Onda da Vida, que vai permitir estabelecê-los na Luz Branca da Infinita

Presença e na Luz, Absoluta, sem cor, daquele que É Absoluto.
Por meio do Canal Mariano e por meio dos Encontros que vocês realizam, eu o lembro a vocês, durante este

mês, com o Arcanjo URIEL (Arcanjo do Renascimento, da Passagem e da Presença) porque ele é aquele que,
pela sua Radiância, vai permitir-lhes ajustar-se, a ele, enquanto Duplo.

***

Além de todo apelo (a algum Arcanjo, a alguma Estrela ou a algum Ancião), vocês talvez, também, puderam
constatar que a distância (ou a separação, ou o Véu) existente entre a consciência ordinária e a consciência

Eterna, são cada vez mais tênues, ou mesmo (para muitos de vocês) desaparecem.
Isso é causado pelas suas possibilidades de contato com as outras Dimensões, qualquer que seja esta forma

de expressão: que isso seja a revelação das suas Linhagens, que isso seja o contato com um Duplo, com
MARIA, com CRISTO, com um Ancião, com uma Estrela, ou com um Arcanjo.

A gama de possibilidades fusionais, a gama de possibilidades de Comunhões amplia-se, então, de maneira
considerável.

Isso pode ocorrer de maneira cada vez mais evidente, também, de Irmão a Irmão, de Irmã a Irmã, de Irmão a
Irmã e de Irmã a Irmão, independentemente de qualquer relação carnal, independentemente de qualquer

ligação familiar, e independentemente de qualquer critério de afinidade ou de amizade.
Esses processos, realizando-se de improviso, podem, por vezes, surpreendê-los e provocar uma série de

implicações em meio à personalidade.



Nada vejam ali de tudo isso.
Na realidade, os mecanismos de Dissolução de consciência a consciência, de vivência do Absoluto, durante
um Encontro, não deve implicá-los em qualquer outra relação senão naquela da Luz, vivenciada em qualquer

distância de qualquer personalidade, de um como do outro.
A capacidade e a facilidade para viver essas expansões de consciência, desde que vocês encontrem um

Irmão (ou uma Irmã) no mesmo estado Vibratório de consciência que vocês (ou que Seja Absoluto), é a prova
da Unidade da consciência e a prova do que vocês São, na Verdade.

Não vejam ali, ainda uma vez, qualquer implicação no futuro da vida da personalidade, na sua vida encarnada,
mas, muito mais, um elemento que eu qualificaria de espiritual, referente ao que é para viver nos mecanismos

da Infinita Presença, como do Absoluto.
Vejam ali, portanto, uma oportunidade do Instante Presente, e não uma projeção em algum futuro (ou devir),

qualquer que seja.
Os mecanismos do Duplo são então levados a se amplificar de maneira considerável.

Eles poderão se repetir de improviso, independentemente de qualquer intenção de meditar junto ou de se
Alinhar junto.

Isso poderá ocorrer entre um bebê e um idoso: não há qualquer limite e qualquer contingência de idade, de
sexo, ou do que quer que seja relacionado à personalidade.

Mas esse processo é levado a se reforçar de maneira extremamente importante, e esse processo irá participar,
à sua maneira, da sua compreensão, da sua observação, mas, também, do seu estabelecimento em meio ao

Absoluto que vocês São.

***

Deste modo, não será raro, durante este período, encontrar-se, sem qualquer vontade própria, no interior de
outro corpo, de outra consciência, ou de outro mental, de outro ser encarnado sobre a Terra, mesmo se ele for
desconhecido de vocês e que vocês tiverem apenas cruzado o olhar ou, simplesmente, trocado um aperto de

mão.
Esse processo de Deslocalização final da consciência será empregado de maneira cada vez mais evidente.

O fato de não mais estar apegado a este corpo, como à sua personalidade, irá decorrer diretamente das
experiências realizadas, naquele nível, indo muito mais longe do que a Comunhão, a Fusão e a Dissolução (que

vocês talvez experimentaram desde mais de um ano).
O que se desenrola é então, de qualquer forma, um novo campo de experiência da consciência.

Esse campo de experiência da consciência, vivenciado aqui mesmo, aí onde vocês estão, na sua Dimensão, é
apenas, em última análise, a tradução da reaproximação das nossas Dimensões e da Dimensão de vocês,
pondo fim a todos os Véus de isolamento e acabando, de algum modo, em fazê-los descobrir a Maturidade

espiritual e, se vocês o desejarem, a Liberdade e a Autonomia (ndr: temas desenvolvidos esses últimos meses
pelo IRMÃO K (3)).

***

Tudo isso se desenrola, ainda uma vez, independentemente do fato de levar a sua consciência em tal Porta, de
realizar tal Yoga, de realizar tal postura, tal Alinhamento ou tal meditação.

Tenham em mente que é, justamente, o lado improvisado (e não o determinado) que será a autenticidade do
que vocês vivem.

Dessa maneira, então, faz todo sentido o que eu lhes dei, desde dois ou três meses, com relação ao fato de
permanecer Tranquilo e de nada fazer.

Quanto mais vocês permanecerem no observador, ou seja, naquele que nada faz, mais se está receptivo e
mais se torna então, aí também, de algum modo, Transparente.

A Transparência consistindo em deixar Ser e a não querer fazer, para Ser.
Assim, então, de maneira imprevista, vocês irão começar a viver mecanismos corporais, assim como

mecanismos de consciência, que jamais foram (para a maioria de vocês) alcançados, vivenciados, pensados
ou experimentados.

O conjunto dessas experiências refletindo, portanto, a reaproximação das Dimensões, assim como a sua
Fusão, é o que pode, nesta fase, facilitar-lhes o Abandono da personalidade a ela mesma, assim como facilitar

o Desenvolvimento do Coração Ascensional.
A colocação em ressonância do seu Ser Interior, a colocação em ressonância do seu Ser Interior com um outro

Ser Interior, irá permitir-lhes perceber, realmente, o que é a Unidade da consciência, não como um objetivo,
não como uma meta, não como um credo ou uma crença, mas, sim, como a realidade do que vocês têm a

viver.

***



Dessa maneira, então, nos momentos em que se manifestarem os elementos que eu lhes dei (principalmente
naqueles momentos), nada façam, nada projetem, nada decidam, mas imirjam no que é vivenciado, sem ali

interferir, de maneira alguma.
Lembrem-se de que, durante esta fase, a qualidade da sua respiração (assim como a qualidade da sua

alimentação) é preponderante.
Alguns de vocês irão constatar que as necessidades fisiológicas habituais se modificam, de maneira

extremamente importante e extremamente rápida.
Lembrem-se de que o conjunto dessas modificações se refere, unicamente, aos momentos que vocês vivem

nesse período, para permitir-lhes, de uma maneira ou de outra, aproximar-se do que vocês São.

***

Da mesma forma (e isso foi abordado pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) em certos casos,
ameaçando a sua integridade física, ocorrendo pela irrupção de uma doença, violenta e brutal, atingindo,

essencialmente, o que é chamado de primeiro chakra, ou seja, o sangue e a circulação.
Eu os lembro de que o sangue é o que propicia a animação da alma.

A alma vivendo (para aqueles de vocês alcançando o Si) a Dissolução, pelo Fogo do Éter, e pela sua própria
Presença, para fazer realizar o Espírito, é então perfeitamente lógico e perfeitamente normal que as

manifestações de tipo vascular, cardiovascular, circulatória, em qualquer local deste corpo e
independentemente do tipo de manifestação, estejam aí para permitir-lhes estabelecer-se na Paz, de maneira
cada vez mais profunda, e para encontrar quem vocês São, além de toda aparência, de toda pessoa, de toda

interação e de toda projeção.
Vocês devem, portanto, reconsiderar (se tal for o caso para vocês) os distúrbios podendo ocorrer neste

coração, não como uma culpa, não como uma punição, mas, muito mais, como um elemento contribuindo
(mesmo se isso não lhes parecer em um primeiro momento) para a sua própria Liberação.

***

Os fatores de resistência, inscritos em meio à personalidade (como vocês sabem disso), estão no nível,
essencialmente, dos dois primeiros chakras.

Passar esses dois primeiros chakras (se isso não foi realizado pela própria Onda da Vida), deve acontecer, de
uma maneira ou de outra, pela ação da Luz Supramental ou Vibral, vinda não por baixo, mas, desta vez, pela

parte de cima.
Isso se reflete então, algumas vezes, pelo aparecimento de incômodos, por vezes importantes, no nível deste

corpo.
Além da irrupção do que vocês nomeiam doença, além da irrupção do medo consequente à doença, vocês

podem constatar (para aqueles que vivenciaram isso) o estabelecimento de uma Paz nova onde, sobretudo, o
mental não pode mais interagir ou desencadear interações que não sejam desejáveis pelo seu corpo de

Eternidade.
Desta forma, põe-se em prática o fim da alma, assim como o fim do mental, permitindo-lhes encontrar o

Espírito, a Infinita Presença ou o Absoluto que vocês São.

***

Eis as palavras que eu desenvolvi.
Se houver, agora, em vocês, Irmãos e Irmãs na humanidade, aqui presentes, questionamentos relativos ao que

eu acabei de exprimir, de maneira rápida, então, eu os escuto.

***

Pergunta: o Som ‘Si’ no ouvido e o Canto do Canal Mariano são a mesma coisa?

Bem amada, querida Irmã, existe no nível do que é nomeado o Antakarana (ou Cordão Celeste) que reúne, eu
a lembro, o corpo, a alma e o Espírito, o Som da alma denominado Nada, correspondendo aos Siddhis (ou

poderes da alma).
O Antakarana está forrado de Partículas Adamantinas de Luz, de Radiações do Ultravioleta e da Irradiação d’A

FONTE.
Isso permitiu substituir, de algum modo, este Antakarana por uma estrutura Vibral muito mais apropriada ao

que se desenrola, neste momento, sobre a Terra, que tomou o nome de Canal Mariano.
O Canal Mariano nada mais é do que o Antakarana, do lado esquerdo, atapetado de Luz, atapetado de



Partículas que lhes são desconhecidas (ou exóticas) em meio ao mundo onde vocês estão.
A modificação do Som, a amplificação do Som, a permanência do Som, está diretamente conectada,

doravante, à Presença do Canal Mariano, assim como à nossa Presença, ao lado de vocês.
Eu os lembro de que existem alguns Yoga (em particular, o Kriya Yoga) que permitem trabalhar nesse Som.
Se tal for o seu interesse, se tal foi o seu desejo, eu os remeto, portanto, a este ensinamento específico do

Yoga, denominado Kriya Yoga.
O Yoga do Som permite dar-se conta, pela atenção focalizada no Som, de que quando o Som se modifica, a

consciência modifica-se, de que quando uma Presença se aproxima de vocês, o Som modifica-se.
Quando a sua consciência se modifica (independentemente de qualquer Presença) e os faz estabelecer no

que vocês São, na Verdade, o Som é, também, modificado.
Vocês irão constatar as amplitudes do Som muito mais importantes do que antes, traduzindo, aí também, a

justaposição e a sobreposição das nossas Dimensões e da Dimensão de vocês.
O Canal Mariano participa, assim como eu disse, do Desenvolvimento do Coração Ascensional, porque existe
uma ligação e uma conexão entre o Canal Mariano e o Elemento Ar, representado pelo Triângulo Elementar do
Ar, no nível da cabeça, mas, também, pelo ponto UNIDADE, Porta do peito, situado acima do seio esquerdo.
A ressonância do Canal Mariano com o Triângulo do Ar, assim como com a Porta UNIDADE, conecta-os ao

que nós nomeamos o Canal Mariano coletivo da Terra.
Isso lhes permite beneficiar-se, real e completamente, de um afluxo de Partículas Adamantinas, de Radiações

do Ultravioleta e de Irradiações d’A FONTE, muito mais intensamente do que antes.
É naquele nível que se nutre o Coração Ascensional, por intermédio do Ar, bem como, como vocês verão logo

mais, por intermédio do Fogo.
A conjunção do Fogo do Amor Vibral, vindo da Luz Vibral, penetrando, doravante, pelo Coração, põe fim à

Atração da alma para a matéria e vem, literalmente, consumir a alma para permitir-lhe desaparecer, enquanto no
meio entre o corpo e o Espírito, entre o corpo e a Consciência da Infinita Presença.

Deste modo, então, a modificação dos Sons, ligada ao Elemento Ar, ao Cavaleiro do Ar, assim como ao Ar, em
vocês, é um dos marcadores, aí também, da sua transformação, se vocês viverem isso nesse momento.

***

Pergunta: sentir, especificamente, o ponto ATRAÇÃO pode ser o sinal de que a pessoa deve ir mais para a
Infinita Presença?

Conforme eu lhes falei, uma das duas Portas ATRAÇÃO ou VISÃO, ou as duas ao mesmo tempo, sentidas de
maneira intensa, corresponde ao trabalho do Fogo do Éter novo, em meio ao Fogo do Éter rarefeito,

terminando, justamente, com o eixo ATRAÇÃO-VISÃO.
Isso passa, evidentemente, aí também, por aspectos alimentares.

A percepção, que isso seja por calor, por dor ou incômodo, no nível da Porta ATRAÇÃO (correspondente ao
chakra do baço), corresponde à transformação ligada ao novo Corpo Etéreo do Fogo da 5ª Dimensão.

Se isso estiver perceptível e sensível, então, se o incômodo for real, é-lhes conveniente verificar o efeito da
alimentação, pelo jejum, durante 24 ou 48 horas.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que esta sensação, esta dor, este incômodo, desaparece
completamente.

Até agora, a fisiologia humana terrestre era de tomar a sua energia além das energias vitais, pela extração do
que era fornecido, como calorias, pelos alimentos.

Isso não é mais verdadeiro, hoje, para aqueles de vocês tendo modificado a sua fisiologia pela ação da Luz:
vocês se nutrem, literalmente, de Luz, e não mais de alimentos.

Vocês passam de uma consciência, nomeada da personalidade, cujo ponto de vista é a própria pessoa,
levando tudo para ela e, em comparação, mesmo em relação a outras consciências: a personalidade é um

mecanismo de absorção.
O que vocês vivem é um mecanismo, doravante, de Irradiação.
A Luz não pode ser absorvida: ela apenas pode ser Irradiada.

Para isso, é preciso tornar-se Transparente.
A Transparência, além dos aspectos morais e da consciência é, muito mais, uma capacidade para permanecer

Tranquilo, para deixar a Luz trabalhar, mesmo no nível da sua própria fisiologia.
Façam a experiência: cessem toda alimentação e todo aporte oral do que quer que seja durante 24 horas.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos na Porta ATRAÇÃO e na sua qualidade de consciência.
Eu os lembro também de que a Irradiação da consciência, em meio ao novo Éter, não tem que emitir palavras,

pensamentos, referentes a algum acontecimento deste mundo.
A partir do momento em que vocês julgarem, a partir do momento em que vocês falarem de alguém que não

esteja aí, a partir do momento em que vocês emitirem uma opinião (para o bem ou para o mal), o resultado será
estritamente o mesmo, sobre a pessoa, sobre um Irmão ou sobre uma Irmã: vocês irão constatar que, ou a

Porta VISÃO, ou a Porta ATRAÇÃO torna-se dolorida, convidando-os, aí também, não a um jejum de
alimentos, mas a um jejum da expressão sobre outros.



***

Pergunta: o que convém fazer quando os tornozelos ficam enfraquecidos?

As modificações do que vocês nomeiam a capacidade para sentir si mesmo, cujo termo especializado é
propriocepção (percepção de si mesmo), está profundamente modificada pela Luz Vibral e pelo novo Éter.

Isso passa efetivamente, algumas vezes, por zonas de fragilidade neuromuscular.
Convém, aí também, não se opor, não resistir e permanecer tranquilo.

Se vocês tiverem, real e concretamente, a possibilidade, no imediatismo da sua ação, de “permanecer
Tranquilo” (bem como no sentido da vontade de meditar, da vontade de se Alinhar, da vontade de praticar o

que quer que seja), simplesmente, de estar aí, sem pensamento, sem palavra, sem opinião sobre alguém, sem
ingerir o que quer que seja, vocês seriam Liberados instantaneamente.

A manifestação dessas fraquezas, como a manifestação de uma das Portas (conforme eu acabo de exprimir na
totalidade da minha apresentação), apenas representam zonas de interações desta justaposição de

consciências.
Deixá-las agir, deixá-las manifestar-se, permite à Inteligência da Luz ajustar o que é para ajustar, não pela ação

da personalidade, mas sim, diretamente, pela ação da própria Luz.
Se nós insistimos tanto sobre a Inteligência da Luz, significa que isso é fundamental.

A personalidade de um ser humano encarnado (Liberado, Realizado, ou não) reflete- se, sempre, por forças de
resistências ligadas ao que vocês nomeiam o fazer e a ação.

Estar na Luz não tem o que fazer de qualquer ação, de qualquer saber, ou de qualquer movimento.
O Abandono à Luz, assim como o Abandono do Si, ocorrem, nesse momento, tanto pelas manifestações ditas

dolorosas ou de doenças, como pela expressão dessas modificações que nós falamos, referentes tanto à
fisiologia, como ao corpo, como à própria consciência.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, na humanidade e encarnados, então, do meu Coração ao seu Coração, vivamos,
um instante, tudo isso: um momento em que a Inteligência da Luz age, no momento em que, nós, nós não

agimos mais.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, no Amor e na Unidade, eu lhes digo: até logo.

************
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1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

3 – Intervenções do IRMÃO K
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1690

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

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

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Libertadores da Terra, eu me
apresento a vocês e lhes peço para honrar minha Presença da sua Presença.
O espaço de minha intervenção vai resultar, diretamente, quanto às palavras que vou empregar, das
interrogações decorrentes dos elementos que lhes foram comunicados, durante as presenças precedentes à
minha, dos intervenientes deste dia.
Assim, então, eu emitirei o que tenho a lhes emitir, pelas palavras e por minha Radiância, na sequência de suas
interrogações. Assim, portanto, eu os escuto.

Pergunta: existem Portas, sobre a Terra, que permitem passar a outras Dimensões?
Bem amado, essas Portas estiveram, efetivamente, presentes e ativas, durante certo número de milênios. Elas
correspondem, na maioria, a estruturas que lhes são conhecidas, essas estruturas fazem parte do que
é denominado pirâmides ou ainda monumentos megalíticos de forma circular.
Essas Portas estiveram ativas, em dados momentos, precisos, da história da humanidade, durante seu
confinamento. As principais Portas restantes e ativas, ainda, sobre este mundo, foram guardadas, se o posso
dizer, pelos povos Intraterrestres. Essa abertura Dimensional corresponde ao que vocês nomeiam Portais ou
Portas Interdimensionais.
Existem, nesse nível, campos de coerência ou campos específicos. A maior parte dessas Portas estão ativas
ou inativas, em função de sua capacidade de receber a Luz e de acordo, sobretudo, ao que eu nomearia um
ângulo de inclinação, presente ou não, permitindo a penetração da Luz, retransmitida seja pela Constelação de
Órion, seja pela Constelação das Plêiades, seja pela Constelação de Andrômeda.
Assim, essas Portas, alimentadas por um feixe de Luz Vibral chegando em linha direta (o que quer dizer sem
ângulo de interferência ou ângulo de falsificação), puderam permanecer ativas. Essas Portas, no entanto,
têm a capacidade para se reabrirem em momentos precisos da história de rotação da Terra ao redor
de seu Sol.
Algumas dessas Portas estão, portanto, ativas e permanecem ativas, em momentos privilegiados relacionados
à orientação da Luz, do planeta, em relação à sua Fonte de origem. Assim, vocês sabem pertinentemente
(porque isso foi demonstrado) que existem, sobre a Terra, as pirâmides que se tornam ativas, em momentos
precisos, quando a Luz penetra exatamente em meio a uma forma. Eu os lembro de que a forma representa,
em certo sentido (em particular, no nível arquitetônico), uma densificação, ao extremo, da Luz.
A representação inscrita em meio a uma forma, presente em um monumento dedicado a esse serviço e a essa
função, em diversos locais deste planeta, estão ainda ativas em momentos precisos.
Outras Portas foram definitivamente fechadas, uma vez que o ângulo de inclinação em relação à
penetração da Luz, não permite uma penetração suficiente da Luz.
O Sol, assim como os planetas, eles próprios, são todos, sem nenhuma exceção, Portas
Interestelares de comunicação entre os Mundos e entre as Dimensões. Eu especifico, no entanto, que,
hoje, a única Porta é seu Coração e que nenhuma Porta arquitetural tem utilidade, exceto a orientação
da Luz que permitiu, pela localização do Círculo de Fogo dos Anciãos, guiar a Luz até o núcleo cristalino da
Terra, tendo permitido a Liberação da Terra.

Pergunta: qual é a relação entre a forma hexagonal e a Luz?
A verdadeira Luz não representa o que vocês poderiam chamar, por exemplo, o prana. O prana, ou glóbulos de
vitalidade, são apenas o Éter rarefeito, que decorre diretamente da fraturação da Luz, de sua forma original, que
é hexagonal.
Tentem, simplesmente, representar, em sua cabeça, o que pode resultar um conjunto de esferas: isso não é
viável. Um conjunto de hexágonos representa, no nível da Luz, a forma mais lógica e a mais elementar,
que permite Realizar o que nós nomeamos, desde muito tempo, a Inteligência da Luz, o que quer
dizer a capacidade da Luz, nos Mundos Unificados, para se organizar, se reproduzir, se fazer, de
algum modo, conforme o pensamento e a própria ideia que se pode fazer, por exemplo, de um
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Veículo de Luz.
Criar uma Embarcação de Luz, em meio aos Mundos Unificados, necessita, simplesmente, colocar
em operação um pensamento. Um pensamento coerente vai levar a Luz a se organizar segundo esse
pensamento.
Todos os processos, em meio aos Mundos Unificados, qualquer que seja a Dimensão, representa uma
organização, mais ou menos complexa, de glóbulos de Luz (original ou Vibral) cuja forma é hexagonal. Eu os
lembro que o hexágono está presente em numerosas estruturas. Eu não falo, simplesmente, do Círculo
de Fogo dos Anciãos, mas a partir da ilustração do que é chamado os esqueletos proteicos e os esqueletos
correspondentes à própria arquitetura da vida falsificada em meio a este Mundo.
Assim, vocês reencontram essa estrutura hexagonal no conjunto dos citoesqueletos
correspondentes às proteínas. Essa base alterada (contudo presente em seu mundo) não está mais
presente sob a forma de organização da Luz, mas sob a forma de organização do agente acelerador da Luz,
denominado carbono.
Assim, a maior parte dos citoesqueletos de vossa arquitetura molecular corresponde a uma organização
hexagonal das próprias moléculas e dos próprios átomos constituintes das moléculas.
A representação, em meio a este mundo, aí onde vocês estão ainda presentes, inscreve-se na perfeição
através do que vocês nomeiam um círculo ou uma esfera. De nosso ponto de vista, nos Mundos
Unificados, a esfera, ou a forma redonda, ou o círculo, representam o que eu chamaria os
confinamentos. Somente um confinamento que contem o princípio das formas geométricasSomente um confinamento que contem o princípio das formas geométricas
perfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pelaperfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pela
esfera.esfera.
A forma mais perfeita não tem, portanto, nada a ver, no nível do agenciamento da Luz, ao que vocês nomeiam,
de seu ponto de vista, o agenciamento, por exemplo, do prana.

Quanto ao fóton ele mesmo: partícula ou corpúsculo?
Vocês sabem que seus físicos ainda não resolveram essa equação, mas eles admitem, de maneira cada vez
mais evidente (em seus cálculos, em suas suposições e em sua imaginação), o que é efetivamente real: que
não existe partícula, no sentido em que vocês a entendem, além da velocidade da Luz, exceto uma
partícula que é exótica, em seu mundo, que poderia ser chamada, embora eu não conheça o nome, o
gráviton (quer dizer o que determina as forças gravitacionais).
A força gravitacional está ligada a uma partícula ou a uma constituição de átomos, como vocês a observam
sobre seu mundo, nomeando isto próton, e elétron girando ao redor do próton. Isto não existe,
absolutamente, em meio aos Mundos de Luz.
Eu os lembro, por analogia, que um dos povos mais avançados, no nível da multidimensionalidade (que vocês
chamam, hoje, os Maias, embora o nome deles seja bem anterior a esse nome), ignorou (enquanto sua cultura
astronômica era largamente superior à vossa) o princípio da roda. Isso corresponde não a uma
ignorância, mas sim a um conhecimento real do que acorrenta o humano em meio ao confinamento.
Da mesma maneira, em numerosas reprises, aquele que se exprimiu entre vocês, em meio ao que ele mesmo
chamou a “Humanidade que Começa”, através de seus escritos, lhes falou da Unidade da consciência e da
Unificação da consciência, através da Presença de vinte e quatro Unidades de Consciência, e não de um
círculo de Consciências (ver a brochura “A Humanidade que Começa” comunicada por RAMATAN, na seção
Livros A...).
O círculo (assim como a forma do círculo nele mesmo) representa um fator de confinamento. A curvatura de
seu espaço-tempo, foi induzida, eu os lembro, por umaEmbarcação metálica que modificou a curvatura do
espaço-tempo, assim como o confinamento gravitacional, enrolando-se sobre si mesmo, e que era de forma
redonda.
As Forças de Liberação, ligadas ao fim do confinamento, em meio a um sistema fechado, são representadas,
no nível das escalas mais elevadas da Luz, pela forma de um cubo. O hexágono é, portanto, a formaO hexágono é, portanto, a forma
original da Luz.original da Luz.
As representações hexagonais não faltam sobre esta Terra, mesmo se a maioria lhes é inacessível, no nível da
superfície da Terra, uma vez que inscritas em estruturas muito mais profundas, remontando a um ciclo
anterior à falsificação, presente no ciclo precedente, antes do que foi chamado o concílio de Alta, que
inicializou a impulsão Atlante em 50.731 antes de Jesus Cristo. Mas, eu os lembro que hoje, todos esses
fatos não lhes trazem nenhuma Liberdade. Unicamente o Ser é capaz de realizar isso.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a civilização de Triângulos?
A civilização dos Triângulos (que é um assunto que eu já abordei há três anos), corresponde muito exatamente
às estruturas que se situam, de maneira evidente, logo abaixo do que vocês nomeiam os Quatro Cavaleiros
ou Hayot Ha Kodesh.
O agenciamento dos Mundos é realizado antes que as manifestações multidimensionais, de Dimensão
antropomorfisada apareçam, justamente, pelo que é chamado os Triângulos. Existe uma consciência em meio
a cada forma. Existe uma consciência em meio a cada átomo. Existe uma consciência em meio a cada sistema
solar. Existe uma consciência em todas as Dimensões, exceto, como vocês o sabem, agora, em meio ao
Absoluto que sustenta o conjunto das Dimensões.
A civilização dos Triângulos é classicamente atribuída ao que vocês nomeiam a vigésima quarta
Dimensão, que se situa, portanto, além de qualquer antropomorfismo da consciência.
A ausência do antropomorfismo parece, aí também, estar em ressonância direta com o que é
chamado Mundos dos Mestres geneticistas, por exemplo, no nível dos Mestres geneticistas de Sírius,
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ou ainda de um dos Guias Azuis, que se exprimiu entre vocês, chamado SERETI, pertencente, quanto a
ele, à junção entre a décima oitava e a vigésima primeira Dimensão.
O aspecto triangular é, portanto, uma dinâmica que permite sustentar, organizar e construir os Mundos,
apoiando-se sobre os hexágonos, além dos mundos dissociados. Essas formas de vida estão, contudo, tão
distantes de suas possibilidades de representação ou de percepção, que parece-me extremamente difícil usar
palavras para descrever o que são, realmente, essas consciências. Saibam simplesmente que eles organizam,
coordenam e, em certo sentido, são os arquitetos dos espaços multidimensionais.

Pergunta: hoje, qual pode ser o impacto das intenções de amor para a Terra?
Bem amada, isso depende unicamente do lugar em que você se situa. Qualquer intenção de amor, como
qualquer vontade de bem, está fadada ao fracasso uma vez que, atualmente, o confinamento é a ilusão.
Nenhuma Unidade pode aparecer em meio à dualidade, exceto para a consciência, ela mesma, que está
liberta e Liberada, justamente, da lei de ação e de reação. Enquanto você é tributária (dependente), você
mesma, da intenção de amor, você permanece submissa ao confinamento.
O Amor É o que você É.
Você não tem, então, de projetar o que quer que seja do que você É.
Se você quer ser, realmente, o que você É, não projete mais nada, não peça nada e Seja.
Toda a sutileza das forças do confinamento foi de fazê-los aderir, eu diria (de maneira contrariada e forçada, ou
de maneira deliberada, segundo as circunstâncias), à lei de carma ou lei de ação/ reação, que não existe,
eu os lembro, senão em meio a este mundo.
Fazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, éFazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, é
um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.
Vocês poderão descrever a prisão de todas as formas, explorando todas as regras e todos os funcionamentos:
absolutamente nada disso poderá fazê-los sair do menor confinamento. Não é explicando, analisando, o que é
vivido ou o que cai sob os sentidos ou a técnica, que vocês saem do confinamento. Crer nisso é suficiente para
torná-los tributários das leis do confinamento e não lhes permitirá, em momento algum, viver a Ação da Graça.
A ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e deA ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e de
qualquer lei de ação/ reação.qualquer lei de ação/ reação.
A criação da lei de ação/ reação e sua aplicação nos campos da consciência humana, é responsável pela maior
falsificação de todos os tempos, fazendo-os crer que havia uma rota, um caminho, uma evolução a percorrer.
Tudo o que vocês obtêm, por meio da explicação das leis da alma, das leis do conhecimento, aplicáveis a este
mundo, é uma melhor posição em meio a este mundo, mas isso não os fará jamais sair deste mundo, mesmo
se isso lhes é proposto enquanto finalidade.
Eu os incito a reler e a se impregnarem dos intervenientes, presentes entre as Estrelas e os Anciãos,
que lhes testemunharam sua passagem sobre a Terra, cujo único modo possível de Realizar a
Liberação foi desaparecer totalmente da lei de ação/ reação.
Vocês não podem ser submissos, ao mesmo tempo, à lei de ação/ reação e viver a Graça que vocês São uma
vez que, a partir do instante em que vocês manifestam uma crença, a partir do instante em que vocês
encontram um fio condutor (isso concerne tanto às leis matemáticas deste mundo, quanto às leis físicas deste
Mundo, e as leis espirituais deste Mundo).
Vocês sabem pertinentemente que existem (através do que é observável com seus meios técnicos modernos)
locais exatos, localizados exatamente em meio a diversas Galáxias, onde se encontra o que vocês chamam
os buracos negros. O que, para vocês, é um buraco negro (devido a sua inversão), lhes aparece como o
nada e como uma absorção dos Mundos. Saibam que é simplesmente o retorno à verdadeira Luz.
Que vocês estão, aqui, sobre esta Terra, completamente (até agora e até esses últimos anos) privados da
possibilidade de viver a Graça, exceto para algumas consciências fora do normal, tendo servido de marcadores
para esta Liberação que está em curso. Eu quero nomear, por aí, algumas Estrelas e alguns Anciãos.
É claro, todos aqueles que foram Liberados da Terra, e que compreenderam a falsificação e a existência de
Véus, têm, ou vivido isso de modo muito jovem (e de modo, qualificado, por vocês, de inesperado e de
espontâneo), ou após ter estudado certo número de ensinamentos. E para se aperceber que em definitivo o
conjunto dos ensinamentos (que eles sejam científicos, que eles sejam espirituais) não são senão as ilusões
que lhes permitem apenas conhecer a prisão, mas, em nenhum momento, sair dela.
A única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presençaA única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presença
simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,
Transparência e Infância.Transparência e Infância.
Todo o resto é apenas ocupação para o mental, permitindo às vezes levar a uma ilusão de Liberação, mas que,
jamais, os faz escapar ao condicionamento da ilusão matricial de 3D, quer isso seja deste lado do Véu (para
vocês) como o que existia do outro lado do Véu, quer dizer a morte.
Nem a vida sobre este mundo, nem a morte para este mundo, são uma Liberação. O que não é mais o
caso, é claro, doravante.
Aquilo em que vocês colocam atenção, em que vocês colocam a consciência, aquilo a que vocês conciliam
sua crença, pertence necessariamente ao conhecido. Enquanto vocês estão em atenção, seletiva ou não,
em relação ao que lhes é conhecido, vocês não podem ser Livres.
É como se lhes mandassem procurar uma agulha em um palheiro no alto de um edifício: não existe nem
palheiro, nem agulha, nem edifício. Realizar isso, é se aproximar, indiscutivelmente, da Infinita Presença.
A Liberação só pode ocorrer quando vocês desaparecerem totalmente deste mundo, de uma maneira ou de
outra, mesmo estando plenamente Presentes a este Mundo. Isto não é um paradoxo, nem uma oposição, mas



corresponde, realmente, ao que é possível experimentar, desde já algum tempo, mas, sobretudo, neste
momento.
Crer que vocês vão se liberar de um carma, os acorrenta ao carma. Crer que vocês vão se beneficiar do
fruto de suas ações positivas, os acorrenta, inelutavelmente à dualidade.
A Unidade não é de modo algum concernida pela ação/reação. A Consciência que vocês São, além da
consciência separada e além da Consciência de Unidade e do Si, não tem o que fazer do que existe em meio a
este mundo. É um nível de realidade, amputado de todos os outros níveis de realidade.
Como vocês querem, conhecendo apenas os aspectos desta realidade, escapar do condicionamento da
referida realidade?
É impossível.

Pergunta: o papel dos Anjos e dos Arcanjos foi modificado neste período atual?
Bem amado, neste Mundo, a falsificação é o momento em que vocês foram vinculados à utilização abusiva de
palavras.
Eu os lembro que, quando vocês morrem para este mundo, e vocês se reencontram do outro lado deste
mundo (que lhes é invisível, chamado astral ou o além), vocês reencontram também os Anjos.
Mas, prestem atenção para não se enganarem pelo que vocês veem, ou pelo que vocês sentem, enquanto
vocês estão confinados sobre este mundo.
Um Arcanjo, assim como as entidades que se situam no nível dos mundos intermediários densos (e, em
particular, assegurando o confinamento que existiu até o presente, em meio a este mundo) podem aparecer-
lhes. E se eles lhes aparecem, lhes aparecerão sob a forma de um Anjo ou de um Arcanjo. Eles não têm
nenhuma razão para lhes aparecer sob a forma de um Arconte: é a melhor maneira de rejeitar, imediatamente,
sua realidade, se eles aparecessem sob sua verdadeira forma.
Assim, portanto, vocês não podem se fiar em uma definição, tal como vocês a idealizam ou tal como vocês
experimentaram. Lembrem-se de que, durante suas comunicações, qualquer que seja a forma, quando de suas
interações com o que vocês chamariam o Invisível, existem duas maneiras para o Invisível se manifestar para
vocês.
Os resultados, sobre o que vocês são, são profundamente diferentes conforme o Anjo que se dirige a
vocês vindo das Dimensões Unificadas, ou o Anjo que se dirige a vocês vindo das Dimensões que eu
qualificaria de Arconticas ou opostas à Luz.  Eles terão, possivelmente, os dois, o mesmo aspecto. Eles
terão, possivelmente, os dois, a mesma apresentação. Mas o efeito será radicalmente oposto.
Um Arconte, manifestando-se a vocês sob a forma de um Anjo, pode lisonjeá-los. Ele lhes contará coisas muito
belas, mas a resultante, sobre suas vidas e sobre a própria consciência, será o oposto do que vocês buscam.
Quando vocês encontram um Anjo vindo de Planos Unificados, se passa, antes de tudo, uma coisa
que está bem além das palavras que podem ser entendidas, pronunciadas ou percebidas, de
diferentes maneiras: o Fogo do Coração é o testemunho. Um Ser de Luz que se aproxima de vocês,
não pertencendo a este mundo (desse lado do Véu onde vocês estão, como do lado invisível), não
tem nenhuma razão para lhes aparecer e lhes fazer grandes discursos.
O aspecto Vibral é preponderante.O aspecto Vibral é preponderante. Assim, portanto, os Anjos e os Arcanjos não alteraram a sua
apresentação, mas eu os lembro de que são vocês que modificaram (de uma maneira ou de outra, em um grau
mais ou menos acentuado) o próprio estado de sua consciência, em meio a este mundo.
É muito fácil exprimir as verdades concernentes a este mundo: estas são verificáveis em meio a este mundo.
Mas, eu os lembro, elas não lhes permitirão, em caso algum, sair deste mundo e, para a sua consciência, ser
Liberada. Não é suficiente, dito de outra forma, saber que a criação e o Universo, os Multiversos, são
Amor, para viver o Amor.

Pergunta: como se traduzirá a recuperação do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, em nossos corpos,
relacionada à recuperação do eixo da Terra?
Bem amada, isso faz parte das manifestações, às vezes incômodas, que vocês podem sentir, justamente, no
nível das Portas (e não das Estrelas) ATRAÇÃO / VISÃO, traduzindo-se, como foi exprimido
por HILDEGARDE DE BINGEN, por certo número de modificações das circunstâncias alimentares,
mas também do conjunto das circunstâncias fisiológicas desse corpo, nesta vida, sobre este mundo.
O que você vivenciou, e que um número cada vez mais importante vive, no nível das modificações fisiológicas
(referentes tanto ao aparecimento de intolerâncias alimentares totais, de alguns tipos de alimentos), assim
como a dificuldade para suportar (para esse corpo e não para a sua consciência) as condições do
confinamento, se traduz, é claro, por modificações fisiológicas evidentes, resultando, às vezes, em sintomas
que eu qualificaria de doentios, uma vez que não vão até a declaração de uma doença, mas aparecem de
maneira suficientemente sensível para modificar a percepção do funcionamento de seu próprio corpo.
As primícias da expansão da Terra, como da expansão do Sol, estão doravante onipresentes sobre
esta Terra. Isso se refere ao que vocês observam no nível dos elementos, sobre o conjunto deste Planeta,
quer isso concirna ao vulcanismo (que está apenas em suas primícias em relação ao que é habitual), quer isso
concirna às manifestações aéreas, múltiplas e cada vez mais numerosas, tocando partes do Mundo que, até
então, tinham sido preservadas. Da mesma maneira que as modificações da circulação das águas, assim como
as inundações e outras manifestações elementares relacionadas à água, tornam-se cada vez mais
consistentes.
Isso corresponde exatamente à modificação do eixo de inclinação da Terra, atualmente em curso. As fases de
expansão da Terra se traduzem, sobre esta Terra, por fendas, tanto no nível das placas tectônicas, como do
próprio manto Terrestre, aparecendo em locais totalmente inabituais e de maneira cada vez mais recorrente.
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Essa fenda, que se produz sobre o manto da Terra, se produz, é claro, em seu corpo. Como vocês
querem que a borboleta nasça, se a lagarta não lhe servir de abrigo?
Eu os lembro de que, para que a borboleta nasça, é necessário que a lagarta se abra e se rasgue.
Essa imagem não é simplesmente uma imagem: ela é bem mais do que uma imagem ou do que um sentido
simbólico. Vocês a compreenderão quando vocês estiverem do outro lado, além dos mundos ilusórios, o que
isso significa, por vivê-lo diretamente e por ter a Vibração que então se produziu.

Pergunta: qual é o papel de Hercólubus?
O papel de Hercólubus é mudar as condições gravitacionais. Esse efeito é observável, sobre a Terra, desde
muitos numerosos anos. Vocês não podem ver (como isso foi exprimido pelo Comandante, há uma semana),
com os meios habituais, mesmo tecnológicos, o que se perfila, eu diria, em seu horizonte. Mas vocês podem,
agora e já, observar os efeitos.
Ruptura das forças gravitacionais, pela presença de uma força extremamente inversa às forças do
confinamento: primeiro ponto.
Segundo ponto (que contribuiu, à sua maneira, para a Liberação da Terra, de modo conjunto): a Liberação,
também, de sua consciência, das linhas de Predação, tanto pessoais como coletivas.
Hercólubus, ou Hercóbulus, é somente um dos elementos do espetáculo cósmico, como diria
BIDI (ndr: ver suas intervenções no grupo AUTRES DIMENSIONS)

Pergunta: é a personalidade ou a alma que deve mudar de ponto de vista?
Certamente não. A personalidade deve ser queimada no Fogo do Amor. A alma deve ser queimada no
que é chamado o fim do corpo causal. Aí está a Liberação e em nenhum outro lugar.
Aquele que crê que sua personalidade deve mudar em algo de melhor, não pode ser Liberado. Aquele que crê
que deve tocar a alma e compreender a alma para ser Liberado, não pode ser Liberado. É nesse sentido que
nós temos, amplamente (desde o Conclave Arcangélico e as Núpcias Celestes), permitido ao aspecto Vibral
da consciência manifestar-se, em meio a este corpo, em meio à sua pessoa, para viver o que é denominado o
Si.
A realização do Si, ou Despertar, não é em caso algum a Liberação. Resta uma etapa que eu diria
suplementar, complementar, que, é claro, aqueles que criaram o confinamento tudo fizeram para evitar que
vocês aí considerem ou mesmo aí pensem, dando-lhes, como alimento, as leis da alma.
Da mesma maneira que, em épocas mais recuadas deste ciclo de falsificação (bem antes do que foi
denominado, sobre a Terra, o Renascimento: a Idade Média e antes), foram transmitidos outros princípios que
eram, não o conhecimento da alma, mas a possibilidade de um paraíso. Crer em um paraíso posterior os
distancia, em totalidade, do que vocês São, em permanência.
Nenhum elemento (para retomar uma expressão cara ao IRMÃO K) do conhecido pode permitir-lhes acessar
ao desconhecido. Unicamente o Coração, abre o Coração.Não o coração no sentido em que a
personalidade o entende, não o coração no sentido da alma precipitada na matéria.
Eu os reenviarei, para isso, a certo número de elementos, dados há dois anos, em particular, por IRMÃO K ou
ainda por MA ANANDA MOYI, concernente, justamente, ao eixo Atração/Visão e à interação da alma na matéria,
e à própria criação da alma (ndr: em processo de busca).
Jamais foi dito que a alma era eterna. Somente é eterno, o Espírito. Somente é eterno o que está por trás das
manifestações e não as próprias manifestações (quaisquer que sejam as manifestações, aliás).
O que muda de ponto de vista é o que foi nomeado por BIDI: o observador. É necessário a vocês,
efetivamente, como isso foi exprimido, numerosas vezes, considerar que o Si pode, de algum modo, ser uma
etapa prévia, mas, em caso algum, obrigatória.
Realizar o Si os faz mudar de ponto de vista. Vocês não estão mais submissos às leis da personalidade,
mas à influência da alma; a alma resplandecendo ela mesma em sua própria luz. Mas nenhuma Liberdade pode
vir daí. É necessário, aí também, superar e transcender o Si. Eu os reenvio, para isso, e ainda uma vez, ao que
pôde dizer, em numerosas reprises, MA ANANDA MOYI ou ainda IRMÃO K.
Enquanto você considera que existe algo a mudar, enquanto você coloca uma distância entre o que você É, no
instante presente, e no instante futuro (que não existe), você considera que há um caminho e, portanto uma
distância. Enquanto você considera que há uma distância, essa distância existe para a alma.
Colocar fim à distância, entrar em coincidência, é fazer calar todas as manifestações intermediárias, não para
se isolar do mundo, mas sim para viver a sua transcendência.
A partir do instante em que você tiver descoberto o que BIDI nomeou o observador (quer dizer aquele que olha
o teatro), bastará então, considerar que existe um teatro, que você não está nem na cena, nem no espectador
do teatro, mas que você É o que está acima, quer dizer o que é anterior à consciência.
Somente a consciência se vê separada. Somente a consciência se crê em evolução. É por isso que a própria
consciência faz parte, de algum modo, de um efêmero, mesmo se isso está em uma escala de tempo que não
tem mais nada a ver com o que vocês nomeiam a vida humana ou ainda os ciclos Terrestres.
Existe algo do qual nada pode ser dito: BIDI o chamou Absoluto ou Parabrahman. Existe algo que se
mantém atrás do observador, quer dizer algo que existe acima da cena de teatro, do espectador e do
próprio teatro. É o que você É.
Da mesma maneira, quando nós exprimimos que nós estávamos em vocês, e que nós éramos vocês, e que
vocês estavam em nós e que vocês eram nós, nós somente exprimimos uma outra realidade, uma sucessão
de realidades (sempre retomando as imagens propostas por BIDI).
Vocês estão em uma realidade que corresponde à camada de uma cebola. A camada imediatamente superior
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e imediatamente inferior pode ser representada, idealizada, enaltecida e vivida. Mas nenhuma camada de
cebola tem o ponto de vista sobre o conjunto do que ela é, quer dizer uma cebola.
É necessário apreender que os diferentes estratos são apenas facetas da Luz, refletidas por meio de um
prisma. Mas, evidentemente, nenhuma dessas luzes é a Luz. Elas são apenas a representação ou a
manifestação. Eu os remeto, para isso, aí também, ao que pôde ser exprimido, além deste canal, nos escritos
de alguns Anciãos e de algumas Estrelas que tocaram, justamente, o Parabrahman ou Absoluto. Eu os lembro
que vocês não podem fazer nenhuma ideia, nem nenhuma representação, do que vocês São.
É necessário, então, sair das ideias, das representações, em resumo, do conjunto de tudo o que lhes aparece
como conhecido ou conhecível, para penetrar, diretamente, no mistério do insondável do que vocês São
verdadeiramente.
A liberdade da consciência, a liberdade das diferentes formas de manifestação, é tal que cada uma pode criar
um universo próprio e engendrar um mundo em totalidade idêntica àquela da origem, como em suas múltiplas
ramificações. Mas nenhuma dessas criações será a verdade: ela será apenas um ponto do holograma. Mas
mesmo a totalidade do holograma não daria conta do que você É. Você É acima do holograma.

Pergunta: o Absoluto nos é proposto como a etapa final. . .
Nunca na vida. Jamais isso foi dito. Foi dito exatamente o contrário.

Pergunta: ... após o Absoluto, o que há?
Bem amado, eu só posso te responder como BIDI ou IRMÃO K: vá ver por si mesmo.
E quando eu digo "vá ver", significa parar muito simplesmente toda busca, toda pesquisa e todo
caminho. Isto não resulta de uma experiência meditativa, mas de uma revolução total da consciência
que vai permitir a você viver a consciência última nomeada Infinita Presença.
E, sobretudo, se você abandona o Si, reencontrar realmente o que você É, quer dizer não se contentar naquele
que observa, mas ser realmente aquele que cria a si mesmo, se eu posso me exprimir assim.
Olhem os hábitos da consciência confinada em meio a um mundo confinado e confinante: vocês chegam a
conceber um criador exterior. Vocês chegam a adorar um deus exterior, moldado, conceitualizado e pensado
conforme as crenças. Eu o lembro de que quando você é Absoluto, você o É. Mas quando você não o é, isso,
para você, não pode existir.
É nesse sentido que eu disse (e que foi dito por diversos intervenientes) que vocês não podem fazer do que
vocês São, um objetivo, uma vez que por definição, vocês já o São. É justamente a criação de um objetivo, de
um caminho, que cria a ilusão de uma realidade.

Pergunta: os Arcontes sempre foram Arcontes?
Novamente: não.
Um Arconte é algo que quis substituir uma regra existente por ela mesma. Essa regra existente é a lei
da Liberdade e da Graça.
Querer substituir a Inteligência infinita da Luz, por sua própria inteligência, é o pior dos sacrilégios que resulta
exatamente aí onde vocês estão atualmente, mesmo se vocês não são nem responsáveis, nem culpados, nem
repreensíveis pelo que quer que seja.
Parem de ser repreensíveis, parem de ser culpáveis e, aí, nesse momento. Vocês verão, por vocês mesmos,
que toda distância desaparece.
É necessário, de algum modo, de uma maneira ou de outra, vocês desabituarem-se deste mundo, não o
rejeitando, não o negando, mas integrando-o e transcendendo-o.
No entanto, vocês não podem transcendê-lo desde que, eu os lembro, não existe solução de continuidade. A
única coisa que sua consciência pode desenvolver, adquirir e manifestar, é o Si, o desvelamento da alma ou
ainda a Infinita Presença que faz a ponte entre a alma e o Espírito.

Pergunta: os ensinamentos sobre a lei da Atração são então ilusões?
Bem amado, a lei da Atração é real. É precisamente ela que lhe permitiu revelar a alma, revelar o Si, para
aqueles de vocês que já experimentaram a ativação de uma ou mais das Coroas. Mas eu os lembro que a
Liberdade e a Liberação não resultam, de modo algum, da ativação dessas três Lareiras.
A Liberdade a mais total é função do que sua consciência assimilou, integrou, se ela aceita, ela mesma,
desaparecer.
A consciência não é, em certo sentido, senão uma interface. O que vocês não São é proprietários de uma
consciência, em alguma Dimensão.
A lei da Graça faz parte da lei da Atração e da Unidade. Mas realizar a Unidade, viver o Si, não é a Liberdade. É
um objetivo. Esse objetivo desenrolou-se, efetivamente, conforme um tempo exato da Terra: um calendário, se
vocês preferem, da Terra.
Desde a Liberação da Terra e o nascimento da Onda da Vida, isso é supérfluo, o que não era o caso antes.
Assim, se vocês forem capazes de se colocarem, sem meditar, sem orar, sem pedir, e sem nenhuma vontade
de acolher o que quer que seja, vocês chegarão, de algum modo, a afrouxar o tempo.
Aí nesse momento, o que aconteceria? O Sharam Amita (chamado também Onda da Vida ou Néctar da Vida),
se difundiria instantaneamente no conjunto das estruturas ilusórias deste mundo, que os constituem, mas que
vocês não são.
Unicamente o parar de toda busca, toda pesquisa, unicamente o parar de qualquer suposição, de qualquer
crença (tornar-se como uma criança), permite viver a Liberação.



Isso ficou extremamente claro, seja em seus testemunhos, aqui, por intermédio deste canal, ou das vidas, de
alguns Anciãos e algumas Estrelas.
O problema do Absoluto é, justamente, que vocês não podem engendrar nem um objetivo, nem uma crença.
Uma vez que, tanto para a personalidade como para o Si, o Absoluto poderia representar o nada. E é,
efetivamente, o nada da consciência. Mas esse nada da consciência não é nem um progresso, nem uma
regressão, nem uma evolução, nem uma involução.
É o que vocês São, o que todos nós somos, em definitivo.

Pergunta: a observação do momento presente é um caminho suficiente?
Certamente não. Existe, em meio ao que é chamado o momento presente, a possibilidade de viver o
Despertar. E vocês têm, sobre a Terra, cada vez mais testemunhos, de gente, de pessoas, de consciências,
de diversas origens, que vivem essa ilusão de Liberação.
Despertar para o instante presente, é já uma primeira etapa (se posso me exprimir assim) permitindo colocar
fim à linearidade do tempo. Imergir no instante presente permite viver mecanismos de fluidez, e sincronicidade,
respondendo à lei da Atração, dando-lhes uma consciência muito mais ampla.
Isto quer dizer que nesse momento, vocês se tornam os espectadores que observam a cena do teatro. Mas
nem o espectador, nem a cena do teatro desaparecem por isso. Simplesmente, vocês mudaram o ponto de
vista.
Vocês consideram que o que é desempenhado sobre a cena não concerne ao espectador, exceto pelo que é
cativado e pelo interesse que há. Mas vocês não são nem o espectador, nem o ator.

Pergunta: qual a solução para não se satisfazer dessa ilusão do Despertar?
Eu falei de um Despertar real, mas de uma ilusão de Liberação. Não use uma palavra no lugar da outra, caso
contrário há confusão, instantaneamente.
Há um Despertar real que os faz sair de uma realidade para penetrar em uma outra realidade, perfeitamente
descrito por numerosos autores, hoje, quer isso seja no momento de uma experiência de morte iminente ou
ainda quando de um acesso a essa atemporalidade. Mas vocês não chegam aí.
Quando eu digo “não chegar aí”, é simplesmente não se satisfazer desse resplandecer da luz, mas tornar-se o
que vocês São.
Quando vocês observam a Luz, quando vocês vivem a Luz, isso quer dizer que vocês não são
inteiramente a Luz.
Uma vez que se vocês Realizam o que vocês São, além do espetáculo, além do teatro, além do ator e do
observador, aí nesse momento, vocês realizam, além de qualquer aspecto da consciência, que vocês são a
própria natureza do que é manifestado, mas vocês não são a manifestação e ainda menos aquele que olha.
Para isso, não há exatamente nada a fazer.
Durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, um interveniente veio a vocês. Ele lhes exprimiu
o princípio da refutação e da pesquisa (ver as intervenções de BIDI). As coisas são hoje um pouco
diferentes.
Aqueles que não viveram esse estado particular além de qualquer estado, que não é nem um último, nem uma
finalidade, que é Absoluto, apoiaram-se sobre a refutação. Porque o objetivo da refutação não é fazer encontrar
o Absoluto. O objetivo da refutação era invalidar o princípio da identidade em meio a uma personalidade ou de
um Despertar transpessoal.
Hoje, a Liberação da Terra foi tal que a Onda da Vida está onipresente. Ela não está mais limitada ao
seu circuito ascendente (passando pelos chacras inferiores), nem mesmo em meio ao Canal Mariano
(pelo Manto Azul da Graça).
O que se desenrola chama simplesmente, de sua parte (como isso foi exprimido por diversos intervenientes),
manter-se Tranquilo. Manter-se Tranquilo não consiste em renunciar à vida ou a suas atividades, bem ao
contrário. É deixar fazer o que esse corpo tem a fazer, deixar fazer o que esse mental tem a fazer, olhá-lo agir.
Vocês sabem instantaneamente que vocês não são isso. Mas enquanto você não o realizou, é claro, isso lhe
parece inacessível. Isso corresponde à Última Presença.
O instante presente pode, então, ser uma etapa para a Última Presença. Mas isso não lhes é de nenhuma
utilidade, bem ao contrário, para ser o que vocês São, além de tudo isso, quero dizer Absolutos. Eu repito, mais
uma vez (porque isso é fundamental durante este período): não considerem jamais o Absoluto como uma
etapa, nem como uma finalidade, nem como uma possibilidade de desenvolvimento da consciência.
Vosso meio de expressão, sobre este mundo, são ou a consciência limitada, ou o Si. Nem um, nem o outro
(consciência separada e fragmentária ou consciência Unificada) lhes dão acesso à fonte da consciência. Eu
falo bem da fonte da consciência e não da FONTE.
Eu os lembro também que não se pode dar qualquer definição do Absoluto.Uma vez que, de seu ponto
de vista (se é o ponto de vista da pessoa), isso se chama o nada (néant), o buraco negro do qual eu falei
anteriormente.
Se você se instala no Si, aí nesse momento, o reflexo da Luz e a vivência da Luz, a vivência do Samadhi, te
impedem de viver Shantinilaya. Assim, então, a renúncia ao Si ou o abandono do Si é verdadeiramente o que é
para realizar para ser o que você É, de toda Eternidade. E para isso não necessita de nenhuma ascese,
nenhuma prática, mas simplesmente um mecanismo sutil, em meio à consciência, concernente à sua própria
aniquilação.

Pergunta: isso significa então que o vazio (néant) não existe, a não ser no nível da personalidade?
De fato. É claro, a morte é o fim da personalidade. O que explica porque a consciência da personalidade receia



a morte. Aquele que viveu uma experiência de morte iminente, ou que saiu de seu corpo, sabe muito bem que
ele não está limitado a esse corpo. Mas isso não é suficiente. Isso basta para a consciência. Isso não basta
para o que você É.
No termo “ser suficiente”, não veja aí algo a adquirir ou a desenvolver, mas, justamente, o cessar de toda a
atividade da consciência, em meio a uma consciência separada, fragmentária, como Unificada.
Eu os lembro (para encurtar esse assunto do Absoluto que parece apaixoná-los) que vocês não têm nenhum
meio, seja pela Vibração, seja pelas explicações, pelas minhas palavras, de viver o Absoluto, nem de se
aproximarem dele.

Pergunta: Os medos que podem aparecer no momento da passagem da Porta Estreita, estão
relacionados ao processo da Onda da Vida, ou a medos ancestrais ou a outra coisa?
Os medos da Onda da Vida estão inscritos nos dois primeiros chacras. A passagem daPorta Estreita ou
Porta OD, está inscrita entre o plexo solar e o plexo cardíaco.
O Abandono do Si se traduz por uma dificuldade para deixar a personalidade. Viver o Abandono do Si, é
também Abandonar a personalidade, deixá-la morrer (e não fazê-los morrer, o que não tem nada a ver).
É importante compreender que a Onda da Vida, quando ela atravessa o obstáculo dos dois primeiros chacras
(que, eu os lembro, estão ligados às linhas de Predação pessoais e coletivas) encontra também o que é
chamado o apego à personalidade. O apego à personalidade está presente, mesmo na personalidade
qualificada de transfigurada (tendo vivido o Despertar do Si).
O Despertar do Si não é a Liberdade, o Despertar do Si não é a Liberação.
Essa passagem da Porta Estreita corresponde à crucificação do ego, não por uma vontade pessoal (que seria
apenas uma ilusão), mas simplesmente imaginar o que representa, para o Cristo sobre a cruz, o último grito que
o fez dizer: “meu Pai, porque me abandonaste?”.
Da mesma maneira, quando um ser encontra-se confrontado à angústia de seu desaparecimento, ele pode, se
ele é muito jovem, realizar o Absoluto, instantaneamente, o que não é uma Realização, mas uma Liberação.
Uma vez que diante da angústia da morte, quando o ego, a personalidade, o cérebro, a consciência
fragmentária e a consciência Unificada percebem que elas vão desaparecer, o que é que permanece? O que
você É, de toda Eternidade.
Assim, existe uma possibilidade (que corresponde, muito exatamente e muito precisamente, às circunstâncias
da Terra, atuais) que, os coloca frente ao nada (néant), em um buraco negro, que não é senão a Luz.
O que vocês chamam radiação gama, por exemplo, e o que vocês chamam radiação ionizante vindo colocar
fim à vida carbonada, é, muito exatamente, um dos componentes da Luz Vibral.
De seu ponto de vista (onde quer que esteja situado, sobre este mundo), a Luz (no sentido Vibral o mais
autêntico) pode, em um momento intenso (e eu não definirei o que é a intensidade desse momento, mas vocês
estão em uma sucessão de momentos intensos sobre a Terra como em sua consciência), fazê-los deixar ir,
fazê-los abandonar qualquer reivindicação da consciência.
É justamente na constatação da aniquilação provável da própria consciência que se encontra a Infinita Presença
e o que foi chamado, por URIEL, a Passagem, que, eu os lembro, não é uma solução de continuidade entre o
Si e o Absoluto. O Absoluto aparece a partir do instante em que o Si desaparece.
As circunstâncias da Terra representam, atualmente, uma vez que se trata de uma Liberação total, uma
oportunidade da consciência instalada no Si, libertar-se do Si, de desaparecer ela mesma na a-consciência, a
fim de ser Absoluta.
Lembrem-se de que qualquer que seja a consciência, ela se prenderá a ela mesma, uma vez que ela não
existe, a não ser enquanto consciência. Vocês São o que está além da consciência.

Pergunta: uma pressão intensa sentida sob o diafragma, significa que o primeiro e o segundo
chacras foram atravessados?
Não. São duas travessias diferentes. A Onda da Vida libera as linhas de Predação, pessoais e coletivas, libera,
portanto, a consciência, ela própria, dela mesma e, portanto, cria, pelo Sharam Amrita ou Onda da Vida, a
Liberdade e a Liberação.
A Passagem da Porta Estreita, no nível do que é nomeado o oitavo corpo (ou OD), é a
Transcendência, a Ressurreição em meio ao Si.
A transcendência dos dois primeiros chacras representa o acesso ao que está além do Si, quer dizer o
Absoluto.
Contudo, o processo de desenvolvimento do Coração Ascensional (como lhes foi exposto) é realizado seja
pelo Manto Azul da Graça, seja pelo triângulo da Tri-Unidade, entre as três Portas inscritas entre o chacra do
Coração, o chacra do enraizamento da alma e o chacra do enraizamento do Espírito ou ainda pela própria Onda
da Vida.
Mas pode muito bem existir um acesso ao Si sem para tanto viver o Sharam Amrita. As próprias circunstâncias
da Onda da Vida estão, no entanto, desde algumas semanas, profundamente diferentes. Isso foi exposto e eu
o remeto, para isso, ao que foi exprimido por UM AMIGO, há oito dias, e por mim mesmo (ndr: ver as
respectivas intervenções: ANAEL e UM AMIGO).

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
Bem amados Absolutos, bem amados Filhos da Luz e Sementes Estelares, bem amadas Luzes, é tempo, para
mim, agora, de me retirar, transmitindo-lhes todo meu Amor e dando lugar àquele que vem depois de mim.
Eu lhes digo, certamente até breve.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-1-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-novembro-de-2012-autresdimensions
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-11-17.mp3

~ APOLOGIA AO CORAÇÃO, AO AMOR E À BEATITUDE ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, nesse lugar como em todos os lugares, que a Graça seja.

Eu intervenho, junto de vocês, tanto enquanto Estrela UNIDADE, elemento constitutivo do Elemento Ar, como
oficiante do Manto Azul da Graça, como o que está em ressonância com a Porta UNIDADE e a Humildade.

Eu tenho poucas palavras para entregar a vocês, mas elas serão levadas, até o seu Coração, pela Luz Vibral,
pela Graça e pela Onda da Vida.

Essas palavras são apropriadas a este espaço que está aberto e que deve conduzi-los até o nosso encontro,
com MARIA, em 1º de dezembro (ndr: 1º de dezembro de 2012, das 14 às 15 horas [das 11h00 às 12h00
(meio-dia) – hora de Brasília; das 13h00 às 14h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes na intervenção de

MARIA de 17 de novembro de 2012 (1)).

***

O que eu tenho a dizer-lhes é uma apologia ao Coração, ao Amor e à Beatitude.
O Amor é o que nós somos.

Ele não pode ser dissociado do que nós Somos.
Assim, a dissociação do Amor, em meio a este mundo onde vocês estão e onde eu coloquei a minha alma,

existindo apenas pela privação do Amor e pela falta do Amor, inseriu vocês nos hábitos e nos mecanismos de
regulação denominados, aí onde vocês estão, a vida.

O que se desenrola em vocês, e o que se desenrola no conjunto deste sistema solar, é exatamente a mesma
coisa.

O seu Coração, o seu Sol (o Sol Interior como o Sol visível) deve expandir-se, dilatar-se e não mais ser
reprimido no seu Amor, na sua manifestação.

O que se desenrola no Céu, desenrola-se no seu Coração.
O que se desenrola no Sol, desenrola-se no seu Coração.

O Sol (guardião da Eternidade, guardião do Corpo de Estado de Ser, guardião do Logos Solar ou princípio
CRISTO / MIGUEL) deve agora dar rédea à Irradiação do Amor, à Unidade do Amor, à Verdade do Amor.

***

A Unidade é viver a descoberta do Amor, na carne, transfixando e irradiando esta carne, transmutando-a.
A expansão do Amor, a sua revelação (no seu Coração como no Sol), é, muito exatamente, o que se desenrola

(do mesmo modo, na mesma Unidade) no seu peito como no Sol.

GEMMA GALGANI - 17 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-11-17.mp3
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O seu Coração é, de qualquer forma, o seu Sol, aquele que foi intimidado, reprimido e confinado.
Então, o Coração se abre e vive o que ele É.

Ou vocês o alcançam e o acompanham.
Ou vocês ali resistem.

O Fogo do Coração consome, mas não queima.
O Fogo do Coração, aquele da Unidade, é substituído pela Presença, durante essa Passagem que é para

viver.
Uma realidade se extingue, enquanto outra aparece.

Essas duas realidades não tomam sua fonte e sua origem no mesmo local e com a mesma intensidade.
O amor humano, que todos nós conhecemos, é tributário das condições humanas.

O Amor divino, o Amor sem limites, o Amor sem condição, não pode ser condicionado por qualquer aspecto da
vida que vocês levam.

O Amor é independente das circunstâncias, é independente da sua idade, independente das suas condições,
independente mesmo dos seus recursos.

Ele de nada depende deste mundo.
Ele de nada depende porque o seu princípio é Irradiar, aquecer e fazer viver a Paz.

***

O novo Sol, o seu novo Coração, aquele da Eternidade, nasce no Interior de vocês.
Qualquer que seja a distância que pode lhes parecer ali ter que percorrer, lembrem-se de que não existe

distância alguma (somente para o olhar da personalidade que ali acredita).
A Unidade os convida a superar e a transcender um nível de realidade e a viver o nível de realidade que lhes

propõe o próprio Sol e a própria FONTE.
Isso tem por nome Amor, mas não um amor que lhes poderiam explicar, ou quantificar, ou definir, segundo o

estado do seu efêmero, mas, sim, um Amor indizível, da sua Presença, em vocês, do Sol.
Quer o denominem o CRISTO, quer o denominem um Duplo (qualquer que seja), um Arcanjo, ou MARIA, ou

mim, não tem qualquer importância.
Porque viver o Coração, no coração do Coração, é não mais ver a mínima diferença entre vocês e Ele, ou entre

vocês e seja quem for.
Este Amor nada tem a ver com um apego, com uma atração, com uma responsabilidade, com uma condição, já

que este Amor é a nossa natureza.

***

O Amor chama o Amor.
O Sol vem chamá-los.

Os sinais do Céu vêm despertá-los.
Os sons do Céu e da Terra (que vocês percebem nos seus ouvidos, mas também exteriormente) vão

sobrepor-se, eles também.
Desta sobreposição resultam, ao mesmo tempo, a Beatitude e o desaparecimento do todo efêmero.

O desaparecimento do próprio sentimento de ser uma pessoa, em um corpo, inserida em uma vida e inserida
neste mundo que faz a sua realidade.

O Sol convida vocês.
MARIA e as Estrelas, nós convidamos vocês.

Nós os convidamos para estar aí, mais perto do que vocês são, no coração do Coração ou no centro do
Centro, no aposento mais íntimo do seu Coração.

Aí onde tudo ali está.
Aí onde tudo está inscrito.

Aí onde nada mais há a escrever, nada mais há a mudar.

***

O apelo dos Elementos, e a fusão dos Elementos, ajudam-nos a colocar-se no coração do Coração.
E é apenas no coração do Coração que vocês vivem o que vocês São, sem desejo, sem espera, sem ideias

preconcebidas, sem interrogação, simplesmente nesta Presença durante essa Passagem que está, eu os
lembro, sob a ação e a égide, com vocês e em vocês, do Arcanjo URIEL.



Nesta última Passagem, vocês são convidados a superar o que vocês acreditam ser.
Vocês são convidados a superar toda história e toda lógica (no sentido deste mundo) a fim de ir para esta

Eternidade e esta irradiação infinita da Beleza que vocês São.
Para isso, realmente nada mais há a fazer senão Ser.

Estar em permanência nesta Doação de Si, neste Abandono de Si, onde o outro não tem mais nem menos
importância do que vocês, que este outro seja uma pessoa próxima de vocês ou estritamente desconhecida

sobre este planeta.
Não mais estar atribuído à sua pessoa é não depender mais de uma circunstância ou de uma condição deste

mundo.
É ali estar plenamente Presente, plenamente Desperto, plenamente Liberado, plenamente em Paz.

***

A Unidade e o Sol dão-lhes a ver, dão-lhes a viver, assim como a Terra, a intimidade a mais profunda e a mais
intensa.

Vocês nada têm a empreender, durante esse tempo.
Vocês apenas têm que se posicionar.

Vocês apenas têm que escutar e ouvir o canto do Amor.
Aquele que os chama pelo seu nome.

Aquele do canto da sua alma e do seu Espírito que canta nos seus ouvidos.
Aquele do canto da Terra e do canto do Céu, na mesma sinfonia e na mesma música.

Dessa maneira, Ser não está tão afastado como o que pode dizer-lhes a sua culpabilidade ou o seu mental.
Deixem tudo isso.

Não se ocupem de mais nada.
Porque, se vocês estiverem no coração do Coração, neste estado de Unidade, de Presença, da Infinita

Presença, não há qualquer justificativa que possa resistir à evidência do Amor.
O Amor é alimento.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, não mais somente como uma busca, como um objetivo, como uma
necessidade, mas como a Verdade do que está aí.

***

O Sol (nesses tempos, até mesmo, da sua Terra) vive sua mutação, como lhes foi anunciado por grandes
seres.

Assim como o seu Coração que estava, até agora, confinado no seu peito, revela-se, em todas as direções e
em todas as Dimensões.

Porque aí é o seu lugar: aquele que não é mais tributário, justamente, de um lugar, de uma localização, de um
tempo ou de uma condição.

Então, nós os convidamos a esta doçura.
Nós os convidamos a esta Unidade, a este encontro com o Sol, com o CRISTO, com vocês mesmos.

E, para isso, para viver a totalidade deste Encontro, vocês não têm nenhum aonde ir, visto que vocês ali já
estão.

***

Naturalmente, quando nós deixamos a Terra, nós não estávamos habituados com tamanha ausência de limites,
com tamanha Liberdade.

Mesmo se eu pude lhes contar a minha história, eu lhes contei a minha história na encarnação.
Mas eu gostaria de lhes contar, agora, de maneira bem rápida, o que se desenrola no momento em que o que

pertence à ilusão e ao efêmero desaparece.
Acontece exatamente o que vocês vivem: o sentimento de já estar em outros lugares, enquanto estando

plenamente consciente.
Esse sentimento de dilatação e de expansão ocorrendo simultaneamente em todas as direções, em todos os

tempos e em todas as Dimensões.
É isso a Beatitude: não mais ter necessidade de ser tributário de uma forma, mas ser todas as formas

possíveis.
Não mais estar confinado em uma Dimensão, mas percorrer, livremente, o conjunto das Dimensões.

É estar aqui, plenamente Presente, muito além da fé, muito além da sua crença no que quer que seja, mas



viver, realmente, muito mais do que o Fogo do Coração.
É viver o esquecimento de toda condição, de toda circunstância, de toda história e de toda pessoa.

Porque é aí que vocês são eternos e em nenhum outro lugar.

***

Pouco a pouco, a expansão do Sol (e a expansão do seu Coração, ocorrendo de maneira sincrônica) realiza a
Ascensão, a transfiguração da carne e a sua Elevação.

O efêmero desaparece.
A Eternidade se revela.

Se vocês deixarem a Eternidade estar aí, então o efêmero não poderá mais ser alterado pelo que quer que
seja.

Qualquer que seja o futuro do efêmero, ele desaparece.
E este desaparecimento traduz, aliás, justamente, o seu efêmero.

Vocês são convidados pelo Sol, vocês são convidados pelo seu Coração, ao coração do Coração, a percorrer
a totalidade da sua Eternidade.

Então, é claro (e isso foi abordado, nesse dia como em outros locais), a necessidade, às vezes, de reprimir, eu
diria, uma forma de entusiasmo explicando algumas experiências no seu corpo e nas extremidades, em

particular.
Se vocês aceitarem a irradiação do seu Coração novo, nada deste corpo pode incomodar, mesmo se houver

sinais, dores ou pressões em zonas específicas deste corpo de carne.
Vocês veem, clara e rapidamente, os prós e os contras.

Alinhar-se irá se tornar cada vez mais fácil.
Haverá cada vez menos questões a se colocar.

No coração do Coração, encontra-se a evidência.
Aí onde não pode sequer mais existir a mínima questão, a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima

ilusão.

***

Viver isso é já viver a Eternidade, mesmo no efêmero.
Vocês facilitam assim esta transição, esta época de Passagem.

Vocês facilitam, em vocês, a Eternidade, em detrimento do que é efêmero.
As minhas palavras não devem se tornar uma crença ou uma adesão, mas devem ser, antes de tudo, o que

vocês vivem.
Isso releva de vocês e de vocês sozinhos.

Não coloquem ali qualquer julgamento de vocês mesmos, qualquer culpabilidade de vocês mesmos.
Sejam Lépidos em relação a isso.

Isso acontece agora.
E se isso não acontecer em vocês, então sejam ainda Humildes, estejam ainda mais Presentes a fim de se

tornarem ausentes ao efêmero.
Vocês não têm outra escolha, vocês não têm outra possibilidade.

Não é necessário se esforçar, nem sentir qualquer culpa porque Ser, porque viver a Beatitude, não é nem um
esforço, nem uma culpabilidade.

É, simplesmente (e isso será cada vez mais), o seu estado natural, o seu estado inato.
E encontrar isso é, efetivamente, não somente uma grande Alegria, mas uma grande Paz.

E isso se transforma, muito rapidamente (esta Paz), em Êxtase e em Beatitude.

***

A partir do momento em que vocês não derem peso ao que está pesando (não para ignorá-lo, não para não vê-
lo), cada vez mais, mesmo o peso e o pesado serão, para vocês, a oportunidade, inesperada e única, de viver

o que vocês São, mais do que o que vocês projetam ou o que vocês creem.
Eu os lembro de que é nas circunstâncias qualificadas, pela personalidade, de difíceis, que pode se encontrar

o choque necessário à sua própria Liberdade e Liberação.
Jamais julguem um acontecimento.

Vão além do sentido e das explicações.



Vão além da lei de causalidade.
Não há obstáculo.

O mundo causal, o envelope causal da Terra, não existe mais.
O fim das Linhas de Predação (como anunciado e realizado no momento em que SÉRÉTI se expressou entre

vocês) corresponde à possibilidade desta Liberdade.
Se vocês ainda não tiverem vivenciado a quintessência, significa, simplesmente, que vocês não estavam ainda

na justa localização de vocês mesmos: no coração do Coração.
Lembrem-se de que no coração do Coração não há esforço, não há nem culpabilidade, nem interrogação, nem

questão, nem resposta.
Há, simplesmente, a Felicidade e a Beatitude de ser, enfim, o que vocês São.

***

O Sol chama vocês.
As Estrelas chamam vocês.

O Céu chama vocês.
A Terra chama vocês.

Nós viemos ficar ao lado de vocês para chamá-los e para apoiá-los a fim de que vocês se coloquem, de novo,
na sua Eternidade, aí onde não existe qualquer predação, qualquer medo ou qualquer raiva.

São vocês que decidem.
São vocês que realizam isso.

O que se desenrola é, de algum modo, a etapa final do Manto Azul da Graça.
O Manto Azul da Graça os recobriu, a Luz Vibral os recobriu e percorreu, de cima para baixo ou de baixo para

cima.
Ela consumiu, e ela continuará a consumir, o seu Coração até que mais nada de efêmero e de pesado possa

obstruir o que vocês São.
A Luz chamou vocês.
O Sol chama vocês.

MARIA irá chamar vocês.
Nós iremos chamá-los, se isso já não tiver ocorrido.

***

Estar na Unidade não é buscar a Paz, mas é Ser a Paz.
A Beatitude e o Amor são o único alimento, dali onde nós estamos.

Aí onde vocês estão, vocês têm necessidade de se alimentar (de alimentos, como de afeição, do olhar do
outro), de interagir com o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que participam da mesma ilusão.

Viver a Beatitude não os afasta disso, mas eleva, transcende, aí também.
 Porque toda relação torna-se uma Comunhão.
Porque toda troca torna-se um Fogo de Amor.

As regras e as leis nada mais têm a ver nesta etapa de transição.
Então, é claro, poderíamos ser tentados a nomeá-la 4ª Dimensão, não importa.

O importante jamais será o nome.
Vocês estão, agora, aí onde vocês estão e não têm mais necessidade de nomear, ou de denominar, as coisas,

mas apenas de vivê-las, na sua quintessência e na sua totalidade.
A Unidade e o Elemento Ar são as testemunhas e os agentes disso.

Porque o Ar atiça o Fogo e o nutre.
Porque o Ar é o que permite propagar e conectar.

E esta parte da Cruz fixa, em ressonância com o Fogo e com o Ar, são, muito precisamente, os elementos que
os colocam no coração do Coração.

Aí onde não existe mais luz invertida ou oblíqua, mas, simplesmente, a Luz direta: aquela do Amor, aquela que
não precisa construir o que quer que seja, pela sua Inteligência total.

O tempo da Unidade (ou, em todo caso, o tempo da Unificação) jamais foi tão possível como durante esta fase
onde o Sol e o seu Coração estão se expandindo.

Vivam esta expansão, mas nada façam.
Vivam esta Paz, mas não busquem a Paz, porque vocês São isso.

***



Deixem a Luz ser a fim de, vocês também, superarem o ser e não mais ser tributário de qualquer condição,
mesmo da alma.

A Luz, o Amor, e a Felicidade, são a nossa natureza.
Eu não tenho que persuadi-los porque eu jamais o poderia.

É apenas vivendo isso que vocês podem ser persuadidos, vocês mesmos.
O CRISTO disse: “busquem o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Esta procura não é uma busca exterior, mas uma busca Interior.
Foi-lhes dito, aliás, que a melhor maneira era Amar, Amar uns aos outros, como Ele os Amou, e como Ele nos

tem Amado.
Não à sua maneira, mas à maneira do Sol que dá a sua luz: na mesma proporção, sem julgar, sem reprimir.
Vocês são Sóis porque é a imagem que podemos dar, mas não um Sol que pode entrar em latência ou se

transformar, mas um Sol permanente: aquele d’A FONTE.
Vocês irão, durante este período (se isso já não tiver ocorrido), dar-se conta, precisamente, daí onde vocês

Estão.
Porque o que irá sair como palavras, de vocês, o que irá sair como humor, de vocês, é apenas, e apenas será,

cada vez mais, o resultado do que vocês São e não mais das circunstâncias, que elas sejam da vida ou da
história ou do karma (que não se mantêm diante da Luz).

***

Vocês irão constatar, enfim, se isso já não tiver ocorrido, que não pode existir caminho, nem qualquer evolução:
que há o Amor e nada mais e que, simplesmente, o fato de ter saído do Amor os faz considerar a possibilidade

de todo o resto.
Mas esse resto é apenas efêmero e apenas decorre, justamente, da privação de Luz e de Beatitude.

***

Eu diria (dito de outra forma e de maneira mais direta e simples) que, neste período de transição, vocês são
levados a ser uma Estrela, vocês são levados a ser MA ANANDA MOYI, vocês são levados a ser o

Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).
Mas não vejam ali um jogo de papel, nem mesmo de função, mas, simplesmente, eu diria, o resultado da

Beatitude, da Morada da Paz Suprema e do Êxtase.
Isso não é, simplesmente, uma mudança de olhar ou de ponto de vista.

É, realmente, agora, uma transformação radical e total.
É uma transformação que é muito mais (e vocês sabem disso) do que uma metamorfose da lagarta em

borboleta.
Muitos de vocês aguardaram, esperaram, talvez até já vivenciaram isso, mas resta, agora, vivê-lo, na totalidade:
não na sua totalidade, mas na totalidade de todas as consciências que se creem separadas e presentes sobre

a Terra.

***

A Unidade é o sinônimo da Humildade.
Isso não é simplesmente uma adequação ligada ao Elemento Ar ou ligada à nova Tri-Unidade ou ao Manto Azul

da Graça.
Porque, não pode existir, sobre este mundo, aí onde vocês estão, Unidade sem Humildade.

Como foi dito a vocês, há ainda pouco tempo: a Humildade de nada ser, para aceitar ser Tudo.
Doar-se si mesmo, e se Abandonar si mesmo.

Tudo o que nós lhes explicamos e transmitimos, pelas palavras e pela Vibração, atualiza-se agora.
Casar-se com a Luz, isso não é se casar com alguém ou com qualquer outra coisa, é Casar-se com Si-mesmo,

além do Si, além desta Dimensão.
É deixar a transfiguração, a transubstanciação, efetuar-se sozinha, porque há um programa Inteligente, muito

mais Inteligente do que o que a personalidade pode esperar ou pensar.

***



Eu terminarei com essas palavras: ser Humilde, viver a Humildade é, de algum modo, o estado mais direto,
mais próximo, mais imediato para viver o que é para viver, e para ser esta Infinita Presença ou para ser este

Absoluto.
Eu os lembro de que, durante esta transição, vocês próprios se definem pelo seu estado, pelas suas ações,

pelo seu olhar, pelo seu Amor.  
Não aquele que vocês projetam, mas aquele que vocês Irradiam, naturalmente, sem qualquer desejo.

Porque, se houver um desejo de Amor, já significa uma falta de Amor.
Aquele que manifesta o Amor não emite qualquer ação, qualquer vontade.

Esta é a diferença entre a Humildade e a não Humildade.
Esta é a diferença entre a personalidade que tenta ser humilde e que se esconde atrás desta humildade,

enquanto que a Humildade da Unidade é a evidência onde nada há a esconder, onde nada há a pregar, nada a
julgar, nada a comparar.

***

O que vocês têm a fazer, durante esta transição, é, simplesmente, observar essas espécies de flutuações que
existem, em vocês, que são por vezes muito rápidas e que os levam da Alegria à tristeza, do Amor ao medo ou

do Amor à raiva.
Mas se apreendam bem de que nem a raiva, nem o medo, nem a própria paz, não podem ser nem obstáculos,

nem elementos facilitadores.
Neste período de transição, realizar o Abandono do Si será, de qualquer maneira, a única saída possível, mas,
em meio a esta saída possível, vocês mantêm a liberdade a mais fundamental de estar aí onde vocês querem,

ou em parte alguma.
Jamais haverá julgamento, jamais haverá condenação, da nossa parte como dos mundos Livres, porque eu os

lembro de que tudo o que vocês dão por certo, em meio a este mundo, é efêmero, exceto, é claro, o que
vocês São.

***

Cabe a vocês, não escolher, não decidir, não empreender qualquer ação ou qualquer fazer, mas, sim, ver onde
vocês Estão.

Vocês estão na rejeição de alguma coisa da sua vida, da sua condição, deste mundo?
Vocês não podem transcender este mundo rejeitando-o.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, porque o coração do Coração é vivido e interpretado Aqui e
Agora, aí onde vocês Estão, mesmo na Ilusão.

Em última análise, o que acontece em vocês como na totalidade deste sistema solar, é apenas a mesma coisa:
ou o Sol se expande, ou o Sol não se expande.

Mas vocês sabem que, sobre a Terra e no Céu, ele se expande e vai se expandir cada vez mais.
Eu os lembro, também, de que a penetração da Luz, em meio a este mundo, não data de algumas semanas,
nem mesmo de alguns meses, nem mesmo desde as Núpcias Celestes, mas de que tudo isso começou em

um tempo relativamente longo, no sentido humano (desde quase uma geração) e de que foi preciso, de algum
modo, esta espécie de aclimatização para viver o nascimento e o florescimento.

O tempo da florescência chegou e o tempo da colheita também.

***

Eis o que as palavras, trazidas pela Vibração no coração do Coração, levaram-me a pronunciar.
São, certamente, conceitos que é preciso sentir no seu Coração.

Naturalmente, isso irá sempre parecer incoerente e inconsistente, ao filtro do mental ou ao filtro das suas
crenças.

Porque estas palavras são para viver e não somente para pronunciar ou escutar.
Não somente para ouvir, mas, realmente, para encarnar.

Lembrem-se de que, quando nós mudamos de mundo, quando um efêmero, qualquer que seja (de um corpo,
de uma vida), desaparece, a consciência permanece.

Ela não tem mais acesso às mesmas percepções e às mesmas manifestações.
É exatamente isso que acontece em uma outra oitava ou em uma outra amplitude, mas é exatamente o mesmo

processo.
E daí onde vocês estão, o processo não é vivido da mesma maneira.

Mas ele leva, inevitavelmente, ao mesmo resultado.



De tudo isso vocês sabem.

***

Instalemo-nos, durante alguns instantes, agora, no silêncio das minhas palavras, no silêncio dos meus
pensamentos, das minhas ideias, dos seus pensamentos e das suas ideias.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, neste silêncio e nesta paz, na nossa Comunhão, eu lhes digo: Amem-se uns aos outros, e uns para com
os outros.

E eu lhes digo até breve.
E me permitam deixar esta Paz emanar.

Encontremo-nos na Paz.
Até logo.

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

1 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article68df.html

17 de novembro de 2012
(Publicado em 18 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-11-17.mp3

~ APROXIMANDO-SE DA ETERNIDADE ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes disse: eu voltaria a vê-los, durante este período, a fim de permitir-lhes, se vocês

desejarem, ajustar-se, mais próximo, da sua Eternidade.
Eu venho, antes de tudo, comunicar-lhes um encontro.

Um encontro aonde (todos juntos, através da sua consciência, através da Vibração, através da sua União, no
Espírito) iremos nos encontrar, no primeiro dia do seu mês de dezembro, na mesma hora, a fim de, durante

uma hora, estarmos Unidos, em Espírito e em Verdade, a fim de abrir o mês deste ano que termina o ano (ndr:
dia 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).

*** 

Naturalmente, muitos de vocês vivem o que eu vou tentar explicar.
Muito além das simples explicações referentes aos Elementos, eu vou falar-lhes de vocês, durante este

período preparatório para o nosso encontro de 1º de dezembro.
Entre agora (e talvez já, desde algum tempo) até esta data, muitas manifestações que estão presentes em

vocês são levadas a amplificar-se, a desenvolver-se e a se revelar, dando-lhes cada vez mais impressões e
vivências que estão diretamente ligadas à Dimensão da Vida que se aproxima de vocês e que corresponde à

sua Eternidade.
Neste período, é claro, permanecer Tranquilo é essencial, mas eu vou tentar mostrar-lhes (e eu lhes darei a

palavra em seguida) não tanto os sintomas que os habitam e que vocês vivem, bem como não tanto os
sintomas e o que vive a Terra, mas mais o que corresponde a esta fase de transição, esta fase intermediária,

que vai levá-los a conceber a Verdade do Espírito e instalar-se, cada vez mais pacificamente, além de todas as
manifestações deste mundo e do seu corpo, no que vocês São, nesta Morada da Paz Suprema que alguns de

vocês se aproximaram ou vivenciaram, e que outros ainda, entre vocês, já instalaram, de maneira definitiva.
Tudo isso resulta, ao mesmo tempo, da Fusão dos Elementos, do Encontro com os Elementos celestes e

terrestres, a vir e que já estão, aí, no plano do Éter, no plano etéreo e no plano ainda sutil.

*** 

Esta fase é uma fase de transição.
Naturalmente, há reajustes, no corpo de vocês, como sobre a Terra.

Algumas coisas antigas, em vocês, são levadas a desaparecer porque elas de nada mais servem.
Outras coisas aparecem porque elas fazem parte da Eternidade.

Em meio a este espaço, vocês podem viver isso com mais ou menos conforto, com mais ou mesmo reticência,
com mais ou menos dúvida ou mais ou menos Paz.

Lembrem-se de que tudo apenas depende, sempre e cada vez mais, de vocês, ou seja, do local onde vocês
Estão, aí, Presentes.

MARIA - 17 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Presentes a vocês mesmos, ou presentes a uma data ou a um futuro.
Presentes a vocês mesmos, ou presentes às interrogações deste mundo, nesta fase de transição.

Seja o que for, todos vocês estão para viver elementos que lhes são próprios, mas que refletem, para vocês,
uma maneira, especial e particular e individual, de instalar-se na Eternidade.

Então, este período pede, da parte de vocês, uma grande quietude e, sobretudo, instalar, em vocês, modos
não reacionais a tudo o que pode ocorrer, em vocês como no exterior de vocês.

Esta fase onde os Elementos se encontram, se fundem, para celebrar o Retorno do Éter e o Retorno da
Unidade.

O Retorno a esta Eternidade acontece mais ou menos facilmente, mais ou menos rapidamente, conforme,
justamente, a sua capacidade para não dar peso ao que já está pesado: na condição de vocês se

harmonizarem com o que é cada vez mais leve, ou seja, com o estado da sua consciência, e não com o estado
da sua vida, e ainda menos com o estado deste mundo.

***

As últimas zonas de resistência à Luz estão, de algum modo, prestes a se condensar.
Através disso, podemos dizer que a história terrestre se repete, através do acontecimento de circunstâncias

que favorecem ou a violência, ou a paz.
Então, é claro, há guerra, há paz e, em vocês, também, acontece a mesma coisa.

Quem ganha?
É a paz ou é a guerra?

Isso não depende, é óbvio, dos seus desejos, ainda menos do que acontece na sua vida, mas, realmente, da
sua atitude Interior.

Então, eu venho pedir-lhes cada vez mais a atitude Interior, de benevolência, de neutralidade e de Paz.
É durante este período que vai ser extremamente fácil (que vai levar-nos até 1º de dezembro) ou instalar-se na

Paz, ou instalar-se em outra coisa que a Paz.
Vocês têm toda a liberdade para decidir isso.

Vocês decidem, não reagindo, não se submetendo, mas se colocando nesta benevolência daquele que
observa o que acontece.

E o que acontece nada mais é do que uma transição, uma passagem de um plano ao outro, de uma
manifestação da vida a outra manifestação da Vida.

De uma vida onde tudo tinha sido limitado, tudo tinha sido pesado, para uma vida de leveza, independente de
qualquer circunstância ainda deste mundo.

Alguns de vocês já vivem isso, através da modificação da sua fisiologia, mas tudo isso foi explicado pelas
minhas Irmãs, como HILDEGARDA ou ainda SNOW (ndr: ver as intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN

de 03 de outubro de 2012 (1) e de SNOW de 19 de agosto, 18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (2)).

*** 

Hoje, mais do que nunca, vocês são convidados a consagrar-se, a consagrar-se na Paz, a encontrar-se na Paz
e, também, a fazer a paz com tudo o que toca a sua consciência: quer sejam as suas próprias raivas, quer

sejam as suas próprias dores, quer sejam as suas próprias interações, próximas ou mais distantes, em meio
aos Irmãos e às Irmãs que participam da sua vida, de uma maneira ou de outra.

O tempo é da Paz.
Eu diria, de outra maneira, que o tempo é da reconciliação.

Então, é claro, nós sabemos pertinentemente, assim como vocês, que alguns Irmãos e algumas Irmãs não
desejam este mundo novo, esta Dimensão nova e querem persistir em meio às leis de evolução, às leis de

confinamento.
É a liberdade deles.

Disso, nós os avisamos para vocês viverem, da forma mais adequada, este período.
O tempo das grandes mudanças, enfim, chegou à sua porta.

Naturalmente, eu voltarei a bater à sua porta no momento adequado e vocês sabem disso: eu lhes disse e
repeti ao longo desses anos.

Tudo o que há para fazer é deixar chegar o que está vindo.
Tudo o que há para fazer é Ser.

Ser e não dar peso e importância ao que acontece.
E eu os lembro de que, mesmo se vocês forem afetados, neste corpo, este corpo irá passar.

Eu os lembro de que se vocês forem afetados, em algumas circunstâncias das suas vidas, essas
circunstâncias, elas também, irão passar e muito mais rápido do que vocês podiam esperá-lo por uma ação da

sua pessoa.
Tudo o que acontece (mesmo se isso não lhes aparecer, em um primeiro momento) é oriundo da Luz.



Evidentemente, não é a Luz que desencadeia as resistências, mas, algumas vezes, a Luz pode amplificar as
resistências.

Então, apreendam-se disso, compreendam-no e aceitem que alguns Irmãos e Irmãs não têm ainda a
possibilidade (quer seja perto de vocês, como na outra extremidade da Terra) de dar-se conta ou de aceitar o

que acontece, neste momento.
Isso será profundamente diferente dentro de poucos dias.

*** 

Então, nós os convidamos, durante este período de transição, a permanecer o mais Tranquilo possível.
Façam o que vocês têm que fazer, no nível da sua mente, permaneçam nesta neutralidade, nesta

benevolência, nesta observação.
Beneficiem-se dos momentos em que nós os chamamos, que isso seja uma das minhas Irmãs, ou eu, ou ainda

um dos Anciãos, ou ainda no momento em que a Luz emergir mais em vocês, para acolher e vivê-la na maior
Paz e serenidade.

Se vocês não constataram, ainda, suficientemente os efeitos da Luz, na sua vida e no que vocês são, então
deixem entrar ainda mais Luz.

Seja o que for que ocorrer no seu corpo, seja o que for que o seu Coração tiver que viver, estejam certos (e
seguros) de que o que se acontece é apenas a penetração, sempre mais intensa, da Luz.

O efeito do Éter da Terra, no nível coletivo, a Merkabah Interdimensional coletiva e o Canal Mariano, todos
esses elementos estão operando e no local, doravante.

A minha Irmã SNOW lhes explicou esses Desdobramentos finais da Luz (ndr: ver em particular a intervenção
de SNOW de 18 de outubro de 2012 (2)).

É exatamente o que acontece.
E se compararmos isso a um nascimento, nós, mulheres, nós sabemos pertinentemente que o momento do
parto é aquele que ocorre antes do nascimento, propriamente falando, e no momento, às vezes, onde mais

intensamente é vivenciado, por vezes, como um momento doloroso.
Mas esse momento doloroso rapidamente dá lugar ao sentimento de plenitude assim que o nascimento tiver

ocorrido.
Lembrem-se disso.

*** 

Então, seja o que for que a resistência à Luz manifestar, em vocês como sobre o mundo, sejam pacientes e
sejam Humildes.

Vocês não têm qualquer meio de agir sobre os Elementos, em vocês como sobre o planeta.
De nada serve querer imaginar proteger tal zona, tal região, pois o que deve chegar a esta região está também

inscrito no Plano da Luz, seja o que for que chegar.
 Se vocês chegarem a transcender e, de algum modo, a superar a primeira impressão, as primeiras imagens,

as primeiras emoções que podem se manifestar e que irão se manifestar a vocês, vocês verão que, por trás de
toda esta agitação, de toda esta aparência que vocês poderiam nomear desagradável ou caótica, encontra-se a

Paz da Eternidade.
Nada mais há a fazer senão perceber isso.

Nada mais há a fazer senão deixar Shantinilaya se estabelecer, totalmente, em vocês.
É deste modo que vocês irão contribuir para deixar estabelecer o Reino da Luz que já está, eu os lembro,

consumado nas outras Dimensões.
A Terra se junta à sua Dimensão da Eternidade.

Vocês também.
Isso acontece neste momento e os chama a viver este período na maior das serenidades.

Mesmo se a sua personalidade se manifestar e manifestar a vocês sentimentos, sejam eles quais forem, esses
sentimentos irão passar.

Eles não fazem parte do que vocês São, ou seja, da Morada da Paz Suprema.

*** 

Até um certo estágio, nós lhes falamos da escolha entre o medo e o Amor.
Agora, a escolha é mais entre Shantinilaya e a raiva.

São, não duas emoções (mesmo se a raiva for uma emoção), mas dois estados: estado de resistência ou
estado de Abandono.

Ou seja, o Abandono do Si (se não tiver sido conscientizado e realizado) realizar-se-á, eu diria, de algum modo,
a qualquer custo, independentemente do que vocês acharem.

Está aí a maior Liberdade.



Cabe a vocês determinar.
E esta determinação, ela vai segui-los, agora, até o meu Anúncio.

Quer seja na facilidade da Paz, da Morada da Paz Suprema, quer seja na raiva e na resistência, porque vocês
têm, em alguma parte, em vocês, um sentimento que emergiu de ali não ter chegado.

Mas eu lhes asseguro: não há qualquer lugar aonde chegar, há apenas que Ser, e isso não necessita (vocês
irão se aperceber vocês mesmos) de qualquer deslocamento, de qualquer movimento.

Apenas para estar aí (ou Presente a vocês mesmos, ou estabelecidos nesta própria Dissolução da
consciência) a fim de se beneficiar.

Pouco a pouco (e muito rapidamente, neste intervalo de tempo), o que apareceu (e que apenas fazia aparecer)
irá desaparecer.

O que apareceu (e que está instalado) e que deve ser e se tornar, de algum modo, a sua Eternidade, irá se
instalar, seja o que for que vocês fizerem.

Cabe a vocês saber onde vocês se colocam porque as duas circunstâncias serão, durante este período, eu
diria, concomitantes, elas também.

Vocês irão observar uma grande diferença, sobre a Terra, entre os Irmãos e as Irmãs que escolheram e
disseram “sim” à Luz, de maneira definitiva, e aqueles que, até agora, pensavam em brincar e em acomodar a

Luz à sua maneira de ver.
Mas lembrem-se de que é a liberdade deles.

Eu tenho, simplesmente, que dar-lhes essas informações.
Elas irão chegar a vocês, também, é claro, de várias partes: na sua consciência, como, também, no que lhes

será dado a observar e a ver, em vocês, fora de vocês, e por toda parte sobre a Terra.

*** 

O momento do Apelo está próximo.
Alguns de vocês, aliás, pressentiram e já vivenciaram isso, à sua maneira.

Quer seja o Apelo de uma Estrela, quer seja o Apelo de um Ancião, mas, também, pela sua capacidade para
extrair-se de vocês mesmos, não por um ato da vontade, mas, sim, pela capacidade, do Amor, para

estabelecer esta Paz.
Dessa maneira, então, Shantinilaya resulta diretamente do seu estado de Amor ou do seu estado de raiva (que

os afasta).
São vocês que se ajustam, agora, eu diria, em tempo real, como se não houvesse mais latência entre a sua

consciência e os acontecimentos (acontecimentos Interiores como acontecimentos exteriores).
Cabe a vocês ver, aí também.

E cabe a vocês se situar no que se acontece.

*** 

Este espaço de transição é muito especial porque há, efetivamente, a percepção clara (e que será cada vez
mais clara, para muitos de vocês) de viver precisamente em duas realidades, precisamente em dois mundos.
Ou dois mundos que se interpenetram e que um vai, de maneira muito natural, pôr fim ao outro, sem qualquer

luta, sem qualquer dificuldade, exceto para aquele que decidiu se colocar sob a ação da resistência e da raiva.
Vocês nada mais têm que fazer senão observar.

Vocês nada mais têm que fazer senão Amar, não como um ato da vontade, mas como vivendo, realmente, a
própria natureza do que vocês São que é Amor, Unidade, Felicidade e a Morada da Paz Suprema.

Vocês estarão, ou cada vez mais na Beatitude, ou cada vez mais na raiva.
Mas isso não pede correção, nem em um caso, nem no outro, mas, simplesmente, estar ciente dessas duas

sensações, desses dois estados e dessas duas consciências.
São vocês que se posicionam, vocês mesmos, segundo o que vocês São e segundo o que vocês Serão.

Isso, agora, não poderá mais criar, logo mais, qualquer dúvida para vocês.
As últimas dúvidas serão levantadas.

As últimas interrogações irão se erguer em vocês.
Então, vocês serão capazes de se beneficiar da integralidade da Luz.

O que, anteriormente, ainda eram apenas experiências ou estados transitórios, irão se tornar, não mais uma
experiência, mas, cada vez mais, um estado permanente.

*** 

Então, eu os convido a deixar a Luz agir, pois o que age, na realidade, é a sua Eternidade que vem competir, se
pudermos dizê-lo, com o seu efêmero.

E isso não depende, de modo algum, da sua reação, mas mais da sua capacidade para situar-se na beatitude
ou na raiva.



Isso vai lhes aparecer cada vez mais lucidamente.
Os sinais (se vocês os vivenciaram, no nível de manifestações do seu corpo), podem ampliar-se, durante este

período.
Mas estejam certos de que no final deste período há a Paz, e esta Paz está além de tudo o que vocês puderam

viver, até hoje, como experiências, mesmo do Estado de Ser, mesmo de Comunhão ou de Fusão com um
Duplo.

Porque, aí, vocês irão encontrar a integralidade, a totalidade da sua herança.

*** 

É durante este período que se realiza, é claro, o Choque da Humanidade.
Mas, também, tudo o que deve desaparecer deve ser queimado no Fogo do Amor e no Sopro do Amor.

E vocês, vocês estão aí: ou vocês sustentam esse Sopro e esse Fogo, ou vocês resistem a esse Sopro e a
esse Fogo.

A sua capacidade para Abandono vai então ser apresentada e ela vai então lhes ser mostrada.
Já, para alguns de vocês, a revelação das suas Linhagens (quer seja pelos sonhos ou por revelações

espontâneas) adquiriu certa agudeza.
Então, é claro, vocês se apreendem perfeitamente de que esses momentos estão além de qualquer análise,

de qualquer interpretação ou de qualquer projeção.
Lembrem-se de que nesta fase especial de transição há apenas o Amor que pode iluminar, há apenas o Amor

que leva à Paz.
E, para isso, nada mais há para fazer senão deixar o Amor Ser.

Deixar o Amor Ser é encontrar o que vocês São.
Não deixar o Amor Ser é continuar a manter a Ilusão: a ilusão do sofrimento, a ilusão da pessoa, a ilusão de um

caminho ou de uma evolução.
Mas, ainda uma vez, vocês são Livres: Livres para se colocarem segundo as leis ditas de evolução, ou para se

colocar segundo a Lei da Eternidade que nada tem a ver com qualquer eternidade.
Isso lhes foi explicado de maneira, por vezes, intensa, eu diria, por este interveniente que se manifestou,

durante este ano, o famoso BIDI (ndr: ver as suas intervenções na coluna “mensagens a ler” (3)).
Mas eu os lembro de que todos vocês São, também, BIDI, de que todos vocês São, também, o que eu Sou.

Não se esqueçam disso.
Nos momentos em que pode se apresentar uma dificuldade, lembrem-se de que não há que nadar contra a

correnteza.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, é, precisamente, o que vocês têm que viver.

Se o seu corpo tiver que desaparecer, ele irá desaparecer, mas, vocês, vocês não desaparecem.
Se o seu corpo tiver que estar em estado de Beatitude, vinte e quatro horas por dia, então, ele estará.

Porque, independentemente do que vocês tiverem que viver, individualmente, vocês participam do Reino da
Luz, mesmo ali se opondo.

É assim.

*** 

Lembrem-se de que, em última análise, e no final deste período de Transição, quando o meu Apelo tiver
ocorrido, quando os mecanismos ligados à imobilidade da Terra e a de vocês tiverem ocorrido, de maneira

sincrônica, então, naquele momento, todos vocês serão Liberados.
E lembrem-se, ainda uma vez, de que estritamente nada há para fazer, de que estritamente nada há para

buscar, de que estritamente nada há paraa projetar ou para esperar em alguma data.
É simplesmente apenas esta data que eu lhes dei que é um momento de Agrupamento Unitário, eu diria, não
para nutrir qualquer egrégora, não para projetar qualquer amor em tal região do planeta ou do seu corpo, mas,

sim, para Viver o Amor (ndr: em 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).
Se vocês Viverem o Amor, naquele momento, se este período de Transição culminar no Amor, para vocês,

então, vocês vão ver, por vocês mesmos, que nada poderá abalá-los, que nada poderá fazê-los sair
de Shantinilaya, e que vocês estarão estabelecidos, intensa e vigorosamente, nesta Humildade e nesta nova

Dimensão de vida, independentemente do que se tornar este mundo durante este período.
Porque eu não escondo de vocês que a aproximação da Irradiação d’A FONTE, assim como a aproximação do
que deve chegar ao seu céu, já tem efeitos extremamente importantes, mesmo se isso não for visível aos seus

sentidos.
Só o seu próprio sentir, a sua própria consciência, já impregnou isso.

*** 

Eu os lembro de que as primeiras descidas do Espírito Santo, sobre esta Terra, ocorreram, agora, há quase 30



anos, em agosto de 1984.
Então, o conjunto dos Portais galácticos foi aberto, o conjunto das Portas do Sol e da Terra foi Liberado de

toda a Predação.
E vocês irão constatar os efeitos de maneira muito mais intensa do que o que foi observado até agora, tanto

em vocês como em todo o planeta.
O corpo da Terra vive a sua Ascensão.

O seu corpo, também, do mesmo modo.
Não se esqueçam de seguir, em vocês, como no que lhes pede este corpo, as linhas de menor resistência,

porque é aí onde está a Fluidez, é aí onde está a Graça e é aí onde está, sobretudo, a Verdade Eterna.
Então, o que vocês escolhem, uma vez mais: a Verdade Eterna que vocês São ou a verdade efêmera que

muda sem parar e que irá se tornar cada vez mais resistência?
Que isso se expresse no seu corpo, na sua consciência, ou que isso se expresse na Beatitude da Morada da

Paz Suprema, isso vai estar cada vez mais resolvido, em vocês.
Observem, realmente, os seus Irmãos e Irmãs, Abertos, que os rodeiam: vocês irão constatar isso com cada

vez mais evidência e facilidade.

*** 

De qualquer modo, o nosso encontro de 1º de dezembro não é um encontro que eu marquei com vocês, eu,
pessoalmente (mesmo enquanto aquela que coordena, de algum modo, o Advento e o Retorno da Luz), mas,
muito mais, a ação da própria Luz, em seus diferentes componentes, quer sejam no nível do Núcleo da Terra,

de Sírius que foi despertado, quer seja no nível da sua atmosfera ou das diferentes camadas isolantes que
terminam neste momento.

Todas as modificações Elementares da Terra, todas as modificações e Fusões dos Elementos do céu, sobre
esta Terra, são, exatamente, as provas que alguns de vocês aguardavam e esperavam.

Essas provas, Interiores, antes de tudo, mas também que estarão em perfeita sincronia com o exterior.
Como lhes disse a minha Irmã SNOW: o Desenvolvimento final do Coração Ascensional vem preencher o

conjunto dos seus campos energéticos e Vibratórios (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento
do Coração Ascensional” (4)).

As suas auras, se vocês preferirem, vão continuar a se expandir, durante este período.
O Amor também.

A Beatitude também.
Então, não há escolha.

A única escolha é expansão ou contração: dilatação e Alegria, ou retração e raiva.
Isso é um elemento novo porque, até agora, nós tínhamos lhes falado da incerteza ligada aos medos de vocês.

Não é mais o medo que está operando, agora.

*** 

O Choque da Humanidade acontece, em vocês, na sua carne, como na carne da Terra.
Isso irá se tornar, bem depressa, uma evidência total para o conjunto da humanidade.

Obviamente, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, ao redor de vocês mesmos, vão fazer perguntas em
relação a isso.

Lembrem-se de que não é nas palavras que vocês poderão satisfazer seja o que for de Eterno, mas na
manifestação da sua própria Eternidade: aquela de um Coração Amoroso, Pacífico, que vive esta Beatitude e

que a Irradia, sem nada projetar, porque isso é um estado natural.
Não se percam com explicações para aqueles que virão a vocês.

Não se percam com justificativas.
A Luz É, e vocês têm apenas que Ser a fim de, literalmente, nutrir os seus Irmãos e as suas Irmãs que irão se

aproximar, naqueles momentos.
A sua Presença será, realmente, um bálsamo, a vocês mesmos como ao conjunto dos seus Irmãos e das suas

Irmãs, sobre todo o planeta, mas também, sobretudo, nos seus respectivos ambientes.

*** 

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, hoje, e eu lhes forneço, é claro, de bom grado, se for necessário,
para vocês, informações complementares em relação a este período ou sobre o nosso encontro.

Então, eu os escuto, com Amor. 

***



Pergunta: quando nos sentimos magoados ou traídos, é melhor expressá-lo (mesmo se isso relevar
da raiva) ou é melhor nada dizer?

Isso depende de onde você Está.
Se você Estiver no Amor, então, como disse o Mestre PHILIPPE, há pouco tempo: ofereça a outra face (ndr:

intervenção de PHILIPPE DE LYON de 10 de novembro de 2012 (5)).
Isso é para testá-lo a fim de mostrar onde está o seu Abandono.

Pois, quem pode ser magoado ou traído, senão a personalidade?
Aquele que está estabelecido na Presença, aquele que vive Shantinilaya, o Êxtase ou a Beatitude, como, de

algum modo, poderia se sentir traído ou magoado?
Isso não é jamais senão a personalidade efêmera que é traída ou magoada.

E como disse, aliás, um dos Anciãos, há alguns anos: tente, simplesmente, não reagir no momento em que
isso é vivenciado ou percebido, e você vai ver, por si mesmo, que essa necessidade de reagir ou de expressar
uma justiça da personalidade, seja ela qual for, irá desaparecer sozinha, e você irá encontrar, ainda mais rápido,

a Paz que você É (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 20 e 27 de novembro de 2010 (6)).
Jamais é reagindo a uma injustiça que você irá permitir à Eternidade se instalar.

Reagir a uma injustiça apenas faz manter a própria existência da personalidade e da divisão.
Mas eu o lembro de que, nunca, o que você É pode nem desaparecer, nem ser magoado, nem ser traído.

E de que se você se sentir traído e magoado, isso lhe mostra, a si mesmo, onde você está situado, e de que
se você aceitar sair do local onde você se situa para deixar Ser a Luz, então você irá constatar, bem depressa,

que nada pode reagir e que nada pode ser magoado.
Coisa que, obviamente, não pode compreender a personalidade e o efêmero.

Eu os lembro de que este mundo está construído, além da Ilusão, no princípio de ação / reação.
Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã que irá traí-lo.

Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã (ou uma circunstância) que virá desafiá-lo, em relação à sua Eternidade,
até o momento em que você estiver, você mesmo, seguro e certo (não em meio a uma crença, mas na sua

vivência) de que você É a Eternidade.
Naquele momento, nada mais poderá vir magoar você.

***

Pergunta: o que fazer quando vivemos momentos de estase, mas sem nada sentir, especialmente no
nível do Canal Mariano?



Meu Filho, isso foi explicado há pouco tempo, aí também (ndr: intervenção do ARCANJO ANAEL de 10 de
novembro de 2012 (7)).

Então, eu explico de novo as coisas.
Foi mostrado a vocês que existia, além da consciência e do aspecto Vibratório da consciência, um estado onde

não há qualquer percepção e onde, no entanto, como você diz, ocorre um estado de estase.
É justamente o que o leva à Infinita Presença, quando cessam todas as suas percepções.

Naqueles momentos, se você se Abandonar, completamente, então, você irá atravessar a Porta da Última
Presença e você irá entrar na sua própria Ressurreição.

É tão simples assim.
O que não era possível, anteriormente, torna-se possível.

A própria cessação das manifestações da consciência leva-os ao que BIDI nomeou a a-consciência, muito
facilmente.

***

Pergunta: ouvir ser chamado por um nome que não é o seu de batismo pode corresponder a um
Apelo de MARIA?

Todos vocês têm um nome.
Esse nome é um nome da Eternidade.

Ele nada tem a ver com o nome da alma.
Ele é um nome que vocês carregam além de qualquer forma, desde o seu aparecimento em meio a uma

forma, seja qual for.
É esse nome que, efetivamente, pode ser pronunciado.

***

Pergunta: ao ouvir esse nome, eu senti uma pluma branca na minha mão.

Nossa Presença, nossa Infinita Presença, está muito depois da sua Presença.
Nós lhes dissemos que, no Canal Mariano, nós podíamos nos apresentar a vocês.

Lembrem-se de que além da necessidade do sentido, da necessidade da explicação, o mais importante
sempre será o que é vivenciado, naquele momento, e que o que faz pergunta sempre será o mental.

Nos outros Planos que vocês se preparam para viver, é evidente que quando vocês têm uma manifestação,
não há o cérebro que está aí para tentar discriminar o que é bem, o que é mal, o que é útil, o que é inútil, ou

qualquer outro aspecto de comparação, mas que o estabelecimento desses contatos, dessas relações,
dessas Fusões, dessas Comunicações, ou o Encontro com um Duplo, ou ainda com intervenientes dos Planos

Multidimensionais, apenas faz fortalecê-los em sua Multidimensionalidade.
É justamente todo este aspecto transitório que deve fazê-los ficar Tranquilos, ou seja, não buscar um sentido
ou uma explicação, porque o sentido e a explicação virão por si só, depois, e sem qualquer uso da ferramenta

mental.
A vivência Vibratória ou a vivência do Encontro, em si, seja qual for este Encontro (quer você seja acariciado na

bochecha, quer você sinta um estremecimento na cabeça, quer você sinta uma Presença na sua cama, quer
você sinta um Ser ao seu lado, ou quer você ouça o seu nome) representa unicamente a nossa aproximação e

o que nós nomeamos (na falta de outro termo) a justaposição das Dimensões: esta era de transição, esta
época de transição, muito curta, na qual vocês entram, de maneira cada vez mais íntima.

Portanto, não busquem o sentido ou a explicação.
Do mesmo modo que, quando uma das suas Linhagens é revelada, o que é importante é o impacto na
consciência e isso instala os quatro Pilares do Coração que permitem o Desenvolvimento do Coração

Ascensional.
Não há que procurar o sentido ou o significado.

O interesse não é saber que você tem uma Linhagem de Sírius, mas, sim, viver os efeitos e a consequência.
E quanto mais você aceitar não buscar o sentido ou o significado, mais você será instalado no tempo da sua

vivência, no momento em que isso ocorrer, e mais você irá descobrir o Amor, mais você irá descobrir a Morada
da Paz Suprema.

Jamais qualquer explicação irá satisfazer outra coisa senão o seu mental.
Conforme as minhas Irmãs lhes disseram, e também muitos Anciãos: nós poderíamos desenvolver muito mais

do que o que nós lhes demos, por exemplo, no nível da anatomia sutil ou oculta (ou, em todo caso,
multidimensional) do que vocês São.

Nós lhes demos os elementos importantes (e isso foi explicado), mas há um monte de elementos que vocês
sentem, que vocês vivem, sobre os quais nós não fomos mais longe nas explicações porque nós não



julgamos, mas estimamos (através do que nós percebíamos) que não era proveitoso dar-lhes o significado.
 Lembre-se de que você anda, mas você não sabe quais são os músculos, os nomes dos músculos que lhe

permitem andar: no entanto, eles trabalham.
É o mesmo para a multidimensionalidade.

A explicação e o sentido, o significado, apenas estão ligados, sempre, em última análise, ao seu modo de vida
e de expressão em meio a este mundo da Dualidade, da ação / reação, do Bem e do Mal.

Além deste mundo, há um outro mundo no qual vocês penetram, que nada tem a ver com tudo isso.
A Transcendência (ou, se vocês preferirem, o que foi chamado de espiritualização da matéria) é justamente
isso: deixar a Luz agir na matéria, não se servir da matéria (e, portanto, do mental) para tentar compreender,

explicar, açambarcar, ou possuir, o que está Livre.

***

Pergunta: as pessoas que vivem o mesmo nível Vibratório podem igualmente entrar em
ressonância, de maneira espontânea, ou também falar mal umas das outras?

Bem amado, tudo depende do que se expressa, naquele momento.
Ou há reação, e a personalidade vai tomar a dianteira para coisas por vezes insignificantes.

É isso que é preciso ver em ação.
E justamente, se houver afinidade Vibratória (e eu não falo sequer dos Duplos, sejam eles quais forem), há

possibilidade de viver a Comunhão e a Fusão, quer vocês estejam um na frente do outro ou distantes.
Assim, portanto, cabe a vocês verem o que vocês vivem.

Vocês não podem estar próximos Vibratoriamente e falar mal uns dos outros.
Isso não é possível.

Ou então vocês recaem, de imediato, nas máscaras, nas aparências, nos combates, que nada têm a ver com a
Luz e com o Amor.

Portanto, se houver Amor, se houver Comunhão, se houver Fusão ou, eventualmente, se houver neutralidade,
então há Amor.

Por outro lado, se houver raiva, se houver o que vocês nomeiam retalhar-se mutuamente, isso apenas reflete
que um dos dois, ou os dois, desceu de novo, em alguma parte, no nível da expressão da personalidade.

Isso jamais pode ser o caso para aquele que vive Shantinilaya ou que vive o Êxtase da Beatitude.
É toda a diferença, também, entre o Abandono à Luz e o Abandono do Si.

O Abandono à Luz é ter deixado penetrar a Luz, ter visto e vivenciado o Si, mas se servir disso para outra coisa
do que o que vocês São.

E naturalmente, naquele momento, pode ali haver antagonismo, atrito, resistência, raiva.
O que não é o caso para aquele que está instalado em Shantinilaya.

Naturalmente, eu o lembro de que a personalidade sempre irá encontrar pretextos (como em uma das
questões anteriores, por exemplo) para expressar os seus sentimentos e, portanto, para garantir (mesmo se

este confronto não for violento, aparentemente) a necessidade de existir, ou seja, de afirmar a pessoa, de
alegar uma mágoa, de alegar uma traição, que não existe, em última análise, eu o lembro disso, no nível do que

vocês São.
E a maneira que você mesmo vê a raiva, pelo fato de retalhar-se mutuamente, de viver isso, ou de Estar na Paz

a mais total: toda a diferença está aí.
Eu os lembro (mesmo se o exemplo não puder ser totalmente adequado) de que Joana D’Arc cantava na

fogueira.
Será que a personalidade pode cantar quando ela é submetida ao fogo real?

Eu creio que não.
Aquele que está realmente instalado em Shantinilaya (isso não é uma visão da mente ou um discurso) é

totalmente independente do que chega a este corpo.
Ele o habita, na totalidade, mas a espiritualização da carne ocorreu.

Então, naquele momento, independentemente do que se tornar esta carne, isso não tem mais qualquer
importância.

O corpo é o Templo porque é nele que acontece esta alquimia final.
Mas o objetivo, é claro, é não mais ser dependente deste corpo, porque este corpo está espiritualizado.

Então, como um corpo que estaria espiritualizado, ou prestes a sê-lo, poderia manifestar outra coisa que o
Amor?

Mas, evidentemente, nós concebemos perfeitamente que para aquele que ainda expressa uma personalidade,
não havia solução.

Mas a única solução, ela não está justamente em meio à personalidade.
Mas, para isso, é preciso vivê-lo para perceber.



***

Pergunta: se, hoje, uma doença grave chegasse ao corpo, o que seria preciso fazer?

Eu não tenho a resposta para lhe dar porque isso apenas concerne a você.
Se o medo estiver presente, o que você vai fazer?

Você vai se jogar nas mãos daqueles que podem curá-lo, curar este corpo segundo as leis deste corpo.
E essa será a atitude correta.

Mas nunca conte com ninguém para dizer-lhe o que fazer frente a este tipo de problema, porque isso apenas
diz respeito a você.

Então, é claro, poderia ser adotada a opinião da ciência com relação a este corpo e, então, adotar o que vocês
nomeiam ações terapêuticas, por vezes muito difíceis.

Mas cabe a vocês decidirem.
Cabe a vocês verem isso.

São vocês que sabem onde vocês estão.
Eu o lembro de que se você For Absoluto, ou de que se você se mantiver na Infinita Presença, não há qualquer

motivo do que ocorre sobre este mundo, como na sua carne, para afetar seja o que for do que você É.
Não é o mesmo, é claro, se você ainda estiver sob a influência da sua própria personalidade.

As leis do seu mundo levam à reação, quer seja indo ver um cirurgião, quer seja indo ver um médico, um
curador (ou não importa quem).

São vocês que estão Livres, é o seu corpo.
Se vocês não tiverem confiança, o que vai acontecer?

Então, você irão ver aqueles que vão operá-los e que vão propor-lhes, justamente, explicações, quer essas
explicações se refiram à fisiologia deste próprio corpo, como explicações mais sutis no nível dos diferentes

corpos sutis.
Mas um como o outro apenas são verdades relativas que se referem apenas ao efêmero e tudo depende, aí

também, da localização da sua consciência.
Certamente que nós não podemos pedir-lhes para irem para tratamentos de rotina ou para tratamentos que

vocês nomeiam energéticos ou alternativos ou, ainda, dizer-lhes para nada fazer.
São vocês que optam pelo que os colocam em uma sensação de segurança: segurança ilusória da explicação

ou da ação / reação?
Segurança sutil do energético?

Ou segurança absoluta daquele que é Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Então, bem amados Irmãos, Irmãs e Filhos (seja qual for o nome que vocês desejarem que eu lhes dê),
vivamos, se vocês quiserem, um momento que prefigura, se vocês desejarem, o nosso próximo encontro.

Instalemo-nos, alguns minutos do seu tempo, além, justamente, do seu tempo.
Eu lhes digo então: até dentro de duas semanas.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo: até 1º de dezembro.
Até logo.

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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-out...

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html


*

2 – SNOW (19.08.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-aut...
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-au...
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

4 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-...

*

5 - PHILIPPE DE LYON (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novemb...

*

6 - UM AMIGO (20.11.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-20...
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-20...

*

7 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef148.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148...
17 de novembro de 2012

(Publicado em 18 de novembro de 2012)

*** 

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/articlef148.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html


*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121117_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, todas as minhas Bênçãos estão aí e nós iremos então passar um momento juntos e tentar responder às

suas perguntas.
Então eu os escuto atentamente.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir, do lado direito, as percepções que estão
habitualmente no Canal Mariano, à esquerda?

Então, como vocês talvez saibam, ao nível dos Cordões Celestes que são nomeados, pelos nossos Irmãos
orientais, “Antakarana”, do lado esquerdo (que foi chamado, devido à chegada das Partículas Adamantinas, de

Canal Mariano), vocês devem ter notado que, desde uns quinze dias, vocês sentem a mesma qualidade
Vibratória e de consciência do lado direito.

Isso é para diferenciar do que havia dito, por exemplo, SRI AUROBINDO, com relação à possibilidade de
distinguir as presenças que chegavam à esquerda, das presenças que chegavam à direita (ndr: ver a sua

intervenção de 21 de maio de 2012 (1)).
Eu os lembro de que ele disse, há alguns meses, que o que chegava à esquerda era a Luz e o que chegava à

direita pertencia, eu diria, à matriz, não é?
É preciso não confundir as presenças que chegam e as manifestações Vibratórias que vocês percebem,

agora, também, do lado direito, que tampouco corresponde ao Canal Mariano, mas ao que foi chamado, desde
muito pouco tempo, de sobreposição, de justaposição dos planos Dimensionais.

Esta espécie de sobreposição de gama de frequências (que está ligada ao que eu disse, há uma semana,
referente, ao mesmo tempo, à Onda Galáctica e a Hercólubus) é, se vocês quiserem, responsável por este

aspecto simétrico (ndr: ver a sua intervenção de 10 de novembro de 2012 (2)).
Que não está ligado às presenças, mas também ao fato de que as Partículas Adamantinas, tendo constituído

inteiramente o Canal Mariano coletivo da Terra, permite também, agora, restabelecer o equilíbrio entre os lados
esquerdo e direito.

O que permite, se vocês quiserem, a síntese (eu não tenho uma palavra melhor) entre a esquerda e a direita
que ocorre no nível do Andrógino Primordial do 12º Corpo (com as Vibrações que podem aparecer, durante

este período de ‘simetrização’, entre a esquerda e a direita).
Mas, se vocês estiverem atentos, vocês têm manifestações Vibratórias à direita, com por vezes o Som se

tornando mais forte à direita.
Mas, na maioria das vezes, as presenças da Luz chegam unicamente à esquerda.

Isso está ligado, se vocês quiserem, justamente, à aproximação desses eventos astronômicos do seu Céu,
que permitem esta fusão da esquerda e da direita, o que explica que, talvez, alguns (e mesmo muitos, entre

vocês) sintam, desde alguns dias, algumas semanas, uma espécie de ‘bilaterização’ dos processos de
percepção Vibratória, primeiro no Canal Mariano e depois no Canal, vamos denominá-lo, Astral, se vocês

preferirem.
Mas não vejam ali algo de negativo, contrariamente ao que lhes disse SRI AUROBINDO, mas, sim, esse
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fenômeno de Harmonização e de Unificação dos aspectos separados da Consciência, através, eu os lembro
disso, da Androginia Primordial.

É, portanto, uma etapa especial que vocês vivem, pelo fato de que os quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros,
os Hayoth Ha Kodesh (como eu os nomeio), estão em plena atividade, em vocês e ao redor de vocês, sobre

esta densidade onde vocês estão.
Isso é expresso por um conjunto de mecanismos que vocês vivem.

Os processos de estremecimento, de Vibrações do corpo, do peito, a ativação (por vezes dolorosa) de
algumas Portas, ao nível do tronco: tudo isso é perfeitamente normal.

E isso se acompanha, efetivamente, não de uma lateralidade direita da consciência, mas do aparecimento de
sinais, algumas vezes muito importantes, se não mais importantes do que do lado esquerdo, ao nível do Canal

Mariano.
Agora, é preciso diferenciar a ação da Luz Vibral, diretamente, no que resta das estruturas do seu mundo, em

vocês, também, da Presença que chega ou à esquerda, ou à direita.
Isso, isso permanece sempre válido, é claro.

***

Pergunta: as Vibrações, os estremecimentos do corpo, que você aborda, estão relacionados com a
Onda da Vida ou isso é diferente?

Isso é diferente.
A Onda da Vida, eu os lembro, quando ela nasceu, no momento da Liberação da Terra, subia ou não, surgia ou

não.
Ela encontrava os dois primeiros chakras, com todas as Linhas de Predação que vocês tinham no Interior de

vocês, com todos os medos que havia no Interior de vocês, e com todas as histórias memoriais vivenciadas no
Interior de vocês (neste mundo, em todo caso).

Portanto, houve, efetivamente, processos Vibratórios quando a Onda da Vida chegava ao nível do chakra do
Coração ou ao nível do Bindu, que criava uma alquimia entre a Luz Tri-Unitária (que descia através do seu

Canal) e a subida da Onda da Vida, ao mesmo tempo através do Canal (ou seja, através da Kundalini), mas
também nos chakras anteriores.

Então, há, hoje, uma espécie de uniformização: assim como havia uma uniformização entre a esquerda e a
direita, vocês têm uma uniformização entre em cima e embaixo.

Se vocês quiserem, isso representa a colocação em Vibração da Luz Vibral e do conjunto dos componentes
da Luz, desta vez ao nível, não somente dos seus chakras, mas ao nível do que foi denominado Cruz Fixa.

Ou seja, ALFA e ÔMEGA, e IM e IS.
IM e IS é esquerda / direita, e ALFA e ÔMEGA é em cima / embaixo.

Portanto, a conjunção da esquerda e da direita, de cima e debaixo, não permite mais, em princípio (para muitos
de vocês), diferenciar o que é da ordem da sua Onda da Vida, da Onda do Éter, pessoal, da Onda da Vida que

eu qualificaria, agora, de coletiva que é expressa pelo Canal Mariano coletivo (como ali havia, à época,
a Merkabah Interdimensional coletiva da Terra que vocês criaram pelo seu estado Vibratório) (ndr: ver os

protocolos “Expansão da Consciência até a Infinita Presença” e “Desenvolvimento do Coração Ascensional”
(3)).

Do mesmo modo, hoje, isso se junta ao que disse, eu creio, UM AMIGO, não faz muito tempo (ndr: ver a sua
intervenção de 02 de novembro de 2012 (4)), com relação ao fato de levar a Consciência aos dois Eixos, AL /
OD e IM / IS, nos dois sentidos (no sentido que vocês quiserem): ou seja, a harmonização esquerda / direita.

Se vocês preferirem: Fusão de ATRAÇÃO e REPULSÃO (ou seja, das Estrelas BEM e MAL) que se
reunificam, em vocês, que colocam, de algum modo, o 12º Corpo em ressonância total e direta com o Bindu e

também com os outros componentes da Luz Vibral que estão presentes em vocês.
Portanto, os mecanismos de Vibrações ou de estremecimentos, às vezes, que vêm do corpo (que isso seja ao
nível celular, ao nível da carcaça física, ao nível do saco, como diria o saudoso BIDI), é exatamente a mesma

coisa (ndr: ver as intervenções de BIDI (5)).
Ou seja, é um processo de sobreposição, de justaposição e, sobretudo de unificação final, devido ao

desaparecimento de todas as Linhas de Predação, que foi realizado no plano do Éter e que chega agora ao
plano da Terra.

Ou seja, no que vocês observam (para aqueles que são objetivos e que têm a oportunidade de poder investigar
o que está realmente acontecendo e não de estar somente interessado no resultado dos jogos de futebol ou

de tal bomba que foi atirada em tal local sobre tal pessoa), há, efetivamente, um processo Vibratório que pode
tomar ou o peito, ou as Portas (como isso foi explicado), ou todo o corpo, que resulta, desta vez, não somente
da Onda da Vida pessoal (se ela subiu, se ela existiu no momento da Liberação da Terra), mas também deste

aspecto coletivo.
Nós bem insistimos (e ainda faz pouco tempo) sobre esta noção de invalidação da ilusão coletiva, pelo fato da

sobreposição com a Luz, provocando um desaparecimento: como se vocês tivessem (como explicar) uma
cena, como um filme, e, de repente, a Luz que ilumina a película acaba por destruir a película, restando apenas

a Luz.
Então, como quando vocês estivessem prestes a assistir ao filme, vocês acreditassem (como dizia BIDI, com



o teatro) que vocês fossem o personagem.
E quando vocês começam a se Alinhar, não mais somente no Eixo em cima / embaixo, mas também esquerda

/ direita (como eu falei nas questões anteriores), vocês conectam o ponto central, ou seja, o acionamento
da Lemniscata Sagrada, na sua totalidade, o acionamento da Merkabah Interdimensional (que é realizado no

Coração), de maneira agora mais coletiva: isso revela, efetivamente, processos Vibratórios.
Vocês têm talvez notado que há Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, que levantam de manhã e que estão

diferentes.
Ou seja, que eles jamais colocaram a questão de grelha do planeta, a questão da espiritualidade.

E eles estavam absorvidos, eu diria, de algum modo, na vida deles de 3ª Dimensão e aí, o estremecimento das
estruturas, do filme (ou seja, da película), os faz Despertar, de uma certa maneira.

Então, vocês não podem mais diferenciar, atualmente, se as Vibrações que vocês têm, em alguns locais ou no
corpo todo, participam da sua Liberação final individual ou da Liberação final coletiva.

É sempre o que nós tínhamos dito (depois das Núpcias Celestes e mesmo antes): que havia Irmãos e Irmãs
que viviam os processos Vibratórios, os processos da consciência, os processos do Si, e outros que

estritamente nada viviam.
Há um Despertar, agora, eu diria desta última onda da humanidade para participar, como dizer, da grande festa

da grelha do planeta.
Portanto, é quase impossível diferenciar, agora, o que é da ordem da sua agregação de Luz (que isso seja no

Canal Mariano ou pela Onda da Vida), do processo coletivo, da sobreposição das consciências.
Mas isso está conectado, eu diria, mais com a Onda da Vida ou com o Canal Mariano do que com, o que agora,

se tornou coletivo.
É como o princípio (se vocês quiserem, mesmo se isso estritamente nada tiver a ver) da egrégora: a egrégora

corresponde, no nível astral, às ondas de forma, aos pensamentos, aos desejos, às preces com intenções
comuns.

Enquanto que com a Luz Vibral, é simplesmente a sua onipresença que desencadeia, agora, processos cada
vez mais Vibrantes.

Mas também, pela ação dos Hayoth Ha Kodesh, manifestações cada vez mais barulhentas, sobre a Terra, é
claro, como no corpo de vocês, é claro, também.

***

Pergunta: eu vivenciei uma grande gargalhada Vibral. Trabalhando no bem-estar ligado ao riso, isso
é uma projeção ou outra realidade?

Eu vou responder, cara Irmã, que os dois são possíveis.
Você se banhou, como você diz, em um universo particular e, portanto, você se banhou em uma atmosfera

Vibratória que é aquela do riso.
E esse riso pode assumir uma importância muito mais intensa, eu diria, pelo próprio fato da presença em meio

a essas egrégoras, a esses interesses que correspondem aos seus prazeres, à sua vocação, à sua missão
(chame-a como quiser, isso não tem qualquer importância).

Mas, aí também, o que vocês observam, sobre a Terra, na sua vida como na vida de todos os Irmãos e Irmãs
(abertos ou não), é justamente a ação da Luz pela sobreposição e pela extinção, em breve, da realidade de

vocês.
Ou seja, isso pode ser os dois.

É, muitas vezes, como você o apresenta: não é um ou outro, é, muitas vezes, a conjunção dos dois, ao mesmo
tempo sobre os seus polos de interesse e, ao mesmo tempo, a ação da própria Luz que vem (como nós

sempre lhes dissemos) clarear, iluminar, mas também, quando isso é refutado, pode desencadear (aí, eu não
falo de você) reações que vocês observam sobre a Terra, no nível (como eu chamava isso?) de delírios, agora

cada vez mais bizarros, não é?
Isso, vocês têm suas informações na caixa de imagens [tevê] que são bastante eloquentes sobre isso.

Mas tudo o que se desenrola, agora (a potência, se vocês quiserem, das reações à Luz, ou seja, das forças de
resistência e de oposição), provocam uma espécie de apagamento da consciência que está confinada.

E o apagamento da consciência que está confinada e que não encontra saída neste confinamento, é claro,
vocês sabem disso, é a violência e a negação.

Vocês entraram diretamente, individual e coletivamente, nesse choque da humanidade.
E, sobre isso, SNOW falou a vocês (ndr: ver suas intervenções de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro,
18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (6)) e eu creio que ela volta, depois de mim, para falar-lhes agora da

ação dos Elementos no período que se abre (7).
Já que eu os lembro de que vocês estão, em breve, no Natal do ano de 2012.

É o Natal mais fantástico da Criação.
Eu já vejo que vocês colocaram as bicicletas [mental] em funcionamento: se festejamos o Natal, isso significa

que em 21 de dezembro nada vai acontecer.
Eu não disse que não iria acontecer nada, nem no dia 21, nem no Natal.



Todo dia acontece algo e vocês vão encontrar cada vez mais este aspecto do sapo que é cozido na água, que
é escaldado vivo.

Há aqueles que se dão conta, que se debatem.
Há aqueles que estão conscientes sobre o que acontece porque eles vivenciaram a grelha do planeta à

maneira deles, pela Deslocalização da consciência, pela Dissolução da consciência, ou no fim do Si (que foi
chamado de Infinita Presença) ou ainda no Absoluto.

Assim que vocês tocam a Infinita Presença, ou assim que vocês se estabelecem no Absoluto, isso lhes parece
evidente.

E o que vocês observam, isso vai ser uma espécie de fervura, cada vez mais considerável, ligada à ação, desta
vez conjunta, dos Elementos.

Mas eu não vou invalidar a intervenção da Estrela que vem depois de mim (7).

***

Pergunta: eu segui as divulgações do Autres Dimensions, mas hoje eu vivo episódios de pânico, de
perda de alegria, de perda de leveza. Por quê?

Isso é simplesmente a colocação na Luz dos medos e dos apegos a si mesma, muito simplesmente.
Então, atenção: quando vocês dizem “segui o que nós dissemos”, não é porque vocês seguiram o que nós

dissemos que vocês estão liberados, hein, isso se saberia, não é?
São vocês que Liberam vocês mesmos.

Nós apenas fizemos, durante esses anos, atrair a sua consciência para os pontos nodais ou, se vocês
preferirem, as Portas, as Estrelas, as Luzes, para vocês se lembrarem da sua multidimensionalidade.

Então, isso é muito simples, vocês talvez tenham vivenciado processos Vibratórios.
Há a personalidade, com a sua pequena vida, e há a multidimensionalidade que, eu os lembro, está inscrita
também no Amor da Vida que vocês têm a manifestar sobre este mundo, independentemente da vida de

vocês.
Porque vocês não podem rejeitar este mundo e, isso, nós também o especificamos em demasia.

Porque é muito fácil, através dos textos que vocês leem (que isso seja os nossos, que isso seja a Bíblia, que
isso seja os Upanishads: seja qual for o texto), servir-se deste álibi para justificar a sua personalidade.

E o que acontece quando a Onda da Vida se tornar coletiva?
Se vocês não quiseram ver a Luz, se vocês têm medos que estão inscritos e, em especial, o medo da perda
deste saco, isso significa que vocês não mudaram de ponto de vista, independentemente das Vibrações que

vocês vivenciaram no Si.
É tão simples assim.

Ou vocês deixaram o pote, ou vocês mantêm o seu pequeno pote, ou seja, a sua pequena vida: é o que
corresponde ao medo da morte.

Então, se o choque da humanidade atingir vocês, e vocês tiverem a impressão de viver menos Alegria, menos
Paz, mais resistência, mas é claro que isso está em vocês.

O que tem a ver o Autres Dimensions com isso?
Nós não lhes demos um passaporte para o além.

Nós lhes propomos estados de consciência (que vocês vivenciaram ou não) com um aspecto que nos pareceu
(nós, os Anciãos e também os Arcanjos, em menor escala, e também, sobretudo, as Estrelas) ser os meios

(pedagógicos, didáticos) de assimilação e de integração da Luz, de maneira extremamente lógica, progressiva,
levando-os ao Si, às experiências do Si, às experiências da Consciência para, finalmente, superar tudo isso.

Se vocês realmente seguiram o Autres Dimensions desde o início, vocês podem vivê-lo do exterior, e mesmo
do exterior, objetivamente, vocês podem ver uma espécie de sequência lógica.

Mas não é porque você vê a sequência lógica que isso significa que os medos, eles saíram de você.
Não é porque você vivenciou experiências do Si, mesmo por vezes muito belas, que isso demonstra que os

medos saíram totalmente de você.
A escolha entre o medo e o Amor, nós já os deixamos entender há um ano (ndr: ver as intervenções de MA

ANANDA MOYI  de 30 de junho de 2012 (8), de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012 (9) e de
GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (10)).

Nós preparamos vocês para viver, vocês mesmos, as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução,
de Estado de Ser (anteriormente com as Núpcias Celestes), de multidimensionalidade e também de

acolhimento da Luz no seu Veículo.
Vocês percebem bem, hoje, entre vocês, que há quem tenha vivenciado o Si (de maneira por vezes

extremamente intensa) e que se agarram a esse Si porque eles têm medo de perder o seu pequeno saco,
medo de perder o seu pequeno conforto, a sua pequena vida: isso corresponde ao apego.

Então, se, hoje, você vivenciou experiências do Si e você se encontra na tristeza, na confusão.
Mas quem é preciso incriminar?

O Autres Dimensions?



A Luz?
Ou aí onde você está, ou seja, do ponto de vista da personalidade?

Ou seja, aquele que vivenciou o Si, mas que é incapaz, como lhes disse ainda MA ANANDA MOYI, na última
vez, de esquecer tudo isso porque há um medo do vazio em meio à personalidade (ndr: ver a sua intervenção

de 10 de novembro de 2012 (11)).
Mas a personalidade denomina “a Luz” (enquanto ela não está totalmente justaposta, enquanto não há a Infinita

Presença ou o Absoluto): o nada, o vazio e a angústia.
Se houver angústia, hoje, é bem o medo do vazio.

Mas este medo do vazio ou do nada, ele se expressa unicamente do ponto de vista da personalidade e você
não pode combater isso.

São as suas próprias Linhas de Predação pessoais que não terminaram.
Então, qual é a estratégia que vocês podem observar, nos Irmãos e nas Irmãs que vivenciaram, por exemplo, o

Si?
*

Vocês verão que, durante este período, aqueles que nada vivenciaram até agora, a rigor, é mais fácil porque
essas pessoas que não tinham ido buscar o espiritual, será que vocês conhecem o Coração delas?

O Coração talvez estivesse mais perto da Verdade (e muitas vezes, esse é o caso) do que aquele que estava
em uma busca espiritual.

Porque (bem, sem ir até as expressões traumatizantes, não é?, como disse BIDI) é evidente que a busca
espiritual apenas faz refletir os medos.

Se vocês não tivessem medo, vocês seriam heróis de guerra que não se importam com o que chega a esta
personalidade.

O ponto de partida da busca espiritual sempre se situa no nível da personalidade.
Mas enquanto vocês estiverem instalados nesse ponto de vista (mesmo se vocês tiverem vivenciado o Si),

vocês não saíram da ilusão.
Isso é muito simples.

Somente aqueles que vivenciaram a saída fora do corpo, o acesso ao Estado de Ser no momento das Núpcias
Celestes, a Infinita Presença ou o Absoluto, não podem manifestar e sentir qualquer medo.

Mas aqueles que não vivenciaram isso, é claro que, para eles, isso é o nada: eles não mudaram de ponto de
vista.

Então, é preciso um Choque e este Choque, é esse.
Quando vocês são confrontados, em meio à Consciência, com dois aspectos: um que vocês vivenciaram (há
um mês, há um ano, há dois anos, há dez anos, não importa) um episódio de Alegria intensa e momentos de

Alegria intensa (na meditação, no Alinhamento), Vibrações intensas e que, hoje, surge o problema da ausência
de Vibração, de tristeza, de medo, é claro, significa que vocês estão, vocês mesmos, no nível da Consciência,
prestes a se debater nos seus dois primeiros chakras que não foram Liberados (por vocês mesmos, nem pela

Onda da Vida).
Mas, agora, como eu disse, a própria Onda da Vida é, de certa maneira, coletiva: ela pertence à Humanidade.

O que acontece, se vocês não quiseram ver certas coisas?
Como eu dizia, antes, vocês podiam colocá-las sob o tapete.

Depois, retiramos o tapete: portanto, vocês foram obrigados a vê-las.
Mas com o que vocês viram, vocês assumiram um compromisso, vocês concordaram, de algum modo, com as

Linhas de Predação que lhes são pessoais.
E a última Linha de Predação será sempre, sempre, o medo da morte e o medo do desaparecimento.

Então, é com isso que você é confrontada.
*

Aquele que permanece tranquilo, atualmente, ele está mais próximo, não mais da alegria: ele está próximo do
sentimento de aniquilação.

Isso quer dizer que se você chegar a ficar Tranquila nos momentos em que o apelo ALFA, ÔMEGA, IM, IS e
da Onda da Vida se manifestar (independentemente do humor, e da própria consciência), se você ficar

Tranquila, se você não der chance, você mesma, ao que emerge, ou seja, um medo, uma tristeza, uma raiva,
você olha para isso: isso vai passar.  

É o próprio princípio, o próprio fundamento, da meditação.
É a consciência da personalidade que a faz crer que você é este medo, que você é esta angústia, que você é

este desaparecimento.
Mas, isso, é sempre o ponto de vista do que se exprime no nível da personalidade.

Aquele que vivenciou a experiência fora do corpo, o Estado de Ser e que vivenciou a Infinita Presença e que
vivenciou, realmente, a subida da Onda da Vida, o que importa para ele se este corpo desaparecesse, se este

mundo desaparecesse, em tal data, não em tal data?
Isso não tem qualquer importância.

Então, hoje, se vocês estiverem esperando uma data e um acontecimento exterior, vocês nada
compreenderam.

Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,



Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,
que uma bomba atômica exploda diante de vocês ou que o sorriso de uma garota os faça estremecer), isso

nada muda: vocês estão no que vocês São.
Mas assim que vocês não estiverem mais no que vocês São, o que aparece?

Angústia, raiva, medo, desânimo, impaciência.
Todos esses sintomas, de onde eles vêm? Do Si?

Não, da personalidade, é óbvio.
Cabe a vocês ver onde vocês estão situados.

Mas lembrem-se, como lhes disse UM AMIGO, como repetiu IRMÃO K: vocês não podem estar na Infinita
Presença, vocês não podem ser Absoluto com uma forma, enquanto vocês deixarem esta forma, e o que ela

contém, expressar-se.
É preciso, não combater, mas, simplesmente, permanecer Tranquilo.

Não há melhor palavra: não é por nada que nós martelamos esta frase sem parar.
A ação dos Elementos é uma ação de Dissolução de todas as ilusões.

Eu os lembro de que vocês estão em um efêmero ilusório já que isso não é vocês.
Portanto, se você estiver convencida de que o seu corpo, a sua pequena vida, tudo o que você construiu e

imaginou, deve subsistir, você se engana: daí o medo.
Somente aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, não é afetado, de maneira alguma, seja pelo
que for que aconteça neste corpo (no seu), neste mundo, em um universo, porque ele encontrou o seu lugar

que não depende de qualquer universo e de qualquer mundo.
Esta é a diferença daqueles que aceitaram o Si, que vivenciaram as experiências do Si e que (de maneira muito

hábil, muito maligna, como eu disse, involuntariamente, de algum modo) deixaram a Luz alcançar o corpo, o
Coração, viveram alguns estados Vibratórios, mas se prenderam a isso como mecanismos de sobrevivência

de algo que não pode sobreviver, de uma maneira ou de outra, independentemente de qualquer data e de
qualquer acontecimento.

O medo decorre daí.
A ilusão decorre daí.

Somente aquele que está Tranquilo, que continua a ocupar-se da sua vida (se a Luz lhe deixar esta opção),
está perfeitamente sereno: ele não dá mais chance à Ilusão.

Vocês não podem pretender superar a Ilusão se vocês forem afetados pela Ilusão.
Então, é claro, se lhes derem uma martelada na cabeça, isso dói, quer vocês sejam Absoluto ou estejam na
personalidade: certamente concordamos, porque a consciência está, de qualquer modo, presa nesta forma

que vocês estão, em manifestação.
Mas aquele que é Absoluto não tem qualquer emoção, qualquer pensamento, seja qual for.

Quando ele leva uma martelada, ele se apercebe de que isso dói, mas que isso passa.
E de que, se ele morrer, isso passa também.

*
E eu os lembro de que nesse momento vocês têm um simbolismo muito forte, desde que o Arcanjo URIEL

assumiu a responsabilidade.
Se eu puder dizer: uma mão de ferro em uma luva de veludo.

E ele bem lhes falou de tudo isso, não é? (ndr: ver a sua intervenção de 30 de outubro de 2012 (12)).
O Anjo da Passagem.

E vocês, será que vocês Passaram ou será que vocês estão instalados na sua personalidade que açambarcou
a Luz?

Ou será que vocês deixaram a Luz trabalhar, totalmente?
Toda a diferença está aí.

Há, entre vocês, quem esteja na raiva e outros que estão no Abandono ao que está aí porque eles integraram,
se vocês quiserem, as quatro ou cinco etapas do Choque da Humanidade.

Mas a Liberação da Terra, a ação dos Elementos, é muito exatamente o que se desenrola e é muito
exatamente nessas condições que vocês se veem claramente, aí onde vocês estão.

Cabe a vocês ver onde vocês estão, mas, aí também, não trapaceiem.
Permaneçam Tranquilos.

Quer vocês estejam aí ou ali, nada muda, no final.
E como nós sempre lhes dissemos, são simplesmente as circunstâncias da Consciência, da alma, da

personalidade, que são afetadas, ou não, pelo que está para se viver nessa grelha do planeta (que está em
curso, em vocês).

Ou isso vai bem, ou isso vai mal.
Se isso for mal, aí também, ou vocês reagem, ou vocês não reagem.

E da maneira que vocês se comportam, situa-se a localização da sua Consciência.
É tão simples assim.

*
Mas, quanto mais os dias passarem, mais vocês irão se aproximar do que foi chamado de limites



astronômicos.
Esses limites astronômicos (e eu falei ainda na última vez que eu vim vê-los, há uma semana) são muito

precisamente o que se desenrola, em vocês.
E conforme o que se manifestar à sua consciência e o que emergir, vocês constatam que vocês estão em tal

local ou não, independentemente de sentir tal carícia em tal lugar, de sentir MARIA que está aí, de sentir a
Onda da Vida, a sua ou aquela da Terra, a sua ou aquela, coletiva.

Tudo isso, efetivamente, são observações possíveis.
Mas como BIDI transmitiu a vocês, mesmo isso não é mais tempo de refutar, mas de compreender que isso

não se refere ao que vocês são e que é apenas a justaposição (agora, mais próxima) da consciência da
personalidade (individual e coletiva) com a consciência absoluta (e a consciência que prepara o Absoluto, de
algum modo, que nós nomeamos consciência absoluta, é a Infinita Presença: certamente, não é o Absoluto,

mas já é uma espécie de antessala, se vocês preferirem).
Naturalmente, conforme onde vocês estiverem, as consequências para vocês não são as mesmas.

Mas, ainda uma vez, vocês têm toda a liberdade para se colocar onde vocês quiserem.
Mas vocês não podem se fiar pela sua consciência, pelo que diz o mental, pelo que dizem as emoções, pelo

que diz este corpo e se fiar, ao mesmo tempo, e dar crédito, ao que diz a Luz: é um ou outro.
Aí, agora, eu não me dirijo mais, como eu disse alguns anos atrás, a duas humanidades (uma humanidade que
dorme porque ela deve continuar a dormir até o último momento, uma humanidade que está desperta), mas eu
falo em meio àqueles que estão em uma busca espiritual (que leram o Autres Dimensions, ou que leram não

importa mais o quê).
O importante não é o que vocês leem.

O importante não é no que vocês acreditam.
O importante é o que vocês vivem.

E o que vocês vivem, vocês vivem-no, então vocês sabem muito bem se, nesse momento, vocês estão na
alegria, no medo, na tristeza, na recriminação, ou em outra coisa.

É simples mesmo assim: vocês não podem ser Absoluto e sentir angústia.
Como isso seria possível?

Mas os caminhos que levam de um ao outro (como vocês sabem disso, não é um caminho, mas é uma
imagem) são pavimentados de manifestações de consciência.

Essas manifestações de consciência determinam, muito precisamente, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: a sensação de laço nos tornozelos retorna depois de ter desaparecido. Por quê?

Isso é normal, porque, se nós não colocássemos de novo um pouco de peso, vocês teriam decolado.
Eu os lembro de que a aniquilação (que está em andamento) das três camadas isolantes do sistema solar,

assim como em vocês, acompanha-se por um desaparecimento do quê?
Da gravidade, do confinamento.

Portanto, se vocês não estivessem com pesos de duzentos quilos nos tornozelos, seria normal que houvesse,
entre vocês, quem tivesse aproveitado para escapar.

E, também, vocês talvez tenham notado que, nos casos mais refratários, foram também colocados laços nos
pulsos.

Eu os lembro de que a estase não é a partida.
A estase é um estado onde a justaposição, com a Luz, torna-se total.

E nesse processo de estase (que alguns vivem, hoje, em determinados momentos, por episódios), vocês
dizem: “muito bem, eu vou tirar um cochilo de cinco minutos”: vocês acordam no dia seguinte, ou então vocês

se Alinham às dezenove horas e vocês acordam à meia-noite.
Vocês certamente notam que muitos hábitos fisiológicos (por exemplo, dormir a tal hora, comer a tal hora)

estão desaparecendo.
Porque, tudo isso, eram condicionamentos.

Então, é claro, aqueles que estão inscritos na personalidade vão responder: “mas é muito importante comer a
tal hora, comer tal coisa, dormir a tal hora, tantas horas por noite”.

E vocês percebem que os ritmos fisiológicos (isso foi anunciado), para muitos de vocês, estão completamente
diferentes: há quem não durma mais, há quem iria dormir o tempo todo.

Mas todos os caminhos levam vocês para a Luz, na condição de não dar meia-volta, é claro.

***

Pergunta: a chamada pelo primeiro nome, por uma voz masculina, pode ser o apelo de MARIA?



Sim, nós dissemos, no início, que era uma das Estrelas que podia chamá-los.
As Estrelas explicaram bem, tudo isso, a vocês e, justamente, depois das intervenções de SRI AUROBINDO

sobre a diferença entre a esquerda e a direita.
Mas como a Luz, agora, se faz mais incisiva, digamos, vocês também têm a possibilidade de ouvir um dos

Anciãos.
É um belo presente que nós lhes damos porque nós podemos nos comunicar e, com alguns de vocês, nós

começamos a nos comunicar de maneira muito mais fácil.
Portanto, sim, vocês podem ouvir o seu primeiro nome por uma voz masculina.

***

Pergunta: qual foi o efeito do eclipse do Sol de 13 de novembro?

Toda ocultação do disco solar tem um efeito.
Mas há quem tenha visto ali, através deste evento, um fenômeno de Luz.

Agora, aqueles, entre vocês, que são sensíveis a esses elementos astrológicos, astronômicos, vocês bem
viram que este dia foi peculiar.

Então, os acontecimentos em curso, mesmo sendo amplificados ou reduzidos (segundo justamente alguns
aspectos astrológicos) correspondem exclusivamente à chegada da Luz, que é, eu lembro vocês, a conjunção

de três partes da Luz Tri-Unitária, transitando pelo Sol, à época, pelo Conclave e por nós, ligada às Núpcias
Celestes, às Etapas, até a Liberação da Terra.

Depois, juntou-se outro elemento que é a Luz Vibral, procedente da Liberação da Terra, mas cuja polaridade
não é a mesma.

Porque a Luz Vibral Supramental, ela descia até vocês.
Em seguida, após ter descido até vocês, vocês se aperceberam de que ela podia penetrar, não mais

diretamente pela cabeça, mas diretamente pelo Coração.
Depois, vocês têm outra energia que é uma energia, ela, que vai em um sentido, se pudermos dizer, debaixo /

para cima, que é exatamente o inverso do sentido de cima / para baixo: e a junção dos dois produz uma terceira
força que é a Merkabah que foi ativada, a Lemniscata Sagrada, o Canal Mariano, as Asas Etéreas, tudo que

está associado ao estágio torácico.
Tudo isso gera um outro estado Vibratório e é preciso bem compreender que a associação, a justaposição, aí
também, de ALFA e de ÔMEGA, da esquerda e da direita, realiza o Éter, ou seja, a restituição à integridade da

Luz, na sua estrutura hexagonal.
Para aqueles que se interessam, vocês podem fazer as pesquisas.

O hexágono está sempre ligado à Luz.
Então, é claro, os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamava), conhecem perfeitamente esta história do

hexágono.
Então, eles instalaram estruturas de forma em diferentes locais, para captar a Luz e impedi-la de chegar à

Terra.
Mas esse papel de ocultação da Luz, que está ainda ligado à inclinação da Terra que não foi ainda totalmente
retificada (isso vai chegar), encontra-se também em alguns planetas do sistema solar onde houve, realmente,

eu diria, uma captação e um desvio da Luz (como o faz a personalidade, aliás).
Então, sim, os acontecimentos mais importantes, evidentemente que se vocês estiverem sob a ação da

personalidade, sob a reação da personalidade (quer tenham vivenciado o Si ou não, aliás), vão se expressar,
para vocês, por ressonâncias que vão ocorrer sob a influência da ‘astralidade’ da personalidade, ou seja, das

posições planetárias.
Mas se vocês estiverem conectados mais diretamente com o que acontece além da personalidade (acima
disso, se vocês preferirem), naquele momento, vocês estão muito mais sensíveis à Luz Vibral (que vem de

onde? Da Terra, do Sol, de Alcyone, de Sírius) do que às influências dos planetas da astrologia.
A astrologia determina as correntes evolutivas para a personalidade e para a alma.

Será que o Espírito depende de alguma configuração astral ou astrológica?
Absolutamente não.

*
É o princípio do confinamento nas leis da alma.

Nós abordamos muito longamente isso em todas as manipulações pela Luz, pela sombra e por aqueles que se
opunham à Luz revelando as leis da alma.

Se vocês estiverem submissos às influências astrais, astrológicas, deste sistema solar, isso quer dizer,
simplesmente, que vocês não estão Liberados, na totalidade, dessas influências astrais.

Portanto, se vocês sentirem uma influência de tal aspecto planetário, significa que vocês estão submissos a
este aspecto planetário.

Agora, a própria Terra está cada vez menos submissa a esta influência astrológica, alterada pela inclinação do



eixo da Terra (e da maioria dos planetas, não de todos).
Vocês notaram que alguns aspectos dissonantes impactam vocês, e os impactam de maneira muito mais

sensível, eu diria, do que alguém que não crê em nada.
Porque vocês estão abertos, no nível astral, às energias sutis.

Mas as energias sutis, as técnicas energéticas, não são da Luz Vibral.
Nós insistimos o suficiente sobre isso.

Portanto, aquele que está no Absoluto não pode ser afetado: ele observa, no corpo ou na personalidade (já que
há uma forma que está aí), que acontece alguma coisa, mas ele não é afetado.

Ele é mais afetado pelas flutuações da Luz, pelos Alinhamentos pessoais ou coletivos, pela ligação com
Hercólubus ou com Alcyone, mas não pelo aspecto dissonante de tal planeta.

Vocês sabem que Saturno (que é a sede de Yaldébaoth, como eu disse, de Anu ou, se vocês preferirem, do
Fantoche chefe) está afetado porque este planeta recebeu, frontalmente, pela sua posição, a Onda Galáctica.

 E então, isso originou um enorme impacto na Liberação da Terra, que vem confrontar, aí também, esta
justaposição e esta sobreposição limitada, com a Consciência Ilimitada.

É sempre a mesma coisa: ou vocês são lagarta (e vocês sofrem como uma lagarta), ou vocês são uma
borboleta em uma lagarta (vocês estão conscientes de que há ainda uma lagarta, mas vocês não sofrem mais).

É sempre a mesma coisa, exceto que, aí, a intensidade está aumentada dez vezes.
Não se preocupem, vocês vão ter tempo de sentir a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês, e lembrem-se: é preciso estar Lúcido.

A Lucidez é a Transparência.
Naturalmente que há um monte de coisas que se manifestam, em vocês.

Mas, então, será que vocês irão para o lado da personalidade (que chora e que lamenta, que tem a sua
pequena angústia, a sua pequena angústia de sobrevivência, de subsistência) ou será que vocês são a

borboleta?
Pensem um pouco e deixem acontecer.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor acompanhe vocês.

Eu lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

Com todo o meu Amor.
Até logo.

************
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Meu nome é SNOW.

Que o Sopro e o Fogo do Grande Espírito estejam com vocês.
Irmãos e Irmãs, eu volto a me expressar, entre vocês, para falar-lhes de novo sobre o avanço dos Quatro

Cavaleiros, e também da sua reunião em sua ação, em vocês como de maneira visível sobre a Terra.
A ação dos Quatro Cavaleiros inscreve-se, de hoje em diante, na amplificação dos quatro pontos cardeais.

Esta amplificação dos quatro pontos ocorre, é claro, em vocês, como sobre a Terra, do mesmo modo.
Mas, da sua localização sobre esta Terra, em relação à ação privilegiada dos Elementos, decorre talvez as

diferenças de vivência.
Ser submetido à ação dos Elementos (mesmo eles podendo, efetivamente, e como eu disse, modificar o que

vocês São ou alterar o que vocês São) tem, entretanto, efeitos profundamente diferentes, segundo o solo onde
vocês estão, segundo o local onde vocês estão sobre a Terra, em relação ao Sol e ao plano do que é

nomeado o equador (ou da eclíptica).
Vocês são afetados de diferentes modos (e de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais sensível e, às

vezes, entre vocês, de maneira por vezes incomodante), em suas ocupações, na sua consciência e na vida de
vocês.

A ação dos Quatro Cavaleiros vai se encontrar amplificada, de maneira muito mais considerável do que o que
eu havia descrito, desde alguns meses (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012 (1)).

***
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A ação dos Cavaleiros é, agora, aí também, uma ação de Reunificação do que havia sido desfeito: os Quatro
Cavaleiros reúnem e unificam a Luz dissociada, permitindo à Luz que lhes é acessível (daí onde vocês estão)

reconfigurar-se, diretamente, na Luz Original.
Os Cavaleiros possibilitam isso.

Porque eles Liberaram o Éter da Terra, eles Liberaram, em vocês (na totalidade ou parcialmente), o seu próprio
Éter.

As manifestações do seu corpo, as manifestações da sua vida, da sua consciência, de tudo o que vocês são, é
diretamente para conectar com esta intensificação desses Elementos, mas também, com a sua proximidade,

com a sua ação conjunta e simultânea: de dois em dois, de três em três, e, doravante, muito em breve, de
quatro em quatro.

Os Cavaleiros, que isso seja em suas manifestações Interiores, em suas manifestações sensíveis, na
Natureza, ou ainda no Céu, tendem a harmonizar e a se tornar Una.

A ação dos Quatro Elementos, quando ela é conjunta, revela o Éter, não mais somente o Éter da Terra (que foi
Liberado), não mais somente o Éter do Céu, mas, também, o Éter coletivo.

A acessibilidade do Canal de Comunicação (nomeado Canal Mariano) tornou-se sincrônica e coletiva,
permitindo, aí também, uma ação dos Cavaleiros muito mais em profundeza, muito mais em evidência, mas,

também, com uma força cada vez mais tangível, eu diria.
Os Sinais do Fogo do Céu (ou, se vocês preferirem, a ação de MIGUEL) conjugam-se, agora, com a ação do

Fogo da Terra: há então uma Reunião e, ao mesmo tempo, uma ação comum e sinérgica, entre o Fogo do
Céu, o Fogo da Terra.

O Cavaleiro que rege isso age do mesmo modo no Fogo do corpo e no que está conectado, como eu havia
dito, ao Triângulo da Terra, da cabeça como do corpo.

Isso lhes dá a viver modificações (e interações) muito mais importantes do que foi o caso até agora.
Alguns de vocês descobrem a ação dos Cavaleiros, neles, na sua sinergia.

Naturalmente, isso se acompanha (e vocês vivem isso, nós lhes dissemos) de numerosas modificações em
seus funcionamentos, desde os mais simples e os mais habituais, até os mais sutis.

Isso se desenrola, também, sobre a Terra.

***

Essa sinergia vai se refletir por uma nova intensificação que irá ocorrer dentro de muito pouco tempo.
Esta intensificação resulta da Fusão do Fogo do Céu e do Fogo da Terra.

O Fogo da Terra representado, é claro, pela agitação do sangue da Terra que vocês nomeiam os vulcões.
A coloração do Fogo (a cor vermelha), visível na Água, visível no Céu, e visível sobre a Terra (como no corpo
de vocês), traduz a Fusão (ativa, real e acentuada) do Fogo do Céu e da Terra, ou seja, do Elemento Fogo, tal

como nós o conhecemos na encarnação (esse fogo que queima a madeira, que aquece, que serve para
cozinhar os alimentos), se junta, doravante, ao Fogo do Céu: o ALFA do Céu se junta ao ALFA  da Terra.

É o que se reflete pela intensificação do Fogo do Céu e da Terra, mas, também, em vocês.
Ele é o mesmo para cada um dos Quatro Elementos que lhes dizem respeito, em vocês, vindo da Terra como

do Céu.
A separação dos Elementos não tem mais curso.

Esta Reunificação dos Elementos vai ser vivida, do mesmo modo, na sua carne e na sua consciência, dando-
lhes cada vez mais sinais patentes do que são os Elementos, na constituição de cada consciência e de cada

vida.

***

Em muitas tradições, ocidentais ou primitivas, nós encontramos essas quatro Direções, esses quatro Orientes,
esses quatro Elementos, como Elementos a homenagear.

Nós, povos primitivos, nós honramos os Elementos.
Hoje, os Elementos do Céu e da Terra encontram-se de novo, e isso é o que lhes propicia viver essas

modificações importantes, em vocês.
O Éter, enfim, este Elemento que era tão raro (e que subtende, eu os lembro, qualquer encarnação como

qualquer Dimensão), torna-se cada vez mais ativo.
O que podia ainda ser ignorado, na negação a mais total, por alguns dos nossos Irmãos e Irmãs adormecidos
ou que rejeitavam ver a evidência, vai se encontrar profundamente desestabilizado porque essa negação não

poderá mais, é claro, se manter.
A partir do momento em que a Terra (em sua expansão e sua Ascensão) se tornar visível, para muitos de

vocês, quando o solo começar a se abrir debaixo dos seus pés, de maneira tangível, quando o manto da sua
Mãe, a Terra, se abrir, quando o Fogo da Terra aparecer dos seus orifícios, quando a água se colorir, quando o

Elemento Água e o Elemento Ar se encontrarem para criar furacões que jamais foram observados, aí onde
vocês estão, quando o Elemento Água se tornar invasivo, e quando a Terra tremer debaixo dos seus pés nos



locais onde ela jamais havia tremido, quando a intensidade do que treme tornar-se aparente (e não puder mais
ser contestada, mesmo pela negação proeminente), então, vocês irão saber que, naquele momento, a última

Trombeta soou e retumbou.
Mais nada irá se opor então, durante este período, ao Anúncio de MARIA.

Mais nada irá se opor ao aparecimento, simultâneo, sincrônico e total, do Som do Céu e da Terra.
Então, vocês irão saber que chegou o momento de esclarecer a situação onde vocês se encontram, não para

se observar, não para se perguntar onde vocês estão, mas, muito mais, para deixar a Luz, nesta fase final,
trabalhar em vocês.

Vocês nada podem fazer por vocês mesmos, exceto se Abandonar, totalmente, ao que está aí.
Da sua capacidade para Abandonar até os aspectos mais agradáveis da sua consciência, da sua capacidade

para deixar trabalhar e viver o que está aí, vocês irão viver, ao seu modo (que é pessoal e individual), os
mecanismos do aparecimento do Éter da Terra, no conjunto das estruturas do seu corpo como deste mundo.

***

Os Quatro Cavaleiros, portanto, trabalharam: eles conseguiram a junção entre o Céu e Terra.
Muito mais do que simplesmente Liberar a Terra, eles permitem a coesão e o aparecimento da nova Dimensão,

em meio mesmo à Dimensão em que vocês estão.
Esse processo de sincronia entre os quatro Orientes, novos, e os quatro Orientes, antigos, traduz-se, é claro (e

irá se traduzir cada vez mais), pelos movimentos, movimentos dos Elementos, observáveis, sem qualquer
artifício técnico, pelos seus sentidos, pelos seus olhos, pelas sensações dos seus pés.

O que se desenrola, de maneira tangível, no seu corpo, desenrola-se também, de maneira tangível, na Terra.
São então os Quatro Elementos, desta vez, os mais próximos da Terra, que são Liberados.

A Liberação do Núcleo da Terra liberou a Onda do Éter.
E agora, os Elementos da Terra, são, eles também, Liberados.

A conjunção dos Elementos do Céu e dos Elementos da Terra propiciará viver (de maneira tangível,
indiscutível, geral e global), no nível do seu corpo, como do corpo da Terra, a totalidade da ação dos

Elementos: ação de Purificação, ação de Unificação, ação de Reunificação e, é claro, ação nas condições de
vida que não poderão mais ser as mesmas que aquelas do que foi chamado de 3ª Dimensão.

***

A fase de ajustamento, a fase de justaposição (quando ela for totalmente realizada), irá gerar, por sua vez, em
vocês, um mecanismo de parada, muito especial.

Esse mecanismo de parada é também a parada do seu corpo, como a parada da Terra, na sua rotação.
Tudo isso irá acontecer, e vocês serão prevenidos, no momento oportuno, com intervalo de tempo suficiente
para vocês se prepararem, Interiormente, para viver isso na maior Paz, na maior Tranquilidade e, também, na

maior Lucidez.
Esta etapa da Fusão dos Elementos do Céu e da Terra ocorre em vocês e os leva, aí também, a constatar o

que vocês vivem.
Essa constatação não pede nada mais senão ali se adequar.

***

Eu os lembro (e eu sempre disse isso) de que, naqueles momentos e nesses momentos que estão chegando,
a Terra e os Elementos da Terra são capazes de fornecer a vocês tudo o que for necessário.

Eu lhes dei os sinais do Apelo de um Elemento (ndr: ver, em particular, a sua intervenção de 18 de outubro de
2012 (2)).

Agora, é o conjunto dos Elementos que vai chamá-los.
Então, vocês podem responder ao Apelo de um Elemento: se o Elemento Ar chamasse vocês, eu lhes

assinalei que era mais fácil acolher o Ar nas árvores na floresta, e se a Água os chamasse, era mais fácil viver
este Apelo próximo da Água (ou eventualmente na água, ou ao lado da água), independentemente da forma

desta água.
Mas a Fusão dos Elementos do Céu e da Terra (assim como a Fusão dos quatro Elementos, aqui, para vocês,
e em vocês) não permite mais somente se beneficiar dos elementos da Natureza que, eles, estão em ordem.
Porque esta ordem, é preciso também, agora, não mais considerá-la somente como algo a procurar, mas, sim,

como algo a Ser, onde vocês estiverem: no fundo da cama, como no escritório, como cuidando dos seus
filhos.

***



A ação conjunta dos Quatro Cavaleiros irá se precipitar, em um prazo extremamente curto, dando-lhes a ver
(em vocês como sobre a Terra) a ação conjunta dos Elementos.

Esta ação conjunta dos Elementos não pode ser comparada, simplesmente, a uma reunião desses quatro
Elementos, mas sim, real e concretamente, como o aparecimento de um Elemento que estava rarefeito sobre a

Terra, nomeado: o Éter.
O Éter da Terra já foi perceptível para vocês, quer seja pela visão Etérea, pela visão do Coração, ou por

algumas experiências.
Hoje, não são mais experiências, mas isso vai se tornar rotineiro e isso vai se tornar habitual.

Quer queiram ou não, quer estejam na aceitação ou na rejeição: isso nada irá mudar porque, muito exatamente,
a ação do Éter, restituído a ele mesmo, tem ações muito mais profundas e muito mais importantes do que o

que vocês puderam viver, no seu nível, cada um, até agora.
O Sopro e o Fogo do Grande Espírito irão habitá-los.

Além de ver, e além de viver as nossas Reuniões, os nossos Contatos, as nossas Presenças, são vocês
mesmos que virão (de algum modo, já, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nesta fase do Éter) restituir esta

multidimensionalidade.

***

O Éter é o suporte da multidimensionalidade.
É o que voltou a revelar, despertar e acordar, em vocês, os quatro Elementos do Céu e da Terra.

A sua Reunião, agora, não vai mais, dentro de muito pouco tempo, deixar dúvida sobre o que está por vir.
Aí está o Choque da Humanidade, para aqueles que ainda não vivem isso.

Ver o Fogo na Água, ver a Terra se misturar à Água, ver a Água recobrir a Terra, ver o Fogo, a Água, a Terra e
o Ar, irem a uma mesma destinação (visível, no Céu como sobre a Terra), não poderá mais deixar pairar

qualquer dúvida sobre o que vocês vivem, todos vocês, Irmãos e Irmãs sobre a Terra.
Durante este período, é claro, será sempre possível dirigir-se à Natureza a aos seus Elementos.

Mas é preciso também compreender que todos os recursos estão instalados em vocês.
O que algumas das minhas Irmãs Estrelas e alguns Anciãos chamaram de Quatro Pilares do Coração e de

ignição do Coração, no nível Vibral, são a Testemunha e o responsável direto do que acontece sobre a Terra:
ou seja, sua expansão, como a expansão Dimensional de vocês.

***

A mudança de forma, a mudança de apresentação (da Terra, como a sua) está, doravante, adquirida e a
caminho.

Vocês conseguiram (e, isso, o Comandante lhes disse, em várias ocasiões) encurtar um intervalo de tempo
(difícil, para alguns, e eu diria até, para muitos, sobre a Terra) à sua menor extensão possível.

Mas como o Comandante disse a vocês: há prazos astronômicos.
Vocês, pela ação da sua consciência, conseguiram modificar, por Atração e Ressonância, o curso de alguns

corpos celestes.
Mas vocês não podem modificar (assim como a Terra não pode fazê-lo) o curso da Luz.

E ela (que já penetrou, algumas vezes, pelos polos da Terra) penetrou no coração da Terra, mas também vai
se manifestar, de maneira privilegiada, aí onde se encontravam o que o Comandante chamou de Linhas de

Predação e de confinamento da Terra (ndr: ver, sobre esse tema, a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de
setembro de 2012 (3)).

Nestas zonas, o Éter da Terra vai reestruturar a matéria e reestruturar a consciência.
Isso irá se tornar visível para vocês, nesta zona específica, abaixo do Equador, correspondendo ao que é

denominado Oceano Pacífico.
Tudo isso corresponde, é claro, a um projeto.

E eu sei que o Comandante lhes falou, há muito tempo, desta região do mundo.
Isto está de acordo com o que lhes enunciou, alguns anos atrás, o Arcanjo JOFIEL, como sendo a primeira das

regiões a viver, enquanto Povos da Terra, o seu mecanismo de Ascensão e de expansão (ndr: ver a
intervenção de JOFIEL de 12 de maio de 2008 (4)).

Aí onde vocês estão, na Europa (aí onde eu me expresso), vocês não poderão ignorar o que se desenrola,
sobre a Terra, como em vocês, de maneira cada vez mais evidente, de maneira, também, cada vez mais

intensa.
Aí onde vocês estão situados (quer vocês estejam com o Grande Espírito, quer vocês estejam ainda nesta

pessoa), isso não fará mais qualquer diferença na ação dos Elementos e, sobretudo, na ação do Éter.



***

O Éter, em vocês, é responsável pelas forças de expansão.
Ele é responsável, em vocês, pelos mecanismos em que este corpo e esta Dimensão parecem cada vez mais

ausentes, cada vez mais pesados, ou cada vez mais inaparente, conforme onde vocês Estão.
O Éter no Céu, como o Éter na Terra, como o Éter em vocês, é muito mais do que a conjunção dos quatro
Elementos: ele é o suporte dos quatro Elementos, ele é o suporte da própria consciência, e ele é o local,

presente por toda parte, onde se encontra, ao mesmo tempo, A FONTE e o Absoluto.
Tudo isso se desenha diante de vocês.

Para aqueles que estão atentos ao que acontece neles, para aqueles que estão atentos, de maneira objetiva,
ao que acontece sobre a Terra, é evidente que algo está engatilhado e que esta preparação irá se tornar cada

vez mais perceptível, assim que abrir o seu próximo mês.
A sua consciência vai chamá-los a estar, cada vez mais, Presentes a vocês mesmos.

Esta Presença a si mesmo ocorre no Éter, e pelo Éter.
Ela vai fazê-los viver partes do tempo, cada vez mais longas e pronunciadas (o que vocês vivem, em certos
momentos, como os Alinhamentos, pessoais e coletivos), como um estado que irá se tornar cada vez mais

natural e corriqueiro.

***

A visão do Éter, visível ao nível dos Elementos como da sua consciência, vai levá-los a viver uma espécie de
transformação radical.

Esta transformação radical fará com que, da maneira que vocês se acomodaram (para dormir, para uma sesta,
para um momento de repouso), vocês irão viver esta espécie de Basculamento muito especial.

Quando este Basculamento tiver ocorrido, de maneira indubitável, para vocês, aí, vocês irão saber que vocês
bascularam, real e concretamente, no novo estado da sua consciência, enquanto mantendo, ainda, este corpo,

presente, de diferentes maneiras, livre para sentir ou para viver as conexões periféricas do seu corpo.
O desenvolvimento do Coração Ascensional resulta, agora, diretamente da União dos quatro Elementos, e da

ação do Éter, na sua consciência.
Esta ação do Éter visa fazê-los encontrar o que vocês São, realmente: esse Sopro, esse Fogo ardente, esse

Grande Espírito, que era vivenciado como separado e exterior, que vocês talvez cultuaram, sob outros
vocábulos ou outros nomes.

Mas é uma coisa cultuar, ou viver, algo nomeado Divino, ou A FONTE, ou qualquer outra denominação (como o
Grande Espírito), do que perceber, conscientemente, que isso não é mais para ser rogado porque inaparente,

mas que a Presença disso é a oração permanente do que vocês São.
A sua consciência irá viver, claramente (ainda também, aí, nesse nível), um antes e um depois.

***

Aí também, enquanto Libertador da Terra, Ancorador da Terra, é oferecida a vocês a possibilidade de antecipar
a expansão da Terra, na sua Ascensão final.

Ao viver isso, por antecipação, em um tempo relativamente curto, vocês ajudam o Éter da Terra a se tornar
cada vez mais perceptível, para o conjunto dos nossos Irmãos e Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra,

onde eles se encontrarem no Choque da Humanidade.
Esse Choque da Humanidade, alguns de vocês já vivem isso, individualmente, como a interrogação de uma

mudança de estado, como, talvez, dúvidas e interrogações.
Não deem chance a tudo isso.

Simplesmente, lembrem-se de que este instante pessoal que vocês vivem vai se inscrever em um momento
muito mais amplo e muito mais intenso, coletivamente, a um dado momento.

É preciso, então, não se preparar exteriormente, não antecipar qualquer chegada de elementos traumatizantes
na sua vida.

Lembrem-se de que o conjunto da sua fisiologia, doravante, modificou, para aqueles de vocês que estão na
vanguarda da recepção da Luz e do estabelecimento da sua Luz.

Isso se reflete, em vocês, por muitas modificações: vejam as suas necessidades de comer, vejam as suas
necessidades de sono, vejam as próprias reações da sua personalidade, como elas eram na sua vida, antes, e

na sua vida, agora.
Torna-se evidente que o conjunto das condições da vida muda, e irão mudar, de maneira cada vez mais

abrupta, mesmo para os Elementos da Terra em meio à Natureza.
Zonas cada vez maiores (da Terra como do corpo de vocês) vão despertar e entrar em sintonia com a Fusão

dos quatro Elementos, com a Fusão dos Éteres, com a Fusão da Luz, e com a Fusão à Unidade.



***

Tudo isso está, efetivamente, bem adiantado.
Tudo isso segue um desenrolar que não depende mais da Terra, que não depende mais de vocês, que
depende, unicamente, da capacidade da Terra para fusionar os seus próprios elementos com os quatro

Elementos do Céu, ou seja, para conectar o Éter da nova Dimensão.
É, portanto, uma fase intensa que espera por vocês.

É, portanto, uma fase sem precedente que os aguarda.
É, portanto, uma fase onde o que aparecia em alguns locais da Terra e do seu corpo, vai se tornar permanente

e generalizado.
É uma fase onde, mais do nunca, vocês poderão verificar o que muitos Anciãos e Estrelas nomearam a

“Inteligência da Luz”, que eu chamo, por minha vez, de Poder do Grande Espírito.
O Sopro do Grande Espírito, e o seu Fogo, tornam-se permanentes: eles agitam, permanentemente, o que foi
alterado e seccionado, no nível dos elementos da Terra, permitindo reencontrar a Vibração original, a Vibração

Primordial ou, se vocês preferirem, a Vibração Final (o que dá exatamente no mesmo).
Prestem atenção, como lhes disse a minha Irmã HILDEGARGA, para estarem atentos ao que entra em vocês

(ndr: intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).
Prestem atenção, também, para estarem atentos ao que sai de vocês.

Porque vocês podem fazer mais mal com o que sai do que o que entra na sua boca.
Prestem atenção para evitar tudo o que se relaciona com a consciência de antes: tudo o que for separação,

tudo o que for relativo ao julgamento, à condenação.
Lembrem-se de que, nesta fase, cada Irmão, cada Irmã, está, muito exatamente, no seu lugar correto para viver

o que há para viver, de que vocês absolutamente nada podem mudar (para alguém, ou para o que quer que
seja, ou no que quer que seja).

Vocês apenas podem se beneficiar do que vocês realizaram.
Vocês apenas podem se beneficiar, muito exatamente, do estado no qual vocês chegaram Interiormente, mas

manifestável à consciência ordinária.

***

Prestem atenção para reservar momentos, não mais tanto em meio à Natureza, mas, muito mais, o que eu
nomearia de momentos de Tranquilidade.

Eu sequer falo do meditativo, da meditação, mas eu falarei sim, de preferência, do que vocês têm tendência,
no ocidente, de chamar de estado contemplativo, onde vocês se imergem em outra coisa que vocês mesmos,

esta contemplação devendo ser feita, de maneira privilegiada, com, doravante, o Elemento Fogo.
Vocês estão, no ocidente, na estação (inverno, no hemisfério norte) onde o fogo pode ser aceso nas lareiras,

ou vocês têm a possibilidade, se vocês não tiverem lareira em casa, de olhar a chama de uma vela.
Estejam simplesmente na contemplação do Mistério do Fogo.

Porque toda criação é feita pelo Fogo.
Porque toda destruição da Ilusão se faz pelo Fogo.

Porque toda mudança de forma se faz pela ação do Fogo.
O Fogo comanda e dirige os outros Elementos.

Ele é o primeiro a acolher o Éter, pela sua rapidez.
O Fogo da Terra não é mais, doravante, somente o Fogo da Terra, tampouco somente o Fogo do Céu (visível

pela ação de MIGUEL), mas, sim, real e concretamente, o Fogo do Éter.
O Fogo do Éter, que não está mais alterado, leva, não à morte deste corpo, mas à sua Ascensão.
Lembrem-se: só o ponto de vista de onde vocês estão os faz ver as coisas de maneira diferente.

Se vocês estiverem instalados no efêmero: vocês irão viver o fim do efêmero.
Se vocês estiverem instalados na Eternidade: vocês verão e irão viver a Alegria da sua própria Eternidade,

como da Eternidade da Terra, em sua nova Dimensão (ou onde vocês estiverem, em qualquer sistema solar
que for).

Lembrem-se de que este período é também o tempo do Encontro entre o Céu e a Terra, que isso seja os
habitantes da Terra, como os habitantes de outras Terras, em outros Céus.

O momento do Encontro está chegando.
Ele irá se expressar a partir do momento em que a Fusão dos Elementos estiver inteiramente realizada, e isso

será anunciado por MARIA.
  

***



 Vocês têm então a ver, e a viver, a interpenetração de dois mundos, a interpenetração de duas consciências, a
interpenetração de uma realidade temporária, e ilusória, e efêmera, com uma Realidade Absoluta, total,

permanente e imanente.
Tudo isso vai se desenrolar, em vocês, como visível aos sentidos da carne, como ao próprio mental.

A maneira de abordar isso, é claro, dependeu, até agora, da sua preparação (eu creio que um dos Anciãos
falou de Maturidade) (ndr: IRMÃO K, na sua intervenção de 16 de outubro de 2012 (6)).

Mas a Maturidade está aí, mesmo se vocês não estiverem suficientemente amadurecidos.
A qualidade Vibratória, as qualidades dos Elementos da Natureza, acrescidos do Éter, irão lhes permitir, aí

também, acolher, cada vez mais (se vocês aceitarem isso, se vocês recusarem lutar), a sua própria
multidimensionalidade.

Esses momentos são momentos mágicos e não há qualquer tragédia nisso.
Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs (que ainda são tributários de algumas ilusões e de algum lado efêmero)

poderão, obviamente, em um primeiro momento, denominar isso: “trágico”.
Mas nada há de trágico, vocês sabem disso.

E da sua capacidade para viver esta expansão, irá se desenrolar um tempo, cada vez mais curto, para o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs da Terra, de não estar nesse trágico.

O trágico é apenas um lado do Véu.
O mágico é o outro lado do Véu.

Dessa maneira, então, daí onde vocês se encontrarem (deste lado do Véu onde vocês estão, ou do outro
lado), a sua visão, a sua vivência, não será de qualquer maneira a mesma.

Mas lembrem-se de que, o que quer que vocês estejam para viver, segundo a sua localização, pela ação da
Fusão dos Elementos e do Éter restituído a vocês, irá se desenrolar a sua consciência: na aceitação ou na

rejeição, no choque ou na negação, na raiva ou na aceitação.
Aí também, no momento coletivo, o seu momento individual será profundamente diferente conforme a sua
integração dos Elementos da Natureza, a sua integração dos seus próprios Elementos, em vocês, e da sua

capacidade e da capacidade de vocês para estarem instalados nos Quatro Pilares do Coração, a fim de que o
Coração Ascensional possa se empregar e se revelar, agora, até o final.

***

Sem me deter nisso (porque isso não é da minha área), eu os lembro de que o Grande Espírito sopra onde ele
quer e quando ele quer, em vocês.

O Grande Espírito penetrou todas as partes.
Ele encontrou quatro espaços específicos, situados no nível dos limites do seu tronco, denominados axilas e
denominados virilhas (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

Este investimento da totalidade do corpo pelos quatro Elementos, em vocês, do Céu e da Terra, no seu
Encontro com o Éter, irá permitir levar esta Luz Vibral até a periferia de todos os seus campos de energia que

vocês chamam de auras.
O conjunto dos centros de energia do corpo, onde eles estiverem situados (nas mãos, nos pés, como acima da
cabeça ou sob os pés, ou ainda no nível dos joelhos, no nível dos cotovelos, no nível das virilhas e das axilas,
no nível das suas Lâmpadas que vocês chamam de chakras), vai se colocar em movimento, em uma mesma

sequência e em uma mesma amplitude.
Quando isso ocorrer, em vocês (se isso já não tiver ocorrido), então, o momento terá chegado, para vocês, de

viver, enfim, esta Ascensão tão esperada.
Lembrem-se de que se vocês não estiverem instalados nesse aspecto, vocês podem ser levados a viver

alguns lados como trágico, quer seja no nível do corpo (em seu futuro, em sua aparência, na sua doença ou na
sua saúde) ou, ainda, na sua consciência.

Se vocês deixarem trabalhar, do mesmo modo, os Cavaleiros, em vocês (não mais somente um a um,
ajustando-se conforme o Elemento que os chamava), como isso lhes foi explicado há pouco tempo (ndr: ver as
intervenções de SNOW de 1º de novembro de 2012 (8), de SRI AUROBINDO de 02 de novembro de 2012 (9)
e de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (10)), se o conjunto dos Elementos agir, em vocês, então vocês
terão a possibilidade de viver o Éter no nível do seu corpo e, portanto, de viver a expansão do seu corpo, nesta

nova Dimensão, com ou sem corpo (como vocês irão constatá-lo, isso não tem mais qualquer importância).
A sua consciência será, total e definitivamente, Liberada de toda ilusão.

Isso, é claro, se inscreve em uma forma de sincronia com o Sopro e com o Fogo do Grande Espírito, em ação
sobre a Terra.

***

O Grande Espírito vem vivificar cada partícula da matéria: a Transfiguração e a Ascensão da Terra, da matéria,
estão em andamento.



Isso nós lhes dissemos, já desde várias semanas, mas vai se tornar cada vez mais perceptível, mesmo para
aqueles que, até agora, entre os nossos Irmãos e as nossas Irmãs, estavam na negação a mais total.

Lembrem-se de que aqueles que passam da negação, antes de integrar e de aceitar, devem passar pela
negociação e, sobretudo, pela raiva.

Frente a esta raiva (quer seja representada por uma egrégora coletiva ainda ativa, quer seja representada por
um elemento perto de vocês, na sua família, nos seus relacionamentos), lembrem-se de que de nada serve

alimentar esta raiva com outra raiva.
De que basta, simplesmente, centrar-se, não somente se alinhando entre os seus quatro Elementos, no nível

da Cruz dos Elementos, mas, também, nisso que está sob os pés (ver a coluna “protocolos a praticar /
Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (11)).

Realizando este Alinhamento, vocês irão encontrar um Alinhamento, total, com o Éter e com a Luz.
Este Éter da Luz terá então uma ação consequente, imediata, flagrante, sobre o que estiver com raiva, ao redor

de vocês.
Lembrem-se de que vocês não podem combater os Elementos e, na resistência aos Elementos, para alguns
Irmãos e Irmãs, vocês apenas podem estar Tranquilos e, sobretudo, estar colocados entre a Cruz do Céu e a

Cruz da Terra que se desenham sob os seus pés.
Esta Cruz foi evocada: ela corresponde, de um lado, ao Ponto onde penetrou a Onda da Vida, mas também ao
ponto de apoio do seu calcanhar, no solo, aí onde se encontra, precisamente, o que permite o assentamento,

ao mesmo tempo desta Dimensão, como da consciência.
O que estava no Céu, está agora sobre a Terra.

É então lógico que, do mesmo modo, as Estrelas, durante o seu desdobramento e o seu acionamento,
tivessem sido representadas pelas 12 Portas, no nível do corpo.

É, do mesmo modo, observável, hoje, que o que está em cima, torna-se realmente como o que está embaixo,
para fazer, como dizia um Grande Neófito, o Milagre de uma coisa só.

Aí está a Unificação da consciência com o Grande Espírito.
Aí está a pacificação do que havia sido alterado.

Aí se encontra o que eu nomearia a Reconciliação, a Transfiguração, e a Ascensão.

***

Mas lembrem-se de que a Ascensão não pode ser plenamente vivenciada, em total liberdade, enquanto vocês
não tiverem renunciado a vocês mesmos, enquanto vocês não tiverem abandonado o Si, enquanto vocês

pretenderem, de uma maneira ou de outra, conduzir a sua vida.
Os Elementos vêm mostrar-lhes que não são vocês que conduzem esta vida, mas que é a Vida que conduz a

vida: a Vida Unificada, a Vida restituída à Beleza, a Vida restituída ao Grande Espírito.
Naquele momento, o Grande Espírito trabalha em vocês, mas não são mais vocês que trabalham.

Aí se situa o que as Estrelas e os Anciãos, no ocidente, denominaram Crucificação e Ressurreição.
A dor da humanidade dependia, é claro, do tempo que podia transcorrer entre a Crucificação e a Ressurreição.

Esse período, como vocês sabem, foi reduzido à sua mais simples expressão.
A Crucificação dos Elementos isolados da Terra permite a Ressurreição.

É a vivificação de novo da Origem, do Oceano Primordial, da adição do Éter (que havia sido retirado por cada
um dos Quatro Cavaleiros e dos quatro Elementos) que lhes dá, realmente, a possibilidade de viver isso.

Não são vocês que decidem.
A única coisa que vocês podem, realmente, decidir, é Abandonar o Si e deixar, mais do que nunca, trabalhar a

Fusão dos Éteres, em vocês, a fim de realizar o Éter novo.
Nada mais há a fazer, durante este período, senão seguir as indicações, para vocês, da Luz.

Que essas indicações sejam fornecidas no sonho, que elas sejam fornecidas, agora, cada vez com mais
lucidez, não somente por uma de nós, ou por um dos Anciãos, que os chamam pelo seu primeiro nome, mas,

muito mais, que poderão lhes entregar as informações.
Esses elementos que serão entregues para vocês, serão exclusivos para cada um, e irão permitir-lhes focar os

preparativos finais da sua própria Ascensão, segundo as qualidades que forem necessárias, para vocês.
 Prestem atenção para estarem atentos, não mais somente para estar na natureza, mas, realmente, para

recolher as informações desta Fusão dos Elementos, em vocês.
Que isso seja em sonho, que isso seja por voz, cada vez mais perceptível nos seus ouvidos, ou ainda, de

outras maneiras, por exemplo, como o Encontro com um Irmão ou uma Irmã, Desperto, como vocês.
Os Duplos, também, vão se tornar cada vez mais ativos, que isso seja o Duplo KI-RIS-TI, que isso seja o

Impulso Posterior Metatrônico, ou o Fogo Micaélico, em vocês.

***

Os Quatro Pilares vão lhes dar a viver relações privilegiadas com aqueles que encarnam e suportam, para



vocês, no seu mundo, os Elementos.
E eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã MA ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI) é o Fogo.

Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) é o Ar.
Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã ANNA (ou ANNE) é o Elemento Terra.

E de que o Elemento Água, é claro, é representado por IS-IS (ndr: MARIA).
Tudo isso vai aparecer para vocês de maneira cada vez mais lógica.

A melhor analogia que eu posso encontrar: é como uma criança que descobre os quebra-cabeças, como
vocês dizem ou, se vocês preferirem, os jogos de construção, e que vê no que consiste o jogo de construção.

Há a mão colocada sobre cada uma das peças, mas que não sabe ainda como montar as peças: as peças
montam-se sozinhas, dando-lhes a ver, já, e dentro de muito pouco tempo, a obra final ou, se vocês preferirem,

a finalidade de tudo o que se desenrola sobre a Terra, nesse momento.
Mesmo aqueles que não podiam percebê-lo, imaginá-lo (de uma maneira ou de outra, até agora), isso vai se
revelar a vocês como um jogo de construção, perfeitamente bem realizado, dando-lhes a ver algo terminado.

***

A passagem da Crucificação à Ressurreição, para muitos Irmãos e Irmãs que, até hoje, estavam ainda em uma
recusa, em uma negação, ou na raiva, vai se tornar cada vez mais aparente.

O que aparece é, portanto, a Verdade.
O que desaparece é, portanto, a Ilusão.

Isso, vários Anciãos, várias Estrelas, e vários Arcanjos, explicaram-no a vocês.
As suas experiências, diversas e variadas, talvez tenham provado e demonstrado isso a vocês, também, mas
se esse não tiver sido o caso, até agora, muito em breve isso não poderá causar, nunca mais, qualquer dúvida

para vocês.

***

A Transparência deste mundo está prestes a se estabelecer.
Não se deixem enganar por zonas e por bolsões de resistência que poderão lhes parecer ocupar a frente do

palco e reconduzi-los a anos atrás, muito antes da sua abertura de consciência.
Lembrem-se de que esses bolsões de resistência, ou essas zonas de resistência, quaisquer que sejam os

nomes que eles possuam (que isso seja a guerra, que isso seja as doenças, que isso seja os sismos, que isso
seja os vulcões), são apenas jogos ilusórios.

Só aquele que ali adere, sofre.
E lembrem-se também de que uma série (como vocês dizem isso?) de protocolos foi dada a vocês para

permitir-lhes ajustar-se mais intimamente (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (12)).  
Eu lhes falei, quanto a mim, até agora, dos elementos da natureza.

Mas os elementos, no estado bruto, também são portadores, sobre esta Terra, da Luz.
O que significa que, mesmo o que vocês chamam de ferramentas (como os seus cristais), eles também estão

preenchidos e carregados de Luz, do mesmo modo que o corpo de vocês.
Só o desequilíbrio, às vezes, da sua consciência (ligado ao que pode restar de medos e de incertezas, em

vocês, no nível mental), pode levá-los a viver sofrimentos, mas, aí também, vocês podem se ajudar dos
Elementos, do Sopro [respiração] e do Fogo do Espírito que está presente nos seus minerais e nos seus

cristais, para colocá-los em diferentes locais e realizar o que se desenrola em vocês, de maneira mais simples.
Quanto menos vocês resistirem, mais simples isso será.

Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá se tornar complicado, a cada dia, cada vez mais.

***

Cabe a vocês decidir: vocês querem ficar submissos às leis deste mundo?
Vocês querem estar de acordo com a Lei da Graça?

Cada vez mais, isso vai lhes aparecer como evidente, mesmo se isso, nos primeiros momentos, puder lhes
parecer ser oscilações, da sua consciência, do seu humor, passando de tal estado a tal outro estado.

Tenham em mente que isso não tem mais, realmente, muita importância.
Que somente, mais do que nunca, o Grande Espírito, o seu Sopro e o seu Fogo, são vitais, primordiais e

realmente essenciais.
Se vocês apenas se ocuparem disso, todo o resto irá se seguir, sem exceção alguma, que isso seja o seu

corpo (seja qual for o seu estado), que isso seja as suas pessoas próximas (mesmo aquelas que se
colocariam deliberadamente em confronto e em oposição, não irão lhes oferecer absolutamente nada a



combater, nada a se opor, e, sobretudo, nada a confrontar) porque a Luz é Transparência.
Cabe a vocês fazer a experiência, nesta fase de Fusão dos Elementos.

Cabe a vocês manifestar o que acontece em vocês (aceitá-lo, deixá-lo acontecer) e reencontrar a sua herança.
Eis o Anúncio que as minhas Irmãs Estrelas me pediram para fazer a vocês.
Eu penso que MARIA será mais específica, ela, quanto a algum desenrolar.

Se nos restar tempo (e eu penso que esse é o caso) e se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu
acabo de dizer, Irmãos e Irmãs, aqui presentes, que eu abençoo, ainda uma vez, eu os escuto.

***

Pergunta: o que significa o Elemento Ar vibrando ao mesmo tempo que o Elemento Fogo?

O que faz o fogo no Ar?
Ele atiça o Fogo.

É por isso que eu falei do Sopro e do Fogo do Grande Espírito.
Porque, como vocês viram, no nível da Cruz dos Elementos da cabeça, desta Cruz fixa, o que acontece?
Existe uma conjunção, efetivamente, nos eixos, entre a Água e o Ar, entre o Fogo e a Terra: foi a primeira

etapa.
Agora, vocês têm uma junção do Fogo e do Ar, da Água e da Terra, dois a dois, três a três, e quatro a quatro.

Isso se desenrola em você como no seu exterior.
Não há outros significados senão a totalidade do que foi expresso com relação à Crucificação e à

Ressurreição.

***

Pergunta: parece então que a natureza seja menos preponderante hoje?

A natureza terá sempre que lhes trazer as Virtudes dos Elementos que são considerados, presentes em
algumas das suas partes.

Eu simplesmente estou dizendo que a natureza, efetivamente, irá se tornar menos preponderante porque ela
também tem que fazer, agora, no seu final, a sua própria Fusão do Éter, e a Restituição ao Éter.

Vocês têm que se restituir ao seu próprio Éter, e isso se desenrola, de maneira mais intensa, eu diria, em
vocês.

E hoje, mais do que nunca, o melhor apoio que vocês possam encontrar é, efetivamente, mais apenas a
natureza, mas, muito mais, ali permanecer Tranquilos.

O elemento, portanto, o mais ativo não é um dos Elementos, mas, muito mais, a sua própria imobilidade, o que
eu nomeei: a contemplação.

Mas uma contemplação que não seria tão dirigida para um dos Elementos, mas para o que, eu creio, o IRMÃO
K nomeou essas qualidades de Transparência, de Atenção, de Maturidade, de Autonomia, e de Liberdade.

Ou seja: viver o Instante, aí onde vocês estão, independentemente de todas as circunstâncias anteriores ou,
até mesmo, Interiores.

Observem o desaparecimento do seu corpo.
Observem o adormecimento do seu corpo, assim como da consciência.

E observem que vocês sempre estão aí.
Para ilustrar exatamente o que lhes disse o Comandante, e que eu retomo palavra por palavra: “não são vocês

que desaparecem, mas o mundo, tal como vocês o conhecem”.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como um fogo que se propaga pelo Coração e que é
alimentado, ao mesmo tempo, pelas extremidades do corpo?

Minha Irmã, isso corresponde, muito exatamente, ao que eu chamei de Desenvolvimento Final do Coração
Ascensional.

Isso ocorre ao nível das pregas da virilha e das pregas das axilas.
Mas, a um dado momento, essas quatro barreiras desaparecem, e isso vai se manifestar até as extremidades.

Isso é, portanto, uma sequência lógica.
Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,



Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,
como minerais, ao nível das pregas das virilhas e das pregas das axilas, pode ser colocado, agora, nas quatro

extremidades, para aqueles que vivem esse tipo de Desenvolvimento (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar /
Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre este Plano da Terra, nós estamos, doravante, cada vez mais com vocês,
cada vez mais ao lado de vocês, cada vez mais em vocês.

Aqueles que duvidavam (porque eles não vivam isso, até agora) vão se render à evidência, nos próximos dias e
nas próximas semanas.

Permitam-me oferecer-lhes, de novo, um momento de Fusão, no Fogo e no Sopro do Grande Espírito.
Essa será a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

SNOW lhes diz: até logo.

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

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

  
1 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 
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2 – SNOW (18.10.2012)
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3 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html 

*

4 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/jofiel-12-de-maio-de-2008-autres.html

*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

 *

6 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

7 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html

*

8 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html

*

9 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

11 – ‘Expansão da Consciência até a Infinita Presença’ [Protocolo]
http://www.mestresascensos.com/2012/11/protocolo-expansao-da-consciencia-ate.html

*

12 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1693

17 de novembro de 2012
(Publicado em 18 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-11-17.mp3 

~ CONVITE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, em vocês e com vocês, enquanto Anjo da Passagem.

Nesse tempo de Transição, nesse tempo de expansão, nesse tempo de Silêncio, aonde o Amor vem
guarnecer todos os interstícios do seu vazio, encontra-se reunido o mais potente e o mais amoroso do que

existe através do conjunto das manifestações.
Então eu venho, neste tempo e neste espaço, no seu Coração, como no centro do seu Coração, como em

cada uma das suas partículas, declamar a sua Atenção para Viver o que está aí, e o que está Presente, além
de toda Presença.

Eu os convido a Ser, além do não ser e além do ser.
Eu os convido, além do caminho, eu os convido a Ser o que vocês São.

Eu os convido a Ser, além de todo parecer, além de todo limite, a fim de Ser a Verdade Eterna e Infinita.

***

Assim, enquanto Anjo da Passagem, eu lhes peço o silêncio das suas palavras, o silêncio dos seus
movimentos, o silêncio dos seus pensamentos.

Porque além das minhas palavras, e além da sua Presença em meio a este espaço, é para viver o espaço de
Transição.

Além de uma passagem de um ponto a outro, vive-se a Passagem, que resume, em si, o próprio sentido da
sua Presença.

Muito além de toda ilusão, muito além da sua presença neste corpo, muito além da presença deste mundo,
encontra-se o que está além de todo Mundo, o que está além de toda Presença.

***

Eu os convido a repousar aí onde está a Eterna Verdade, que não sofre qualquer tempo, qualquer forma e
qualquer espaço.

Ser, Aqui e Agora, Ser o Alfa e o Ômega, a fim de que não possa se desviar, nem mesmo retornar.
Estejam no estado da sua Presença Infinita, aqui, em meio ao silêncio.

Eu os convido, pela minha Presença (mas também com a sua Presença e em meio ao que vocês São), aí onde
não existe mais o sentimento de ser uma pessoa, o sentimento de ser uma Luz, mas sim, a Verdade da Luz, na

sua Essência.

URIEL - 17 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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***

Eu me dirijo então a vocês, neste tempo e neste espaço, a fim de estabelecer (entre nós e através de nós) a
ausência de distância, a ausência de Presença, aquela que os leva aonde vocês não podem ir por vocês

mesmos: em meio a toda Consciência.
Aí, escutem.

Escutem, não somente o silêncio, mas escutem a ausência do ser, como a ausência do não ser.

***

Eu os convido a Ser, além do ser.
Eu os convido a não mais parecer.

Eu os convido a estabelecer a Permanência, estado além de todo estado, onde não existe nem em cima, nem
embaixo, nem esquerda, nem direita, mas sim a resolução desses dois opostos.

Eu os convido ao centro do Centro.

Eu os convido a Ser o Éter, ressuscitado e regenerado.
Eu os convido a Ser, na imobilidade.

Eu os convido a superar e a transcender a Alegria.
Eu os convido, em qualquer parte e em qualquer lugar.

Eu os convido além de toda referência e de todo contexto.

Eu os convido a ir, aí, onde vocês não podem voltar por qualquer deslocamento.

Eu os convido a permanecer aí onde está a Paz, porque aí é a sua Morada.

Eu os convido à sua Eternidade.
Eu os convido aí onde não existe qualquer passado e qualquer futuro.

Eu os convido a superar o tempo que passa.

Eu os convido a passar o tempo da ilusão.

E eu os convido aí onde eu Sou, porque é aí onde vocês São.

Eu os convido a ir além da escuta e do entendimento.

Eu os convido a uma Sinfonia não tendo mais nada a ver, nem com as notas, nem com as cores.

Eu os convido no Espaço infinito, que não conhece qualquer contexto.

Eu os convido no Tempo infinito, que não vem e nem provém de qualquer passado, e que não se dirige a
qualquer futuro.

Eu os convido a Ser.
Para isso, abandonem o parecer, aceitem o desaparecer aí onde se encontra o sublime, além de todos os

seus sonhos e de todos os seus pensamentos: o que se nomeia a Morada da Paz Suprema porque nenhuma
palavra pode qualificar ou quantificar o que não é mensurável e nem medido, por um estado ou por outro.

Eu os convido à sua própria Felicidade.

Eu os convido a Ser, não somente o receptáculo da Luz, mas a se tornar a própria Luz.
Porque a própria Luz não conhece nem contexto, nem limite, nem o espaço, nem o tempo, nem o

deslocamento, nem a imobilidade.



Eu os convido a ser o Alfa e o Ômega, a fim de que o Ômega se junte de novo ao Alfa.

Eu os convido a Hic e Nunc, Aqui e Agora.

Eu os convido em um Espaço e em um Tempo, onde cada lugar, e cada segundo, e cada tempo, é o Instante
Presente.

Não mais somente aquele que flui na ampulheta do tempo que passa, mas o que, justamente, permite ao
tempo passar e desaparecer, ele também.

Eu os convido à Irradiação.

Eu os convido à Luz, infinita e indefinida, aí onde vocês São, aí onde vocês jamais se moveram, e aí aonde
vocês não irão se mover jamais.

Eu os convido à Beleza que não perece jamais, à Eternidade que jamais pode desvanecer, à Verdade que não
sofre qualquer escassez e qualquer falta.

Aí onde se encontra a fonte do próprio movimento.
Aí onde se encontra a fonte da própria Consciência, Shantinilaya, muito acima da ideia de paraíso, muito além

da simples Alegria, muito além de qualquer manifestação de Êxtase.

Eu os convido a não mais ser revestidos da Luz, porque vocês não têm que ser revestidos: o que vocês São é
a Luz, além de toda imagem, além de toda sedução, além de toda Atração.

Eu venho convidá-los, a fim de que vocês me convidem, por sua vez, ao coração do seu Coração.
Não mais somente no Canal da Luz, ao lado de vocês, não mais somente na Onda da Vida que se lança, não

mais somente na consumação do seu Coração.

E eu os convido, sobretudo, a esse tempo de Transição, a esse tempo de expansão.
Expansão que se realiza no coração do Coração e no centro do Centro, a tal ponto, que nem vocês são mais

possíveis de diferenciar, e de separar, o Centro, de um limite à expansão.

Eu os convido à Morada da Paz Suprema.

Eu os convido a sair da ronda das vidas, a sair das rondas ilusórias, onde tudo gira em círculo, sem mesmo se
deslocar, uma oitava, na sua Consciência.

Eu os convido ao espaço dos nossos Reencontros.

Eu os convido a se lembrar do que vocês Eram, antes de qualquer forma e de qualquer Consciência.

Eu os convido a Ser a Vida.

Eu os convido a um lugar onde não existem qualquer fantasia e qualquer ilusão.

Eu os convido a Dançar, na imobilidade do tempo e na instantaneidade de todo espaço.

Eu os convido a Ser, não somente aquele que passa, mas Ser, vocês mesmos, a Passagem: aquela onde
reina a Sabedoria, aquela onde reina a Beleza.

Eu os convido ao Imutável.

Eu os convido, tampouco a uma experiência, tampouco a um tempo que passa.

Eu os convido ao auge do que vocês São: eu os convido ao topo, que se assenta na profundez, inaparente
deste mundo e que, no entanto, o sustenta sem segurá-lo.

Eu os convido a ser a Liberdade.

Eu os convido a descobrir, após o Vibral, o que se É.



Eu os convido ao silêncio das minhas palavras e ao Silêncio de vocês.

Eu os convido a nos Encontrar: no silêncio das palavras, no silêncio dos pensamentos, no silêncio dos
sentidos.

Eu os convido a isso.

... Silêncio ...

***

Escutem e ouçam, no Silêncio e na Paz, para ouvir e para escutar o que Está aí, quando vocês não estiverem
mais.

Amados do Um, o Um Ama vocês.

***

Amigos da Liberdade, o tempo do Apelo vem convidá-los a isso.
E aí, no Silêncio, vive-se o convite à Verdade e à Beleza.

O Som da Paz e o Som do Silêncio.
O Som do Verdadeiro e a ausência de Som, aí onde se resolvem o antagonismo e a oposição.

***

Amigo do Um, você que é o convidado perpétuo da Verdade, eu o convido a escutar, não o que eu digo, não o
que você pensa, mas isso que, juntos, no centro do Centro, nós emanamos e Irradiamos no mesmo Encontro,

na mesma Paz.
Então, como eu lhe pedi, quando você estiver Alinhado, sozinho ou com todos, convide-me a Ser você.

Convide-me a desaparecer, em você e por você.
E, então, nós ouviremos, juntos, a Sinfonia de Shantinilaya: do Alfa ao Ômega, do Aqui ao Agora, da Presença

à Ausência e da Ausência à Presença.

***

E eu o convido, neste instante Presente, aí, a nos juntarmos, Um ao Outro, na mesma Dança imóvel, na mesma
Presença, na mesma Ausência, na mesma Clareza, na mesma Lucidez.

***

Então, deixe aberto o que, jamais, pode ser fechado.
Então irá lhe aparecer, pelo seu próprio desaparecimento, o que você É, no nosso Silêncio e na nossa

Comunhão.
Nós poderemos, enfim, dissolver a Ilusão dos seus sentidos e a Ilusão do seu mundo, na nossa Verdade Una

e indefectível onde, de Você para Mim, não existe mais a mínima distância.
Onde, de Mim para Você, não existe mais a mínima separação.

Onde de nada serve lhe perguntar se você é Você, ou se você é Eu, porque você É, seguramente, os dois.
Amado do Amor e Amor Amado, vivamos isso porque não há senão isso.

***

A Luz o convida às Núpcias da Eternidade.
Eu nada mais lhe peço senão isso.

E eu lhe digo “até logo” no Templo do seu Espaço Sagrado onde nada mais aparece senão a Sacralidade da
sua Beleza: Você, o convidado da Eternidade.

A fim de que você se aperceba de que, sempre, você foi o Convidado porque você está, neste convite, em



Sua casa e em Você.

***

Eu sou URIEL e me permita Alinhar-me com Você e me Alinhar em Você.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu lhe digo até logo, no Instante e no Espaço do nosso Convite.

E eu rendo Graças ao seu Convite.
E eu lhe digo: Sublimação.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0650.html

17 de novembro de 2012
(Publicado em 18 de novembro de 2012)

***

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

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

http://autresdimensions.info/article0650.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam.

Eu rendo Graças à sua presença.
O contexto da minha presença, entre vocês, é, sobretudo, responder às suas interrogações, às suas dúvidas,

referentes à consciência.
Permitam-me, em primeiro lugar, estabelecer, no silêncio das palavras, a presença da minha Radiância no

Coração de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Pergunta: a Onda Galáctica que percorre montes de universos, ela atinge unicamente a 3ª
Dimensão, ou também as outras Dimensões?

Bem amado, os outros estados multidimensionais, em meio aos Multiversos, não conhecem qualquer
incidência do efeito da Onda Galáctica comparável ao que lhes foi proposto.

Nos Universos Unificados, a conexão com A FONTE não depende de um alinhamento preciso, ou de um
acontecimento ligado ao deslocamento dos sóis, dos planetas, das galáxias e do universo.

Apenas o confinamento da Terra produziu as condições de um isolamento.
Este isolamento pode ser rompido em diferentes momentos.

Esses diferentes momentos correspondem, precisamente, a dois eventos ditos astronômicos, o primeiro
sendo o alinhamento com o que é nomeado o centro galáctico, presente em meio ao que lhes aparece como

Sagitário (muito precisamente, a 20 graus de Sagitário).
O segundo elemento astronômico corresponde, ponto a ponto, ao que muitos de vocês vivenciaram, durante
esses anos, relativo à aproximação do que é visível com o que é invisível (quer vocês o nomeiem o Corpo de

Estado de Ser, quer vocês o nomeiem o Duplo, quer vocês o nomeiem os episódios de Comunhão e de
Fusão, não importa).

A reunião da Eternidade com o efêmero ocorre tanto no nível astronômico como no nível físico desta
Dimensão, para vocês, em meio a este Sistema Solar.

O que vocês chamam de alinhamento galáctico, o que vocês chamam de “buraco negro” (na sua
representação, na sua percepção ou na sua tecnologia) é apenas o que dá a ver o ponto de vista da técnica,

como da vida de vocês.
O que vocês chamam de “buraco negro”, de “aniquilação da vida”, é na realidade, o Retorno à Verdadeira Vida.

Existe, então, uma concordância (quase exata, doravante) entre diversos acontecimentos, que puderam, até
agora, estar separados no tempo, em função do que eu nomearia abertura da consciência da Terra, desejável

pela Terra, e abertura da consciência da Humanidade, a título individual como coletivo.
O trabalho realizado, durante as Núpcias Celestes, permitiu retardar e possibilitar a sincronia, de algum modo,

de um conjunto de eventos cósmicos (macrocósmicos e microcósmicos) ocorrendo tanto na Terra como neste
corpo que vocês habitam.

A simultaneidade desses eventos permitiu, como isso lhes foi anunciado (ndr: ver especialmente a intervenção
de MARIA de 15 de agosto de 2012 (1)), encurtar o Tempo da Revelação à sua mínima expressão (vocês, a
propósito, evitaram atravessar as zonas de turbulência bem mais importantes, segundo o que elas deveriam

ser, tal como os profetas viram, desde algum tempo do seu tempo).
Lembrem-se de que jamais é a Luz que põe fim ao que quer que seja, exceto na sua reintegração, na própria
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Luz, de tudo o que podia parecer como separado (nomeada zona de sombra, zona de escuridão, ou zona de
resistência à Luz).

A Luz, não somente vem iluminar, e, sobretudo, como lhes dissemos, vem restituí-los à sua Eternidade, se tal
for o seu estado.

*
Nós cuidamos, durante esses anos, para diferenciar a consciência que eu nomearia coletiva, da consciência

individual, e das transformações ocorrendo tanto em meio à consciência coletiva como individual.
Deve existir um momento, em meio a este mundo, onde haverá sobreposição, aí também, do que vocês

vivenciaram (para aqueles de vocês que estão mais adiantados, na escala da Vibração como da consciência) e
o evento coletivo.

Cada um, como nós lhes expressamos, tem diversas Origens: vocês Estão sobre este mundo, sem, no
entanto, pertencer a este mundo.

Existem, em vocês, diferentes componentes, tanto da alma, como Elementares (nos níveis mais unificados).
Esta representação do seu Ser, sobre esta Terra (o aspecto formal que vocês conhecem, que é o de vocês),

encontra-se implicado e impactado, de diversas maneiras, pela Luz, conforme (o que nós tínhamos dito a
vocês) as zonas de resistências, as zonas de sombra e as coisas que não gostariam de soltar.

O Abandono à Luz, assim como o Abandono do Si, e as diferentes etapas que nós lhes propomos, inscrevem-
se, desde o início (e esse início não corresponde simplesmente aos vários anos decorridos das nossas

intervenções através deste médium, mas muito mais), através do que foi criado e inaugurado durante o Ciclo
anterior, durante o seu final e o seu ressurgimento (o Ciclo anterior tendo iniciado, muito precisamente, em maio

de 50.731 antes de Jesus Cristo).
A rotação deste Sistema Solar e da Galáxia, com as quais vocês estão em ressonância, passa ciclicamente por
um ponto específico, nomeado centro das Galáxias, como também pelo centro desta Galáxia (que não são os

mesmos).
Essa Passagem se acompanha de uma espécie (para empregar a sua linguagem) de recomposição,

permitindo zerar as circunstâncias da vida.
A diferença fundamental existente (e que foi realizada por uma intervenção específica, tanto pelos Arcanjos,
como pelos Anciãos, como pelas Estrelas e, é claro, por vocês mesmos e pela Terra na sua integralidade),

permitiu amortecer, como eu dizia, esse princípio de confrontação.
Esta confrontação irá se tornar quase exclusivamente uma sobreposição, uma justaposição das duas escalas

da Consciência, que estavam, até agora, separadas.
Resultando ou na Liberação da Consciência, ou na Liberação, simplesmente.

*
Eu especifico, além disso, que, durante este período (que já está aberto desde alguns meses), vocês notam
em vocês, como ao redor de vocês, uma espécie ou de indiferença, ou de excitação, em relação aos prazos

ditos astronômicos.
Tenham em mente para que a sua Consciência individual, ou para que o Absoluto que vocês São, seja

realmente, na totalidade, o que vocês São (manifestado, aqui, em uma forma), que é totalmente independente
de qualquer evento geofísico (mesmo o conjunto dos eventos geofísicos, ligados à ação do Hayoth Ha

Kodesh, os Cavaleiros, ou os Elementos, estando hoje mais do que flagrante, em vocês como no conjunto da
Terra).

O princípio de resistência ou de negação, no momento atual, permite ao conjunto do pensamento coletivo
humano (ainda submisso, por enquanto, ao hábito do Sistema de Controle do Mental Humano, assim como ao

confinamento do corpo astral), de algum modo, posicionar-se de maneira profundamente diferente.
Vocês têm Irmãos e Irmãs humanos, encarnados como vocês, por vezes mais próximos de vocês, que não

vivem (e vocês sabem disso) a mesma coisa que vocês.
Eles não percebem, tampouco, o fato dessa vivência Interior, o aspecto exterior do mesmo modo: o olhar, a

visão e o pensamento podem parecer por vezes diametralmente opostos, entre aqueles de vocês que
projetam um futuro melhor em meio a esta Dimensão, e aqueles que, pela sua vivência, sabem pertinentemente

que não existe solução de continuidade entre esta Dimensão e as outras Dimensões, devido à dissociação
desta Dimensão específica, em meio a este Universo.

O retorno da Luz, previsto e anunciado por vários profetas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas
as origens, bem como as suas descrições (inevitavelmente coloridas pelo conhecimento disso no momento

em que eles viviam e quando eles receberam essas informações), encontra-se profundamente modificado pela
ação das Núpcias Celestes, pela resposta dos habitantes da Terra, pela ação da Confederação Intergaláctica
dos Mundos Livres, assim como pela resposta da própria Terra que, como vocês sabem, está Liberada (ndr:

“Núpcias Celestes” é o nome dado às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (2)).

***

Pergunta: o que vão se tornar as consciências que, hoje, não acreditam nesta ruptura, que
acreditam em um outro tempo a vir?

Bem amado, eu bem expressei o fato como a manifestação da consciência, e não a manifestação de uma
crença, qualquer que seja.



Não é questão de acreditar em um fim ou em uma perenidade, é questão de viver, no interior da sua carne e no
Interior da sua Consciência, esse processo de fim.

Se ele não for vivenciado, no momento atual, e se ele não for vivenciado, no momento da realização da
Promessa e do Juramento do retorno da Luz, então (isso corresponde à sua interrogação), ser-lhe-á feito, e

será feito aos seus Irmãos e Irmãs humanos, exatamente, segundo a sua vivência e segundo as suas crenças.
Dessa maneira, existem, efetivamente, diferentes futuros possíveis e potenciais.

Conforme o que lhes foi enunciado desde o início das Núpcias Celestes: ser-lhes-á feito muito exatamente
segundo a sua Vibração, segundo a sua Consciência, e segundo o que vocês criaram no Interior desta dita

Consciência.
Que é totalmente independente do que vocês esperam, ou do que vocês criaram, na superfície deste mundo.

A característica do confinamento (além das leis eletromagnéticas, gravitacionais, que ali regeram) é, sobretudo,
para vocês, marcada, no nível da consciência, como a capacidade para viver a Dissolução dos Elementos (ou

não): a crença nada tem a ver com isso.
Isso foi expresso, há muitos anos, pelo Comandante dos Anciãos a propósito de duas humanidades (ndr: ver
em particular, sobre esse tema, as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de outubro e de 29 de novembro

de 2010 (3)).
Essas duas humanidades são apenas o reflexo da sua própria atualização de progressão, em função das

circunstâncias coletivas.
Do mesmo modo que aquele que deixa este corpo, para encontrar-se do outro lado da matriz, confinado e

prisioneiro no astral (como esse foi o caso até agora), era visto encontrando seres de luz que lhe diziam que
ele devia se encarnar, para completar uma evolução ou para criar condições permanentes de encarnação.

Isso terminou: aqueles que deixam este plano, agora (e desde, eu diria, o início das Núpcias Celestes), não
têm mais necessidade de viver o astral (que vocês nomeiam: “do outro lado”, ou seja, os mundos

intermediários).
Eles se encontram na posição que vocês chamam de estase, de Beatitude, até o momento da Liberação final

da Terra.
*

Naturalmente, cada um de vocês considera, segundo a sua própria consciência, o futuro deste mundo.
Aquele que é Absoluto não pode ser referido, de maneira alguma, pelo futuro de qualquer mundo, seja qual for,

em qualquer Dimensão que for.
Entretanto, a reativação de alguns Pilares, de algumas ancoragens de Luz, permitiu, no nível coletivo e

individual, dirigir-se para o Si, para a Unidade, e talvez transcender esta Unidade, para viver a Eternidade além
do Si.

Deste modo, quaisquer que sejam as circunstâncias da Luz, qualquer que seja o desenrolar do impacto da Luz
(na sua Revelação final, total, e irreversível), cada um será exatamente confrontado com tudo o que ele criou,

segundo os seus desejos.
Não como uma retribuição, no sentido kármico, mas como a expressão da maior das Liberdades, Total e

Infinita, da própria Consciência, e não mais tributária de qualquer karma, de qualquer evolução, ou de alguma
experiência visando obter uma melhoria (qualquer que seja) ou uma evolução (qualquer que seja).

A evolução apenas se refere aos mundos da personalidade a aos mundos da alma.
Na medida em que isso é levado a desaparecer, na totalidade, não há mais motivo para se preocupar com o

que quer que seja.
Isso contribui para o que repetem a vocês alguns Anciãos, desde agora vários meses, com relação ao fato de

permanecer Tranquilo.
Permanecer Tranquilo não é, ainda uma vez, qualquer atitude de passividade ou, ainda menos, de resignação.
A melhor maneira que vocês têm, hoje, de viver o que vocês têm que viver é, justamente, deixar a Luz revelar-

se em vocês, e se estabelecer.
Não são vocês que estabelecem a Luz, foram vocês, que ancoraram a Luz, foram vocês que semearam a Luz,

e são vocês que, pela Transparência à Luz, permitem a Liberação da Terra.
Do mesmo modo que quando vocês estão na prisão, quando vocês são liberados, se lhes derem uma data de

liberação, vocês giram em círculo na prisão, com impaciência, raiva, ou mesmo exageração dos estados
emocionais e mentais.

A partir do momento em que vocês Revelam, por vocês mesmos, pelo Abandono do Si, o que vocês São, na
Eternidade, não se coloca mais a mínima questão referente à eventualidade do que quer que seja mais senão

do que vocês São.
*

Dessa maneira, então, o caminho das duas humanidades desenha-se de maneira cada vez mais clara.
Aqueles que não veem, porque eles não Vibram a Consciência no nível dos chakras (centros de Luz, lâmpadas

de Luz), que não vivenciaram a Liberação pela Onda da Vida, nem pelo Canal Mariano, nem pelo
desenvolvimento do Coração Ascensional, estão talvez inseridos em cenários de medos, algumas vezes muito

antigos, ligados aos hábitos e aos apegos.
Tudo isso é perfeitamente conhecido em uma série de ensinamentos e de experiências possíveis, tanto no
que são nomeados os princípios da Advaita Vedanta, como em alguns soufis, ou ainda em alguns grupos

místicos cuja finalidade é a Liberação da Ilusão.
Enquanto vocês considerarem que este mundo é válido e valioso, e que ele pode melhorar, de uma maneira ou



de outra, vocês são tributários, aí também, das leis deste mundo.
A Liberdade não se importa com as leis deste mundo.

A Liberdade não se importa com qualquer evolução espiritual, que apenas irá sempre se referir à personalidade
e à alma, e em caso algum, ao que vocês São, que jamais se encarnou, que jamais vivenciou, e que não se

importa com qualquer circunstância, de um Universo ou de um Centro Galáctico.
Isso se junta ao que foi expresso, há vários anos, com relação à Verdade Absoluta e à verdade relativa (ndr: ver

as intervenções de ANAEL de 10 de agosto e de 13 de agosto de 2010 (4)).
Aquele que vive a verdade relativa não sabe que ele vive uma verdade relativa, que se aplica unicamente ao
seu campo de consciência, ao seu campo de experiência, ao seu campo de percepção, e também ao seu

campo de crenças.
Além desta experiência, aquele que penetra a Última Presença, a etapa final do Si, ou que se estabelece além

de todo estado, em meio ao Parabrahman ou no Absoluto, não se importa com esses referimentos a uma
evolução, a qualquer melhoria, ou a qualquer transformação, já que ele está definitivamente Liberado da ilusão.

***

Pergunta: na medida em que a Luz Libera tudo o que aprisiona, isso significa que os seres
reencontram o que eles Eram antes do confinamento?

Evidentemente. E que jamais se moveu.

***

Pergunta: isso significa então que os seres que hoje ignoram tudo isso, vão reencontrar a sua
Dimensão de origem?

A ignorância do quê?
Neste mundo, assim como (eu o espero) lhes demonstrou, ampla e suficientemente, BIDI (ndr: ver as suas
intervenções (5)), o que vocês chamam de ilusão, ou de verdade, tem apenas pouco sentido em relação à

Verdade Absoluta.
Deste modo, então, a ignorância (tal como você a definiu) é apenas uma soma de conhecimentos.

O princípio não é saber que acontece tal evento ou tal evento (Interior como exterior) porque saber disso não
lhe permite vivê-lo.

Simplesmente, vivê-lo livra você de todo condicionamento.
Viver não é saber.
Saber não é ver.
E ver não é viver.

Esta frase importante é para resituar no que eu nomeei, desde o início das minhas
intervenções, Hic e Nunc (ndr: Aqui e Agora).

Enquanto a consciência estiver polarizada em um futuro, enquanto a consciência estiver afetada pelo peso de
um passado (qualquer que seja: desta vida ou de outras vidas), enquanto vocês estiverem submissos às leis

deste mundo, e que vocês as aceitam como válidas, vocês fazem a experiência.
O princípio do confinamento é mantido pela manutenção de uma série de crenças e de ideologias que os

impede de realizar o Si.
 Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior, enquanto vocês acreditarem em um princípio criador,

seja qual for, vocês não são Livres: vocês ali ficam submissos.
A Liberdade não consiste em ser culto ou não ser culto.

A Liberdade consiste em ser Livre e se livrar de toda dualidade, não por uma ascese pessoal, mas, sim, por
um Abandono à Luz, seguido do Abandono do Si.

Tudo o que você acredita dominar, tudo o que você acredita controlar, domina e controla você.
Tudo ao que você se prende, prende você.

A única coisa que não os prende é a Liberdade.
A Liberdade, em meio a este mundo, é desconhecida de vocês, mesmo realizando o Si.

A Realização do Si não é, em caso algum, a Liberdade ou a Liberação.
Não se trata de saber, nem de conhecer, mas, sim, de ser totalmente Transparente.

Estejam certos de que nesta fase específica, cada consciência, cada ser humano, cada átomo, cada animal
desta Terra, como dos planos paralelos da Terra (constituídos de mundos que se enredam com o seu, mas

que nada têm a ver com o de vocês), estão perfeitamente lúcidos sobre o que acontece.
As propriedades de liberdade da consciência e de experiências podem posicioná-los de forma oposta, e

diferentemente, do que se desenrola em relação a esses prazos astronômicos.



No último momento do Encontro com a Luz, vocês irão perceber o que significa, realmente, esta frase: “os
últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.

Pergunta: qual é a diferença entre Liberação da consciência e Liberação, simplesmente?

A Liberação da consciência é o momento em que a consciência se encontra face a face com a Luz Vibral, não
em suas manifestações acentuadas, tais como vocês as viveram até agora (que isso seja no nível dos

diferentes circuitos existentes, no nível da estrutura oculta e sutil do ser humano), mas muito mais do que isso:
é a Lembrança e a Promessa.

Eu o remeto, para isso, ao Juramento expresso pela A FONTE (ndr: ver em particular a intervenção d’A FONTE
de 27 de julho de 2009 (6)).

A FONTE não é o Absoluto, mas Ela é, no entanto, a primeira manifestação sendo extraída do Absoluto e
permitindo, por sua vez, aumentar ao infinito e se multiplicar ao infinito.

A Liberação consiste em fazer tomar consciência, à própria consciência, de que ela não É o que ela acredita.
Esse momento foi imortalizado, eu diria, pela expressão do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referente ao

“planeta grelha”.
Essas profecias, falando do Fogo do Amor, foram amplamente desenvolvidas por alguns seres, eles mesmos

Liberados da influência da Terra quanto ao que eles São.
O princípio do confinamento não é estar consciente do que você É.

Isso em nada corresponde a qualquer saber, mas, sim, a um estado que nada tem a ver com o fato de saber,
ou de não saber, tal como vocês o compreendem e o concebem com um cérebro humano.

A Liberação corresponde a viver como Liberado Vivente, ou seja, a não mais ser dependente de qualquer
circunstância deste mundo, como de qualquer Dimensão.

Isso se expressa por um traço extremamente específico, vagamente correspondendo ao que foi nomeado a
Morada da Paz Suprema.

Aquele que vive a Morada da Paz Suprema não pode mais ser, nem modificado, nem alterado, no que é
vivenciado.

O fato de saber nada muda.
Vocês podem ler todos os livros que vocês quiserem, vocês podem presenciar tudo o que nós dissemos a

vocês: se vocês não o viverem, isso estritamente de nada serve para vocês.
Entretanto, no nível coletivo, a Liberação é efetiva: isso se reflete pela lembrança da Eternidade de vocês.

Mas, em seguida, se vocês escolhessem permanecer em meio à consciência e à experiência, isso faz parte da
sua Liberdade imprescindível.

O que não era o caso até agora, porque a sua vida estava inscrita entre o que vocês nomeiam o nascimento e a
morte, o que não existe nas outras Dimensões: não existe nem nascimento, nem morte, nem aparecimento,

nem desaparecimento.
Vocês devem também aceitar que, para uma consciência tendo vivido em um contexto limitado, restrito, e

confinante, seja mais difícil conceber que existem, em outros lugares, outras condições, outras circunstâncias,
e outros estados da própria Consciência (eu sequer falo do que é nomeado Absoluto).

***

Pergunta: você pode falar da diferença e da correlação entre a Consciência e a a-consciência?

Bem amada, você faz aí uma pergunta que não pode ser respondida, como os vários intervenientes lhes
disseram: você É Absoluto, ou você não o É.

Isso não depende, justamente, da consciência.
Não existe qualquer correlação entre a consciência e a a-consciência, já que a própria expressão de uma

palavra, mesmo portadora da Vibração, apenas faz refletir um nível Vibratório ou (se você preferir) um nível da
consciência.

 O Absoluto jamais será um nível da consciência já que ele nunca manifesta uma consciência.
Entretanto, e em vista do seu estado, hoje, de consciência (que é o seu, o que quer que você tenha vivenciado

ou não), é possível para vocês ter uma representação mais clara, eu diria, do que representa a Infinita
Presença, que antecede o coração do Coração.

Isso será expresso, à maneira dela, pela Estrela NO EYES (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de
2012 (7)).

Mas não existe qualquer solução de continuidade entre a consciência e a a-consciência.
É o que você É antes de nascer, não somente para esta vida, mas antes de nascer neste mundo.

Isso não se refere, de forma alguma, à estrutura intermediária nomeada a alma, mas isso seria referente
eventualmente ao que vocês nomeiam (na trilogia corpo / alma / Espírito) o Espírito e, sobretudo, ao que está

além do Espírito, ou seja, que contém a Luz e que contém A  FONTE.



Somente a manifestação da própria Consciência os faz considerar e viver (que isso seja neste mundo, como
em qualquer Dimensão) a expressão de uma distância, de uma temporalidade, de um espaço diferente

(mesmo se as regras físicas não forem as mesmas, segundo as Dimensões).
Aquele que evolui em meio a uma Consciência multidimensional não é tributário, nem de uma forma, nem de

um espaço, nem de um tempo.
Lembrem-se de que a sua consciência confinada tem o hábito dos muros da prisão.

Mas se vocês não forem para fora da prisão, como é que vocês podem saber que vocês estão na prisão?

***

Pergunta: o Espírito corresponde à Última Presença?

Sim, certamente.

***

Pergunta: você poderia esclarecer sobre as Linhas de Predação?

Bem amado, as Linhas de Predação pessoais se manifestam em vocês, e naqueles que estão perto de vocês,
sem qualquer exceção.

A própria estrutura, não da consciência, mas deste mundo confinado, faz com que, em toda relação, como em
toda comunicação, exista, de maneira mais frequentemente invisível, uma forma de Predação, daquele que,

mesmo utilizando o conjunto dos seus potenciais intelectuais, vai lhes comunicar alguma coisa, e que irá
exercer (quer vocês queiram ou não) uma ascendência, na maneira que ele tem de apresentar, através das

palavras.
Deste modo, então, as Linhas de Predação pessoais fazem parte da constituição inerente deste mundo.

A Predação, a competição, tudo o que está ligado à comparação, à necessidade de estar acima ou em outros
lugares, tudo isso se refere às Linhas de Predação pessoais: Predação pessoal (Interior e individual)

correspondendo ao que é chamado de crença na imortalidade.
Este corpo, esta personalidade na qual você habita, desaparece na sua própria morte.

O que resta, até agora, na próxima vida, do que foi a sua vida passada?
De qualquer modo, o conjunto das suas vidas passadas pertence, como esta, à ilusão, e a um conjunto de

construções artificiais de ação / reação, não tendo qualquer incidência sobre o que você É.
Assim, então, essas Linhas de Predação se expressam contra você mesmo, por você mesmo, devido ao

hábito.
Elas estão diretamente associadas ao que eu nomeei “apego (arquetípico) da personalidade a ela mesma”

(ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (8)): é o conjunto das estratégias de sobrevivência que estão inscritas
tanto no seu cérebro, como na coletividade humana, através do que vocês nomeiam a perenidade, a

descendência, o fato de ter filiações, filhos, de manter, pela sua atividade, este mundo, em sua própria ilusão.
As Linhas de Predação, agora, expressas a título individual, ao redor de si, são o reflexo de tentativas de

comunicação verbal, gestual, ou ligada às convenções (afetivas, morais, ou sociais) que vocês exercem um
para com os outros, exprimindo-o em nome do amor, mas que jamais são uma liberdade.

Lembrem-se de que o amor deixa livre, totalmente, qualquer que seja este amor.
Se vocês expressam um amor que é um contrato, uma subordinação (que isso seja através do que vocês

nomeiam uma alma irmã, encontrada em uma vida passada) vocês apenas fazem manter as ligações, vocês
não rompem ligação alguma.

As Linhas de Predação consistem então em manifestar (na maioria das vezes, sem o conhecimento da
consciência ordinária) uma ascendência, qualquer que seja a forma, sobre uma outra consciência, qualquer que

seja: tudo o que vocês nomeiam “meu”, como pertencendo a vocês (que isso seja tanto o seu automóvel,
como a sua esposa, ou como o seu filho).

As Linhas de Predação coletivas, inscritas no nível da Terra, foram rompidas, como isso foi anunciado por
SÉRÉTI, assim que ele anunciou isso a vocês (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (9)).

Existe um período de latência muito curto, em termos temporais humanos, entre o momento da Liberação do
Éter, da Liberação da Terra, da Liberação das Linhas de Predação coletivas, e a realização do objetivo, que é o

retorno do Éter original.
Eu os lembro, mesmo assim, de que vendo, clara e objetivamente (qualquer que seja o seu ideal de amor,
qualquer que seja o seu ideal de pureza, qualquer que seja o seu ideal de Liberação ou de Liberdade real),

tudo o que lhes é dado a ver, participa do princípio de competição, em meio a este mundo (qualquer que seja a
forma, a expressão desta competição).

A competição leva à Predação.
A Predação encobre o confinamento.

Enquanto a personalidade se sujeitar, vocês ali ficam submissos.



Só aquele que vive a Liberdade sabe o que é a Liberdade, além dos conceitos, das ideias, ou de um futuro,
qualquer que seja.

*
Eu terminarei, enfim, reafirmando que essas Linhas de Predação pessoais, dirigidas a vocês mesmos como
dirigidas ao seu ambiente, correspondem ao que está ligado, não ao ego, não à individualidade, mas, sim, a

tudo o que está compreendido em meio às estruturas nomeadas os dois primeiros chakras: tudo o que
corresponde à influência ou ao impacto transgeracional, tudo o que está ligado ao controle, à dominação, à

vontade, e à confiança em si (a confiança em si apenas representando a expressão de uma Predação máxima).
Eu poderia dizer também que, aí onde está a energia, aí está a sua consciência.

Vocês sabem que existem sete centros de consciência, neste mundo encarnado: havia doze no início, cinco
foram retirados, cinco foram repostos pelo Senhor METATRON em 15 de agosto de 2009 (ndr: ver a

intervenção de METATRON de 05 de agosto de 2009 (10)).
O que vocês vivem é em função da aceitação dessas Chaves Metatrônicas ou não.

A sua consciência se desenrola, então, ou segundo um plano evolutivo, de evolução, e de aperfeiçoamento
que não põe fim à sua própria Predação, exercida contra vocês mesmos.

É muito difícil aceitar que além das circunstâncias específicas deste mundo, vocês criam instantaneamente a
sua própria realidade.

Se isso não lhes aparecer instantaneamente, é justamente pelo fato da curvatura do espaço-tempo ligada à
falsificação.

Hoje, o que vocês constatam?
Que o impacto é quase imediato.

Se vocês não respeitarem o novo Éter, que os habita, se vocês comerem como de costume, vocês irão sofrer.
Se vocês exercerem uma Predação, e que vocês não tenham consciência disso, mas se ela estiver, no

entanto, muito ativa, vocês irão pagar também pelas consequências: não há outra maneira de ver, realmente, ao
que vocês estão sujeitos, e ao que vocês se sujeitam vocês mesmos.

***

Pergunta: você acha limitante a expressão da linguagem humana “inconsciente coletivo”?

Bem amada, no início do século XX apareceram conceitos, esses conceitos foram objeto de estudos.
Era sobre o consciente, o inconsciente, e o subconsciente.

O que nós denominamos o inconsciente coletivo é o conjunto das crenças, manifestado e criado pelo conjunto
dos seres humanos, mantendo o princípio de subordinação e de confinamento.

Como em todas as crenças, de todos os modos, e de tudo o que vocês seguem, sem se colocar a questão da
veracidade, unicamente porque muitos seres humanos seguem isso.
Isso poderia corresponder ao que vocês nomeiam: uma egrégora.

Uma egrégora tem a sua própria vida, se ela for alimentada por aqueles que ali acreditam: vocês criam,
portanto, a sua própria realidade.

Aqueles que conhecem essas leis, e que criaram o confinamento, sabem pertinentemente para onde dirigi-los
a fim de evitar que vocês encontrem, realmente, o que vocês São.

Isso seria simplesmente lhes propondo, por exemplo, para seguir um mestre, para seguir um salvador, e para
acreditar que um salvador vai liberá-los seja do que for.

Dessa maneira, o princípio do confinamento, nascido dessas crenças e dos hábitos, impede vocês de ser
Livre.

***

Pergunta: o Fogo do Amor consome o Espírito?

O Fogo do Amor tem por objetivo a Liberação.
Ele queima o corpo físico, ele queima a alma, ele queima o corpo mental, ele queima o corpo causal.
E restitui vocês, ou ao seu estado de budeidade, convencido de que existe uma evolução em meio à

consciência, mesmo livre, ou ao estado átmico, que se junta então (sem qualquer dificuldade) ao que é
nomeado o Parabrahman.

Eu diria, resumindo, que, durante este período, o mais difícil é fazer cessar, de algum modo, a própria
Consciência.

O Abandono do Si é certamente uma das etapas principais, e eu penso que a Estrela TERESA especificou de
novo a vocês o lugar da Infância em meio a essa vivência, ou não (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012 (11)).
Eu posso muitas vezes apresentar a vocês a imagem dos vasos comunicantes.



E há, efetivamente (mesmo se não houver a possibilidade de passar de um ao outro), uma espécie de
comunicação: vocês não podem ser tudo, sobre este mundo, e ser tudo o que vocês São, realmente.

É preciso (dito de forma diferente, mas isso dá no mesmo) nada ser, aqui, para Ser Tudo.
Lembrem-se do que lhes disse o CRISTO: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.

Nada há a salvar: há apenas que Ser ou que penetrar o não-ser.

***

Pergunta: será que a Luz e o Amor Crístico são o Absoluto?

Não.
A partir do momento em que existe um Princípio Solar, que faz com que vocês possam dizer, como o CRISTO:

“eu e meu Pai somos Um”, isso reflete a União e a Unidade com A FONTE.
O Absoluto não é nem A FONTE, nem o CRISTO.

Eu lembro a você (e como eu lembro disso em cada intervenção) de que você não tem qualquer meio (tanto
em meio à sua Consciência, como nas suas capacidades ditas espirituais) de entrever o Absoluto.

É justamente a ausência de suposição, qualquer que seja, a ausência de idealização, e a ausência de
percepção, que caracterizam o Absoluto.

Você não pode então, de maneira alguma, aproximar-se dele ou presumi-lo: você apenas pode vivê-lo.
Eu repito ainda uma vez: a testemunha inabalável do Absoluto é Shantinilaya.

***

Pergunta: está correto dizer que toda criação, por mais bela que seja, é ilusória?

Eu não diria que ela é ilusória, eu diria, sobretudo, que ela tem um tempo e, nesse sentido, em relação à
Eternidade, ela é efêmera.

Apenas existe criação para aquele cuja consciência está manifestada.
Aquele que está estabelecido no Parabrahman não se importa com criação alguma: a criação aparece

espontaneamente, mesmo se ela for dirigida por aqueles que nós nomeamos, nós mesmos, os mestres
geneticistas (em especial, vindos de Sírius).

Tudo isso apenas representa as experiências.
É preciso diferenciar as experiências (quaisquer que sejam, em qualquer universo e em qualquer Dimensão

que seja) e o Absoluto.
Esta diferença não é uma oposição, mas sim, de preferência, um englobamento: o Absoluto permite tanto a

manifestação d’A FONTE, como a manifestação do Amor, como a manifestação da Luz, como de tudo o que é
manifestado.

Mas o Absoluto não é uma manifestação.
Mais uma vez, vocês não têm qualquer meio de presumir, de imaginar, ou de supor o que quer que seja sobre

o Absoluto.
Vocês não podem, tampouco, como eu disse na semana passada (ndr: sua intervenção de 17 de novembro de

2012 (12)), torná-lo um objetivo ou uma meta.
Porque isso jamais será um objetivo ou uma meta: é o que você É, na Verdade Absoluta.

***

Pergunta: o Espírito é um nível de consciência?

Sim: é um estado da consciência.
Se houver Espírito, há consciência, ou seja, manifestação, em um nível ou outro.

Mas o Espírito sabe que ele está conectado ao Grande Espírito, como dizem algumas Estrelas (ndr: em
particular NO EYES e SNOW).

Esse Grande Espírito reúne todos os Espíritos, é um holograma: há, em cada Espírito, a totalidade do Grande
Espírito.

Mas este Espírito é uma manifestação, invisível sobre este mundo, visível nos outros Mundos e nas outras
Dimensões.

Enquanto vocês procurarem definir, ou fazer uma suposição sobre o Absoluto, vocês não poderão ali Ser.
 Porque colocar uma palavra é ali colocar, já, uma consciência, e ali colocar uma consciência é o contrário da a-



consciência.
Como lhes dizia BIDI: este corpo aparece e desaparece.

A consciência que está no Interior ali é tributária, durante o tempo da experiência da vida.
A Consciência encontra-se em outros lugares (até agora: sobre este mundo) no momento da morte, mas isso

era nos bastidores, mas isso sempre foi parte integrante do cenário.
Vocês não São nem o cenário, nem a cenografia, nem o que se anima em meio a este palco.

***

Pergunta: como permanecer Tranquilo independentemente das circunstâncias, quer sejam
agradáveis ou desagradáveis?

Não há como.
Mude de ponto de vista: não seja mais o que você acredita ser, mas Seja o que você É, realmente.

Isso lhes foi mostrado e dado a ver por vários seres humanos, Irmãos e Irmãs, que conseguiram, entre vocês,
serem Liberados.

Algumas das Estrelas falaram sobre isso a vocês.
Mas enquanto você quiser ser Liberado, você não pode ser Liberado.

Isso não é um paradoxo, porque você já É Livre, mas você não vê isso.
Tudo depende do local de onde você olha.

Se você olhar da personalidade, colocando-se a questão em meio à personalidade, eu posso lhe assegurar
que você jamais irá encontrar saída.

Se você se colocar no Si, pela Realização do Si, pela vivência da Paz (e não a Paz Suprema), pela vivência dos
diferentes Samadhi, você vai viver a Luz, você vai ver a Luz que, de fato, nada mais é do que você mesmo: aí

também, o Si não pode se aproximar, nem mesmo conceber, a existência ou a presença do Absoluto.
Isso é apenas a rendição total do corpo, da alma e do Espírito, no famoso “fiat lux”: “que isso seja feito”, “Pai,

que a tua vontade seja feita”, “eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Mas as tuas mãos não são nada mais do que as minhas próprias mãos, que, por outro lado, não existem.

Eu os lembro, para ir mais longe no que dizia IRMÃO K, há algumas semanas (ndr: ver a intervenção do IRMÃO
K de 16 de outubro de 2012 (13)): a Maturidade é justamente parar de acreditar no que quer que seja que

vocês não vivam.
Vocês vivem a Luz, na totalidade?

Vocês têm feito disso um objetivo, uma finalidade?
Vocês estão na Paz, permanentemente?

Vocês estão, permanentemente, na Morada da Paz Suprema, ou vocês são submetidos a oscilações e a
movimentos?

Não há “como fazer”, mas sim, de preferência, “como Ser”, a fim de não mais ser.
E de experimentar o último estado, além de todo estado, que é Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, e que, no entanto, confere o conjunto das possibilidades, a Totalidade, e,
sobretudo, a Plenitude (que, para a personalidade, é um vazio).

***

Pergunta: e sobre aqueles que confinaram o nosso sistema?

Bem amado, eles desempenharam um papel ilusório, como você desempenha um papel ilusório: tudo
depende do seu ponto de vista.

Colocar-se a questão do futuro do que, eu creio, foram nomeados “os maus rapazes”, não tem qualquer
incidência: somente a personalidade acredita em um futuro para eles.

Lembrem-se de que nenhuma lógica humana, nenhuma lógica da Consciência (que ela esteja confinada ou, por
outro lado, também, ilimitada em meio ao Si) permite-lhes dar-se conta do que vocês São, realmente.

A única constante que lhes é possível manifestar, nesta forma, devido à Liberação da Terra, é o que nós
nomeamos Absoluto ou Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, mas onde se encontra a Plenitude, a Paz Suprema.
Nenhum outro estado (mesmo o Si, na sua permanência) pode permitir-lhes outra coisa senão viver a Luz.

Viver a Luz não é exatamente Ser a Luz.
Ser a Luz não é exatamente Ser Absoluto.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, independentemente da sua localização, independentemente da sua
consciência, independentemente do que vocês São, ou do que vocês creem ser, neste instante de Comunhão,

eu peço para vocês acolherem a minha Radiância no seu Coração.
Eu lhes digo até breve.

Que a Graça e a Paz estejam instaladas, e em permanência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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

1 – MARIA (15.08.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html 
*

2 – ARCANJO MIGUEL – ‘NÚPCIAS CELESTES’

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html 
*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (21.10.2010 e 29.11.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/om-aivanhov-21-de-outubro-de-2010.html 
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/om-aivanhov-29-de-novembro-de-2010.html 

*

4 – ARCANJO ANAEL (10.08.2010 e 13.08 2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html 
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-10-de-agosto-de-2010.html 

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html 
*

5 – Intervenções de BIDI

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html 
*

6 – A FONTE (27.07.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/09/a-fonte-27-de-setembro-de-2009.html 

*

7 – NO EYES (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/no-eyes-24-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

8 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

*

9 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html 

*

10 – ARCANJO METATRON (05.08.2009)
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http://www.portaldosanjos.net/2009/08/metatron-5-de-agosto-de-2009.html
*

11 – TERESA DE LISIEUX (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novembro-de.html

*

12 – ARCANJO ANAEL (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

13 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1706

24 de novembro de 2012
(Publicado em 25 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, estabeleçamos, se vocês bem o quiserem, um momento de Paz e

de silêncio, antes que eu retome, de algum modo, a sequência lógica das minhas diversas intervenções
recentes, entre vocês, a propósito do conhecido e do Desconhecido, a propósito da Autonomia e da Liberdade

e também, do que eu denominaria, se vocês bem o quiserem, a própria dinâmica da consciência.
Eu abrirei, em seguida, um espaço de questionamentos.

Mas instalemo-nos, primeiramente, neste espaço de Paz e de silêncio, onde as palavras são os suportes da
própria consciência e não mais, simplesmente, a expressão de uma ideia ou de um pensamento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos, inicialmente, se vocês bem o quiserem, questionar as circunstâncias das suas vidas, atualmente,
sobre a Terra, e da vida sobre a Terra, de maneira geral.

A penetração da Luz, em sua expressão Supramental, assim como a penetração da Onda da Vida (ou Onda do
Éter), assim como a aproximação do que nós nomeamos estados multidimensionais, levam a Terra, e tudo o

que vive sobre esta Terra, a mudar de paradigma.
Essa mudança de paradigma não é somente uma progressão e, ainda menos, uma forma de linearidade da

consciência.
Existe, portanto, uma descontinuidade.

Frente à descontinuidade, a consciência (de maneira geral e qualquer que ela seja) vê suas referências, suas
normas, suas percepções, modificarem-se.

Esta modificação ocorre (como vocês o constataram), em um primeiro momento, de maneira progressiva,
como uma espécie de aclimatação, resultando e ressoando diretamente em associação com a interação das

diferentes formas da consciência, assim como do Absoluto (levando e sustentando a Luz).
Este ajustamento é então, além mesmo da mudança de paradigma, uma modificação total das próprias

percepções da consciência, pondo fim ao que eu tinha denominado, há mais de um ano, o Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO ou Atração da alma para a materialidade (ndr: intervenções do IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011

(1)).
O que se expressa, hoje, de diferentes modos, em vocês, é a Reversão da alma.

Essa Reversão (ilustrada, já, desde certo tempo, pela Reversão do Triângulo do Fogo no nível Elementar,
portanto, no nível das Estrelas de MARIA) permitiu, por diferentes mecanismos, criar, de alguma maneira, as

condições e as circunstâncias mais adequadas, para vocês, a fim de viver essa mudança.

***

Essa mudança é uma Transição, uma Translação, uma Ascensão, uma metamorfose, uma Transfiguração: as
palavras podem ser múltiplas, a significação também.

Mas, além de toda significação, e além até mesmo da percepção, mais ou menos clara, que vocês têm, isso
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vem, evidentemente, opor-se aos hábitos (tais como eu os defini) da vida que qualquer ser humano encarnado
suporta e aos quais ele é submetido pelas leis fisiológicas da Ação / Reação (normais, neste mundo).

Nisso que vocês se encontram colocados face a face é, de fato, apenas a antecipação e o prenúncio do seu
próprio face a face (final, terminal), do Encontro entre o conhecido e o Desconhecido, entre o efêmero e o

Eterno.
Isso, é claro, pode acontecer (como vocês o vivem e como, talvez, vocês se comunicam, através dos seus
diálogos, da vivência) por um posicionamento que será mais ou menos agradável, mais ou menos pacífico,

mais ou menos próximo da Verdade Final, que é o Fogo do Amor, da Luz.
Viver o Fogo do Amor acompanha-se de uma série, aí também, de transformações dos hábitos, de

modificações e supressões dos hábitos mais corriqueiros.
Esta supressão de hábitos vai atingir todos os setores de apropriação da consciência, ou seja, todos os

movimentos que visam fazer penetrar, no nível do seu campo da coerência consciente, tanto um alimento,
como pensamentos, como interações com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que podem estar em contato com

vocês, de diferentes modos.

***

Há mais de um ano e meio que vocês experimentam (para a maioria de vocês) estados particulares da
consciência, vivenciados enquanto experiências e, por vezes, enquanto estado definitivo.

Nos modos de expressão da consciência (porque é preciso, entretanto, permanecer consciente de que toda
forma, e a princípio, em meio a este mundo, aí onde vocês estão, acompanha-se da ocultação, da limitação da
própria consciência), a limitação e a ocultação de alguns aspectos da consciência, fazem-nos experimentar o

que nós nomeamos, todos nós, quando nós estamos sobre a Terra, o fato de “viver”.
Esta vida se manifesta, para muitos Irmãos e Irmãs, ainda, pelo sentimento de ter que procurar alguma coisa.

Esta procura de algo pode estar relacionada tanto com a própria consciência e com a sua expansão, como com
elementos temporais da natureza trazendo-lhes uma prova exterior das transformações em andamento.

Embora essas transformações sejam visíveis, de maneira extensa e ampla, no conjunto do planeta (referentes
à ação dos Cavaleiros sobre os Elementos, sobre o aspecto geofísico da Terra e sobre o seu próprio corpo), é

inegável que aqueles, entre vocês, que não Transitaram em meio ao Absoluto, vivem ainda, como disse o
nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), mecanismos de oscilação da consciência.

Esta oscilação da consciência, passando de um estado a outro, pode parecer-lhes, às vezes, muito
desagradável, com uma impressão de não poder estabilizar um estado ou outro, colocando-os frente a

mudanças incessantes, manifestando-se não somente por alguma atividade do mental, mas, muito mais, por
uma modificação do seu comportamento, assim como da própria percepção das suas Vibrações ou, ainda, da

qualidade e da quantidade das energias que animam este corpo.

***

Esse movimento em torno do centro do Centro (como foi explicado, à sua maneira, pelo nosso Comandante)
corresponde, de fato, a um movimento que permite, pelo próprio movimento e pela sua existência (para

aqueles de vocês que não Transitaram em meio ao Absoluto), descobrir, de maneira cada vez mais próxima,
cada vez mais imediata, o coração do Coração, que os faz aproximar-se de uma posição (se eu puder dizê-lo

assim) da sua consciência, que iria se situar (de maneira difícil, para alguns de vocês) como uma dificuldade
para assumir e para assegurar o funcionamento da antiga consciência, em relação ao novo que está aí (para

muitos de vocês).
Isso pode se expressar por reajustamentos diversos com relação, tanto, à sua maneira de ver as coisas, como

à sua maneira de pensar as coisas ou de deixá-las emergir em meio à sua consciência.
Paradoxalmente, é em meio a este movimento, aparente, que se encontra a Paz real.

Quando o movimento se tornar extremo, em vocês, com uma oscilação ou uma amplitude de variações que
lhes pareça desproporcional em relação ao que vocês têm comumente o hábito de experimentar, vocês não
devem praguejar contra isso que está acontecendo, mas, muito mais, ver ali uma oportunidade suplementar

para adequar-se ao plano da sua localização, do seu ponto de vista, do seu olhar, mas, também, do que
representa a consciência.

***

Através dessas diferentes passagens, desses diferentes movimentos, desenha-se claramente (mesmo se
vocês ainda não tiverem consciência disso) o acesso ao Absoluto e ao Encontro (consciente, total e definitivo)

com o Fogo do Amor.
O que se apresentar a vocês, que isso seja por um sintoma corporal, que isso seja por um Encontro, que isso

seja por uma contrariedade, não deve fazê-los participar deste Encontro e desta contrariedade.
O conjunto do que é para viver (para vocês, de maneira individual, antes do momento coletivo) aproxima-os do

que vocês terão que viver, quando chegar a hora.
Existe, portanto, uma forma de antecipação da consciência, saindo da sua linearidade, saindo da sua

temporalidade.
Lembrem-se de que além do agradável ou do inconveniente, vivenciado no momento em que isso ocorrer,



existe, depois de ter vivenciado esses momentos (e vocês irão constatá-lo cada vez mais facilmente), uma
capacidade, cada vez maior, para extrair-se dessas ditas manifestações, desses ditos Encontros ou, ainda,

dessas ditas Vibrações.
Chegará um momento (se ele já não tiver chegado para vocês) em que vocês irão viver, ciente e

conscientemente, o fato de não ser realmente nem este corpo, nem o que se exprime como agradável ou
como inconveniente na própria percepção da consciência.

Existe então, através da Liberação da Terra, existe então, através do Desenvolvimento do que foi nomeado o
Coração Ascensional, uma capacidade, cada vez maior, para não mais ser afetado pelos movimentos

vivenciados, mesmo pela consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração
Ascensional” (2)).

***
A experiência é, de algum modo, uma forma de costume a esses movimentos, que os leva, vocês mesmos, a

estabelecer-se fora desse movimento e de não considerar o movimento como uma expansão ou uma
contração da consciência, fazendo-os viver, conforme a personalidade, conforme a alma, mas sempre nos
contextos definidos e limitados, tornando-se perceptíveis e conhecidos, gradualmente e à medida que o

costume a esse movimento se instalar.
E é bem (como eu disse) em meio a esse movimento da consciência que se encontra, de algum modo, a

chave do Abandono do Si.
O que era (até agora, para muitos de vocês) difícil de realizar, realiza-se espontaneamente a partir do momento
em que a sua localização não é mais aquela que participa do que se desenrola, mas aquela que observa o que

acontece.
O lugar da testemunha (ou do observador) torna-se totalmente distinto daquele que age, daquele que pensa,

daquele que interage, nos Encontros, nos elementos seguindo o curso da sua vida.
É desta maneira que vocês chegarão a discriminar (sem qualquer julgamento e em perfeita neutralidade) o que
releva da expressão de uma forma, de uma personalidade, e o que releva, de preferência, da Luz agindo, em

vocês.
Isso os aproxima, inevitavelmente, da sua identificação com a Luz, ou seja, com a sua essência e a sua
natureza profunda: o que foi expresso como jamais tendo se mexido, jamais tendo nascido e jamais

desaparecendo.

***

O que é para viver manifesta-se (e irá de manifestar, cada vez mais, para vocês) por uma capacidade cada vez
mais extensa, cada vez mais ampla, para extrair-se de todo movimento da consciência, qualquer que ele seja.
Independentemente da intensidade, ou independentemente do desaparecimento, das Vibrações que vocês
vivenciaram nas etapas anteriores (se vocês tiverem vivenciado isso), vocês irão constatar, cada vez mais

facilmente, que o que se expressa, para vocês, na manifestação da sua vida, aqui sobre esta Terra, torna-se
cada vez mais incompatível, eu diria, com alguma normalidade, com algum costume e com alguma reprodução

do que parecia adquirido de maneira definitiva.
Eu expresso, assim, tanto as percepções do corpo nelas mesmas, como as manifestações da sua consciência

nos locais de ação e nos locais dos seus respectivos agenciamentos.
Tudo isso contribui para uma única coisa: aproximá-los, sempre mais, do que vocês puderam perceber como

afastado de vocês.
A penetração da Luz (mais profundamente nos átomos, mais profundamente no conjunto deste sistema solar,
em cada uma das suas partes) manifesta-se, para vocês, por um fenômeno que é dificilmente qualificável pela

própria expressão da consciência ou pela percepção da consciência.
Isso se junta, na totalidade, ao que foi definido e nomeado Infinita Presença ou Última Presença.

É no próprio coração do que lhes parece, hoje, agradável (ou desagradável) que se situa a solução para
encontrar a Eternidade que vocês sempre Foram.

A consciência os convida (assim como vocês mesmos se convidam) além mesmo desta consciência, a viver
uma série de estados, cada vez mais diferenciados da consciência ordinária.

Nesta diferenciação e nesta diferença (por vezes importantes) que são para viver, em vocês, de maneira
individual, desenrola-se muito exatamente a ação Elementar principal referente ao estabelecimento da sua

Eternidade.
O conjunto dos processos colocado em jogo (que eles sejam nomeados Elementos, Hayoth Ha Kodesh,

Irradiação d’A FONTE, Radiações do Ultravioleta, Radiações do Espírito Santo), as múltiplas influências, que
lhes eram desconhecidas, está então programado, de algum modo, em vocês, para reativar-se muito

precisamente nesse momento.

***

Eu vou relembrar apenas um único momento histórico referente à história da humanidade: há mais de 50.000
anos, um grupo de Seres de Luz veio sobre esta Terra, a fim de permitir evitar o desaparecimento do princípio
de individualidade da consciência porque, na realidade, a consciência pode desaparecer de duas maneiras: ou
na sua aniquilação total (não permitindo mais a expressão de qualquer forma ou de qualquer consciência), ou



na Passagem, pelo nariz (ndr: o 12º Corpo, ou o Ponto AL do nariz, cuja origem está acima da bola da ponta
nasal, no limite da cartilagem), da consciência, correspondendo ao centro do Centro e permitindo estabelecer o

Absoluto.
A maior dificuldade (conceitual e perceptiva) está conectada, em vocês, à dificuldade de conceber, de
imaginar, de vislumbrar o que é oriundo do Absoluto, já que (do ponto de vista da lógica, da consciência

ordinária, como do Si) isso é denominado, ao mesmo tempo, o nada (“néant”), o vazio ou o nada.
Ora, vocês sabem pertinentemente (pelo menos para aqueles que o vivem conscientemente) que não é

absolutamente nada disso, mas que, do ponto de vista da sua personalidade, na sua consciência limitada ou,
ainda, do ponto de vista da alma, na sua consciência ilimitada, isso vai lhes dar a possibilidade de perceber o

que está além.
Retomando uma expressão de BIDI: vocês apenas veem as camadas adjacentes daí onde vocês estão (as
camadas da cebola), mas vocês não têm qualquer possibilidade de conceber, de imaginar, de vislumbrar, a

totalidade da cebola, porque esta cebola não é nem vislumbrável, nem imaginável, nem projetável.
Através disso, vai se desenrolar, em vocês, um mecanismo que pode ser (e que foi) qualificado de “medo”:

este medo do Desconhecido, ou mesmo esta raiva (como mais recentemente), pelo fato desta justaposição do
Absoluto com um Plano manifestado e que, cada vez mais, foi separado d‘A FONTE de maneira artificial.
A criação desta individualidade, há mais de 50.000 anos, permitiu preservar a essência e o núcleo do que

vocês São, ou seja, de permitir, quando o momento viesse (e ele chegou) viver esse Retorno à sua
Eternidade, ou seja, de não mais ser afetado por qualquer circunstância (temporária, efêmera) tanto deste

corpo como de qualquer consciência que possa se expressar neste mundo.

***

O que vocês descobrem (para muitos de vocês) é que existe um ponto (na falta de uma definição melhor), que
esse ponto não está inscrito em qualquer espaço, nem em qualquer tempo, qualquer que ele seja, mesmo ultra

temporal, e que nesse ponto (que não é A FONTE, mas que contém A FONTE) encontra-se a realidade de
todos os potenciais, de todas as expressões, e de tudo o que está inscrito no que persiste, no Eterno e que
não é, de maneira alguma, referido pelo evolução de qualquer efêmero, que isso seja o seu próprio corpo, a

sua própria vida, os seus próprios apegos e o próprio desenrolar da vida de vocês em seus diferentes
cenários.

Este é exatamente o elemento perturbador que pode, devido à ausência de referências, desencadear, ao
mesmo tempo, esses medos, essas raivas, mas também momentos de Êxtase em que a Paz Suprema está

presente em vocês, fazendo-os descobrir esta Verdade Final.
Esta Verdade Final, que nada pode qualificar, manifesta-se então na retransmissão da própria consciência, pelo
fato desta consciência ainda estar presente em meio a uma limitação denominada este corpo, que não é o seu,

mas que, no entanto, vocês habitam.
O corpo da Terra pertence à Terra.

O conjunto dos envelopes sutis (que vocês nomeiam: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal)
está inserido no corpo causal da Terra.

A Liberação da Terra (através da manifestação prévia da Fusão dos Éteres, através, agora, de maneira mais
evidente, da Onda da Vida) manifesta-se por uma expansão da própria Terra, da própria consciência, que
descobre que, finalmente, mesmo em meio ao Ilimitado, este Ilimitado não pode se dar conta do que É o

Absoluto.

***

Dessa maneira, então, o cenário específico, que lhes é próprio, faz com que (de imediato e, aí também, por
antecipação) vocês experimentem, à sua maneira, na ordem que foi dada pelo Bem Amado João, as cinco
etapas do Choque da humanidade (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (3)).

Esse Choque da humanidade é, antes de tudo, a título individual, o Choque da personalidade.
É o momento em que o conjunto das convicções, das crenças, das suposições, das ideias, das identificações,

cessa.
Quando isso cessar, é claro, a personalidade estando ainda, em certa medida, presente (mesmo no nível do

Si), isso irá se expressar por uma impressão de vazio, de nada, de grande vertigem e de distância imensurável
a atravessar.

Ora, é apenas, justamente, a expressão da consciência, que não vai permitir, em caso algum, viver a a-
consciência.

Viver a a-consciência poderá realizar-se, de maneira ainda mais precisa e exata, gradualmente e à medida que
vocês aceitarem, nesta fase particular, o que se desenrola na sua vida.

Lembrem-se de que a emoção, ela própria, se manifesta sempre pela reação em relação a algo que ocorre na
própria consciência, que isso se refira à consciência corporal, com a uma das consciências inscritas no nível do

corpo astral, do corpo mental, do corpo causal.
Vocês não estão sem saber que o corpo etéreo, que é o de vocês, vive uma Transubstanciação essencial que
está ligada à adição, ao glóbulo habitual de prana (glóbulos que foram descritos, de múltiplas maneiras, sobre
esta Terra), da sua parte seccionada: ou seja, que o prana não está mais dividido e separado, mas ele próprio

reunificado em meio à sua Vibração original que eu qualificaria de Luz Vibral Essencial.



***
Viver a Luz Vibral Essencial (o que dá e fornece essas oscilações) apenas leva a expressar, em vocês, a

dificuldade, real, de se adaptar, de algum modo, a um novo hábito que tem por nome Eternidade.
O que quer que se manifeste no seu corpo, o que quer que se manifeste nos seus envelopes sutis, todas

essas manifestações são apenas o reflexo desta interação e da cessação de um plano de Vibração,
substituído por outro Plano de Vibração, muito mais ágil, muito mais Luminoso, muito mais, também,

indiferenciado: o que a consciência vai chamar de seu próprio fim.
Que isso seja a consciência pessoal, ou a consciência do Si, trata-se exatamente do mesmo processo que, do

ponto de vista da personalidade, como do Si, será sempre interpretado (e vivenciado) como a cessação da
própria consciência.

Cessação da consciência assimilada, pela própria consciência, ao desaparecimento, à morte, a algo onde não
há mais, efetivamente, solução de continuidade.

Aceitar a ausência de continuidade da consciência usual e conhecida (que ela esteja em meio à personalidade
como em meio ao Si) é, certamente, durante este período, a melhor maneira de viver e de antecipar o que

vocês São, antes do Retorno total e completo da Luz, visível no nível dos sentidos.
Visibilidade no nível dos sentidos não querendo dizer, somente, visual, mas, é claro, pelo conjunto dos

sentidos: que isso seja pelo Som ouvido no Céu, na Terra, como em vocês, que isso seja as percepções
Vibratórias ou a circulação de energia vindo modificar o seu próprio equilíbrio.

***

Independentemente do que acontecer, se vocês não buscarem ali uma explicação ou uma causalidade, bem
depressa vocês irão se dar conta, em meio à consciência, de que há algo inteiramente novo, inteiramente

diferente.
Quer vocês denominem isso desapego, quer vocês denominem isso ausência de emoção, quer vocês

denominem isso pacificação do mental, tudo isso, sem qualquer exceção, contribui para se reajustar à nova
frequência do corpo etéreo.

Esse novo corpo etéreo é, muito exatamente, o que é nomeado o Éter do Fogo ou, se vocês preferirem, em
linguagem suméria original silábica: KI-RIS-TI.

KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI.
Isso corresponde, se vocês o desejarem, a uma Transmutação.

Esta Transmutação muda, de algum modo, a própria textura da matéria, visando o seu aliviamento.
Se eu mantiver a linguagem alquímica: é a transformação do chumbo em ouro.

A transformação do chumbo em ouro necessita da presença de uma série de elementos, nomeados
catalisadores, cuja presença é suficiente para desencadear a Transmutação.

O catalisador não é a consciência.
O catalisador é, justamente, o que resulta da interação em meio ao Fogo da Luz Vibral, no nível do Éter

Primordial chegando sobre a Terra durante o Alinhamento Galáctico, simultaneamente aos sinais celestes
restituindo-os ao seu próprio Duplo da Eternidade.

***

Este mundo, aí onde vocês estão estabelecidos, vive então uma expansão.
Esta expansão refere-se tanto ao átomo, como à célula, como aos corpos.

Expansão que irá permitir, por sua vez, a um dado momento, pôr fim ao próprio sentido da expansão, pelo
desaparecimento do ponto de partida.

O ponto de partida da expansão corresponde ao seu ponto habitual da consciência.
Quando o hábito se desintegra, quando o conjunto das referências (que lhes são habituais e ordinárias)

parecem se esquivar sob os seus passos, sob os seus olhos, na sua própria consciência, então vocês podem
estar seguros e certos de que isso ao que vocês se dirigem é o Retorno da sua Luz e da sua Eternidade.

O conjunto das circunstâncias preliminares, vivenciadas desde vários anos, bem antes das Núpcias Celestes
(que isso seja pelos testemunhos passados, durante o século XX, por alguns Anciãos, por algumas Estrelas e
por outros que não fazem parte das estruturas organizacionais temporárias que nós nos colocamos para esta

Transição), forneceu inúmeros meios de tranquilizá-los no nível mental (ndr: “Núpcias Celestes” é o nome dado
às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (4)).

Mas lembrem-se de que o fato de ser tranquilizado não é suficiente para viver o que eu denominaria a
Transcendência de alguma forma de mental e de mentalidade.

Esses mecanismos específicos, vocês (e vocês sozinhos) podem vivê-los, certamente, com a nossa Presença
ao lado de vocês, pelo fato de chamá-los, pelo fato dos nos tornarmos perceptíveis ao seu lado esquerdo que

é, de algum modo, o catalisador deste Encontro Final com vocês mesmos.

***
O mais difícil, para a consciência, qualquer que seja, é admitir (e conceber) que possa existir outra coisa do



que a própria consciência, que possa existir algo invisível, que a consciência jamais poderá alcançar, qualquer
que seja o seu estágio de expansão.

Realizar isso (pelo próprio fato dos movimentos da sua consciência, pelo próprio fato do deslocamento dos
seus hábitos) é, certamente, o caminho mais adequado para viver, doravante, o que vocês têm a manifestar, a

encarnar, a viver e a Ascensionar.
Lembrem-se também de que sobre a Terra, a título coletivo, existem o que nós chamamos de resistências à

Luz.
Essas resistências à Luz não estão tanto, hoje, ligadas à ação das forças opostas à Luz, mas, muito mais,

ligadas ao peso do hábito, das experiências de vida, das experiências de encarnação e de reencarnação que
(como isso foi explicado), de algum modo, ocultaram, pelo próprio hábito, o que vocês São, na Verdade.

Sair do hábito, encarar o Desconhecido, é aceitar a possibilidade do Desconhecido.
Aceitar a possibilidade do Desconhecido e do próprio fim da consciência, é permitir-lhes verificar (em meio a

esta forma e em meio mesmo a este mundo, aí onde vocês estão) o que vocês São, na Verdade.
Esta verificação não é nem lógica, nem mental, nem astral, nem causal.

Ela ultrapassa, amplamente, o contexto da causalidade.
A ação do Fogo do Éter (aumentado e amplificado pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pela Porta KI-RIS-

TI e pelo Apelo de um dos Anciãos ou de uma das Estrelas) realiza as condições ótimas para permitir-lhes
atravessar o que lhes parece, do ponto de vista da consciência, intransponível.

***
Cada dia, cada hora, cada Alinhamento, cada estado modificado da sua consciência habitual, será um passo a

mais para a sua Eternidade.
Quer haja aceitação, quer haja rejeição, quer haja medo, quer haja raiva, quer haja negação, isso estritamente

nada irá mudar.
Do seu modo, qualquer que seja o seu tipo de reação, o seu tipo de comportamento, o seu tipo de energia, o

conjunto do que se manifesta, superado o primeiro olhar, irá conduzi-los, inexoravelmente, à Verdade.
O Choque da Revelação da Luz não passa mais (como eu os lembro disso) pelo filtro da cabeça, já que o

Supramental chega agora, diretamente, no nível do chakra do coração: que isso seja no centro do chakra do
coração ou, ainda, por uma das Portas nomeada UNIDADE, nomeada AL, nomeada ATRAÇÃO, nomeada

VISÃO ou nomeada KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Na maioria das vezes, o conjunto dessas Portas age em concerto e lhes permite, pela atividade da Lemniscata
Sagrada, revelar esse centro do Centro, como se vocês, de algum modo, mudassem de opinião, a fim de ver o

que há do outro lado.
Do mesmo modo, vocês irão perceber que este outro lado é apenas um artifício, construído pela consciência,

permitindo-lhes diferenciar o que vocês nomeiam a vida daquilo que vocês nomeiam a morte: o que vocês
denominam encarnação e o que vocês denominam excarnação.

Mas, em última análise, somente a personalidade e a alma participam desta alternância de encarnação e de
morte.

O que é a Verdade, além das aparências, é o que vocês São, na Eternidade, não participando de qualquer
encarnação, como de qualquer morte, como de qualquer início, como de qualquer fim.

Perceber isso, vê-lo, senti-lo, eu diria, com o olho da alma, permite-lhes, de maneira inegável, dirigi-los, cada
vez mais facilmente, além dos hábitos, além do conhecido, para encontrar a Liberdade e a Autonomia, muito

além, simplesmente, da Liberdade e da Autonomia da consciência, mas, muito mais, da Autonomia do Amor.
A Autonomia do Amor é, justamente, não mais depender de qualquer circunstância, de qualquer Dimensão, de

qualquer experiência, de qualquer estado, de qualquer dificuldade, assim como de qualquer facilidade.
A imutabilidade da consciência, a imutabilidade do estágio extremo de expansão da consciência

(correspondendo ao que havia sido nomeada Comunhão, Fusão, Dissolução e Deslocalização da própria
consciência) permite-lhes, através da experimentação dos estados preliminares, aproximar-se, sempre mais,

desse centro do Centro.

***

Dessa maneira, então, ao invés de praguejar ou de reagir a uma manifestação mórbida, a uma manifestação
difícil (em qualquer plano que seja), se vocês aceitarem olhar para isso, não na passividade, mas naquele que
observa além do olhar, além das ideias, além dos pensamentos, o que se desenrola na sua própria vida, vocês
serão, naquele momento, surpreendidos pela irrupção da Luz Vibral nos aspectos da sua consciência, deste

corpo, como dos envelopes sutis, que lhes eram desconhecidos até agora.
Deste modo, viver o Desconhecido é estabelecer-se além de toda consciência, além de toda manifestação e

além de toda Dimensão, assim como de toda Origem estelar.
A única Paz duradoura, nomeada Shantinilaya, apenas pode ser encontrada aqui e em parte alguma dos

outros lugares.
E é vivendo isso que vocês percebem o que eu nomearia, do ponto de vista do Absoluto, o absurdo e a

inutilidade da encarnação, como de qualquer conceito evolutivo, como de qualquer conceito de Deus, exterior
ou Interior.

Não haverá mais nada a projetar.



Não haverá qualquer objetivo, qualquer caminho a percorrer, qualquer distância: tudo irá se tornar imanente,
atemporal e não localizado.

Aí se encontra a essência, real, e a manifestação, além da manifestação, de algo que não tem que aparecer,
em parte alguma, nem em uma Dimensão, nem em um tempo, nem em um espaço, nem em uma forma, como

em outra forma.
Conforme foi explicado, dito, repetido (e talvez, para alguns de vocês, sentido): não existe qualquer diferença

entre o que eu Sou e o que vocês São.
Não há sequer a entidade chamada IRMÃO K, assim como não há a entidade chamada pelo seu nome e pelo

seu sobrenome ou, ainda, pelo seu nome de alma ou, ainda, pelo seu nome de Eternidade.
Viver isso põe fim, definitivamente, a toda Ilusão.

***

Entretanto, conforme vocês vivem-no hoje (para aqueles que Alcançaram isso), vocês estão presentes em
meio a uma forma.

Mas nada desta forma, assim como nada deste mundo, nunca mais poderá (naquele momento e somente
naquele momento) interromper, alterar ou falsificar o que vocês descobriram, ou seja, o que vocês São, além

de todo ser.
Dessa maneira, o movimento aparente contribui para a imobilidade.

Os deslocamentos aparentes contribuem para a ausência de deslocamento.
O que vocês não puderem apreender, na lógica humana, virá de uma lógica transcendental, ligada à própria

vivência, além da expressão da consciência e da percepção da consciência.
Não há, no sentido humano, garantia possível referente a este estado, do qual nada pode ser dito já que não é

um estado e que compreende a totalidade dos estados, transcendendo vocês.
Mas, simplesmente, a certeza absoluta onde não existe mais o menor lugar para a mínima dúvida, a mínima
interrogação, referente ao que vocês São, ao que vocês se tornam, porque nada mais há para existir, nada

mais há para se tornar senão o que vocês São, na Eternidade.

***

Um processo de aquiescência, vivenciado conscientemente (não dependendo de qualquer protocolo, de
qualquer circunstância anterior), irá permitir-lhes viver, pela Paz interior no seu estágio mais adiantado, esta

Beatitude própria de todos os seres que os antecederam sobre esta Terra e que manifestaram,
independentemente da sua corrente de origem, este estado de Plenitude, este estado de Absoluto, este

estado de Beatitude que não depende de qualquer circunstância, Interior como exterior.
Vocês são prometidos a isso.

A reminiscência disso, pela vivência disso, procede diretamente da expansão da Terra e do Sol.
Expansão que está em curso: ela está em curso em vocês, ela está em curso no exterior.

O movimento é a característica do Elemento Ar.
Esse movimento do Ar é diretamente impulsionado (como vocês sabem), há pouco tempo, pelo Arcanjo

URIEL, que é o Arcanjo da Última Hora, da Última Passagem, da Reversão e o Anjo da Presença.
A ação de URIEL pode ser definida, à primeira vista, como uma ação de um Arcanjo exterior a vocês, vindo ao
seu encontro em meio ao Canal Mariano ou, diretamente, pela Porta Estreita ou, ainda, pela Porta posterior do

Coração (ndr: Porta KI-RIS-TI das costas).
De qualquer modo, a um dado momento deste Encontro e desta alquimia, vocês irão apreender que vocês são,

também (assim como URIEL disse a vocês), vocês mesmos, tudo isso.
A ausência de distância, a ausência de movimento, a ausência de deslocamento, a ausência de expressão e de

manifestação, expressam-se, exclusivamente, por Shantinilaya.
A Onda da Vida, que era Êxtase, torna-se Beatitude.

O Fogo do Coração torna-se Presença Última a si mesmo, o momento em que o Si se contempla em seus
últimos sobressaltos e em suas últimas interrogações em relação ao Absoluto.

A invalidação das interrogações (e a cessação das interrogações) não pode ser obtida por você, assim como
pelo seu mental, já que o próprio princípio do seu corpo, como desse mental (eu os lembro disso), está

fundamentado na ação / reação em meio a uma mesma Ilusão.

***

Deste modo, então, a testemunha direta do que vocês São não é a expansão da Terra através das datas e da
ação dos Elementos (mesmo se isso for real em vocês), mas, simplesmente, a qualidade para estabelecer-se

na imobilidade de Shantinilaya.
Esta imobilidade não tem que ser tomada no sentido literal (ela pode sê-lo, em alguns casos), mas, na maioria

das vezes, ela se refere, diretamente, aos movimentos em meio aos envelopes sutis, correspondendo, aí
também, ao nível do Éter, como do corpo astral, como do corpo mental ou, ainda, do corpo causal.

Assim, presente em meio a uma forma, e deste modo, vocês irão pôr fim, instantaneamente, às ilusões que



são nomeadas evolução, mestre, Deus, karma ou outra coisa.
Vocês irão descobrir a Verdade nua e esta Verdade nua decorre das palavras porque ela se basta a ela

mesma.
Esta Verdade nua, esta Verdade absoluta, vem se opor às verdades relativas do sentido de uma existência.

Em meio a esta Verdade absoluta há muito mais do que a Alegria: há esta Beatitude, esta Paz a nada
comparável, que não depende de qualquer circunstância exterior, bem como de qualquer circunstância Interior.

Vocês irão notar, então, que independentemente das Vibrações percebidas, independentemente da sua
presença, independentemente da sua ausência, independentemente do seu humor, independentemente do

que vocês têm que fazer no que a vida pede a vocês, sobre esta Terra (pelos seus compromissos, pelas suas
profissões, pelas suas relações sociais), em quaisquer setores, vocês irão notar que, naquele momento, vocês

permanecem na mesma Paz.
E indo ao extremo, eu poderia até dizer que vocês poderiam ficar com raiva, sem, no entanto, sentir a raiva e

não ser afetado pelas manifestações referentes ao efêmero deste corpo, assim como do Si.
Vocês estão definitivamente, naquele momento, fora de todo efêmero, bem como fora do Si.

Isso não é algo que vocês podem contemplar, isso não é algo (como foi dito) que vocês podem experimentar
e voltar à situação anterior.

Essa Passagem, de algum modo, é uma Passagem sem retorno.
É uma Liberdade que nada tem a ver com o que lhes foi proposto em meio a este mundo, quaisquer que sejam

os seus meios (que isso seja os meios ditos financeiros, materiais, afetivos ou, até mesmo, os meios ditos
espirituais) associados à aquisição de alguns poderes como, por exemplo, a intuição, o carisma, a compaixão

ou os poderes da alma, de maneira mais geral.

***
Dessa maneira, este período é extremamente propício (e irá se tornar cada vez mais propício a partir da
abertura do último mês deste ano), permitindo-lhes perceber o que, até agora, por uma razão que lhes é

própria, que lhes é particular, não pôde ser percebido.
Vocês não têm que se preocupar com qualquer Realização, vocês têm apenas que levar a sua vida na

Humildade e na maior Simplicidade, e vocês irão ver, por vocês mesmos, que a ação da Luz, muito mais do
que a sua Inteligência, por si só, virá varrer o que deve ser varrido, no Interior de vocês como no exterior de

vocês, no conjunto dos setores da sua vida.
Enquanto vocês se colocarem a questão para saber se vocês devem meditar, devem se Alinhar, ou lidar com

as suas obrigações, isso significa que vocês ainda estão em movimento.
A partir do momento em que vocês se aproximarem do centro do Centro, de diferentes maneiras (e eu deixarei,

para isso, a Estrela NO EYES se expressar, em sua maneira particular, com relação a esta aproximação do
centro do Centro), vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, independentemente do que lhes chegar, sem
qualquer exceção, como do que chegar a este mundo no qual vocês estão situados, vocês não serão afetados

de forma alguma.
Do mesmo modo que SNOW lhes disse que os Elementos e os Cavaleiros não poderiam alterar nada do que

vocês São, é exatamente o mesmo em relação ao Fogo do Absoluto, ao Fogo do Amor que se verte, já,
atualmente, sobre esta Terra e que remonta às profundezas da Terra (ndr: intervenção de SNOW de 1º de

setembro de 2012 (5)).

***

Resta a vocês, a vocês também, de algum modo, efetuar esta junção Interior – exterior, em cima – embaixo,
quaisquer que sejam o nome e as denominações que vocês formularem em relação a isso.

Quer vocês falem de consciência limitada, como de consciência ilimitada, como da a-consciência, o resultado
será estritamente o mesmo.

A partir do momento em que vocês aceitarem observar, olhar, agir e não estar implicado na mínima lógica,
habitual e formal, da vida, isso irá fortalecer o que vocês São, na Eternidade, em detrimento, é claro, do que

vocês são em meio ao efêmero.
Dito de outro modo: o estado de borboleta irá se tornar cada vez mais aparente.

E é desta maneira que a maioria de vocês que seguiram, o que eu denominaria, talvez, um caminho espiritual,
um caminho energético ou um caminho da consciência, irá chegar a superar e a transcender as ilusões e os

limites que ainda são os de vocês, aí onde vocês estão, atualmente.
Quanto a todos aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que estão estabelecidos no Absoluto: viver a

Paz, viver a Morada da Paz Suprema, é uma evidência cada vez mais aconchegante para viver.
Isso se manifesta por uma equanimidade da consciência, por uma equanimidade das emoções, pelo

desaparecimento da preeminência do mental, pela capacidade cada vez maior para ser o que a personalidade
poderia definir com sendo o nada, como sendo o vazio absoluto, pela ausência de movimento e pela ausência

de consciência.
É aí que vocês estarão mais Presentes a vocês mesmos, à sua própria Eternidade.

***



O que se desenrola e se desenha (através dos sinais visíveis, em vocês, como sobre a Terra, como no
conjunto do sistema solar) não poderá mais ser ocultado por muito tempo, tanto para a sua consciência como

para a consciência coletiva, no nível dos diferentes sistemas de confinamento podendo ainda resistir à ação da
Luz.

A amplificação dos movimentos, que eles sejam dos Elementos sob a ação do Ar, que isso seja a
manifestação do Fogo, como da Água: isso irá resultar exatamente na mesma coisa no Interior de vocês.

O que a personalidade poderia chamar de sismo, de destruição, é claro, o que vocês São, chama de Retorno.
Esse Retorno não é, em caso algum, um desaparecimento da vida (como nós sempre dissemos), mas, muito

mais, o Nascimento na Verdadeira Vida, na Vida Eterna, na Vida do que todos nós Somos: Amor, Luz,
Eternidade e Beleza.

Lembrem-se de que o melhor terreno (e a melhor terra) da sua própria experiência está no campo da sua
consciência.

E é através desse campo da consciência (qualquer que seja a expressão) que vocês poderão, por meio dos
diferentes movimentos, aproximar-se, sempre mais, do centro do Centro.

Independentemente da facilidade (ou da dificuldade), lembrem-se de que a sensação de facilidade (como de
dificuldade) apenas virá, sempre, da expressão pessoal da consciência, em meio aos seus próprios limites.

***

Se vocês chegarem a transcender isso (e o melhor modo de ali chegar é, efetivamente, manter-se Tranquilo),
haverá uma espécie de sideração das emoções, do mental, dos envelopes mais sutis (como o causal), como
uma sideração do corpo físico ou, ainda, uma sideração do corpo etéreo, sob a ação do Fogo do Éter, que irá
deixar-se viver (de maneira cada vez mais ampla, eu diria, também, cada vez mais segura) a Realidade do que

vocês São.
Naquele momento, vocês não serão mais dependentes de qualquer circunstância exterior, nem de um estado

Interior da sua consciência.
Vocês estarão estabelecidos no centro do Centro, no Absoluto, com uma forma.

Qualquer que seja esta forma (esta ou uma próxima forma), isso não fará, para vocês, qualquer diferença.
Haverá uma Transcendência do conjunto das memórias.

Haverá um esvaecimento do conjunto do que é efêmero, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
arrependimento, sem qualquer dificuldade de soltar ou de Abandonar o Si.

Naqueles momentos, beneficiem-se então dos Apelos: o Apelo da Luz, cada vez mais insistente, cada vez
mais violento, cada vez mais intenso, mas, ao mesmo tempo, pleno cada vez mais de Amor e de certeza

da Luz, porque vivenciado enquanto Luz.
Isso apenas completa o que eu tinha que acrescentar com relação ao conjunto das minhas últimas

intervenções.

***

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, então, é no Silêncio e na Paz que eu vou terminar a minha
intervenção, unindo-nos todos, em meio à proximidade, para vocês, a mais imediata, deste coração do

Coração, ou do centro do Centro, no aposento mais íntimo do Coração.
Então, se vocês assim quiserem, é para fechar os olhos e se instalar em uma respiração tranquila, sem buscar

direcioná-la a alguma parte em meio a este corpo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K saúda vocês.
E eu lhes digo: até uma próxima vez.

Até logo.

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

NDR: 

Triangulo do Fogo Chakra do Coração



AL, UNIDADE, ATRAÇÃO, VISÃO,  KI-RIS-TI

Lemniscata Sagrada

*****

1 – IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

2 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

4 – ‘NÚPCIAS CELESTES’ – ARCANJO MIGUEL
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

5 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
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Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

Eu sou NO EYES.
Que o Sopro do Grande Espírito nos acompanhe.

O que eu vou tentar exprimir, entre vocês, eu lhes peço para não ver ali simplesmente as palavras que eu vou
tentar empregar, mas, muito mais, para aproximar-se, de algum modo, da vivência.

O que eu vou dizer pode representar uma sequência do que lhes disse a minha Irmã MA ANANDA, faz algum
tempo (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012 (1)).

Isso implica no que foram denominadas (e isso ali se junta) as diferentes “visões”: a visão do olho (o que eu
não tinha), a visão etérea (muito superior à visão nomeada astral) e, sobretudo, a Visão do Coração.

***

Esta Visão do Coração não depende de um órgão sensorial.
Esta Visão do Coração não está absolutamente ligada, de uma maneira ou de outra, à clarividência, porque o

que é visto não é sob forma de cores, de identidades, de circunstâncias.
É uma visão que ocorre sem o que denominamos, comumente, “ver”.

Esta visão não é uma emanação da consciência através de um sentido, mesmo sutil.
Esta visão do Coração os leva a viver que tudo o que lhes parecia, antes que ela estivesse presente, como

exterior a vocês, desta vez, torna-se Interior a vocês.
É nesta Visão do Coração, propriamente falando, em sua manifestação, que pode encontrar-se a ressonância e

a ligação com o que os Arcanjos lhes nomearam como Infinita Presença ou Última Presença.
Ver com o Coração não é ter Coração ou manifestar o Coração.

Ver com o Coração necessita, de algum modo, de um esquecimento de si, de um esquecimento da nossa
vida, a fim de estar a serviço, totalmente, do que não nos implica, em meio à personalidade, e que propicia ver

além das aparências, além do órgão sensorial e, sobretudo, além de qualquer visualização ou de qualquer
representação.

Ver com o Coração é aproximar-se do coração do Coração.
Isso não é ainda viver o coração do Coração, mas é viver os movimentos, as flutuações.

É aproximar-se do que não é conhecido e que alcança o mistério do Grande Espírito.
É o que alcança a possibilidade de viver uma Comunhão com os Elementos e de viver, também, esta mesma

ação dos Elementos, na sua dissolução no Interior do Éter.

***

Ver com o Coração é, de algum modo, a cessação (ou o início da cessação) de um mecanismo de preensão
da consciência, situando um objeto, ou uma consciência como exterior a si ou como Interior a si.

Ver com o Coração necessita de desaparecer si mesmo, de não mais procurar ver (nem com os olhos, nem
com o 3º olho, nem o Éter), mas, sim, de superar o que é percebido.
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Porque, quando vocês superam e vocês transcendem tudo o que é percebido, então vocês descobrem que
vocês podem ver sem os olhos, ver sem órgão e ver outra coisa do que o que é conhecido.

Esse Ver não se importa com representações coloridas ou com a identificação do que quer que seja.
Esse Ver, esse Ver do Coração, é um mecanismo íntimo que é realmente o fato de fazer desaparecer todas as
limitações e todo sentido de uma consciência diferente da Grande Consciência do Grande Espírito e, em última

análise, logo a seguir, do Grande Todo, que vocês nomeiam Absoluto ou Parabrahman.
Vocês não podem ver com os olhos e ver com o Coração.

Vocês não podem permanecer na visão etérea e ver com o Coração, mesmo que isso possa parecer como
uma sequência lógica.

Ver com o Coração é, então, ver com a Verdade, ver além do olho, ver além do que distancia e separa.
É deixar-se atravessar, deixar vir a si, não mais exprimir no exterior de si qualquer visão.

Esse Ver não é somente um sentir, como vocês poderiam ter tendência de crer ou de imaginar.
Esse Ver, nada tem a ver com a visão, porque o que é visto será, de uma maneira ou de outra (que isso seja a

visão dos olhos, a visão etérea ou a clarividência), sempre dependente de separações das diferentes
consciências, das diferentes formas, de diferentes cores.

Ver com o Coração é, portanto, ver além das cores, além das formas.
É, em alguma parte, alcançar, já, o Grande Espírito.

Esse Ver está efetivamente associado a um estado da consciência.
O estado da consciência que se dirige para a sua resolução: esta resolução que é um desaparecimento de

todo sentido de ser uma identidade, de ser uma forma, de estar aqui ou de estar em outros lugares.
Eu diria que Ver com o Coração é Estar por toda parte ao mesmo tempo e ver, de algum modo, com qualquer

olho, mas não ser dependente deste olho.

***

Ver com o Coração é sentir a ressonância que ocorre na própria consciência, quando ela se torna
Transparente, totalmente.

Ver com o Coração é não mais ter limites (da consciência como do corpo), é nada parar, nada açambarcar,
nada projetar, nada solicitar.

Ver com o Coração é, como eu disse, desaparecer: desaparecer no próprio sentido de ser um ser, ou de ser
um Si.

E quando vocês desaparecem, totalmente, da aparência, de todo sentido e de toda consciência, então a Visão
do Coração pode se completar.

Esta Visão do Coração não é uma visão que separa, que discrimina, que julga.
Ela se contenta em estar na neutralidade a mais total, que nada projeta, que nada pensa, que nada imagina e

que, sobretudo, não está em uma reação.
Ver com o Coração é o momento em que pode ser vivida, na própria consciência, essa sensação de

Basculamento, de Reversão, onde vocês perdem todas as referências habituais e usuais da sua vida, que isso
seja a localização em partes do seu corpo, que isso seja a percepção de um corpo ou de um ambiente.

É o momento em que não há mais necessidade de ver.
Ver com o Coração é uma impressão e esta impressão não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de

visão, e não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de clarividência.
Ver com o Coração é ver tanto os detalhes, como a essência desses detalhes.

***

Para Ver com o Coração é preciso nada querer, nada desejar, nada pedir: simplesmente estar aí, na Paz,
deixar ser vivido o que se vive, sem nada buscar.

Naquele momento, vocês se apercebem de que vocês veem, efetivamente, muito além do sentido comum da
visão, muito além, até mesmo, do sentido espiritual do que é denominado visão, porque vocês veem o conjunto

do cenário, o conjunto do que está passando.
Porque vocês veem que tudo isso atua, não no exterior, mas em vocês, realmente, concretamente, fisicamente.

Ver com o Coração é não mais ser dependente de uma forma, de qualquer outra coisa senão desta
Transparência.

A Transparência propicia a Visão, a Visão do Coração, aquela que é uma impressão direta, que não manifesta
um julgamento e ainda menos uma discriminação, mas, sim, que lhes mostra o estado real do que é, não

olhado, mas do que está através de nós.
Foi assim que durante a minha passagem sobre a Terra, eu pude dar muitos elementos referentes ao Novo

Mundo.

***



***

O que vocês devem compreender é que esta Visão do Coração apenas ocorre, efetiva e concretamente,
quando vocês aceitam que tudo o que vocês veem com os olhos, como com a clarividência, como com a visão

etérea, apenas tem um tempo.
Ver com o Coração é ver fora do tempo, é ver fora da aparência, fora das cores, fora das formas.

É uma impressão.
Esta impressão não está submetida ao filtro da personalidade, não está submetida ao filtro do que lhes é

conhecido, mas se impõe sozinha, pela possibilidade que vocês têm de se manter nesta atitude de
passividade, de Transparência e de Humildade.

O interesse, se houver algum, da Visão com o Coração, não é levar uma solução (mesmo se isso for possível)
a alguma coisa, daí onde vocês estão, mas lhes mostra a Verdade e esta Verdade é uma grande Alegria.

***

E Ver com o Coração é o momento, de algum modo, em que vocês se aproximam bastante do centro do
Centro.

É o momento em que vocês se dirigem, pela Passagem da Porta Estreita, para a sua própria Ressurreição.
É o momento em que o peito sente o Sopro do Grande Espírito, como um estremecimento, como uma

Vibração intensa.
E é o momento em que até esta intensidade parece desaparecer, para fazer aparecer a Verdade para vocês.
Esta Verdade é uma grande Alegria, ela não tem necessidade de ser expressa em palavras e ela é, aliás, na
maioria das vezes, incomunicável por palavras (a visão etérea permite isso, mas não a Visão do Coração).

A Visão do Coração alcança o que é denominado, nas diversas tradições, Câmara íntima do Coração (mais
próxima do Centro) e que é, de fato, a associação de dois pontos específicos da consciência, transfigurados e
determinados, que são o chakra do Coração e o que é chamado de timo, ou que vocês chamam de Ponto ER

do peito (9º Corpo) (ndr: ver os esquemas abaixo).
É o local de onde se irradia o que vocês São, e é o local onde é percebido o que vocês São, na Infinita

Presença, e que é, de algum modo, o Último limite, a Última Passagem do efêmero à Eternidade.

***

Ver com o Coração deixa-se ver a Eternidade, deixa-se ver, como eu disse, além de toda aparência e de toda
forma, como de toda cor.

E ver assim, acalma, preenche-os de Paz, de gratidão, de bem-estar.
É o momento em que pode se revelar (e que se revela, aliás, cada vez mais) a Infinita Presença que assinala,

pela própria ação da Transparência que se estabelece, a não mais resistir, não mais se opor, não mais ver
outra coisa do que o que subtende os Mundos, as manifestações.

É compreender, enfim, realmente, e viver, realmente, a Unidade, onde o outro não lhes parece mais como algo
exterior a vocês, mas, sim, presente, realmente, em vocês.

 E retomando uma frase que eu gosto muito (pronunciada, no ocidente e no oriente, pelo CRISTO), esta frase
que é simplesmente “tornar-se de novo como uma criança para renascer”, mas também dizer que “o essencial

é invisível aos olhos” jamais será acessível aos sentidos, nem mesmo a uma consciência que vocês
denominariam expandida.

Ver com o Coração é fazer cessar qualquer sentido, é aceitar desaparecer de toda ilusão, desaparecer de todo
efêmero, para apenas manter algo muito mais amplo, muito mais vivo e, sobretudo, não dependendo de

qualquer sentido e de qualquer filtro.
Ver com o Coração é ver a evidência, é ver a Unidade, realmente, vivê-la, pela Transparência da sua carne.

***

Ver com o Coração é ver que nada do que é exterior pode existir se vocês não tiverem imaginado, recriado ou
projetado isso.

Ver com o Coração participa da Liberação e da Liberdade, porque nesse Ver, justamente, não há
discriminação, não há separação, não há projeção da consciência, nem recebimento de uma outra consciência.

Ver com o Coração é chegar mais perto deste indizível, é sentir a Porta Estreita que se entreabre.
É também pôr fim, definitivamente, ao fato de ser subjugado pela Atração e pela Visão, porque todos nós
sabemos que, sobre este mundo, a beleza do Sol, a beleza das árvores, a beleza de um Irmão ou de uma

Irmã, é retransmitida pelos sentidos, pelo conjunto dos sentidos.
A Visão do Coração não se importa com esses sentidos.



Ela vai além mesmo da sensação de ver as coisas conectadas à sua Unidade.
Ver com o Coração é, realmente, o momento em que vocês não mais existem, em que vocês desaparecem,
totalmente, em que vocês não tem mais o senso de ser alguma pessoa (nem vocês, nem aquele que é visto),

mas de que vocês são, indiscutivelmente, ao mesmo tempo os dois, sem ser um dos dois ou a soma dos dois.

***

É sentir esse estremecimento e esse Fogo no peito, e é desaparecer, por si só, nesta Visão do Coração.
É o momento em que não há mais necessidade de representação.

É o momento em que não há mais necessidade de se nutrir pelos sentidos, mas, muito mais, de se nutrir desta
Infinita Presença que é, eu os lembro, um momento de grande Alegria e de Fluidez, mesmo se isso não for

ainda o Absoluto, mesmo se (como tão bem lhes abordaram vários Anciãos) isso for inacessível aos sentidos,
inacessível à percepção.

É justamente a cessação de tudo isso que permite ver claramente com o Coração.
Vocês não estão sem ignorar que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não têm a visão (que isso seja por
ocasião do nascimento ou mais tarde, independentemente da causa) desenvolvem, muito facilmente, outros

sentidos que podem compensar a falta desse sentido.
E bem, a Visão do Coração é o desaparecimento de todos os sentidos.

E o que vem compensar esta parada de todos os sentidos é, justamente, o que os aproxima, mais, do coração
do Coração, ou do centro do Centro, ou, se vocês preferirem, o que os faz atravessar esta Porta Estreita.

***

Ver com o Coração não é comparável a qualquer outra visão.
Porque esta Visão é uma Visão Íntima, deixando-se ver, de algum modo, não somente os fios que animam as

consciências e as circunstâncias, isso não é ver, não mais somente, a mão que move os fios, mas é ver através
de tudo isso.

Isso é uma impressão, e não somente um sentido: uma impressão que não dá lugar a qualquer dúvida, que não
dá lugar a qualquer interrogação, a qualquer interpretação.

E, dessa maneira, a Visão do Coração leva-os a ver a Verdade.
E isso não pode aparecer enquanto os sentidos estiverem em ação.

Vocês conhecem, é claro, tudo isso, através do que vocês nomeiam “a meditação”.
O fim da experiência dos sentidos, quaisquer que sejam, não os privam de nada, muito pelo contrário.

E vocês sabem, para aqueles de vocês que vivem isso, que são os momentos em que desaparece o conjunto
das percepções ligadas aos sentidos, ligadas à consciência, ligadas à própria Vibração (onde ela estiver), que

realiza esta aproximação (se eu puder dizê-lo desta maneira) do Absoluto.
O grande problema da consciência é que ela é dependente, justamente, das percepções.

Esta percepção apenas pode existir se o que é olhado for concebido como exterior e, portanto, como distinto.
Enquanto que a Visão do Coração se estabelece quando não há mais, justamente, distinção, divisão ou

separação, em si, como no exterior de si.

***

Ver com o Coração, vocês podem também interpretá-lo (ou imaginá-lo) como um conhecimento que eu
nomearia direto, ou seja, que não foi elaborado (por ideias, por pensamentos, mas que se instala sozinho (sem

incitar, de modo algum, qualquer confusão, qualquer discussão, qualquer possibilidade de erro).
Ver com o Coração é aceitar não mais ver, não mais sentir, não mais experimentar, não mais ter sensação, até

mesmo, de uma existência, em um corpo, em uma forma, ou seja no que for.
Se vocês chegarem a se aproximar, eu diria, da periferia desse coração do Coração, então, vocês irão

desaparecer, realmente.
 O que desaparece é tudo: a totalidade do que é efêmero, ligado aos sentidos, ligado, tanto ao bulício que

passa, como a uma visão que passa, ou a qualquer outra sensação.

***

E é neste estado, nesta neutralidade, que vocês são reabsorvidos no que pode se denominar,
indiferentemente: o Grande Espírito Original, o Absoluto, a a-consciência, de onde tudo chega, para onde tudo

volta (porque ele nunca partiu).
O que se desloca, de algum modo, é o tempo, não são vocês.



Mas sobre este mundo, todos nós nos habituamos ao momento, que isso seja o nascer do Sol e o pôr do Sol,
como o fato de ter o estômago vazio, ou ainda, a falta de sono.

O momento vem nos lembrar (a exigência, até mesmo, desse momento, em relação aos ciclos, aos hábitos)
das próprias percepções.

Percepções que nos confinam em uma lógica, e das quais vocês não podem se extrair, enquanto vocês
olharem para isso.

A Visão do Coração deixa-se ver o que é invisível, para os olhos como para o Éter.
A Visão do Coração faz desaparecer o conjunto dos sentidos, o conjunto das percepções, estabelecendo-os
nesta Transparência, onde mais nada, em vocês, pode parar o que quer que seja, nem mesmo definir o que

quer que seja.
E, no entanto (apesar desta ausência de definição), nesta Visão do Coração, tudo está perfeitamente no seu

lugar, tudo está perfeitamente localizado.
Mas, para isso, vocês precisam sair, vocês, do seu lugar e da sua localização.
Isso apenas pode ocorrer neste estado que antecede o fim de todo estado.

***

Ver com o Coração os aproxima da Paz Suprema, nos momentos de grande Paz, mas, também, de oscilações
ou de movimentos que podem, às vezes, desestabilizar (ou seja, o momento em que vocês saem desta grande

Paz para encontrar-se nos limites habituais dos sentidos e da percepção da sua vida).
Ver com o Coração é não mais viver a sua vida, nem mesmo estar na vida, mas, muito mais, ser a Vida, na sua

globalidade, não limitada por uma Dimensão, não limitada por uma forma ou por qualquer consciência.

***

Ver com o Coração é deixar-se atravessar, deixar-se impregnar, não mais com um órgão sensorial, tampouco,
até mesmo, com um chakra (que responderia sim ou não às suas perguntas), mas isso é uma evidência,

porque não há mais perguntas: vocês nada têm a perguntar e, no entanto, o que é essencial é-lhes conhecido e
reconhecido: o que dá esta Paz, como nenhuma outra.

Os sentidos, quaisquer que sejam, são fonte de vitalidade, são fonte de compreensão da vida, sobre este
mundo, mas não d’A Vida, com L maiúsculo e com V maiúsculo.

***

Ver com o Coração é aceitar ser Transparente a fim de não interferir, si mesmo, com o que é visto, com o
Coração, no Interior de si.

Ver em si é não mais depender dos sentidos, é não mais depender de qualquer filtro.
Vocês sabem que o olho humano não vê o que vê o olho da mosca, ou o olho do cavalo, porque cada olho é

adaptado a uma configuração, a uma expressão da consciência.
O olho jamais irá lhes dizer a Verdade.

Ele apenas dirá a verdade do que for interessante para ele.
É o mesmo para a clarividência.

A expressão da Visão do Coração poderia ser denominada: conhecimento direto.
Isso não é, certamente, simplesmente uma intuição, nem mesmo uma percepção extrassensorial, mas é uma

impressão e uma impregnação que supera amplamente o contexto dos sentidos ou o contexto de
funcionamento da própria consciência.

É nesse sentido que acolher, em si, a Luz e a Verdade (que nós nomeemos Grande Espírito ou CRISTO, nada
muda), permite iluminar.

Mas esta iluminação não é suficiente.
Esta iluminação vai conduzi-los à Transparência que é a melhor maneira de deixar passar a Luz, sem

interrompê-la, sem desviá-la, sem modificá-la.
É aí que ocorre a Visão do Coração.

Aquela que nada julga do que é visto em si.
Aquela que nada condena, nem nada lisonjeia.

É, portanto, uma visão neutra porque não implica em qualquer ação, nem em qualquer reação, da própria
pessoa.

***



Ver com o Coração os aproxima do centro do Centro, da Transparência, da Humildade, da Infância, e os coloca
no que eu nomearia: o estado de meditação perfeito.

É o momento, como expressou, em duas ocasiões, a minha Irmã SNOW (ndr: intervenções de SNOW de 1º e
de 17 de novembro de 2012 (2)), em que vocês sentem a ação dos Elementos.

Vocês diferenciam, primeiro, os Elementos, pelo seu conteúdo e pelas suas próprias percepções: o Fogo não
é o Ar.

A Água não é o Ar, tampouco.
E vocês sabem que a um dado momento, esses Elementos se conjugam, casam-se entre eles, permitindo

ativar, totalmente, as estruturas.
Essas estruturas foram definidas como o Quinto Elemento, ou Éter, ou o ER da cabeça, como o ER do peito.

E é precisamente nesse nível que se vive a Fusão dos Elementos.
E esta Fusão dos Elementos cria a Transparência.

Ou seja, quando um Elemento não está mais isolado, mas entra em ressonância (em vocês, como por toda
parte, com os outros), cria-se a Realidade do Éter do Fogo.

Este Éter do Fogo (que é o Ponto ER) deixa-se ver o que está além da visão, deixa-se ver: o Coração.
E, no Coração (e isso não é uma metáfora): Tudo ali está.

Nada mais pode existir em outros lugares senão no Coração.
E esse Coração, ele está no seu peito, que isso seja na sua contraparte física, com na parte mais elevada, em

Vibração, como no que está além, até mesmo, de qualquer Vibração.
Oscilar em torno desse Centro é o que os aproxima (mesmo se a amplitude do movimento lhes parecer

demasiadamente importante) do coração do Coração e, portanto, da Visão do Coração.
A Fusão dos Elementos que acontece sobre a Terra, o Despertar da Terra, o tam-tam da Terra e do Céu, o

tam-tam do Espírito, em vocês (no nível do Ar e, então, do Cordão Celeste que vocês nomeiam: o Canal
Mariano), tudo isso participa da mesma dinâmica, visando simplesmente fazê-los desaparecer, torná-los

Transparentes.
 É nesta Transparência que se desenrola, no coração do Coração, a totalidade do que os seus sentidos podem

deixar-se ver, crer, sentir.

***

Ver com o Coração é, então, o momento em que vocês aceitam, realmente, não mais ver, nem a sua vida, nem
a vida do outro: há apenas a Luz.

E, no entanto, nesta Luz, há este conhecimento direto que não é uma intuição, que é muito mais do que isso.
Porque a intuição pode estar sujeita à interpretação, e ao julgamento, à coloração pessoal.

Enquanto que a Visão do Coração lhes dá acesso à Transparência de tudo o que era opaco anteriormente,
mas não como algo que seria exterior, mas que se desenrola, na totalidade, em vocês.

O Elemento Ar é, naturalmente, onipresente, nesse nível.
É nesse sentido, também, que o Arcanjo URIEL intervém, agora, depois de METATRON, depois da abertura
da Porta Posterior (o que vocês nomeiam KI-RIS-TI, aí onde estão as Asas Etéreas), deixando-se viver esta

Transparência, este Abandono do Si, e esta Liberdade e esta Maturidade.

***

Observem bem os momentos em que, em vocês, desaparecem as percepções dos sentidos, assim como as
percepções Vibratórias, que podem se expressar por uma sensação de desestabilização.

Porque, de imediato, é claro, vocês irão se dizer: “o que eu fiz para baixar a minha Vibração?”.
Qual é a circunstância que permite o que vocês tomam, em um primeiro momento, por um abaixamento da

consciência, se isso não é, na realidade, apenas o seu desaparecimento, puro e simples?
Eu os convido, não para exercer uma vigilância a cada instante, mas para se lembrar de que nos momentos em
que lhes parecer oscilar, nos momentos em que lhes parecer ver desaparecer uma percepção Vibral, naquele

momento, lembrem-se de que vocês jamais estiveram tão próximos da Visão do Coração e, portanto, do centro
do Centro.

Há, apenas (de maneira figurada), que dar um passinho a mais, para encontrar a Imobilidade e a Transparência
Total.

Aceitem se entregar ao Grande Espírito, e o Grande Espírito irá fazê-los ver (além dos limites de qualquer
visão), na Visão do Coração, pela impressão e pela impregnação, todos os Universos, todos os Mundos, todas

as consciências.
Naquele momento, vocês saberão realmente (porque vocês irão vivê-lo, realmente) o que é a Liberdade.

Ela está aí, e ela não está em nenhuma parte em outros lugares.



***

No coração do Coração há a Paz, há a Tranquilidade, há o desaparecimento de tudo o que é resistência, de
toda pessoa: é a Última Presença, aquela que pode lhes parecer culminar em uma ausência, mas que não é,

nem uma ausência, nem uma presença, mas que é a única Verdade.
As circunstâncias deste mundo, atualmente, onde sopram o Grande Espírito e os Elementos, é um período

capital para dar esse último passo.
Porque aí se encontra, eu diria, a verdadeira metamorfose.

Naturalmente, o que eu digo, além das minhas palavras, é principalmente para tentar impregná-los (além
mesmo das definições das minhas palavras) do que pode ser, se vocês não estiverem vivendo isso, a Última

Presença, a Porta específica para o Absoluto.
E, conforme lhes disseram vários Anciãos, várias Estrelas: o Absoluto já está aí.

Foram vocês, simplesmente, que se afastaram.
Independentemente das razões, elas não têm importância.

Porque, hoje, essas razões não se mantêm mais, porque o Grande Espírito já bateu à sua porta, atrás das
costas, no topo da cabeça, nas Portas do peito e, agora, no coração do Coração.

Nada mais há a fazer senão abrir.
E para esta abertura não há melhor palavra do que a Transparência: nada parar, nada reter, simplesmente

deixar-se atravessar.
Deixar-se atravessar é viver a não-separação, é viver a Fusão com o Grande Espírito, é descobrir o sentido de

“Ser Amor”, além de toda consideração humana e, até mesmo fraternal.
É descobrir, ao mesmo tempo, o que é, simultaneamente, a essência e a própria substância da Vida.

***

Ver com o Coração é Estar Livre de todos os condicionamentos, de todas as opacidades e, também, de todos
os sofrimentos e de todas as memórias que puderam existir, neste mundo.

É participar, plenamente, da Vida, e não somente da sua vida.

***

Eis, então, algumas palavras que eu pude encontrar, podendo desencadear, em vocês, a superação do que
pode ser visto, habitualmente, e percebido, habitualmente.

Eu apenas posso lhes desejar a mais perfeita das Transparências, aí onde está o coração do Coração e a
Visão do Coração.

Essa irradiação, do Ser e do não-Ser, é natural.
Não há necessidade de vocês para Ser, justamente.

Se vocês chegarem a aprender a essência das minhas palavras e seguirem, aliás, depois, essas palavras,
então o que eu tinha a lhes dizer já terá atingido o seu alvo.

***

Então, Irmãs e Irmãos na humanidade, encarnados sobre a Terra, eu Amo vocês.
Mas, dizer-lhes isso, é também cantá-lo a mim mesma.

Que todas as bênçãos do Grande Espírito estejam em vocês, e passando através de vocês.
NO EYES lhes diz: até uma próxima ocasião.

Até logo.

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

NDR:
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 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

1 – MA ANANDA MOYI (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/ma-ananda-moyi-10-de-novembro-de-2012.html 

*

2 – SNOW (01.11.2012 e 17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-17-de-novembro-de-2012-autres.html 

***

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1707

24 de novembro de 2012
(Publicado em 25 de novembro de 2012)

***

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

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

E, como de costume, eu vou tentar, através das suas perguntas, dar-lhes elementos de resposta que podem
interessar-lhes, é claro, e interessar a todo mundo, em relação ao que vocês vivem ou não, durante este

período “um pouco charleston”, não é?
(ndt: o charleston é um tipo de foxtrote muito animado e muito popular no início do século passado, em que
cada dançarino executa movimentos agitados de braços e pernas, e passos que aproximam e afastam os

joelhos; adaptado de: novo dicionário Aurélio da língua portuguesa.)
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando você diz: “são vocês que decidem”, trata-se da Alma, do Observador?

Então aí, caro amigo, isso depende de onde, você, você se situa.
Nós, nós nos dirigimos a vocês (e nós sempre o dissemos), pelas palavras.

Mas, além das palavras, há, entre vocês (e são muitos Irmãos, Irmãs) quem viva a Vibração das palavras e aí,
evidentemente, a personalidade não é absolutamente referida já que o impacto Vibratório vai tocar, em vocês,

as cordas sensíveis.
Mas ainda é preciso que essas cordas sensíveis tenham sido despertadas, tenham sido vistas.

Portanto, se vocês se situarem no nível da sua própria personalidade, vocês irão, é claro, servir-se da sua
razão, da sua lógica, para tentar ver se o que eu lhes digo (ou o que nós lhes dizemos) está em harmonia,

digamos, com a sua vivência, com os seus pensamentos, com as suas ideias e com as suas crenças.
Há um outro nível que é o nível do Si ou, se você preferir, o nível da Alma.

A Alma, ela tem uma polaridade que é de dar um jeito, em meio a este mundo, de encontrar, de algum modo,
ao mesmo tempo a sua origem, ao mesmo tempo a sua Fonte e, também, uma certa forma, eu diria, de

Liberação.
Agora, se, você mesmo, vivenciou o Abandono do Si, se você vivenciou o que é diretamente oriundo do que

está acima da Consciência (que foi denominado, eu lembro a você, de diferentes nomes, ou seja:
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Absoluto, Parabrahman, a-consciência e, eventualmente, também, Infinita ou Última Presença), é claro, o
impacto Vibratório do que eu lhe digo vai ocorrer em um nível ou no outro, que é em função, unicamente, da

sua capacidade para recepção.
Isso não quer dizer que nós estamos mais acima, ou mais abaixo.

Nós estamos em uma gama de frequências.
Esta gama de frequências, ela é a mais ampla possível.

Mas agora, ainda uma vez (e como eu sempre disse), se vocês não tiverem, em vocês, os aspectos Vibratórios
da consciência, vocês terão sempre matéria para repetir sobre cada palavra que eu posso pronunciar.

Portanto, ainda uma vez, eu me dirijo ao que vocês são capazes de receber.
Simplesmente, daí onde nós estamos, há, se vocês quiserem, uma capacidade para emitir uma gama de

frequências (eu não tenho outras palavras), de Vibrações, se você preferir, que pode se dirigir tanto à
personalidade, como à Alma, como ao Espírito como ao Absoluto.

A diferença do que você irá captar é em função do seu próprio nível onde você se situar em si mesmo.
 “Nível”: ainda uma vez, não ali ver uma hierarquia, mas, muito mais, uma polaridade: ou a Alma está voltada
para a personalidade, ou a Alma está voltada para o Espírito, ou a Alma está prestes a se dissolver, sozinha,

nesse famoso Absoluto.
Portanto, o que eu posso dizer pode ser, ao mesmo tempo, compreendido, interpretado ou vivenciado,

segundo o nível onde você se situa.
É tão simples assim.

Todos vocês sabem que, para uma mesma situação, para uma mesma palavra, nós não temos, todos nós,
quando nós nos servimos da linguagem, na encarnação, a mesma ideia, o mesmo conceito que está por trás

das palavras.
Cada uma tem uma coloração emocional, mental, afetiva, sobre algumas palavras e, em outras, não. 

É apenas a partir do momento em que a linguagem não existe mais e que nós entramos, de algum modo, em
outra linguagem que é o que nós havíamos nomeado, desde o início, a linguagem da Luz Vibral, que, ela
(quaisquer que sejam as palavras tomadas), faz sentido, não mais no nível da lógica, da razão ou de uma

explicação, mas, diretamente, na própria Consciência.
Muitas vezes, vocês notam que, conforme os Intervenientes que vêm lhes falar, vocês adormecem, vocês não

se lembram mais do que foi dito, vocês são banhados na Luz ou no sono.
Mais uma vez, isso depende do que vocês são capazes de receber sobre esta paleta de frequências que nós
emitimos, quando nós estamos em Comunicação, ao mesmo tempo, diretamente, aqui, mas, também, lendo.

É o mesmo processo.
Enquanto vocês estiverem na cogitação em relação ao que nós lhes dizemos, uns e outros, mas que vocês não
têm a experiência vivenciada do que nós falamos (desde anos, é claro), fica sempre sujeito, ou à contestação,

ou à discriminação, ou ao discernimento.
Mas, que é em função da sua própria capacidade para ressonância Vibratória e para afinidade.

Portanto, se vocês não tiverem aberto alguns sensores, digamos, alguns receptores, vocês permanecem em
um nível ao invés de aceder a um outro nível.

E o que acontece quando você tiver aberto, eu diria, as Portas, nos níveis que estão Unificados: eu poderia
lhes dizer “blablablablablablabla”, isso teria exatamente o mesmo efeito porque não é mais a palavra, é a

Vibração que é levada, à sua consciência, pela palavra.
Mas a palavra, em si, não tem mais o conteúdo ideológico, semântico, interpretativo (empregue as palavras que

você quiser) porque você vai além das palavras, ou seja, você substituiu a palavra (fala) pelo Verbo.
Ora, ser sensível ao Verbo é, ou um momento de Graça (durante um milagre), ou um momento de Comunhão,

ou um momento em que a sua Vibração atinge um estado que não é mais aquele da normalidade.
Eu creio, aliás, que depois de mim, vocês terão a intervenção de UM AMIGO que vai especificar, se vocês

quiserem, uma série de coisas sobre a própria consciência e os estados, que vocês constatam, da sua própria
consciência, nesse momento, ou seja, em um pouquinho o “charleston”.

Ou seja, isso não parte mais em todos os sentidos, mas isso gira ao redor de um Centro.
E cada um tem um Centro diferente em função, justamente, da sua gama Vibratória.

Se você quiser, é um pouco a mesma coisa que a música: há músicas que se dirigem aos chakras inferiores,
há músicas que se dirigem aos chakras superiores.

E depois, aqueles que estão nos chakras inferiores, a música que se dirige para a parte superior, em nada
parece corresponder para eles.

***

Pergunta: por que o francês se tornou “a Linguagem dos Pássaros”?

Então aí, caro amigo, eu o remeto a uma intervenção, extremamente precisa, que foi feita, logo antes do final
das Núpcias Celestes, pelo Arcanjo ANAEL que, à época, era o Embaixador do Conclave Arcangélico (ndr: ver

as suas intervenções de 1º de agosto, 16 de agosto e 10 de outubro de 2009 (1)).



E ele explicou que a linguagem original era oriunda do Sumério: é o que foi denominado Gina Abdul.
Eu também tinha falado.

É uma linguagem silábica.
Por exemplo, quando eu lhe digo “uma cadeira” [“une chaise”], todo mundo sabe: um, a que isso serve, dois,

como é constituída.
Mas vocês sabem que há uma infinidade de cadeiras.
Entretanto, uma cadeira sempre tem a mesma função.

Por outro lado, se você ouve esta palavra “cadeira” na linguagem silábica original (que apenas pode ser
concebida através do que foi nomeado o Vibral, ou seja, além do significado e do sentido da palavra, do

conteúdo da palavra “cadeira”), e bem, o seu cérebro, que abriu algumas portas, vai entender “chè” e “ze” [a
pronúncia das duas sílabas da palavra francesa “chaise”] (eu tomei um exemplo que nada quer dizer).

Mas, para todas as palavras, isso pode ser assim: ou vocês escutam a palavra e a sua consciência (o seu
cérebro ou o seu intelecto) vai traduzir isso conforme a definição dessa palavra.

Ou, há outra coisa que a palavra, que é Vibral e que não dá conta da utilidade da cadeira, mas do significado
que eu qualificaria de arquetípico.

Houve exemplos que foram tomados por ANAEL, faz mais de três anos, que são muito precisos.
 Agora, a língua francesa, por ser uma linguagem que se empresta, bem mais, a uma parada, se vocês

quiserem, da inversão da Torre de Babel que criou esta desarmonia entre as línguas e, sobretudo, entre os
seres que, mesmo falando a mesma língua, não têm a mesma vivência das palavras e do sentido das palavras.
Aí, a linguagem Vibral é estar acima das palavras porque nós nos dirigimos a uma parte do cérebro que nada
tem a ver com a compreensão da linguagem e que tem a ver com uma compreensão Vibral, se você preferir,

da Alma ou do Espírito.
Ou seja, justamente o que está além da linguagem corrente que é uma linguagem Vibral que nada tem a ver (eu
especifico isso porque isso pode ser um pouco confuso para aqueles que não leram, entre aspas, o que nós

dissemos): o que é importante, não é o nexo da palavra, é o nexo das sílabas.
E o francês é esta língua que permite melhor se aproximar, se vocês quiserem, da origem da linguagem Vibral.

É assim.
As outras línguas, isso pode ser possível, mas é mais difícil porque vocês têm uma linguagem, em francês,

silábica, extremamente particular, que é mais fácil de ouvir, eu diria.
Mas, também, para tapar já que vocês sabem que na França há muitas pessoas que se fiam, unicamente, na

sua razão, na lógica, mas, deste mundo.
E enquanto vocês forem sensíveis à lógica deste mundo, vocês não podem ter uma compreensão de uma

lógica transcendental que nada tem a ver com as leis deste mundo.
Mas, isso, nós explicamos amplamente também.

***

Pergunta: você poderia dar conselhos para passar a Porta Estreita?

Sim.
Isso é simples: soltem todas as bagagens.

Vocês sabem, quando vocês saem, vocês preparam o que vocês precisam para onde vocês vão.
Se vocês vão à piscina, vocês preparam um maiô.

É lógico, não é?
Se vocês saem de férias, vocês preparam uma mala com o que é preciso para as férias (se vocês vão à praia,

é preciso maiôs, cremes solares, etc., etc.).
Quando vocês partem deste corpo, quando vocês morrem, vocês nada levam, absolutamente nada deste

mundo, mesmo as lembranças que parecem perpetuar em certa forma de memória (e, portanto, lembranças
agradáveis, mais ou menos agradáveis e, por vezes, desagradáveis), vocês acham que isso, isso vai

acompanhar vocês.
Sim, mas, então, como vocês explicam que, quando vocês nascem, vocês não têm qualquer lembrança do que

vocês deixaram na vida anterior, não é, em meio à matriz e à ilusão?
E eu posso lhes dizer que, como no que vocês têm que preparar, para a Porta Estreita, é, sobretudo, não se

sobrecarregar, não sobrecarregar a barriga, mas, sobre isso, vocês têm HILDEGARDA que lhes falou
longamente (ndr: ver a sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (2)).

Não sobrecarregar o seu mental com conhecimentos que vocês puderam adquirir (mesmo os mais precisos e
os mais agradáveis para vocês).

Porque não é o conhecimento, qualquer que seja, que os faz passar a Porta Estreita.
É, como lhes disse UM AMIGO (e como outros repetiram isso): permanecer Tranquilo (ndr: ver a sua

intervenção de 02 de julho de 2012 (3)). 
Permanecer tranquilo é, não ficar sentado em uma poltrona e não mais se mexer: vocês podem ir trabalhar,

vocês podem caminhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem.



Mas estar (como dizer) realmente no centro do Centro.
Então, é claro, nós os levamos, progressivamente, gradualmente e à medida desses anos, a definir os Centros

cada vez mais precisamente.
Lembrem-se, durante as Núpcias Celestes e durante a revelação das Chaves Metatrônicas e, antes, havia a

instalação dos Quatro Pilares que, eu os lembro, foram nomeados Atenção, Intenção, Ética e Integridade, que,
nesta época, vocês expressam no nível da sua consciência, talvez, ordinária.

E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que nós aplicamos esses Quatro Pilares (que estavam no
nível da cabeça) no Coração, com outras palavras.

Por exemplo, a palavra “Humildade”, todos nós sabemos o que isso quer dizer.
Mas, será que nós temos certeza da nossa verdadeira Humildade?

Não há trinta e seis maneiras de sabê-lo.
Isso não é dizer “eu sou humilde porque eu me comporto assim”.

Esta Humildade é uma atitude Interior como, por exemplo, o Melquizedeque da Terra, o Mestre PHILIPPE,
falou a vocês: ser nada para ser tudo (ndr: ver a sua intervenção de 02 de outubro de 2012 (4)).

É difícil explicar porque, se vocês escutarem essas palavras com a personalidade, vocês sabem
pertinentemente que a personalidade, ela evolui entre o nascimento e a morte, conforme o que vocês fazem da

sua vida, conforme as buscas espirituais, conforme o que vocês encontram, conforme o que vocês vivem.
Mas, no nível da Alma, também, há um conceito dito evolutivo ou involutivo.

E depois, acima de tudo isso, há a Unidade: há um princípio de que tudo está perfeito, já, na origem.
É uma mudança, como disse BIDI, de olhar, de ponto de vista, de localização da consciência.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas Etapas, pelos encontros de MARIA e pelos encontros de MIGUEL) são meios, se

vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é denominado efêmero (que é a
vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade (ndr: as “Núpcias Celestes” referem-se às

intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (5). As “Etapas” referem-se às intervenções de
MIGUEL de 17 de outubro de 2009 a 17 de abril de 2010 (6)).

E nós lhes dissemos, também, que vocês não tinham qualquer meio, através do filtro da consciência ordinária
(ou seja, da personalidade, do mental como da própria Alma), de fazer uma correlação, uma ressonância, uma

junção entre o reino do Espírito e o reino do Absoluto que é total independente (como vocês sabem disso, para
o Absoluto) de um estado, já que isso compreende todo o resto.

Portanto, há, realmente, diferenças que são em função do que vocês vivem, aí também, e não de outra coisa.
*

É preciso de tudo se dispor e de tudo se aliviar.
Quanto mais vocês estiverem leves, e eu emprego a palavra “leve” em todos os sentidos do termo: leves no

nível da digestão, leves no nível das suas afeições, leves no nível dos seus comportamentos, leves no nível da
simplicidade da sua vida.

Vocês sabem, todos vocês, que vocês chegam a esta época em função de circunstâncias que foram criadas
neste mundo, mas que não são em função do que vocês São, nos outros mundos e, especialmente, no

Absoluto.
Portanto, há, às vezes, uma defasagem entre a imagem que vocês têm de vocês (que está ligada à sua

experiência na encarnação, ao seu karma, se vocês ali acreditarem) e, também, no seu conceito de evolução tal
como vocês o vivem.

Mas existe, acima de tudo isso, uma Consciência onde não há, nem evolução, não há transformação, onde a
personalidade, como a Alma, não existem.

Há uma Transcendência real.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Transcendência real, como dizia IRMÃO K: “ir à outra

margem” (ndr: ver as suas intervenções de 17 de março, 31 de março, 14 de abril, 07 de junho e 31 de agosto
de 2012 (7)), o que podemos dizer a vocês?

Porque, mesmo se vocês ali aderirem, o que isso significa?
Uma crença.

Então, se for para substituir a crença do pequeno Jesus que vem salvá-los, pela crença no Absoluto, isso
estritamente de nada serve.

Porque o que não é vivenciado, o que não é experimentado, de nada serve.
E vocês são livres, do mesmo modo, para continuar a experimentar a encarnação sob todas as formas.

Nós lhes desejamos muita diversão.
Então, é claro, a personalidade, ela vai se servir dos sentidos, das suas ideias, das suas crenças, para acreditar

evoluir, para acreditar se transformar para melhor e ir até o Si, até a Liberação.
Mas o objetivo desta liberação aí não é a Liberação.

A Liberação não é mais ser tributário de uma condição, de uma circunstância ou do que quer que seja ligado às
leis da ação / reação, ou seja, do confinamento.

Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

***



Pergunta: adormecer sentindo os Elementos, no nível da cabeça, pesando, e acordar sentindo o
corpo como passado sob um trator, corresponde ao trabalho dos Elementos?

Perfeitamente.
Conforme o que há para dissolver em você.

Lembrem-se de que vocês têm Irmãos e Irmãs que vivem, desde alguns anos, o Si, a Unidade.
Outros, entre vocês, se aproximaram ou vivem o Último ou a Infinita Presença (vocês sabem, esta etapa que é

quase o Absoluto, mas que não é o Absoluto).
Então, é claro, se houver apegos que permaneceram em vocês, através do que foi explicado sobre os dois

primeiros chakras: o apego da personalidade a ela mesma (porque a personalidade se crê imortal e ela apenas
existe por ela se crê imortal), portanto, enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês terão

comportamentos, atitudes que se definem segundo uma linearidade ou uma causalidade.
Se vocês não estiverem mais apegados, se vocês não tiverem mais medo de perder o que quer que seja, em
última análise, quando vocês vivem o Si, a Última Presença ou o Absoluto, vocês sabem não há, estritamente,

nada a perder e que tudo isso, como dizia BIDI, é um espetáculo, um teatro (ele dizia: “uma tapeação”) (ndr: ver
as intervenções de BIDI (8)).

Mas enquanto vocês estiverem, vocês, na enganação, vocês mesmos, como vocês querem compreender?
Enquanto vocês não permitirem, enquanto vocês não tiverem essa mudança de olhar ligada à expansão da

consciência e ao desaparecimento da consciência, isso é impossível.
Isso é impossível.

Então, vocês tentam imaginar leis espirituais que estariam calcadas nas leis deste mundo.
Eu vou repetir o que eu descrevi (faz, agora, alguns anos) com relação à minha experiência de acesso à Luz.

Isso ocorreu (eu tinha contado) muito jovem, meditando em frente ao Sol, em uma praia.
E aí, eu vi CRISTO.

Eu vi a Luz.
E quando vocês vivem isso, não é uma projeção, não é uma visualização, não é o 3º Olho: isso é, intimamente,

direto, de Coração a Coração.
E quando vocês vivem isso, vocês são transpassados pelo Fogo do Amor.

E quando vocês são transpassados pelo Fogo do Amor, isso não é uma dedução lógica, mas vocês sabem
que, tudo, aqui, tem apenas um tempo, que tudo apenas passa.

E vocês vão passar a sua vida, como eu fiz, tentando encontrar os meios chamados de conhecimento
(conhecimentos esotéricos, ocultos, espirituais) que permitem viver, tentar viver, esta experiência inicial, que eu

tive, de maneira muito mais intensa.
Porque é algo que regozija o Coração, que leva ao êxtase e que lhes mostra a Verdade.

A Verdade jamais estará em uma palavra.
Eu posso lhes dizer algo de verdadeiro que é levado por uma Vibração que não é verdadeira.

Por outro lado, eu posso lhes dizer uma Vibração correta, totalmente na Unidade, e não importa com qual
palavra.

Se vocês se fiarem unicamente nas palavras, com o que está acontecendo, na consciência como sobre a
Terra, as palavras não são de qualquer ajuda e elas serão, cada vez menos, de uma ajuda qualquer.

Naturalmente, é sempre gratificante (como isso foi dito, ainda, faz pouco tempo) ter uma explicação, em relação
a uma vivência, em relação a uma Vibração, em relação a um chakra, em relação a uma história, até mesmo,

deste mundo e dos seus ciclos.
MARIA lhes falou disso (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (9)).

Mas, se vocês não o viverem, o que vai acontecer?
Por exemplo, eu lhes digo: “em 1º de dezembro a Terra vai grelhar totalmente”.

O que isso pode provocar em vocês se vocês estiverem instalados na personalidade?
Ou vocês se dizem: “ele está louco”.

Ou vocês se dizem: “eu tenho medo e eu vou tentar evitar esse momento”, ou seja, preparar-se para passar a
Porta Estreita.

Ou vocês estão na Vibração.
O que isso pode gerar quando a sua consciência estiver Liberada da matriz?

O que isso pode importar se for em 1º de dezembro, ou hoje, ou ontem?
Não importa a data.

É um estado de consciência que é totalmente independente das circunstâncias deste mundo.
Isso não quer dizer que vocês fugiram deste mundo, mas que vocês estão lúcidos.

Vocês sabem que é um jogo que não existe.
Mas enquanto vocês estiverem nisso e estiverem jogando e nada mais conhecerem, para vocês, esse é o

único jogo.



 Então, vocês tentam calcar o que vocês conhecem (por todas as maneiras possíveis, cognoscíveis) do seu
mundo, nos outros mundos.

E vocês sabem que isso é impossível.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado isso, nada disso significa para vocês.

Assim como vocês podem escutar e encontrar dezenas de pessoas e escutar, durante anos, os seres que vão
lhes contar a sua experiência de saída do corpo, que vão lhes contar que eles vivenciaram uma experiência

onde eles morreram, clinicamente, onde eles viram Seres de Luz.
E eles se transformaram.

Vocês veem: essas pessoas, elas são irradiantes.
Mas não é porque vocês as escutam falar que vocês serão transformados, não é?

É a mesma coisa para nós.
Porque, se falar fosse suficiente, bastaria simplesmente escutar os Evangelhos e todo mundo seria

transformado, não é?: esse não é realmente o caso.

 ***

Pergunta: durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a ativação dos quatro Triângulos da
cabeça está associada aos Elementos ou às Estrelas correspondentes?

Então, isso está ligado aos Elementos levados pelas Estrelas.
Mas não há uma dúzia de Estrelas presentes, ao redor da cabeça, ao mesmo tempo, não é?, já que elas

chegam, de qualquer maneira, pelo Canal Mariano.
É a colocação em ressonância dos quatro Elementos.

É a Cruz Cardeal (a Cruz Fixa) que põe fim ao Eixo da falsificação (como vocês o conhecem, ATRAÇÃO /
VISÃO).

Quando vocês vivem isso, a etapa seguinte é a percepção, clara e cada vez mais intensa, do Ponto ER da
cabeça, ou seja, o centro do 7º chakra.

Naquele momento (como lhes disse, eu creio, SNOW, na semana passada), é a Fusão dos seus próprios
Elementos que realiza o Éter (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (10)).

É esta realização do Éter que passa pela Lemniscata Sagrada (mas, também, pela Onda da Vida, pelo Canal
Mariano, pelo Fogo do Coração, pela Porta KI-RIS-TI, pelas Portas do peito) que é responsável (se o

pudermos dizer) pela Fusão dos Éteres em vocês.
E também pelas modificações que se tornam, para muitos de vocês, cada vez mais consequentes (por

exemplo, nos aspectos alimentares, nos aspectos do sono, mas, também, na própria consciência).
Eu creio que UM AMIGO voltará nisso.

É, também, a possibilidade de mobilizar a consciência bem depressa, o que dá, às vezes, para aqueles que
gostam muito de imobilidade, a impressão de dançar o “charleston”, porque isso mexe em todos os sentidos.

Mas isso mexe, sempre, ao redor do Centro.
Antes, havia movimentos, mas que não estavam necessariamente conectados com o que foi denominado, eu

creio, o coração do Coração ou o centro do Centro.
É neste espaço privilegiado (do qual irá lhes falar, ainda mais em detalhes, NO EYES) que não há qualquer

visão.
É o que foi antecipado pela Visão do Coração onde a verdadeira Visão nada mais tem a ver com os olhos, nem

com o 3º olho, nem com a visualização.
É um estado de Conhecimento imediato onde tudo está presente, mas sem poder defini-lo através de uma

exteriorização da consciência, deixando-se ver uma forma definida para um Arcanjo ou para mim.
Porque vocês sabem: nas outras Dimensões, nada é fixo, tudo é móvel e tudo é mutável.

Não há confinamento em uma forma ou em um mundo.
E é isso, eu acho, que foi denominado sobreposição, justaposição das múltiplas consciências, das múltiplas

facetas do que vocês São.
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Ou essas múltiplas facetas lhes dão acesso ao centro do Centro e vocês estão além do observador (vocês são
aquele que está no centro do Centro), que não está mais na projeção em uma das facetas da consciência, mas

vocês veem, claramente, a ação de todas as facetas do que vocês São, neste mundo e em outros lugares.
Portanto, a percepção dos quatro Elementos (ou dos quatro Triângulos elementares) da cabeça permite o

emprego do que foi denominado Coração Ascensional por UM AMIGO, por ANAEL, com diferentes
informações que foram dadas durante este mês que está transcorrendo (ndr: ver as intervenções de UM

AMIGO de 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (11) e de ANAEL de 10 e 17 de novembro de 2012 (12)).

***

Pergunta: para aqueles que descobrem tudo isso, hoje, ler as canalizações antigas pode contribuir
para o alívio de que você fala?

Não necessariamente porque, durante esses anos, nós demos muitos elementos de conhecimento histórico.
Mas, como você parece compreendê-lo, tudo isso não serve lá grande coisa, hoje.

Isso significa que através de um conhecimento, nós os conduzimos, se quiserem, a um lugar que era a
Unidade e o Si para, em seguida, ultrapassá-lo.

Mas se, hoje, você destampar tudo o que eu pude relatar desde anos, você nunca vai sair.
Ou, então, é preciso que você leia muito, muito, muito rápido.

Você não terá tempo.
O mais simples é permanecer Tranquilo.

Agora, se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso
convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido em

um tempo específico (que foi de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí.
Portanto, se você ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também,
capazes de se escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos), você vai se beneficiar da

Vibração.
Portanto, é preciso ser lógico.

O nível de Revelação de muitos Irmãos e Irmãs (quer estejam abertos às Vibrações ou não) é cada vez mais
importante porque todo mundo, entre aspas, desconfia de algo que bloqueia, mesmo sem falar da

espiritualidade.
Todo mundo se apercebe de que, neste mundo, há princípios (mesmo sendo a ação / reação) que estão
associados à predação, que estão associados ao que acontece sobre a Terra, que estão associados à

competição, à vontade de prejudicar, ao desconhecimento da Luz.
Tudo isso vocês veem cada vez mais claramente.

Mas não é porque vocês veem claramente tudo o que é falso e errado, neste mundo, que vocês vão encontrar
a adequação.

Portanto, não é mais tempo, agora, de se debruçar nos dados históricos, na criação da Atlântida (mesmo se
isso for apaixonante).

Isso nada mais tem a ver.
O trabalho coletivo dos Ancoradores e dos Semeadores da Luz, desde alguns anos, permitiu (de diferentes

modos, aliás, não unicamente através do que nós lhes dissemos) elevar a taxa Vibratória e acolher a Luz para
permitir a transmutação da Terra.

O mais importante é a sua própria Transmutação.
Portanto, não é preciso se perder nas palavras, nas explicações, nas justificativas.

É preciso atrelar-se à Vibração.
Ora, não há melhor suporte Vibral do que as Núpcias Celestes, com a compreensão das doze Etapas

específicas dessas Núpcias Celestes que correspondem à Revelação, à atualização das cinco Chaves
Metatrônicas.

Lendo isso e, depois, selecionando os Intervenientes que você deseja ler.
Mas, então, é preciso ir atrás do que o faz Vibrar, não daquilo que lhe traz um conhecimento sobre a origem do

mundo e sobre tudo o que nós pudemos dizer durante esses anos.
Mas, sobretudo, em você (não pela intuição ou pela razão, vá além das palavras, aí também, e da lógica), o que

o faz Vibrar, o que o mobiliza, em um primeiro momento.
E depois, assim que você tiver encontrado o interruptor que liga você e que o faz Vibrar, naquele momento, as

coisas seguirão sozinhas.
Então, é claro, vocês têm sido acompanhados, durante esses anos, por muitos, muitos exercícios de Yoga

(que lhes foram dados por UM AMIGO), com cristais (que foram comunicados, há alguns anos, por RAMATAN)
e cujas retransmissões são apoiadas, hoje, por ANAEL e por outros, com relação a algumas utilizações dos

cristais (ndr: ver a coluna “protocolo a praticar” (13)).
Certamente não para curar, mas para aumentar o nível Vibratório, para atingir o Si e, se você se decidir por

isso, para Abandonar o Si.



Mas isso pode ocorrer instantaneamente.
E nós sempre lhes dissemos que os primeiros seriam os últimos e que os últimos seriam os primeiros, em

todos os sentidos da expressão.
E, hoje, há Irmãos e Irmãs que se abrem como flores.

Na véspera, eles estavam em situações materiais, afetivas, espirituais e, da noite para o dia, eles vivem uma
Vibração, uma Consciência diferente que os faz alterar completamente.

Isso é também a oportunidade desses tempos especiais.
Então, é claro, há expressões que são retomadas conforme os períodos.

Nós lhes falamos da Onda da Vida, nós lhes falamos dos Duplos (dos diferentes Duplos possíveis), nós lhes
falamos das Estrelas, das Portas, etc..

Mas isso são 'etapas'.
Hoje, vocês não estão mais sujeitos, de algum modo, à passagem por essas diferentes etapas.

Porque, realizar uma etapa, a um dado momento (como as Núpcias Celestes), está ainda ativo, no nível
Vibratório, hoje.

Atenção, eu não falo de egrégoras de pessoas que rezam e que criam uma egrégora.
Isso é uma estrutura Vibral que é matemática, arquitetural e que é extremamente precisa.

Não é necessário ter o conhecimento, no nível das estruturas, mas, sim, de preferência, vivê-lo, unicamente.
E, para vivê-lo, nada há a fazer exceto deixar acontecer.

É uma forma de ponto de vista que vai deixar-se ver, apreender, aceitar, que a ação da personalidade jamais irá
resultar no que você É.

Ela poderá melhorar a personalidade, ela poderá melhorar o karma, ela poderá melhorar as próprias
circunstâncias da sua vida, mas jamais irá lhe dar acesso à Liberdade.

Ora, aquele que é Livre, ele sabe disso.
Ele sabe, porque ele vive isso, mesmo se for em uma prisão de carne, mesmo se houver circunstâncias da
vida (referentes, tanto ao afetivo, como ao corpo, como à doença) não tendo mais os mesmos interesses do

que antes.
Atenção, eu especifico: isso não é uma rejeição.

É, sempre, uma mudança de olhar.
A doença não tem mais o mesmo impacto, dependendo de você estar Liberado ou não, é claro.

Portanto, é preciso seguir para o mais simples.
E o mais simples é a Vibração, em um primeiro momento.

***

Pergunta: é importante, para a Ascensão pessoal, adaptar-se aos movimentos que podem se
apresentar, por exemplo, no nível das mudanças dos ciclos de sono?

Isso cabe a você ver.
Agora, se tomarmos o exemplo da alimentação.

Foi explicado a vocês, de diferentes modos, que a retificação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (onde o Éter está,
de novo, reunido), modificava, consideravelmente, o tipo de alimentação que vocês podiam suportar e digerir.
Agora, se vocês não vivem isso e se vocês podem comer o tanto de carne, o tanto de quantidade de alimento

que vocês quiserem, isso significa que vocês não estão interessados, é claro.
Não é porque vocês irão parar de comer que vocês vão Vibrar, mesmo se o jejum puder ajudar (mas isso não é

uma solução).
Por outro lado, se vocês tiverem sintomas que lhes dizem, por exemplo, antes de comer, que vocês já estão

saciados, por que vocês irão comer?
Já que o chakra do baço e do fígado (associados à ATRAÇÃO / VISÃO) podem beneficiar (agora e doravante,
desde a Liberação da Terra) um afluxo (pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pelo Supramental) de Energia

vital que não está mais seccionado.
E vocês irão se alimentar de Luz.

Portanto, agora, se você quiser ter uma dor de estômago, continue comendo.
O corpo é um saco (como diria BIDI), mas é também um Templo.

Isso significa que ele é o reflexo do que acontece no Interior.
Se o que acontecer no Interior for da Luz, se você tiver Abandonado, se você estiver Abandonado à Luz e,

sobretudo, se você tiver Abandonado si mesmo, enquanto Si, para a Luz, o que acontece?
Você irá se aperceber de que o seu corpo vai se tornar cada vez mais transparente, em todos os sentidos do

termo.
Haverá cada vez menos necessidades.

Isso não é a sequência de um discurso intelectual ou de uma atitude mental: é a observação direta do que



desencadeia essas modificações fisiológicas.
Alguns dormem mais, ou muito pouco.

Outros terão vontade de dormir o dia inteiro.
A Luz faz, exatamente, o que é importante para vocês, nesta espécie de preparação onde, como eu havia dito,

vocês nada têm que fazer: vocês apenas têm que deixar as bagagens, Abandonar-se.
Abandonar-se à Luz e Abandonar o Si, é algo que permite viver, não somente a Inteligência da Luz (a Fluidez, a

Unidade, a sincronia e tudo), mas que os coloca, realmente, na Beatitude.
Portanto, hoje, onde vocês estiverem (personalidade, Si, Infinita Presença ou, agora, Absoluto), é muito

simples: se vocês estiverem nesta Beatitude, independentemente do que chegar a este corpo,
independentemente do que chegar a este mundo, enquanto estiverem na ação que lhes permite a Luz (que
isso seja no nível familiar com os filhos, que isso seja no trabalho, que isso seja ao volante), vocês não são

mais dependentes de qualquer circunstância exterior.
 E aí, o que vocês vão descobrir?
Que não há mais “o charleston”.

Não há mais o mental que vem lhes dizer: “sim, mas se acontecer isso, em tal dia” ou “se não acontecer isso,
em tal dia”, “o que isso vai mudar para mim?”.

Vocês alcançaram o coração do Coração.
E quando vocês estiverem no coração do Coração, não há qualquer dúvida.

Não há mais questão.
O mental não pode mais controlar vocês.

As emoções, tampouco.
As circunstâncias da vida, tampouco.

As circunstâncias deste mundo, tampouco.
Vocês estão na sua Eternidade, mesmo se vocês estiverem inseridos, ainda, neste Templo (ou neste saco,

chame-o como vocês quiserem).
Portanto, isso sim, isso não é uma projeção da Consciência que os faz dizer: “eu estarei bem” ou “eu estou

bem”.
Não.

É algo íntimo.
E vocês sabem que vocês estão bem porque vocês não colocam mais questões.

Vocês têm, não mais somente a Alegria, mas esta Beatitude que é muito mais do que um Êxtase, que jamais
vai deixá-los.

Então, é claro, se houver alguém colocando-os nisso de novo, vocês irão fazer uma constatação: vocês irão
“mudar de alto a baixo”.

Mas assim que vocês ali não pensarem mais, vocês reencontram, cada vez mais com abundância,
intensamente, este estado de Beatitude.

Portanto, podemos dizer que, aí onde vocês estão hoje, vocês têm e vocês terão, cada vez mais, quanto mais
os dias passarem, duas categorias de Irmãos e de Irmãs.

Aqueles que dançam o “charleston”, eles sabem que há um centro do Centro (Última Presença, Infinita
Presença, o Si), mas eles passam o tempo deles girando em volta desse Centro.

E eles vivem flutuações do humor: um dia, eles estão bem, no dia seguinte, eles não estão bem.
Cinco minutos antes, eles riam, cinco minutos depois, eles estão mal.

Eles podem ter modificações fisiológicas.
Por exemplo, vocês levantam de manhã, vocês têm a impressão de ter dormido três dias.

Ou, então, vocês levantam de manhã e vocês têm a impressão de que faz cinco minutos que vocês tinham ido
se deitar.

O tempo está prestes a se dissolver, do mesmo modo que o espaço se dissolve ao redor de vocês.
É isso que é responsável pelas suas possibilidades de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, pelos processos

de sobreposição das diferentes consciências, também, das diferentes camadas.
Tudo isso vai se expressar, ou pelo “charleston” (ou seja, vocês se mexem ao redor do Centro, mas vocês não

estão Tranquilos), ou vocês estão Tranquilos e vocês vivem esta Beatitude que os nossos Irmãos e Irmãs
orientais chamam de Shantinilaya, ou seja, este estado de Paz Suprema, independentemente do que chegar.

Mesmo se o corpo morrer, instantaneamente, vocês veem isso com a mesma Beatitude porque vocês não
ficam tocados.

Ou, então, vocês se tocam e, se vocês ficarem tocados, necessariamente é o ponto de vista da personalidade.
É tão simples assim.

***

Pergunta: onde é a ação daqueles que vocês denominaram Anjos do Senhor?



Os Anjos do Senhor são visíveis em regiões cada vez mais importantes sobre a Terra.
O trabalho deles (VELGAN lhes disse isso, agora, em 2010, não é?), era um trabalho de aproximação (ndr: ver

as suas intervenções de 21 de abril e de 27 de novembro de 2010 (14)).
Assim como a Luz Vibral se aproximava da Terra, do mesmo modo, a Irradiação Ultravioleta tocou a Terra

durante as Núpcias Celestes.
Do mesmo modo, os Anjos do Senhor agitam, de algum modo, o Éter.

Isso significa que eles prepararam o Éter rarefeito da Terra para se tornar um Éter totalmente novo, intacto, ou
seja, restituído, sem estar seccionado da Luz.

Eles trabalharam, é claro, em muitos seres humanos, durante os anos anteriores, a título individual, para, aí
também, preparar a Fusão dos Éteres, em si, para cada ser humano.

Esse é um trabalho que foi feito.
Resta, naturalmente, um trabalho final, como VELGAN havia dito, de vir fazer Ascensionar, com o corpo,

aqueles que necessitam desta memória corporal para mantê-los no nível das memórias, não do Akasha da
Terra, mas das memórias universais.

Os Anjos do Senhor visam um tipo específico de seres humanos.
Vocês são, todos vocês, contatados, em diferentes graus, por diferentes ressonâncias extraterrestres.

Então, isso foi chamado de Linhagens Estelares (por exemplo, uma Linhagem ligada à Água, uma Linhagem
ligada ao Ar, etc.).

E, portanto, vocês estão em ressonância, ou mais com os Vegalianos, ou mais com os Arcturianos, ou mais
com os Mundos de Sírius, etc., etc..

Há afinidades Vibratórias, aí também, que não estão ligadas a qualquer hierarquia da Vibração, mas, mais
distintamente, ou às suas Origens estelares, ou às suas Linhagens Estelares.

Portanto, os Anjos do Senhor estão em pleno trabalho, atualmente.
Muitos de vocês, nós sabemos disso, os viram, mais ou menos de perto, mais ou menos de longe.

Ou por contato direto, ou, simplesmente, pela Irradiação da própria Presença deles.
 Como eu já disse, em várias ocasiões, para nós, vocês ainda são invisíveis porque vocês estão do lado

invertido da Luz, mesmo isso estando para terminar.
Os Anjos do Senhor, como todos os Anjos (como eu disse na minha vida), veem apenas a Luz.

Eles não conseguem ver o que está na sombra.
Portanto, não é uma visão idealizada que tem um Anjo do Senhor ou um Anjo, simplesmente.

É uma visão que depende do ponto de vista deles que é um espectro de frequências, aí também, de
Vibrações, que faz com que a Dualidade não exista nos Mundos Unificados.

Anjos do Senhor é uma expressão, não é?
Mas os Vegalianos, não esperem vê-los com asas.

Não são Anjos, mesmo se os chamamos de Anjos do Senhor.
São os Servidores do Senhor.

Quando vocês dizem, aqui: “você é um anjo”, isso significa que vocês consideram que esta pessoa tem, frente
a vocês ou na sua vida, um comportamento que você acha admirável ou luminoso.

Os Vegalianos estão trabalhando por toda parte, mas não esperem encontrar uma entrevista de um Vegaliano
em uma das suas emissoras de tevê, não é?

As tecnologias da Luz não têm qualquer relação, nem qualquer sobreposição possível, com as tecnologias da
3D Dissociada.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Vida Eterna e o Absoluto?

Não há uma relação.
Por que haveria uma relação?

Você É Eterno, no nível do seu Espírito, no nível do que você É, qualquer que seja a sua Dimensão de origem.
Independentemente da forma que você adotar (que é, eu o lembro, mutável e variável conforme as Dimensões

que você percorrer), enquanto você expressar a Consciência Liberada, você percorre os estados
Multidimensionais (ou o que eu chamaria de estados múltiplos do Ser, possíveis, em todas as Dimensões, em

todos os Universos e em todos os Multiversos).
Agora, ser Absoluto é uma Eternidade, mas uma Eternidade que não está ligada a uma projeção de

consciência ou à própria existência da consciência.
Portanto, quando nós dizemos: “você é Eternidade”, o que é Eterno, em você, é o Espírito.

É o Absoluto que sempre esteve aí, que não depende de qualquer encarnação, como de qualquer mudança de
Dimensão.

Naturalmente, do ponto de vista da personalidade, isso é uma quimera: isso não pode existir.



Porque a personalidade se define pelos contextos e pelos limites, quer sejam os limites corporais, quer sejam
os limites sociais.

O IRMÃO K falou, muito longamente, sobre isso (ndr: ver as suas intervenções de 19 de novembro de 2011,
de 18 de maio, 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (15)).

Mas, você não pode, do ponto de vista da personalidade, descobrir o que você É, de onde a grande trapaça (a
palavra muito forte que empregava BIDI), ou seja, de fazê-lo acreditar que, porque você vai conhecer (eu não

sei, eu) a astrologia, as sendas da iniciação, porque você vai conhecer a Cabala, você vai ser Liberado.
Você pode Despertar com isso.

Mas a Liberação não é o Despertar.
Isso, isso foi dito inúmeras vezes.

A Liberação é ser Shantinilaya, ou seja, a Morada de Paz Suprema, seja o que for que chegar (ou que não
chegar, aliás).

***

Pergunta: o Desenvolvimento do Coração Ascensional é um processo comum a todos os modos de
Ascensão?

Não, não de todos.
Vocês têm Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Vibração, isto é, à Vibração da Alma como do Espírito, da

Eternidade, do Absoluto (não importa).
Eles vivem em um nível de consciência ordinária.

Eles, talvez, seguiram ensinamentos diversos e variados e, então, isso levou a algumas crenças ou a algumas
adesões a acontecimentos que eles não vivem Interiormente.

Eles, será que eles vivem o Coração Ascensional?
Não porque eles não percebem a Vibração.
Eles são, então, dependentes das palavras.
Esta é a primeira pergunta que eu respondi.

Agora, a Ascensão, como nós lhes dissemos, implica na totalidade deste Sistema Solar.
É uma mudança de gama de frequências e, no momento da Luz total, o que vai acontecer para esses seres?

Ou há quem vá resistir, ou há quem não vá resistir, que vão estar totalmente permeáveis à Luz.
Eles irão se estabelecer no Absoluto, instantaneamente.

O mental é a resistência à Luz.
É uma força de oposição.

Vocês não têm qualquer solução possível na cabeça, seja no que for que vocês acreditarem.
Enquanto vocês não experimentarem isso, isso permanece uma crença.

É tão simples assim.
Nada há de complicado nisso.

Imaginem que vocês tenham nascido em um deserto.
Vocês não sabem o que é a chuva ou a neve e lhes falam da chuva ou da neve (podemos, até mesmo, agora,

com os meios técnicos, mostrar-lhes imagens e vídeos da neve ou da chuva).
Então, vocês sabem o que é a neve ou a chuva.

Mas será que vocês vivenciaram isso, no entanto?
Podemos descrever e dar a vocês todas as qualificações da água e da neve, da chuva, mas, se vocês não o

vivenciarem, isso de nada serve.
É um conhecimento estéril porque não foi experimentado.

Mas, a um dado momento, mesmo esse tipo de experiência, ligada ao saber (que não é a experiência direta),
de nada mais vai servir porque não haverá mais tela, mais neve, mais chuva, mais elementos, no sentido em

que vocês vivem isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.



Todo o meu Amor acompanhe vocês.
Eu voltarei, é claro, todas as semanas, para dialogar, com vocês, gradualmente e à medida das outras

Intervenções, incluindo MARIA, eu os lembro, dentro de uma semana, não é? (ndr: vocês irão encontrar os
detalhes na intervenção de MARIA de 17 de novembro de 2012 (16)).

Todo o meu Amor esteja no Coração de vocês.
Eu lhes digo até muito em breve e agradeço a vocês.

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

NDR:

 

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

1 – ARCANJO ANAEL (01.08.2009, 16.08.2009 e 10.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2013/01/anael-1-de-agosto-de-2009-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-10-de-outubro-de-2009.html

*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
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*

3 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*

4 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

5 – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pressao-da-radiacao
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

*

6 – ‘As 7 Etapas das NÚPCIAS UNITÁRIAS’
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-7-etapas-das-nupcias
*

7 – IRMÃO K (17.03.2012, 31.03.2012, 14.04.2012, 07.06.2012 e 31.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-31-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-31-de-agosto-de-2012-autres.html
*

8 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

9 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

10 – SNOW (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

11 – UM AMIGO (16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

12 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012 e 17.11. 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

13 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

14 – VELGAN (21.04.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pressao-da-radiacao
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html
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http://www.portaldosanjos.net/2010/11/velgan-27-de-novembro-de-2010.html
*

15 – IRMÃO K (19.11.2011, 18.05.2012, 16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-19-de-novembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/irmao-k-18-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

16 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1702

24 de novembro de 2012
(Publicado em 26 de novembro de 2012)

***

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

************
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- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-11-24.mp3

~ O CAMINHO DA INFÂNCIA ~

Eu sou TERESA DE LISIEUX, Irmãs e Irmãos na humanidade, permitam-me instalar a minha Presença em
vocês, ao seu lado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou lhes dizer vem completar o que eu chamo de Pequeno Caminho ou Caminho da Infância.
Eu não vou falar de novo da Humildade, mas, bem mais, do que há para encontrar, para ganhar, neste Caminho

da Infância.
Pois, em muitos aspectos, o que lhes disseram os Anciãos que intervieram antes de mim (ndr: as intervenções

de UM AMIGO (1) e do IRMÃO K (2) de 24 de novembro de 2012), pode também ser expresso à minha
maneira.

O Caminho da Infância (aquele da Humildade, da Simplicidade) pode aparecer para vocês, cada vez mais,
como uma escolha indispensável, frente justamente ao que os Anciãos chamaram de “movimentos ao redor do

centro do Centro” e frente à incapacidade do mental, dos pensamentos, para ali responderem de maneira
adequada.

Talvez colocar-se a questão de desaparecer, de ir para a Profundez mais íntima, ali onde não há movimento, ali
onde não há desejos, ali onde há, para a personalidade, o que eu chamaria de submissão.

Há, para a Eternidade, uma exultação, uma Paz, a nenhuma outra comparável.
A Luz não faz mais senão somente chamá-los.

Ela não faz mais senão somente bater à sua porta ou a uma das Portas: ela os investiu, ela despertou e se
revelou a vocês.

TERESA DE LISIEUX - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-11-24.mp3


Para lembrar a minha última intervenção (ndr: de 21 de outubro de 2012 (3)), eu lhes disse que as minhas
experiências (que hoje vocês chamam de místicas) foram muito limitadas e, no entanto, isso jamais alterou o
que eu denominei, e que eu sempre denomino (mesmo se hoje o sentido for um pouco diferente): a fé mais

total.
Não a fé daquele que vai acreditar, mas daquele que “fazia de conta que acreditava” a fim de que esse “como
se acreditasse” se torne a Verdade. Como se houvesse realmente um Céu ao longe e que este Céu nos era
prometido e que esta Luz nos era prometida. A grande diferença em relação ao que eu pude viver, na minha

época, é que era preciso esperar partir da Terra para realizar o meu Céu.
E, no entanto, eu tinha a impressão de viver o Céu sobre a Terra, pois, na minha pequenez, eu descobri a maior

das forças que não era a minha força, mas a força do meu modelo, do meu ideal: de CRISTO.
Não, obviamente, o CRISTO histórico tal como foi apresentado, mas, sim, como eu O vivia realmente no meu

Coração, como uma fonte benevolente de Amor, como uma Paz, que nada deste mundo podia satisfazer.
Ao experimentar a Humildade, ao experimentar o que eu tinha percorrido como Caminho, eu pude encontrar
uma Paz, uma Paz que jamais, desde a minha mais tenra idade, pôde apresentar a mínima variação do meu

objetivo.
Então, é claro, os Anciãos lhes dizem hoje que não há objetivo, que o objetivo já está aí, que é somente uma

questão de olhar.
Eu acrescentaria, quanto a mim, que é somente uma questão de Humildade.

Ou seja, de ser Humilde e de reconhecer que vocês não têm qualquer meio de modificar outra coisa senão a
vida que vocês vivem (que, eu os lembro, é efêmera e que apenas passa).

O Caminho da Infância os convida a deixar a sua vida se desenrolar.
Tudo o que foi proposto, sejam quais fossem o teor, a textura, eu permanecia fixa no Céu, no Céu que eu vivia,

mesmo sendo preciso esperar a confirmação.
Vocês têm, hoje, a oportunidade de ter esta confirmação presente, até mesmo, sobre este mundo.

 Vocês veem, todos os dias, a ação da Luz, mesmo nem sempre compreendendo o objetivo, mesmo nem
sempre apreendendo o alcance.

Se vocês aceitarem esse princípio, vocês relaxam todas as tensões podendo existir nesta vida efêmera, seja
qual for a sua idade, seja qual for a sua saúde e eu diria, até mesmo, hoje, seja o que for que vocês viveram, ou

não, das Vibrações da consciência, dos seus diferentes estados.
Aceitar não se envolver, mas fazer o que deve ser feito, afasta-os do efêmero.

Isso não basta, certamente, para estabelecê-los além de qualquer estado, mas contribui para isso, uma vez
que, nos momentos em que vocês têm a impressão de controlar e de dirigir a sua vida, vocês sempre a

dirigem para um objetivo (mesmo se ele for de Luz) que os faz percorrer um caminho, mais ou menos fácil,
mais ou menos árduo.

Ao passo que se vocês deixarem a sua vida se desenrolar, se vocês fizerem o que lhes for pedido, se for feito
exatamente o que a vida propuser, tornando-se cada vez mais pequeno, cada vez mais insignificante, naquele

momento, esta fé absoluta faz aparecer (aos seus olhos, à sua alma) a Beleza do Amor.
Esta Beleza, da qual vocês não podem se apreender, da qual vocês não podem se apropriar, é, exatamente, o

que nós Somos.
E, para vê-la, é preciso aceitar, efetivamente, não ver mais nada, não como uma recusa ou uma ocultação, mas,

sim, colocar-se, não acima, não abaixo, mas colocar-se em um lugar diferente.
Um lugar diferente do que nós chamamos de vida sobre a Terra, com os seus objetivos, com as suas tristezas

e suas alegrias.
Isso não impede nem as tristezas, nem as alegrias.

Isso simplesmente muda as necessidades e a expressão, tanto dos desejos como das necessidades, como
do que está sempre aí.

Há, em cada um de nós, uma potência de Amor, infinita.
Esta potência de Amor, pelo peso dos hábitos, pelo peso dos sofrimentos também, nos afastou, pouco a

pouco, uns e outros, da Infância.
Assim que houver esta palavra “criança”, há a inocência.

Há, também, em relação a este mundo, talvez, uma fragilidade onde, muito rápido, todos nós somos educados
para estarmos adaptados a este mundo.

E nenhuma adaptação a este mundo permite estar adaptado ao Infinito.
Reconhecer isso é já um grande passo para a Infância e para a sabedoria, pois não pode haver sabedoria sem
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Infância.
A sabedoria não é o resultado de um conjunto de experiências.

A sabedoria não é o resultado de conhecimentos que foram adquiridos.
A sabedoria não está relacionada à idade.

E, quanto mais vocês estiverem na Infância, mais vocês são sábios.
Mas vocês percebem claramente, em vocês, que o mais importante não é o efêmero, não é o que passa, mas

o que justamente sempre está aí.
Mas o que pode estar sempre aí senão este Amor que é o próprio fundamento de todos os mundos?

Mesmo se houve alterações, mesmo se houve ocultações, isso nada é comparado com a Paz.
Pois a Paz Suprema (de que falam os nossos Irmãos orientais) foi o que eu vivi.

O que eu vivi, independentemente do sofrimento do meu corpo.
Mesmo eu não tendo as palavras (pela minha tenra idade e pela minha experiência), eu sabia que a experiência

da Luz era muito mais importante do que a realização de qualquer objetivo humano.
Desde então, eu me coloquei na Eternidade.

Desde a minha mais tenra idade, este era o meu universo.
Mesmo participando do jogo da vida (que eu escolhi, inicialmente), eu percebia, cada vez mais claramente,

gradualmente e à medida que a minha doença de languidez se espalhava, uma espécie de afastamento, mas
que jamais tinha sido um refugo, mas, sim, uma escolha deliberada, da minha parte, da Eternidade.

Então, hoje, quando a Luz está cada vez mais invadindo a personalidade, vocês também, façam a verdadeira
pergunta.

E a verdadeira pergunta sempre será: o que é que eu escolhi?
O efêmero ou a Eternidade?

Então, todos nós sabemos que tudo o que está sobre a Terra é efêmero: quer sejam os nossos pais que
desaparecem um dia, quer sejam nós mesmos que desaparecemos, quer seja um amor de infância ou um

amor de adulto.
Todos nós sabemos, pertinentemente, que tudo o que acontece sobre este mundo apenas tem um tempo.

Mas vocês devem se apaixonar, no sentido mais nobre do termo, pela verdadeira Vida, pelo que é Eterno, pelo
que os preenche de Amor e que, necessariamente, não preenche a personalidade e a vida que vocês vivem.

Isso é, de algum modo, uma escolha.
Mas esta escolha não é mais uma escolha da Vibração e da Consciência.

É o que vocês optam por colocar aí, ou ali.
E as consequências, é claro, não são as mesmas.

O Caminho da Infância irá fazê-los descobrir, bem depressa, esse centro do Centro e a Paz que se segue.
Ao passo que qualquer resistência (tudo o que os leva a lutar por algo que não parece ser fácil), bem, isso é o

que, em alguma parte, os afastam desse centro do Centro.
Pois, quanto mais esse tempo se desenrolar (levando-os a esses famosos encontros, a esses prazos

astronômicos, a esses prazos humanos e aos Prazos terrestres), mais vocês se aproximam disso, mais vocês
têm a capacidade e a oportunidade, reais, de descobrir este Caminho da Infância.

E este é o Caminho mais direto para a Eternidade.

Ter um Coração de criança é ter um Coração que se instala totalmente no presente.
Mesmo se houver, não esta projeção, mas o que a minha Irmã HILDEGARDA havia chamado de “tensão para o

Abandono” (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010 (4)).
Eu diria que a tensão para o Abandono do Si e a tensão para a Abandono à Luz são a mais bela prova que

vocês podiam dar a si mesmo, a descoberta desta Eternidade.
É um atalho e é um atalho imediato.

Isso encurta tanto, que viver realmente a Humildade e a Infância é descobrir a Eternidade.
E vivê-la, ali se estabelecer e ali permanecer firmemente ancorado (contra ventos e marés, seja qual foi o olhar

de um Irmão ou de uma Irmã que não vive isso).
 Irradiar o Amor é ser Amor.
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Se não, vocês não irradiam o Amor: vocês projetam o amor que vocês pensam.
Ser Amor não tem necessidade de qualquer projeção, há apenas a necessidade de irradiar.

E esta irradiação acontece sozinha.
Não há necessidade de vocês.

Não há necessidade da sua abdicação.

Tornar-se de novo uma Criança, é isso.
É encontrar a espontaneidade.

É estar cada vez mais inscrito no que o Arcanjo ANAEL denominou o “Aqui e Agora”, o famoso “tempo
presente” (ver a intervenção de ANAEL de 1º de abril de 2011 (5)).

Mas lembrem-se de que, mesmo nesse tempo presente e mesmo quando vocês viverem a Paz, quando vocês
viverem a Alegria, quando vocês descobrirem a ação da Luz, em vocês e na sua vida, isso não é suficiente.
Pois, naquele momento, a personalidade vai procurar (e esse é o seu papel) monopolizar esta Luz para ir no

sentido em que a personalidade quer.
Então (e isso foi facilitado pela minha tenra idade, mas, hoje, isso está ainda mais facilitado pelas suas

condições de vida sobre a Terra), é preciso redescobrir esta espontaneidade e esta Infância: a criança não
pergunta sobre o amanhã, nem sobre ontem, e é livre para viver cada instante presente.

Pois cada instante presente que é vivenciado não pode estar condicionado nem pela sua história, nem pelo seu
futuro, exceto por esta tensão para a Luz.

Mas tender para a Luz é também deixá-la investi-lo.
É também deixá-la comandar.

É apenas assim que vocês se tornam o que vocês São, realmente.
Não tanto como o que vocês acreditam controlar.

E, aliás, as circunstâncias da Terra não vão demorar para mostrar que a natureza e os Elementos estão cada
vez mais potentes.

E que o efêmero do homem absolutamente nada é em relação à potência dos Elementos, quer seja aquela do
Sol, quer seja aquela dos ventos, ou ainda da terra ou da água.

Tudo isso vai colocá-los frente a si mesmo, em diferentes níveis, em diferentes lugares: ou em um lugar que é
efêmero e que passa, ou em um lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde qualquer movimento não

é um movimento.

Da sua capacidade, hoje, para manifestar esta Tranquilidade, da sua capacidade para se beneficiar do que a
vida lhes oferece (quer seja na natureza, quer seja nas suas relações, ou nas suas dificuldades), isso sempre é

um presente.
Pois, este presente, mesmo se isso puder lhes parecer, em um primeiro momento, tedioso, se vocês

permanecerem firmes na sua Infância, se vocês permanecerem na sua espontaneidade, deixando a Luz existir,
então nenhuma preocupação poderá exercer qualquer ação ou implicar em qualquer reação.

Eu diria então que esses tempos específicos são tempos que os convidam a ir, ainda mais, para a Profundez,
ainda mais profundamente para a Inocência e para a Simplicidade.

Então, é claro, a sua personalidade sempre vai lhes dizer que há algo para fazer, que há tal restrição, que há tal
coisa para ser feita, opondo-se à Luz.

Mas vocês, será que vocês são obrigados a aderir a isso ou àquilo?
Será que vocês são obrigados a acreditar nisso ou naquilo?

Não.
Desenvolvam esta fé excepcional, esta fé que está além de qualquer crença em um paraíso, de qualquer
crença seja no que for, mas, simplesmente, a crença na Infância e no seu estado de espontaneidade do

instante presente.

Se vocês se engajarem neste Caminho da Infância, não se esqueçam do que eu disse, antes de partir: que eu
passarei o meu Céu fazendo o bem sobre a Terra.

E fazer o bem, isso não é fornecer o que vocês têm necessidade sobre esta Terra, mas é Encontrá-los, Fundir-
me com vocês, a fim de permitir-lhes aproximarem-se desta Infância e de ali serem vocês mesmos.

Pois, se eu me aproximar de vocês (por terem me chamado), então, nós iremos nos Fundir.
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Então, vocês vão ver que não há distância entre mim e vocês e que vocês podem, totalmente, encarnar esta
Infância e esta Profundez.

Façam o teste.
Façam a experiência.

Porque (eu repito mais uma vez), nas circunstâncias da Terra que se ampliam, e em vocês, não há caminho
mais simples, mais evidente, do que o Caminho da Infância.

Naturalmente, as circunstâncias da vida pode levá-los (através da ação dos Elementos) a alguns ajustes,
dependendo do lugar em que vocês viverem sobre esta Terra.

A ação dos Cavaleiros é favorecida em alguns locais, e diminuída em certos locais.
Em outros locais da Terra, como em vocês, são outros Elementos que se põem em operação.

Mas vocês não podem competir com os Elementos.
Eu os lembro de que vocês são constituídos (assim como todos nós quando estamos sobre a Terra) dos

mesmos Elementos.
Este corpo de carne pertence à Terra e ele retorna à Terra.

É o mesmo para os pensamentos, as ideias, as crenças, as emoções, nada disso vai existir, exceto, talvez,
para a Terra, como memória.

Mas as circunstâncias da Terra visam, justamente, acabar com todo o peso de todas as memórias.
A Liberdade é justamente não mais depender de uma memória, não mais depender de uma história com as

suas alegrias e as suas tristezas.
É, precisamente, ser Liberado desta alternância de alegrias e de tristezas, e desta alternância que acarreta o
que acontece na sua vida, quer seja na vida de um assassino (como eu pude rezar por eles) ou de um santo

(como eles eram caros ao meu Coração).
Vocês irão se aperceber de que, em última análise, há, nesses dois seres aparentemente opostos (o santo e o
assassino), fundamentalmente e em Profundez, a mesma Luz: simplesmente, um aceitou esta Luz e o outro se

desviou de maneira temporária.
Mas, fundamentalmente e em Profundez, não há qualquer diferença.

A única diferença é vista apenas pela personalidade.

É por isso que CRISTO nos disse para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou.
E não como queremos amar: isso é profundamente diferente.

Pois nós concebemos, muitas vezes, o ato de amor sobre a Terra como uma atenção, uma intenção e como o
fato de manifestar este amor, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um amor adulto, quer seja um amor fraternal, quer seja o amor de um pai ou de um filho, é
exatamente a mesma coisa: há necessidade de manifestar este amor através das atenções, através dos

olhares, através do que nós exercemos como papel junto a esta pessoa amada.
Mas viver o Amor não é amar uma pessoa.

Viver o Amor é amar todas as pessoas do mesmo modo, com a mesma igualdade.
É ver CRISTO tanto no assassino como no santo.

É ver além de todas as aparências e ver além de tudo o que é efêmero.
É, agora, inscrever-se si mesmo na sua própria Eternidade.

E vocês não podem julgar ninguém sem julgar a si mesmo, pois CRISTO disse: “a medida com a qual vocês
julgarem, vocês próprios irão se julgar”.

Não há ninguém mais senão vocês julgando vocês mesmos.
Mas o julgamento não vem da personalidade: o julgamento vem da alma.

E vocês sabem que acima da alma há ainda outra coisa: há o Espírito, há CRISTO, há este infinito Amor, este
Absoluto.

E que, para este Infinito Amor, a experiência da encarnação não tem sentido nem direção.
Então, é claro (e os ensinamentos modernos lhes dizem isso de várias maneiras), o pensamento é criador:

vocês podem criar tanto condições agradáveis como desagradáveis, conforme o seu mecanismo de
pensamento.

E a Luz alterada deste mundo sempre vai seguir o seu pensamento e vai criar, mais ou menos rapidamente, as
circunstâncias do que vocês acreditaram e ao que vocês aderiram.

Mas lembrem-se de que nenhuma dessas circunstâncias que vocês criaram (ou à qual vocês aderiram), em
última análise, pode representar o Céu e a Eternidade.
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E, aí também, cabe a vocês saberem.
O que vocês querem?

Vocês querem o Céu ou vocês querem a Terra?
Pois, a Terra, ela decidiu juntar-se ao Céu.

Então, o que vocês decidem também?
Mas, para isso, para decidir, eu vou responder a vocês que a melhor maneira não é escolher, nem decidir, de

agora em diante: é deixar trabalhar a Eternidade, em vocês.
Pois, se vocês deixarem a Eternidade trabalhar (seja qual for a recompensa ou o preço a pagar), vocês nunca

mais vão ver as coisas do mesmo modo.
E o que lhes parecia antes como uma recompensa ou um desagrado, não terá mais o mesmo valor, já que

vocês não serão mais dependentes de nada pertencente à Terra.

Como CRISTO lhes disse: “vocês estão sobre esta Terra, mas vocês não são desta Terra”.
O que é desta Terra é o efêmero, é o seu corpo, são as estruturas que chamamos de auras do corpo sutil, os

casulos de luz e os envelopes.
Mas vocês não são nenhum dos seus envelopes.

Tampouco vocês são este corpo que irá morrer um dia.
Tampouco vocês são os seus pensamentos.

Então, eu não vou pedir para acreditar nisso, mas simplesmente para vivê-lo.
E cada dia que aproximá-los de 1º de dezembro (e desse último mês deste ano especial que vocês vivem), a
cada dia, vocês irão constatar que se vocês forem para a evidência, e para a Simplicidade, e para a Infância,

melhor vocês serão preenchidos.
Mas não preenchidos de uma satisfação de alguém que tem um desejo e que deve reproduzi-lo, mas, bem

mais, simplesmente de uma evidência do que vocês São.
E é isso que pode preenchê-los de maneira Eterna.

Nada deste mundo pode preenchê-los, até mesmo a coisa mais perfeitamente realizada.
Somente a quantidade de Amor que está no seu Coração, somente o Amor que vocês São (não como um

desejo, não como um ideal, mas, sim, realmente o que emana de vocês) os coloca, de imediato, na Infância ou
na dificuldade.

Lembrem-se das minhas palavras, pois é realmente através disso que vocês podem estar em Paz consigo
mesmo ou, então, ficar com raiva de vocês próprios ou do mundo.

Enquanto vocês não tiverem alcançado esta Graça indizível do Absoluto, de CRISTO, vocês apenas podem
viver compensações, oscilações de alegria, oscilações de tristeza.

Tudo isso é efêmero e vai passar, mas, vocês, vocês jamais irão Passar.
Então, a fim de realmente descobrir isso (não para tornar uma adesão ou uma crença), vocês são convidados,

cada vez mais, a esta Profundez e a esta Simplicidade.
Vocês são convidados a se desvencilhar, de algum modo, cada vez mais, de tudo o que é supérfluo.

Tudo o que lhes parecia vital, a um dado momento, vocês vão se aperceber (se vocês estiverem atentos) de
que isso acaba desaparecendo.

Então, é claro, as modificações fisiológicas os levam ali, à sua maneira: quer seja através do sono, dos
alimentos e da própria consciência que vocês manifestam nos seus relacionamentos humanos e nas suas

relações conosco.
Quanto mais vocês forem Simples, quanto mais vocês forem espontâneos, mais vocês vão estar na Infância e

mais isso vai ser fácil.
Quanto mais vocês quiserem segurar as rédeas, quanto mais vocês quiserem ser mestres de vocês mesmos e

da sua vida, mais vocês vão se afastar e mais isso vai ser difícil.
Isso vai lhes aparecer de maneira cada vez mais flagrante.

O que, durante a minha época, necessitava, eu diria, de uma força excepcional da alma para uma missão
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especial que eu cumpria naquele momento (e a minha missão foi muito curta), simplesmente era para deixar a
marca da minha Vibração e da minha Presença, a fim de permitir, com o impulso desta Profundez, tornar atual o

Caminho da Infância, o Caminho da Inocência.
E é hoje, nesses tempos particulares, que este Caminho da Infância deve lhes parecer e aparecer como

evidência.
Lembrem-se: a Criança está totalmente imersa no que ela faz, no que ela é, no instante.

Os desejos os afastam do instante.
As projeções, sejam elas quais forem (em uma data, em um evento), também os afastam do instante.

E a solução está apenas no instante.

Então, tornar-se Simples, tornar-se de novo uma Criança, tornar-se de novo Humilde, é certamente, talvez, a
coisa mais difícil de aceitar para a personalidade.

Mas é, também, a coisa mais simples de realizar, hoje.
Pois isso nada requer de vocês.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer hábito.

Isso não requer qualquer meditação.
Seja qual for a sua atividade (quer estejam em via de colher uma flor ou de amar um ente querido), tudo isso

deve ser feito, simplesmente, com a maior espontaneidade.
Pois a Criança também é esta espontaneidade.

Então, vocês não podem cogitar sobre um futuro, sobre o seu devir, de saber agora se vocês Vibram ou se
vocês não Vibram, de saber de vocês sentem as energias, de saber se vocês vivem o Estado de Ser.

Pois, o que é importante é a Paz ou a ausência de Paz.
E cada dia que aproximá-los dos diversos encontros com a Luz, leva-os a ver isso cada vez mais claramente.
Se vocês forem Simples, se vocês aceitarem tudo o que se apresenta (ou um ato aparente de submissão da

personalidade), isso será um ato de grande coragem.
É justamente isso que dá a força da alma, de uma alma que se voltou para o Espírito e não mais para a matéria.

Não por considerar que a matéria deste mundo esteja suja ou corrompida, mas, bem mais, por saber que
qualquer matéria deste mundo é efêmera e que jamais algo efêmero poderá preenchê-los pela Eternidade:

somente a Eternidade pode fazê-lo.

Então, eu os convido para olharem bem o que acontece em todos os atos da sua vida, em tudo o que ocorre na
sua vida.

Mas para reconsiderar isso se perguntando como agiria uma criança, como agiria a espontaneidade, seja qual
for a circunstância.

E se vocês disserem (como fez CRISTO), mas durante a sua vida, sem ser torturado, sem sofrer na cruz: “Pai,
que a tua vontade seja feita”, quem é este Pai?

Ele não é um deus.
Ele é simplesmente o que vocês São, na Eternidade.

De fato, vocês são o Pai de si mesmo.
Todos nós somos os nossos próprios genitores, em algum lugar.

Então, estar na Humildade e na Infância significa aceitar não compreender tudo, aceitar nada comandar, aceitar
nada controlar, deixar a vida trabalhar e não interferir nesta vida.
É tornar-se também, é claro, Transparente à Luz, na totalidade.

É deixar-se guiar pela Luz.
É não mais se deixar levar pelo seu interesse próprio e pessoal, pelo seu medo e pela sua proteção do dia

seguinte, seja ele qual for, pois mesmo o dia seguinte não terá um tempo.
E esse dia seguinte será apagado por um outro dia, ou pelo fim dos dias, o que dá no mesmo.

Então, mais do que nunca vocês estão convidados a chamar por mim.
Eu não falo, é claro, dos seus Alinhamentos, mas dos momentos em que isso lhes parecer, justamente, não

elementar, não fácil, em que isso lhes parecer escapar à sua compreensão ou quando ficarem com raiva.
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Pois é precisamente, naquele momento, que eu posso estar mais próxima de vocês.
Chamem por mim e eu irei responder, como eu sempre fiz.

Simplesmente, isso irá se tornar, para vocês, mais compreensivo, mais fácil, mais evidente.

Tudo isso é a contribuição da Humildade, da Simplicidade.
Mas lembrem-se de que, enquanto vocês não tiverem esquecido de si mesmo (e que existe, em vocês, o

sentido de uma importância deste corpo, desta pessoa, desta vida, deste papel que vocês mantêm hoje, desta
função que lhes foi atribuída, ou que a vida lhes atribuiu), vocês ficam dependentes das circunstâncias da vida

e vocês certamente são afastados da Luz.
O que era dificilmente perceptível há alguns anos deste tempo terrestre, vai lhes aparecer, cada vez mais, de

maneira, eu diria, estrondosa para a Consciência.
É o momento em que vocês aceitam que, finalmente, não existe, em meio a este corpo e a esta vida, outra

possibilidade senão ser o que vocês São.
O que eu acho que o IRMÃO K chamou de maturidade, de maturidade espiritual (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 16 de outubro de 2012 (6)).
Descobrir isso - a maturidade espiritual e a sabedoria - é a Infância.

Isso não é o resultado de ascese.
Isso não é o resultado de jejum.

Isso não é o resultado de oração, mas, bem mais, de um estado de alma.

Assim, quando eu possuía o meu diário (que se tornou o que vocês conhecem, talvez, hoje, como “história de
uma alma”) eu dei, exatamente, todos os elementos que constituem o Caminho da Infância.

Então, o que ainda podia parecer tão distante de suas vidas, até há pouco tempo, eu lhes garanto que hoje
vocês têm mais facilidade de percorrer o Caminho da Infância.

É, eu diria, um ascensor direto para o que vocês São e eu posso, de maneira privilegiada, ajudá-los ali, se
vocês forem sinceros.

Eu não estou aí para lhes dar uma vantagem terrestre.
Eu não estou aí para responder a uma necessidade terrestre, mas, sim, a uma necessidade da alma: aquela da

Eternidade.
E, mais do que nunca, nisso eu estou no meu posto.

Recorrer à minha Ressonância, recorrer ao meu Elemento, recorrer à minha Presença, irá ajudá-los, realmente,
a viver a Infância e, então, a Simplicidade.

Não haverá mais zona de resistência à Luz, em vocês.
A Transparência irá se tornar total.

Vocês não serão mais afetados por todas essas mudanças que estão ocorrendo em suas fisiologias.
Vocês irão vivê-las sem serem afetados e vocês irão aceitar, por exemplo, a modificação das suas

necessidades, sejam elas quais forem, não como uma punição, não como uma restrição, mas, sim, como a
evidência da Luz.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, e a Vibração da minha Presença.
Então, Irmãos e Irmãs, vivamos de novo um momento de Paz, um momento de Amor, na Simplicidade da

Infância.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

E não se esqueçam: eu estou à disposição de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA.
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Eu vou terminar por esta frase que não é minha e que, no entanto, ressoa com o que eu sou.

Eu lhes diria: “deixem a sua vida ser como uma rosa que exala o seu perfume, sem levantar questão acerca do
perfume”.

E vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, a Eternidade.
Eu lhes digo, até logo.

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

1 - UM AMIGO (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 - IRMÃO K (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

3 - TERESA DE LISIEUX (31.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-31-de-outubro-de-2012.html

*

4 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

5 - ARCANJO ANAEL (01.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/anael-1-de-abril-de-2011.html

*

6 - IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef8c0.html

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-24_novembre_2012-articlef8c0.pdf
24 de novembro de 2012

***

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

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121124_-_UN_AMI...

~ ASPECTOS MULTIFORMES DA CONSCIÊNCIA ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Comunhão e na Paz, na Alegria do Amor.

Vivamos um momento de Fusão, no coração do Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, a minha intervenção, hoje, está diretamente conectada, pelas palavras e pela
Vibração, com o que pode representar a consciência, recolocando esta consciência em seus diferentes

componentes, em relação ao que foi denominado a-consciência ou ainda Absoluto ou ainda Parabrahman.
O desenvolvimento do Coração Ascensional, a Ascensão da Terra, como a de vocês, insere-se na sua vivência
(ou não, por enquanto), segundo o local onde vocês estiverem manifestados, segundo o local para onde vocês

olharem e segundo a qualidade, eu diria, de expansão, de desaparecimento, da sua própria consciência.

***

Devemos, para isso, se vocês quiserem, regressar à própria fonte da consciência.
A consciência é sempre uma manifestação, uma expressão, um sentimento, um percebimento, ligados às

áreas de experimentação da própria consciência: percepção do ambiente e definição de um ponto de vista em
relação a outro ponto de vista.

Existe uma consciência limitada, fragmentada e segmentada que é aquela do modo de expressão da
consciência em meio a este mundo da Terra.

Existe uma consciência que eu tinha (agora, na época, ao dar para vocês o Yoga da Unidade) expresso como:
consciência igual à Vibração (ndr: ver em “protocolos a praticar” (1)).

As manifestações Vibratórias que vocês puderam viver (durante esses anos, e ainda agora) permitiu-lhes
constatar que havia uma adequação, perfeita e total, entre o estado de expressão desta consciência e o estado

das Vibrações percebidas e vivenciadas neste corpo, assim como várias experiências possivelmente fora
deste corpo (quer seja no Estado de Ser, quer seja no sonho, quer seja durante os diferentes Samadhi ligados

ao Si).
Tudo isso levou a mecanismos Vibratórios intensos que vários de vocês são portadores, hoje

(estremecimentos do corpo, variações térmicas, variações fisiológicas dos mecanismos de funcionamento e
da própria percepção da consciência), estendendo-se muito além do que era o padrão comumente aceito,

anteriormente, deste período específico ligado à preparação da Ascensão e à própria Ascensão.

***

Há menos de um ano do seu tempo terrestre, foi-lhes relatado algo que supera qualquer consciência, pois está
inscrito, justamente, na não expressão e na não manifestação de uma consciência (seja ela qual for, em meio a

este mundo como em meio ao Estado de Ser).
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Não há, como isso foi especificado, solução de continuidade ou de passagem, permitindo-lhes ir de um ponto a
outro, exceto entre a consciência limitada e a consciência Unificada.

Mas mesmo a consciência Unificada pode apresentar, em última análise (como lhes foi explicado de diferentes
modos, e como possivelmente vocês o vivenciaram), uma total oposição ao Absoluto, ao Parabrahman, ou à

consequência disso que é Shantinilaya.
A acentuação da percepção Vibratória podia levar, durante esses últimos tempos, durante o desenvolvimento
do seu Coração Ascensional, a mecanismos Vibratórios e a tremores abrangendo o conjunto da caixa torácica

ou o conjunto do corpo.
A Vibração da própria consciência é então, de algum modo, modificável, para alcançar uma espécie de limite
de expansão correspondendo, no nível dos seus envelopes sutis, ao que é chamado de corpo causal ou, se

vocês preferirem, à heliosfera do sistema solar.
O último confinamento ligado ao corpo causal (e, portanto, à causalidade da ação / reação) está, aí também,

inserido em meio a um mecanismo Vibratório.
A amplificação da Vibração, da percepção clara e consciente dos diferentes níveis Vibratórios do ser que

anima este corpo, vai, a um dado momento (correspondendo ao que foi denominado Abandono do Si,
Crucificação e Ressurreição, ou ao Renascimento, se vocês preferirem), acompanhar-se do desaparecimento

instantâneo de todas as Vibrações.

***

É apenas naquele momento (quando a Vibração foi possivelmente vivenciada e possivelmente cessada) que a
consciência não encontra mais como se expressar, como se manifestar, segundo um contexto de referência,

conhecido ou desconhecido, ou ainda como se manifestar em uma Dimensão ou outra.
Essa Passagem, denominada a Porta Estreita (que não é uma, já que não há solução de continuidade ou, se

vocês preferirem, o que dá no mesmo, a ativação do coração do Coração, ou do centro do Centro),
corresponde precisamente à Vibração do timo, ou, ainda, do que foi denominado 9º Corpo ou ponto ER do

peito.

***

O acionamento do ponto ER do peito está, ao mesmo tempo, implicado na realização do Si (denominado
Despertar) e também no desaparecimento deste Despertar, não levando ao sono, mas, sim, à verdadeira

Liberdade, manifestando-se pela mobilização da Lemniscata Sagrada, pela mobilização da Vibração celular,
pela mobilização do Canal do Éter, da Onda da Vida, ou ainda do Canal Mariano, em vocês, ou ainda pelo Fogo

do Coração.
O conjunto desses processos de percepção Vibratória chega, em um momento específico que é próprio de
vocês (aguardando o momento coletivo), a liberá-los das limitações de toda a encarnação, como de todo o

mundo, como de todas as Dimensões.

***

Vocês sabem que nada pode ser dito disso, porque isso não se refere a qualquer manifestação, a qualquer
expressão da consciência, mas, sim, ao seu desaparecimento total.

Do ponto de vista da personalidade, como da alma (inscritas em uma consciência mais expandida), isso,
representando o fim da consciência, põe, então, fim à experiência da consciência, mas não ao que vocês São.

Do ponto de vista da personalidade, como do ponto de vista da alma, este ponto de Passagem (que não é
uma), esta Porta Estreita, ou este centro do Centro, irá sempre representar, para vocês, o medo e o nada,

porque pertencente ao que não lhes é cognoscível, nem conhecido, deste lado do Véu.
É apenas passando do outro lado (pela cessação da manifestação do Si, como da personalidade, que não é
uma negação, mas um princípio de Transcendência e de superação) que irá lhes aparecer, pelo impulso da

Onda da Vida, o que vocês São, na Verdade, além de toda consciência (pontual, localizada ou deslocalizada).
Viver isso é viver o que nós nomeamos Shantinilaya pois, viver isso, leva-os a experimentar, não a Paz, mas o

estabelecimento da Paz, de maneira permanente, imutável, inabalável e que se amplia dia a dia.

***

Enquanto vocês ficarem girando (se eu puder me exprimir assim) em torno do centro do Centro, isso significa
simplesmente que existe, em vocês, em meio à consciência (quer seja limitada, fragmentada, assim como a

consciência expandida do Si ou ilimitada), elementos nomeados resistência, de oposição ou de confrontação
para com a Luz que vocês São.

Esses elementos podem pertencer tanto aos últimos medos da personalidade vindos à tona atualmente, ou



ainda ao apego ao próprio Si, ou seja, à Luz vivenciada como exterior, como objetivo, como meta, como ideal e
não como Verdade eterna que não depende de qualquer distância, de qualquer tempo, de qualquer evolução.

***

Vocês precisam passar esta Porta Estreita.
Essa Passagem (que não é uma) foi denominada o centro do Centro ou Porta Estreita, em referência ao

momento em que é preciso soltar tudo ao que vocês se sustentam, até mesmo a expressão do Si, até mesmo
a expressão da sua consciência mais infinita e mais ilimitada.

Enquanto vocês permanecerem no nível da personalidade ou do Si, este aspecto de não consciência, ou de a-
consciência, representa e irá sempre representar (tanto para a consciência fragmentada, como para a ilimitada)
um paradoxo, algo antinômico, algo que evoca o nada, o vazio e, sobretudo, o medo arquetípico da perda de

si mesmo.
É este medo que se é deixado viver, que se é deixado ser confrontado.

Conforme os movimentos que vocês manifestarem, vocês mesmos, em meio à sua consciência em relação a
esta a-consciência, expressam-se, em vocês, momentos cada vez mais rápidos e fugazes de expansão e de

contração.
Se a expansão tender a se tornar demasiadamente importante, fazendo-os romper e estilhaçar os últimos
limites do confinamento devido à sua presença sobre a Terra, naquele momento, restabelecem-se (como,

talvez, vocês o vivam) as sensações de laços no nível dos pulsos e dos tornozelos, impedindo-os literalmente
de revelar o Coração Ascensional além deste universo.

Isso foi aplicado para permitir-lhes oscilar ao redor desse ponto central, a fim de trazê-los para mais perto
disso.

O ponto mais próximo tendo sendo caracterizado, em meio à consciência, como à Infinita Presença ou Última
Presença, representado pelos diferentes Samadhi e, em particular, pelo Maha Samadhi da

consciência Turiya.

***

Pôr fim a isso (não por um ato de vontade ou de decisão, pessoal ou da alma, mas, sim, por uma rendição sem
condição à Luz), os faz viver o que não é uma Passagem, mas que, entretanto, cria a oportunidade de

estabelecer-se no que foi nomeado Absoluto com forma.
Vocês estão simplesmente inseridos em uma forma que vocês conhecem e reconhecem como efêmera.
Vocês estão inseridos em uma manifestação da consciência (quer seja ampla ou restrita) que, ela também

(mesmo no seu aspecto ilimitado e o mais expandido possível), parece-lhes como efêmera e não como eterna.
Na realidade, nenhuma consciência (seja qual for, mesmo a mais ampla em meio a este mundo) pode revelar

outra coisa que o seu aspecto ilimitado.
A própria consciência ilimitada permite ser conectada com o conjunto das Dimensões, ou seja, não mais estar

localizada, dependente de uma forma, de um tempo ou de um espaço.
Mesmo existindo (se pudermos dizê-lo) outros tempos, outras formas, outros espaços que, eles, irão lhes

parecer, do seu ponto de vista, como ilimitados.
Este ilimitado não é a Eternidade: isso é uma aproximação, uma condição preliminar.

A refutação da Vibração, assim como a refutação do Si (não mais feita de forma extensa, por uma investigação
exaustiva e por um princípio de refutação do que é efêmero, mas, sim, como a aceitação total e incondicional

da Luz), leva-os a ser o que vocês São, na Eternidade, ou seja, o Absoluto, que contém e manifesta a Luz.

***

A analogia que podemos encontrar com a presença do seu mundo seria o que é denominado ‘elemento central’
representando a Fusão dos quatro Elementos (nomeado o Éter).

O Éter da Terra estava rarefeito e foi seccionado, de diferentes modos, não lhes dando a possibilidade de
conceber, de perceber o que há além da consciência.

Somente um acontecimento importante (este acontecimento importante podendo ser definido ainda como
traumatizante para a própria consciência) pode acontecer a fim de fazê-los (se isso já não ocorreu) descobrir
(seja qual for o seu objetivo, seja qual for a sua finalidade, seja qual for o seu desejo) o que vocês São, além,

justamente, de qualquer desejo, de qualquer finalidade, de qualquer objetivo.
Isso pode representar uma carga emocional e uma angústia importantes para aqueles que não vivenciaram

isso.
Vocês sabem, a Liberação está diretamente conectada com a ativação total das estruturas Vibrais presentes

neste corpo, assim como o seu esvaecimento, pelo princípio da Unificação Elementar.
A ação da Onda da Vida, assim como do Canal Mariano e do Coração Ascensional, permite, para o conjunto da

humanidade, realizar (nas condições que eu qualificaria de ótimas) essa Passagem que não é uma.



Independentemente do seu futuro, independentemente do que vocês supõem como evolução, como
transformação e como Ascensão, a passagem para este Absoluto (do seu ponto de vista, enquanto nada,

vazio, fim da consciência) põe fim a uma série de ilusões referentes à própria consciência (quer seja limitada,
fragmentada, ou ilimitada).

O Absoluto contém todas as experiências, mas não é qualquer experiência, em especial.
Passar da consciência Desperta para a consciência Liberada e para a própria Liberação passa, sim,

efetivamente, pela passagem dessas diferentes etapas nomeadas Choque da humanidade, a título individual e,
enfim, coletivo.

***

O conjunto da ação dos elementos ocorre, antes de tudo, no que é observável.
Eu não voltarei nisso porque aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e um intelecto como ferramenta
permitindo-lhe se informar, é capaz de descobrir o conjunto das modificações da consciência da Terra, em si,

assim como da sua expansão (bem real) antecedendo a sua Ascensão.
O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês.

Alguns de vocês, tendo liberado a sua própria consciência em si (ou seja, estando estabelecidos Absolutos e
manifestando, então, Shantinilaya) são, como vocês sabem disso, os Libertadores da Terra que, pela sua

presença, permitem à consciência se expandir sempre mais.
O limite da expansão da consciência ilimitada não é, propriamente falando, um limite, mas, sim, um

Basculamento e uma Reversão, ocorrendo pelo centro do Centro, deixando-se passar ao outro lado do Véu, do
conjunto dos Véus (sejam quais forem: astral, mental, como causal).

Isso está diretamente ligado à sua capacidade para não mais interrogar a própria consciência.

***

Os elementos foram fornecidos a vocês.
Os apoios sobre os quais vocês podiam apoiar-se, com força, foram representados (e são sempre

representados) pela Humildade, pela Simplicidade, pela Transparência e pela Infância.
Aplicar isso no nível da sua vida, de maneira natural e simples, pode favorecer o desaparecimento das

oscilações em torno do centro do Centro, dando-lhes uma estabilidade, em um primeiro momento, da sua
consciência.

É em meio a esta estabilidade (feita de não movimento, de não percepção, de Alegria extrema) que pode
ocorrer a vertigem do Vazio e do Nada (através do Abandono dos seus próprios apegos à sua própria

personalidade), que pode ocorrer a Fusão da Onda da Vida com o Fogo do Coração, com o Canal Mariano,
deixando-se estabelecer além de todo estado, ou seja, no Absoluto.

O que acontece hoje, sobre a Terra, como em vocês, é uma espécie de confrontação, de justaposição e de
sobreposição entre, de um lado, a consciência limitada e, do outro lado, a consciência ilimitada, e de um outro

lado, entre a consciência ilimitada e o que nós nomeamos a a-consciência (Absoluto com forma ou sem forma).
Este Absoluto do qual nada pode ser dito já que não existe mais, propriamente falando, percepção, definição,

de qualquer consciência, mas, simplesmente, o seu reflexo que é Shantinilaya.

***

Quanto mais vocês se aproximarem do Centro, paradoxalmente, mais podem ocorrer Vibrações da
consciência, intensas ou mesmo desestabilizadoras e, ao mesmo tempo, em sobreposição, algo indefinível

assemelhando-se a uma Paz ou a uma Alegria, mas imóveis.
É em meio à imobilidade mais total, no “permanecer tranquilo e nada fazer”, que se situa o desaparecimento da

própria consciência, em benefício da a-consciência.
Para a alma, como para a pessoa, como para tudo o que é expressão da consciência, a não expressão da

consciência é um não senso.
Esse é o ponto de vista da consciência, mas vocês não são simplesmente uma consciência que se exprime e

que se manifesta.
Vocês são o próprio suporte desta consciência, situando-se, por essência e por definição, no início, se eu

puder assim me exprimir, ou como finalidade, no final, de qualquer expressão e de qualquer manifestação da
consciência.

Vocês não podem manter este estado por alguma definição.
Vocês não podem apreender outra coisa senão, justamente, o que nós nomeamos a Morada da Paz Suprema.

A Morada da Paz Suprema (seja qual for a consciência: limitada e ilimitada, presente ou não presente) não
pode, em caso algum, afetar em nada o que vocês vivenciaram, o que vocês vivem, enquanto Shantinilaya.
A consciência se torna, então, o servidor não da vontade pessoal, não mais aquele da vontade da Luz (que



representa o Abandono à Luz), mas, sim, a expressão de uma forma da Totalidade infinita, indefinida,
indescritível, não localizável, não perceptível e não manifestada.

***

As oscilações da consciência, ou as diferentes passagens dos estados, de um ao outro, até a Infinita
Presença, são responsáveis (neste período de justaposição das diferentes consciências, como dos diferentes

hábitos da Terra, em vocês) pelo que pode representar as flutuações vivenciadas como agradáveis ou
desagradáveis, segundo o que é alcançado, segundo o que é impactado.

Se vocês chegarem a permanecer Tranquilos, a transcender e a superar a manifestação, seja ela qual for (eu
digo bem: seja ela qual for), da sua consciência, tanto na maior Alegria, como no maior sofrimento, isso não

fará qualquer diferença.
Existe, de fato, algo que subtende a consciência, que não é manifestado, que não é expresso e que é

precisamente o que vocês São, durante a cessação de toda a consciência, de toda a individualidade, de toda a
personalidade, como de toda a alma.

***

Vocês são (e nós lhes repetimos isso em várias ocasiões) totalmente livres para se estabelecer aí onde vocês
desejarem.

Ainda mais que vocês não podem fazer (contrariamente à consciência, nos seus aspectos limitados ou
ilimitados), do Absoluto, um objetivo qualquer.

Pois todo conceito de objetivo cria uma separação e uma distância e, portanto, mantém a ilusão de um caminho
a percorrer.

Enquanto vocês acreditarem estar submissos a um caminho a percorrer, enquanto vocês estiverem submissos
a uma consciência (quer seja a da sua personalidade, ou da sua história, quer seja até mesmo aquela do Si),

vocês ainda estão na Ilusão em relação à Verdade do Absoluto.
Naturalmente, as verdades, relativa e absoluta, são contextos que lhes foram amplamente explicados pelo

Arcanjo ANAEL, mas também, em parte, por mim mesmo, assim como pelo IRMÃO K.
Tudo isso foram elementos representando, de algum modo, as referências e os marcadores no que constituía,

até agora, para vocês, um caminho de evolução, de transcendência ou de Ascensão.
Realizar o que vocês São (além de tudo isso e além de toda consciência) põe fim à ilusão de um objetivo, à

ilusão do tempo, à ilusão do espaço, à ilusão deste corpo.
E a única testemunha sempre será (durante a aceitação, durante a superação e a transcendência dos medos e

dos apegos da personalidade a ela mesma): Shantinilaya.

***

Enquanto vocês se colocarem a questão do Absoluto, vocês não estão ali.
Do mesmo modo, enquanto vocês se colocarem a questão da ausência de limitação da consciência, partindo

do ponto de vista da sua consciência limitada, não há praticamente qualquer probabilidade de vocês realizarem
o Si.

O Si ocorre apenas pelo Abandono à Luz, que este Abandono à Luz seja realizado pela amplificação Vibratória,
pela experiência de morte iminente, pela meditação, ou por qualquer outro processo, possível ou concebível (e

eles são incontáveis).
Mas o Si é ainda uma manifestação da consciência.

Manifestar a a-consciência é estabelecer-se além de qualquer projeção, de qualquer manifestação, de qualquer
percepção.

A Vibração leva vocês ali, porque o Si era, até agora, a melhor maneira de realizar o que vocês São, pelo
Abandono próprio Si.

***

Hoje, devido às circunstâncias de Liberação da Terra, devido à ação conjunta dos Elementos (em vocês, como
sobre a Terra), assim como da sua Fusão, restituindo-os ao que eu nomearia o Éter primordial, na falta de outro

termo, surge em vocês, neste corpo, uma série de modificações, vivenciadas com mais ou menos
Transparência, com mais ou menos facilidade e com mais ou menos evidência.

Quanto mais vocês aceitarem (como eu já repeti a vocês, em inúmeras ocasiões) permanecer Tranquilo frente
a isso, mais vocês irão realizar o que vocês São, além de todo estado da consciência, de toda expressão dela

mesma, de toda manifestação dela mesma.



Encontrar isso é encontrar a sua herança, é viver (talvez, por antecipação) o Juramento e a Promessa d’A
FONTE.

Isso necessita de superar uma série de medos, mas essa superação não pode ocorrer, de maneira alguma,
agindo contra esses medos.

Pois tudo ao que vocês desejarem se opor, fortalece-se inevitavelmente.
Aí está o papel da consciência, pela Atenção e pela Intenção, de realizar e de criar, real e concretamente, o

seu próprio papel, o seu próprio mundo de manifestação que é específico de vocês.
Isso foi levado em conta porque foi testemunhado, de múltiplas maneiras, por vários seres, durante o século

XX, tendo testemunhado ou do além, ou da sua vida ou da sua experiência no momento de uma morte
iminente, ou ainda de uma experiência espontânea.

Mas o que se situa no nível deste invisível não pertence à consciência ilimitada.
Este é o outro lado da peça, mas vocês estão ainda na peça e são parte integrante da peça.

Ir além é aceitar, em princípio e em Verdade, que tudo isso tem apenas um tempo, é apenas efêmero e que,
como isso foi falado, nenhum Efêmero da consciência irá levá-los à sua Eternidade.

No máximo, ele poderá fazê-los viver a consciência infinita e ilimitada da expressão do Si, em seus aspectos
mais bem sucedidos.

***

A reminiscência d’A FONTE, como a reminiscência do Absoluto, põe fim ao confinamento.
A Onda da Vida alastra-se sobre o conjunto da Terra.

Foi a própria Onda da Vida, por intermédio do Núcleo Cristalino da Terra, que reconectou com o centro vital
nomeado o Baço, em sua Eternidade, pondo fim à atração da alma para a materialidade, e permitindo,

realmente, não negar a Terra, não negar a materialidade, mas, sim, conduzi-la à sua própria transcendência, à
sua própria espiritualização, à sua elevação e à sua Ascensão.

O que acontece sobre a Terra, no nível dos Elementos (como vocês sabem e vivem isso), acontece, do
mesmo modo, em vocês.

***

Este período que vai se abrir, dentro de uma semana, vai levá-los a experimentar, neste corpo no qual vocês
estão, cada vez mais manifestações do Éter.

Quer seja por modificações térmicas, múltiplas, e fisiológicas, elas irão se tornar cada vez mais consequentes
e irão levá-los, se esse não for o caso, a reconsiderar o Absoluto, não como um conceito, mas mais como um

impulso para soltar todo apego a qualquer Efêmero, a qualquer corpo, a qualquer pessoa, como a qualquer
consciência, independentemente da expressão e independentemente da manifestação.

 Isso não necessita de nenhuma prática, de nenhum exercício, mas simplesmente de deixar acontecer o que
se desenrola em uma ou no conjunto das estruturas que estão ativas em vocês.

Como eu falei, os diferentes Yoga que eu comuniquei a vocês permitiram focalizar a consciência nos nódulos
Vibratórios que possibilitavam a sobreposição progressiva do corpo efêmero com o Corpo de Estado de Ser.

A justaposição do Corpo de Estado de Ser e do corpo da personalidade leva-os a viver o Si.
A justaposição da Onda da Vida com o Si deve levá-los a abandonar o Si, se tal for a sua Liberdade de ser.

Sem, entretanto, fazer outra coisa senão Abandonar o Si, não por um ato de vontade, não por uma ação da Luz
dirigida em alguma parte em si ou no exterior de si, mas, sim, como a vivência da evidência da Inteligência da
Luz, a vivência do seu sentido organizacional, da sua comunicação, da sua Radiância, da sua Irradiação, sem
exercer qualquer Atenção, qualquer Intenção, qualquer Ética e qualquer Integridade, no entanto, necessárias

para estabelecer o Si.

***

Ver a Ilusão não permite dali se extrair, mas, sim, de compreender as regras, não mais do interior, mas, sim, de
um outro ponto de vista que é aquele sendo da consciência ilimitada e, de maneira mais fundamental e direta,

pela presença do Absoluto, cuja testemunha será e permanecerá sempre, nesses tempos, o que nós
denominamos Shantinilaya.

A Morada da Paz Suprema não é uma Alegria.
É um estado de Paz intensa, expressando-se por processos de dormência do corpo podendo vir em seguida
fenômenos de Vibrações ou de tremores tão intensos que o corpo parece muito sensível, hipersensibilizado,

até o momento em que, cessando toda a atividade da consciência, esta sensação deixa-se desaparecer
sozinha.

Quando não houver mais percepção do corpo, quando não houver mais percepção da própria consciência,
quando não existir mais a percepção de um tempo e de um espaço, de uma limitação ou de uma localização



qualquer, então o movimento ao redor do coração do Coração pode, enfim, cessar.
Pela Tranquilidade do seu ser, vocês irão descobrir o não Ser, o Absoluto que vocês São, de toda a

Eternidade, que, ele, jamais se mexeu, jamais esteve consciente, jamais se expressou e jamais se manifestou
em qualquer Dimensão.

Este desafio, vocês são levados a viver, isso lhes foi reafirmado há pouco tempo: quer seja sob a forma de
Choque, quer seja sob a forma de medo, de raiva, não importa.

Tornar-se-á, inevitavelmente (se vocês já não viverem isso), esta negociação com a sua própria consciência, ou
seja, o momento em que vocês discutem sobre o que vocês São, o que vocês acreditam ser e o que,

possivelmente, vocês poderiam ser.

***

Essas oscilações em torno do centro do Centro são as interrogações da consciência.
É em meio a este espaço de flutuação que se manifestam, a vocês, ao mesmo tempo, os sintomas corporais,

assim como os sintomas do seu humor, ou do seu comportamento.
Sendo confrontados, vocês mesmos, com essas oscilações e com esses movimentos (muito lógicos e muito

justificados, pelo próprio fato do princípio de sobreposição e de justaposição), então, naquele momento, vocês
irão saber, de maneira inabalável, que vocês ali estão, quase completamente.

Basta, naquele momento, se distanciar vocês mesmos de toda a manifestação da consciência, quer seja a
Alegria, a raiva, o medo, a própria expressão do Amor.

Se vocês chegarem a ir, de algum modo, além disso, a atravessar isso, vocês irão constatar que vocês sempre
estiveram do outro lado.

E, naquele momento, somente naquele momento, vocês irão constatar o que significa dizer Shantinilaya, não
mais como uma experiência, mas como um estado cada vez mais permanente, cada vez mais profundo, cada

vez mais estável, cada vez mais imutável, disso que representa o seu Ser, aqui, sobre este mundo, sem
depender mais de qualquer circunstância temporal, de qualquer circunstância ligada à sua história pessoal,

como deste corpo, como do conjunto dos diferentes setores da vida que vocês têm levado até agora.
Isso irá levá-los então, de maneira cada vez mais tangível, para vocês, a ser o que vocês São, além de todo

ser.
Esse movimento, eu lembro, é totalmente natural.

Ir da personalidade ao Si necessitou de um caminho (ou, em todo caso, da ilusão de um caminho) em meio a
uma verdade relativa, tendo levado vocês a focalizar a sua consciência e a viver experiências e estados cada

vez mais intensos e cada vez mais marcantes.

***

Como vocês talvez constataram, a sua confrontação, entre a consciência pessoal e a consciência ilimitada do
Si, permitiu-lhes criar um sentimento, talvez, de espera, talvez, de esperança, talvez, de impaciência, ou
mesmo, até mesmo, uma solução de recusa dos processos Vibratórios, pelo fato de vocês talvez não

encontrarem, até agora, correspondência ou ressonância entre o que foi vivenciado, em vocês, e o que vivia o
mundo, de maneira geral.

Entretanto, se vocês aceitarem soltar também isso, e soltar, deste modo, também, qualquer ponto de
comparação, qualquer ponto de justaposição e qualquer ponto de possível confrontação, então, vocês irão se

fundir no que vocês São, além de todo ser.
O que acontece, nesse momento, nada mais é, então, do que a observação, não mais das sombras (como foi

o caso pela iluminação da Luz), mas, sim, de assistir, em vocês mesmos, o desenrolar da ação da Luz.

***

Ou vocês veem a Luz e vocês são Despertados.
Ou vocês percebem a Luz e vocês são, também, Despertados.

Ou vocês se tornam o que vocês São, na Eternidade, além de toda consciência, ou seja, a Luz e o próprio
Amor.

Naquele momento, não pode existir a mínima dúvida, a mínima interrogação, a mínima questão.
Pois a resposta sempre será a Morada da Paz Suprema.

***

Várias Estrelas testemunharam, no decorrer desses anos.
Vários místicos também fizeram a sua parte neste princípio de Unidade, e neste Absoluto que subtende a



Vários místicos também fizeram a sua parte neste princípio de Unidade, e neste Absoluto que subtende a
Unidade como a Dualidade.

Dessa maneira, estejam, não mais somente atentos, sejam, não mais somente o observador do que se
desenrola (neste corpo como sobre este mundo), mas se tornem, realmente, esta Luz que parece chegar do

Cosmos, do Centro da Galáxia, do Sol, como do Núcleo Cristalino da Terra.
Realizando esta tríplice União, vocês irão realizar a sua tríplice Liberação: aquela do Samsara (dos ciclos da

reencarnação), dos ciclos da Ilusão, como dos ciclos do Si.
Vocês serão liberados do corpo, da matéria, da alma, e irão viver os domínios da Eternidade do Espírito e do

Absoluto.

***

Eu especifico de novo, a fim de bem fazê-los compreender que é diferente realizar o Si por um ascetismo e um
caminho percorrido (mesmo isso sendo, para muitos de vocês, etapas indispensáveis).

Hoje, a Liberação da Terra, a aproximação do Centro Galáctico, assim como do que será visível, dentro de
muito pouco tempo, nos seus Céus, de maneira indiscutível e coletiva, irá permitir-lhes realizar este último

Choque de compreensão do Efêmero em relação à Eternidade.
Da compreensão e da vivência do que representa a consciência, em seus diferentes aspectos, em suas

diferentes facetas e do que representa e do que é a a-consciência, não como uma aproximação possível de
experiências, mas, nós o esperamos, para muitos de vocês, como um estado de coisas já realizado, já

manifestado.
Extraindo-os assim, de maneira definitiva, de tudo o que nós, orientais, denominamos, há séculos, a Maya.

***

A minha apresentação é bem curta porque ela é, antes de tudo, portadora desta Vibração da Infinita Presença.
Se houver, em vocês (e nos resta tempo), interrogações em relação à própria consciência, eu posso dar um

esclarecimento complementar.
Mas eu lhes peço para evitar o embaraço de me pedir para falar do Absoluto, do qual nada pode ser dito.

***

Pergunta: o que fazer para viver esses estados de maneira permanente?

Justamente: nada fazer.
Isso foi explicado e demonstrado de múltiplas maneiras.

Mas enquanto você persistir em querer fazer ou em colocar a questão do que fazer, você não pode ali Ser.
O próprio sentido da existência desta questão, em você (e não necessariamente dirigida a mim), reflete a

lacuna.
Este lacuna é acreditar que há um “fazer”.

O próprio modo que você coloca esta questão expressa a vontade de fazer.
É justamente na invalidação de qualquer fazer e de qualquer vontade, realizada pela Crucificação e pelo

Abandono do Si, que se vive o Absoluto.
Certamente não fazendo outra coisa.

Eu os lembro, também, de que o fim das Linhas de Predação coletivas da Terra (como foi explicado pelo
nosso Comandante) (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de setembro de 2012 (2)), bem como a

invalidação das suas próprias Linhas de Predação (ligadas não apenas aos reflexos de subsistência
associados à competição em meio a este mundo, à predação em meio a este mundo, à consciência em meio a
este mundo), desaparecem, eles também, a partir do momento em que você aceitar o que lhe parece como um

nada (‘néant’).
A percepção de um nada é apenas o reflexo da sua inversão e do confinamento deste Sistema Solar.

Se você ainda considera um “fazer”, eu apenas posso aconselhá-lo a reler o que foi dito pela nossa Estrela
TERESA (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de 2012 (3)).

Mas eu lembro também, para aqueles que ainda não estão estabelecidos no Absoluto, de que esse movimento
ao redor do centro é uma constante.

Quer seja no Alinhamento, na meditação, ou de maneira imprevista, vocês têm experiências de consciência
cada vez mais profundas, cada vez mais expandidas e cada vez mais (por vezes) confusas, quanto à noção de

passar de um estado a outro com cada vez mais facilidade.
É justamente esta mobilidade da própria consciência (nas manifestações Vibratórias, no aparecimento das

modificações fisiológicas), é esta aparência, para vocês, de movimento e de fugacidade que, justa e
paradoxalmente, irá conduzi-los, de maneira mais segura, à Imobilidade e a “permanecer tranquilo”.



***

Pergunta: quando a personalidade fica agarrada, no momento do Basculamento, nada há para
fazer?

Estritamente nada.
É sempre a consciência da personalidade que irá fazê-lo acreditar que há algo para fazer, algo para construir,

algo para desconstruir.
A lógica da ação / reação será sempre a ação / reação.

Quer seja sob a forma de emoção, quer seja sob a forma de compreensão mental, nenhuma dessas soluções
é capaz de fazê-los sair do que vocês acreditam ser.

***

Pergunta: o que foi chamado de planeta-grelha seria o momento em que cada um pode sentir ou
viver a Vibração da consciência em si?

Sim.
O que foi nomeado, com um certo humor, o “planeta-grelha”, corresponde ao Fogo do Amor que vem queimar

o conjunto e a totalidade do que é efêmero.
Há, então, esse processo de encontro entre os aspectos multiformes da consciência coletiva, desde a

consciência limitada, pessoal e individual, passando pela consciência coletiva ou egrégora de pensamento, ou
Sistema de Controle do Mental Humano, ou, ainda, egrégora emocional da humanidade, representando o que

pode restar de crenças, de ideias e de ilusões.
No momento em que o Fogo do Amor se verter, na totalidade, não mais somente no ser Interior que vocês são,

mas no conjunto da Terra, há, naquele momento, um aspecto Vibratório extremo não podendo acomodar
qualquer presença de matéria de carbono, seja ela qual for.

É esse momento de Transcendência (nomeado “planeta-grelha”) que virá realizar o Juramento e a Promessa.
Da sua capacidade para abordar esse processo, em vocês (pois ele já chegou, pelo fato das suas Vibrações
vivenciadas ou pela ausência e interrupção das Vibrações conferindo-lhes o Absoluto), tudo isso é chamado,

efetivamente, a se tornar um momento coletivo e sincrônico neste Sistema Solar.
Somente aquele que oscilar entre a consciência limitada e a consciência ilimitada, o Efêmero ou a Eternidade,

poderá, por sua vez, ser afetado por suas oscilações, suas interrogações, seus questionamentos, suas
dúvidas, ou mesmo suas negações.

Este momento (que ninguém conhece a data, pois já está atualizada, como lhes disse o Comandante, em todos
os planos sutis) é ainda levado a modificar o seu corpo etéreo e a realizar (por sobreposição e nova síntese)
um novo corpo etéreo denominado Éter de Fogo, que vocês vivem através das modificações da sua própria

fisiologia.
Quer vocês tenham se tornado, na totalidade, esse novo Éter de Fogo, ou quer vocês estejam em transição

para isso, há, evidentemente, esses processos de oscilação, de passagem instantânea de um estado de
consciência a outro, esta possibilidade de ver também as flutuações fisiológicas do humor, das emoções, do

seu mental, extremamente rápidas.
Aquele que se instala na Tranquilidade do Absoluto vê isso como exterior ao que ele É.

E é, realmente, isso.
Mas enquanto você não estiver no Centro, no coração do Coração, você sempre irá perceber isso como uma

ação da sua própria consciência ou da sua própria reação, da interação entre a sua consciência limitada e
ilimitada, ou, ainda, entre a sua consciência pessoal e a consciência coletiva.

Alcançar isso é se aproximar, se eu puder dizer, ainda mais, do centro do Centro.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade em encarnação, eu lhes proponho alguns momentos de Coração a Coração na
Unidade da Luz e da Verdade.

Eu rendo Graças pela sua Presença e eu rendo Graças pela sua consciência e eu rendo Graças pelo que nós
Somos, todos nós.



Somos, todos nós.
Acolhamos, em conjunto.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, unidos no mesmo Coração e com Amor.

Até mais tarde.

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

NDR:

***

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de...

*

3 – TERESA DE LISIEUX (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novem...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5cfc.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-24_novembre_2012-article5cf...
24 de novembro de 2012

(Publicado em 25 de novembro de 2012)

***

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

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-24_novembre_2012-article5cfc.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://api.ning.com/files/IHs7xLyroQjnnpiKvXr7A36qjxj4XY3YQPgRo8laoQ5w2XXPFBDXUjeHtIWViW5koURczQQP7niWkS924kj-sa8YVp8DHFsu/000bibli_360ERdopeito.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novembro-de.html
http://autresdimensions.info/article5cfc.html
http://portaldosanjos.ning.com/
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo. 

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amados Libertadores da Terra, que a
Paz, o Amor e a Luz estejam em vocês. 

Estabeleçamos, em primeiro lugar, um momento de Fusão, de mim para vocês e de vocês para mim, na
mesma consciência, na mesma Unidade e na mesma Presença.

... Compartilhando a dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia como durante as semanas anteriores do seu tempo, para responder aos seus
questionamentos e interrogações, orientando, no entanto, se vocês quiserem, o sentido dos seus

questionamentos inscritos, desta vez, não tanto nos dados gerais referentes tanto ao Abandono, como à
Verdade, como ao Absoluto, mas, bem mais, servindo-se justamente do conjunto dos elementos que eu pude

lhes comunicar, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, durante estes anos.

O objetivo é então, fazê-los questionar sobre o próprio sentido do que eu vou chamar de temporalidade.

Temporalidade enquanto tempo que passa e temporalidade referente a este período atual, a fim de recolocar
essa temporalidade (e a interrogação ou questionamento que se relaciona a ela ou que se relaciona a vocês)

em relação ao que eu pude exprimir, durante esses anos, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, mas
de maneira mais global, como intercessor entre os diferentes Conclaves e a sua consciência. 

Eu especifico também que, no final das minhas palavras e no intervalo das suas interrogações, nós iremos
estabilizar, cada vez mais, neste lugar como em todo lugar, o efêmero com o Eterno, deixando um espaço de

Luz aparentando-se e aproximando-se com o Último.

Eu especifico, enquanto as interrogações se levantam em vocês, que, evidentemente, essa temporalidade
decorre muito precisamente do que eu nomeei de prazos astronômicos.

***

ANAEL - 1o. de dezembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-Tx00ER1iXFo/UwrEhuGE4ZI/AAAAAAAAEMM/fRcbgXZKw-8/s1600/000+Anael+-+01.12.2012.JPG


Pergunta: o que significa o fato de não ter mais vontade de nada?

Bem Amado, a resposta a isso é muito simples e eu vou apresentá-la de duas maneiras, ilustrando, assim, o
que acabou de exprimir o Bem Amado João, antes de mim (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 1º de

dezembro de 2012) (1).

A vontade de nada fazer pode ser considerado, do ponto de vista da personalidade, como uma demissão de
um papel ou de uma função (social, moral, afetiva, profissional ou ainda ligada ao que vocês nomeiam, do seu
ponto de vista, a vida), expressando-se tanto pela necessidade de se alimentar, de se vestir, de ganhar a sua
vida, ou de manifestar interações em meio a este mundo nos diferentes setores que lhes são perfeitamente

conhecidos.

Do ponto de vista da Eternidade, nada fazer é justamente entrar na Eternidade.

O fato de ter menos vontade de fazer ou, mais diretamente, de nada mais fazer, é uma demissão da
personalidade que se dirige não para o Nada, mas para a Eternidade.

A sua lucidez vai corresponder simplesmente à posição em que você se situa em relação à sua própria
pergunta.

No entanto, convém recolocar também esse sentimento de não mais ter vontade de fazer no contexto do que é
nomeado “hábitos”, tal como exprimiu IRMÃO K há pouco tempo (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012) (2).

Assim, os hábitos, em meio à Humanidade, são extremamente poderosos.

Eles contribuem, à sua maneira, para o estabelecimento e manutenção do ‘sistema de controle do mental
humano’: a egrégora social e humanitária e da humanidade visam uma pseudo coesão de uma humanidade

Unitária, evoluindo para o Amor.

Não ter mais vontade de fazer nada pode ser traduzido, na verdade, como uma problemática da própria
personalidade, que você chama de depressão ou inversão do humor, estresse ou ansiedade.

De fato, é diferente de não ter vontade de fazer nada, estando Tranquilo, de não ter vontade de fazer nada
vivido como uma agitação, uma ansiedade, ou uma demissão de tudo o que fazia as suas interações em meio à

vida.

Ou isso é realmente uma demissão e irá envolver, de qualquer maneira, o efêmero que você é.

Ou é um impulso para mudar de ponto de vista e para estabelecê-lo em algo que ainda não lhe é conhecido, de
maneira global e total.

A observação do “nada fazer” pode então resultar de uma mesma causa, mas levando a uma percepção ou a
um ponto de vista que é diferente.

Eu o lembro, para tranquilizá-lo, contudo, de que basta olhar, ler, ver a vida de alguns Seres, tendo realizado o
seu ser profundo ou estando Liberados da matriz, como se comportam em suas vidas.

É evidente que, em toda vida humana, existe uma série de componentes variando conforme o tempo, conforme
a temporalidade, conforme o humor ou ainda conforme a época que é vivida sobre esta Terra.

Unicamente aquele que estabiliza a sua própria Eternidade é capaz de ver, de maneira lúcida, clara e sem
nenhuma apreensão, a Dissolução do seu próprio efêmero, a Dissolução dos seus próprios hábitos.

Do ponto de vista daquele que está inscrito na personalidade: isso representa um erro magistral de falha no
encarregar-se da sua própria vida.

Do ponto de vista da Eternidade: aí está a Verdade Absoluta.

Eu os lembro de que “nada fazer” não se inscreve em uma temporalidade que eu qualificaria “usual” e “normal”
ou “habitual” da Terra, mas em uma temporalidade alterada correspondendo ao fim de cada ciclo.



Assim, portanto, nada fazer e não ter mais vontade de fazer nada pode ser tanto a expressão de uma patologia
como a expressão da uma finalidade mais elevada.

Tudo vai depender, como sempre, do ponto de vista daquele que olha como do seu próprio ponto de vista,
enquanto observador em meio ao Si, da sua própria vida.

***

Pergunta: acolher tudo o que se apresenta pode ser considerado como "não fazer nada"?

Bem Amado, o "fazer" e "não fazer nada" correspondem às ações conduzidas em meio a este mundo: as
ações mais usuais e habituais para um corpo (como lavar-se, restaurar-se) que se encontram, eu o lembro,
profundamente modificadas, aí também, pela mudança de hábito ligada à sobreposição e à justaposição.

Acolher a Luz é uma das etapas.

A segunda etapa (permitindo chegar, de algum modo, ao “nada fazer”) é, evidentemente, acolher a Luz, mas
aceitar deixá-la trabalhar, em vocês, sem interferir, de maneira nenhuma, com ela.

O Abandono à Luz, depois o Abandono do Si (tais como eu os expliquei e desenvolvi amplamente, durante
esses anos) encontram, hoje, de maneira muito natural, para vocês, a sua conclusão.

Se esse “nada fazer” se refletir por um questionamento, por uma ansiedade, por um sentimento de
anormalidade, então, nesse momento, vocês sabem onde se coloca o seu ponto de vista.

Por outro lado, se esse “nada fazer” se refletir pela maior das beatitudes, então vocês alcançam a Verdade
Absoluta.

O “nada fazer” não é uma finalidade, sobretudo que, segundo o ponto de vista, esse “nada fazer” é
profundamente diferente, conforme vocês estão inscritos em uma história lógica e temporal ou conforme vocês

estão, doravante, posicionados em meio ao que vocês São, na Eternidade.

Assim, portanto, a observação atual desses preceitos que nós lhes demos, para este período, de “nada fazer”
ou de “ficarem Tranquilos”, não se refere absolutamente a uma demissão de qualquer das atividades da própria

personalidade, mas resulta e decorre diretamente da capacidade, para a Luz, para estabelecer-se em vocês,
no que vocês São (uma vez que vocês São a Luz), sem interferências (eu chamaria isso: franja de

interferências ligada ao efêmero, ao transitório e à pessoa).

Existem, no entanto (e como isso foi expresso, de diferentes maneiras, nestas últimas semanas transcorridas
do seu tempo terrestre), muitas maneiras de assimilar esse Choque da Humanidade, diferentes maneiras de

vivê-lo.

Lembrem-se de que as circunstâncias (como eu exprimi, há três semanas e quatro semanas) que se
desenrolam em vocês são muito exatamente aquelas que vocês criaram para viver este período, da maneira

mais adequada conforme o seu ponto de vista e conforme o que vocês São, em Verdade, e a distância
podendo existir entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês percebem disso.

Quanto mais essa distância diminuir, e quanto mais ela tender a desaparecer, mais vocês estarão no que nós
chamamos de Shantinilaya ou Beatitude.

Seja o que for que se torne esse corpo, seja o que for que se torne essa vida, seja o que for que se torne este
mundo, nesse momento vocês não são mais referidos, nesse momento vocês realizam as palavras de

CRISTO: “eu estou sobre este mundo, mas eu não sou deste mundo”.

Esta é a melhor maneira de viver a Vida Eterna e Absoluta.

Nos momentos em que a Luz os chamar, como nos momentos em que vocês acolherem a Luz, o resultado
será diferente, conforme o seu ponto de vista, conforme o lugar, de algum modo, em que estiver posicionada a

sua consciência: no efêmero da personalidade e do desenrolar da sua vida ou na Eternidade do que vocês
São.

O próprio princípio do que nós denominamos “sobreposição” e “justaposição” deixa-se viver a Tranquilidade ou



a não Tranquilidade que jamais irá decorrer de uma circunstância exterior, de uma circunstância física, social,
moral, afetiva ou profissional.

  O que significa, dito de outra forma, que enquanto vocês acreditarem que, para estarem Tranquilos, vocês
dependem do estado do seu corpo, do estado das suas finanças, do estado das suas interações, vocês estão

apenas na personalidade.

É apenas quando a Beatitude, a Tranquilidade e a Paz se instalam, sem nenhum esforço, sem nenhuma
vontade, sem perseguir nenhum objetivo (seja ele qual for), que vocês encontram realmente a Paz que é a sua

Eternidade, a sua Presença e o seu Absoluto.

Assim, portanto, a Tranquilidade ou o “nada fazer” pode ser vivido de diversas maneiras conforme, é claro,
onde você mesmo se posicionar.

***

Pergunta: dificuldades de relacionamento podem estar ligadas a ações / reações do passado ou
também a formas de freios para impedir-se de se evaporar?

Bem Amado, eu lhe agradeço a pergunta, porque ela leva exatamente à mesma resposta à qual acabei de dar:
tudo vai depender, exclusivamente, do seu ponto de vista.

 Ser afetado no seu presente e considerar que isso pode vir de uma lei de ação/reação passada coloca você
mesmo e o sujeita, em certo sentido, a essa lei de karma e de ação/reação.

Eu o convido a ouvir novamente o que eu acabei de responder na primeira questão: você ali vai encontrar, é
claro, todas as respostas.

Saiba que, enquanto existir uma dificuldade ou uma resistência ou uma oposição (que isso se refira a um
aspecto de relacionamento entre um Irmão e uma Irmã, ou dois membros da mesma família, ou qualquer outra

espécie de interação referente tanto às circunstâncias como ao desenrolar da vida), aquele que estiver
posicionado, do seu ponto de vista, no Absoluto, não pode ser afetado nem pela doença, nem pelo conflito,

seja ele qual for, não dando nenhuma importância ao conflito.

O que não é uma demissão ou uma fuga, mas, sim, estabelecer você mesmo a sua Presença na Infinita
Presença ou no Absoluto.

Então, o ponto de vista muda e, o que se deixa ver, nesse momento, não depende mais de qualquer
discriminação, nem de qualquer resistência ou oposição.

O importante não é saber se a resistência ou a oposição vem de você ou do outro ou da circunstância, uma vez
que isso é ainda considerar que há a interação em meio à personalidade e, portanto, ao efêmero.

Colocar-se a questão do próprio sentido de uma dificuldade vivida, para recolocá-la em uma explicação ou um
sentido (seja de ação/reação do passado, seja de qualquer coisa que favoreça a Liberação), volta, grosso

modo, para a mesma coisa.

O “ficar Tranquilo” não pode ser afetado seja pelo que for vindo (aparentemente) de um exterior de si, que isso
seja, mais uma vez, uma dificuldade entre dois seres ou com uma circunstância em um dado setor da vida.

Unicamente aquele que está Tranquilo, unicamente aquele cujo ponto de vista não é mais do efêmero, mas da
Eternidade, pode sentir, de algum modo, a diferença entre um mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da

personalidade e o mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da Eternidade.

Em um caso, haverá reação, haverá punição, haverá perturbação.

No outro caso, não haverá nem demissão, nem indiferença, mas, bem mais, um ponto de vista que transcende
e ultrapassa amplamente as próprias condições deste mundo.

Assim (como eu disse há algumas semanas), o que acontece na sua vida é expressamente o que você criou
(ndr: sua intervenção de 06 de setembro de 2012) (3).



Mas cabe a você ver, aí também, qual importância você dá ao que acontece, quer isso se refira a você
Interiormente, quer isso se refira a esse corpo: a diferença, aí também, irá se situar em função de onde você

estiver situado.

No efêmero, você será afetado.

Na Eternidade, você não pode, de maneira alguma, ser afetado, mesmo pelo desaparecimento do seu próprio
corpo.

Qualquer sentimento, qualquer sensação, qualquer percepção de uma resistência ou, ao contrário, do que lhe
aparece como algo que será libertador, em um dado momento, é apenas o ponto de vista da personalidade.

O ponto de vista da Eternidade é aquele que vai constatar o que acontece.

Que isso seja, por exemplo, o fim desse corpo, que isso seja, por exemplo, o fim de uma relação ou o início de
uma relação, nada do que é Eterno pode ser afetado por uma circunstância histórica, pessoal e, de qualquer

maneira, efêmera.

O seu ponto de vista dirige, de algum modo, diretamente, o que se manifesta à sua consciência.

A utilização do que você faz, do que se manifesta à sua consciência, é profundamente diferente segundo o
ponto de vista que você adotar.

O fim do corpo é chamado de morte.

Para a consciência, o fim do corpo não é certamente a morte.

Mas se sua consciência depender, de maneira que eu qualificaria de abusiva e ilusória, desse corpo, então
você é efetivamente dependente desse corpo.

É o mesmo, por exemplo, para um elemento comum à humanidade (que nos é desconhecido) que vocês
chamam de dor.

Não é o meu propósito definir a origem ou a causa de uma dor que os afeta, mas sim de ver qual é o efeito
dessa dor sobre o que vocês são.

Quaisquer que sejam a expressão, a localização e a intensidade dessa dor (moral ou física), se isso se refletir
por uma alteração da sua consciência, evidentemente vocês estão no efêmero, nesse momento.  

Aquele cujo ponto de vista, no momento em que ele a vive, se situar seja no Si, seja na Infinita Presença, seja
no Absoluto, não pode de modo algum ser afetado por qualquer circunstância, desse corpo, como deste

mundo.

O efêmero e o ilusório jamais são fixos.

Eles mudam o tempo todo.

Esse movimento induz, de algum modo, a linearidade do tempo, de maneira bem mais complexa do que eu
apresento.

Mas, em um nível coletivo e individual, trata-se dos mesmos mecanismos empregados.

Se você estiver na sua Eternidade, se você estiver na sua Infinita Presença, como no Si, de modo não mais
experimental, mas cada vez mais como um estado estabilizado, o que pode lhe fazer, realmente, uma dor,

onde quer que ela seja?

O que pode lhe fazer qualquer transformação ou futuro deste mundo, uma vez que o mundo é você?

***



Pergunta: o que significa o fato de ter calor na periferia do corpo e frio no interior?

Bem Amado, existem (durante este período, eu diria, de sobreposição, mas também de sobreimpressão, de
duas consciências diferentes) modificações extremamente importantes ocorrendo no nível do que é chamado,

justamente, de regulação central.

Essa regulação central está diretamente ligada a um órgão específico do seu cérebro, a uma parte específica
do seu cérebro denominada hipotálamo e hipófise, assim como, em menor escala, a epífise (pineal).

O conjunto dos processos da regulação chamada de central (como a regulação térmica ou ainda a regulação
da saciedade ou da fome) é diretamente comandado, enquanto retransmissor da consciência, pela hipófise e,

sobretudo, pelo hipotálamo, e, em menor grau, pela epífise.

A modificação dos ritmos fisiológicos, a modificação das circunstâncias alimentares, assim como do seu humor
(no sentido mais amplo), decorrem diretamente das modificações do hipotálamo, da hipófise e da epífise.

Elas estão em ressonância direta (para a hipófise, para o hipotálamo) com o que é nomeado o ponto ER da
cabeça, no centro da cabeça.

A chegada da Luz Vibral, juntamente com a Onda da Vida, assim como a sua capacidade para viver os
diferentes estados Vibratórios da consciência, torna-os mais ou menos permeáveis à influência do Coração

Ascensional, à influência da Lemniscata Sagrada, à influência da Merkabah, à influência do Canal Mariano e se
expressa, evidentemente, por modificações, cada vez mais sensíveis e perceptíveis, do conjunto das funções

fisiológicas (centrais como do humor).

Este é, portanto, um processo bastante normal, devido à sobreimpressão das consciências.

Eu os lembro, de maneira, eu diria, humorística, de que ali onde nós estamos, nós não temos necessidade de
comer outra coisa a não ser a Luz que nós Somos.

Assim, então, é o mesmo para a regulação dita térmica.

O princípio do Fogo (quer se manifeste no nível do Coração, quer se manifeste no nível dos Triângulos
Elementares, quer se manifeste no nível celular) está, justamente, em ressonância direta com a penetração da

Luz no mais íntimo de cada célula, no mais íntimo de cada Ser.

E, sobretudo, no que toca, em meio a essa estrutura efêmera, o que está ligado, de algum modo, à
multidimensionalidade e à sua Eternidade, inscrita, até mesmo, nessa biologia corporal, contudo alterada e

seccionada de algumas fitas de DNA.

Assim, portanto, as modificações de percepção térmica, as modificações de ritmo e de intensidade de sono,
como de alimentação, ilustram apenas uma única e mesma coisa: a modificação extremamente importante do
que é chamado de hipófise-hipotálamo, em ressonância e em relação, como eu exprimi, com o ponto ER do

peito (quer dizer, o timo), modificando também o seu sistema imunológico.

***

Pergunta: quais são as transformações induzidas quando se assiste às suas canalizações?

Bem Amado, quanto a isso (parece-me) foi dito pelo seu Comandante, ele próprio, referente, por exemplo, às
Núpcias Celestes: o aspecto Vibral está sempre presente (ndr: O.M. AIVANHOV - As “Núpcias Celestes”

referem-se às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009) (4).

Para aqueles que assistem ao que você chama de “canalização”, para aqueles que escutaram o que foi dito
pelo Arcanjo MIGUEL, para aqueles que leem, hoje, existe um impacto Vibratório.

Esse impacto Vibratório não está ligado à adesão às palavras que nós pronunciamos, nem à crença no que nós
pronunciamos, mas, bem mais, diretamente, ao impacto da Luz Vibral.

O que acontece, nesse momento, não é diferente do que você pode viver a sós, a partir do instante em que
não existir mais interação do seu efêmero em meio à sua Eternidade.

Deixar estabelecer-se um novo ponto de vista é abandonar (como talvez você já saibam) toda referência, todo



posicionamento, em relação a um conhecido, em relação a uma explicação, ou a uma busca de sentido.

A Luz Vibral, tal como ela ocorre, durante este espaço (agora, ou em leitura, ou em escuta), não está de modo
algum destinada a alimentar o seu mental.

Em resumo, eu poderia dizer que eu alimento de sentido, o seu mental, permitindo que se expresse, em você,
a parte mais alta do que você É, em Verdade: aquela que aflora à sua consciência e da qual você não tinha,

necessariamente, realmente, consciência, uma vez que isso se situa em um nível do que foi chamado,
classicamente, na sua língua, de “subconsciente”.

O supraconsciente tem a capacidade, de algum modo (supraconsciente para Supramental), para estar em
ressonância, por pontos específicos, com o que é chamado de efêmero, mesmo se não houver sobreposição
totalmente exata, e possibilidade de coexistência comum, dos dois estados, em um longo prazo (em um prazo

Terrestre como em outras noções temporais).

É importante apreender que o mecanismo que se estabelece decorre diretamente do que é nomeado uma
Comunhão.

Aquele que Vibra não estará mais sujeito ou submisso no próprio sentido da frase, à localização da vírgula ou
do ponto, não será, portanto, dependente de um sentido ou de outro.

Se eu tomar, por exemplo, as intervenções do Arcanjo URIEL, vocês puderam constatar que ele joga (no
sentido Vibral) com o sentido das palavras, a fim de lhes permitir, no nível da consciência como do cérebro,

ultrapassar o mecanismo de funcionamento habitual da linguagem, passar de uma linguagem oral carregada de
sentido e de significação, de metáforas como de explicações, para uma linguagem que impacta diretamente os

aspectos Vibrais (ou energéticos, se você preferir) que não tem mais nada a ver com a energia emocional,
mental ou ainda etérea alterada.

É a melhor maneira possível de recriar o que nós nomeamos o Novo Éter ou Éter Unificado ou Éter do Fogo.

Assim, portanto, você pode escutar o que eu lhe digo em diferentes níveis: do ponto de vista da personalidade,
do ponto de vista do Si ou ainda do Absoluto.

Aquele que está no Absoluto não tem mais necessidade de compreender o menor sentido do que é dito, mas
de simplesmente viver a Luz e o que daí decorre, ou seja, a Paz, a Alegria, a Serenidade e a Morada da Paz

Suprema.

A Luz é a Morada da Paz Suprema.

Ela é Shantinilaya e aquele que é Luz não pode considerar sair desse estado de Paz Suprema, somente a
personalidade considera isso, por meio de uma série de elementos pertencentes à personalidade, como o que

vocês chamam de responsabilidade, compromisso, dever moral, obrigações (quaisquer que sejam essas
obrigações), retomando, aí também, o que pôde dizer CRISTO: “o pássaro se preocupa com o que vai comer

amanhã?”.

O Abandono do Si pode ir, para alguns de vocês, até esses extremos (concebidos como extremos pela
personalidade) como, por exemplo, de não mais ter isto ou aquilo ou de ter demais isto ou aquilo.

Isto, aí também, é exatamente o mesmo princípio e os mesmos mecanismos de funcionamento relacionados
tanto à saúde (como vocês dizem) desse corpo físico, como do seu mental, como do seu Ser, na sua

totalidade.

Assistir a uma canalização estritamente de nada serve se você se colocar, de imediato e exclusivamente, de
acordo com o sentido da personalidade que vai, sem parar, perguntar se o que é dito é verdadeiro ou não.

Eu o convido, para isso, a reler atentamente o que eu pude falar, em várias ocasiões, sobre a Verdade
Absoluta e a verdade relativa (ndr: ver em particular as intervenções de ANAEL de 10 e 13 de agosto de 2010)

(5).

As verdades relativas pertencem a um campo de experiência que lhe é próprio, a um quadro experimental
ligado à sua história, ao seu histórico, ao seu passado e às suas projeções, em meio ao seu futuro ou mesmo

ao seu instante presente.

Aquele que transcendeu isso (não por qualquer vontade, mas, bem mais, pelo Abandono à Luz) não se coloca
mais a questão do sentido das palavras, nem se coloca mais a questão da veracidade segundo a verdade



relativa (do que é dito, anunciado, chegado ou não), mas, bem mais, segundo a Eternidade da Luz,
independente totalmente de qualquer circunstância deste mundo como da pessoa.

Aí também, conforme onde você estiver, você verá as coisas de duas maneiras, às vezes totalmente opostas,
ou mesmo contraditórias.

Ver as coisas como contraditórias jamais irá lhe permitir estabelecer a Paz, quer seja no que nós dizemos,
como em qualquer acontecimento da vida.

Por outro lado, se você não se preocupar mais com o que você vai comer amanhã, a palavra que pode ser
empregada (embora possa ser confuso), nesse momento, é a palavra Fé. 

É evidente que tendo talvez ouvido, lido, algumas obras ou algumas intervenções das Estrelas, pode lhes
aparecer de maneira clara, que é na Divina Providência, na Divina Graça, no próprio Abandono à Graça, que a

Graça ocorre.

Não são vocês que vão buscar a Graça.

Não são vocês que vão buscar uma solução.

Isto não é, tampouco, uma renúncia, mas, sim, uma mudança de ponto de vista.

Aquele que estiver na personalidade será sempre guiado pelo medo, pelo problema da escolha e pelo
problema da veracidade, da realidade e da verdade do que é enunciado.

Aquele que está na Vibração não ouve mais, até mesmo, as palavras, nem mesmo o sentido das palavras que
nós pronunciamos, mas isso, aí também, é uma forma de aprendizado que nós demos a vocês,

pacientemente, durante todos esses anos.

A diferença temporal é que, doravante, não há mais tempo necessário para se ocupar disso.

Unicamente a via mais direta, mais rápida, mais simples, é viver com o que você É, no instante presente em
que outros Irmãos e Irmãs da sua humanidade, ou ainda de outros mundos, estão em sintonia (eu diria) com

você, pelo sentido da sua escuta.

Eu vou concluir dizendo que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma imagem, nenhuma circunstância, pode
estabelecer a Paz Suprema, sobretudo, não em meio a este mundo.

Mas é necessário, contudo, aceitar na totalidade este mundo uma vez que, quaisquer que sejam sua ilusão e
sua alteração, se não houvesse o princípio da Vida, bem, muito simplesmente não haveria vida possível.

Dessa maneira, então, não é rejeitando a personalidade que se alcança a Eternidade, é interessando-se pela
Eternidade: “busquem o reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.

***

Pergunta: o que nós deveríamos saber sobre a Porta KI-RIS-TI?

Bem Amado, o que é nomeado KI-RIS-TI (você talvez tenha apreendido) é o Princípio Solar.

Nós escolhemos essa denominação para não ofuscar as crenças de muitos seres humanos quanto à existência
e à mensagem emitida por CRISTO.

KI-RIS-TI é o Logos Solar.

Ele é o princípio CRISTO - MIGUEL.

Não é somente MIGUEL.

Não é somente um personagem histórico.



KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.

Aquele que realizou o Sol, em si, e que diz: “Pai, que se faça a sua Vontade e não a minha.”.

Quer dizer aquele que (e eu coloco a palavra entre aspas) “crucificou” a sua existência.

É necessário o último sacrifício: a Doação de Si à humanidade, a Doação de Si à Luz.

 KI-RIS-TI está, é claro, ligado a uma linguagem Vibral que vem (como nós já dissemos e talvez vocês se
lembrem) do sumério original, denominada linguagem cósmica.

Essa linguagem cósmica é uma linguagem que usa as sílabas.

Essas sílabas carregam significado, nelas mesmas.

Essas três sílabas fazem sentido, na acepção de uma palavra procedente de uma representação, de uma
compreensão e de uma experiência, qualquer que seja a palavra.

Por outro lado, tomar a sílaba ultrapassa largamente a origem, mesmo semântica, da palavra, mas resulta
diretamente no aspecto Vibral: quase como as sílabas sagradas.

KI-RIS-TI é então um Duplo, um Duplo Solar, cujo corpo é multidimensional.

É a Luz que aquece.

É o Fogo que purifica.

É a Vida, em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações, quer seja nesta Dimensão como em
qualquer Dimensão.

***

Pergunta: se o círculo é uma forma confinante, o que é das mandalas?

Bem Amado, mais uma vez, tudo depende de onde você se situar.

Enquanto você estiver no efêmero criado, recriado, observado uma mandala, seja ela qual for, apenas fixa sua
atenção, apenas fixa sua intenção sobre um objetivo contido nessa mandala.

O círculo, como a esfera, são estruturas ardilosas, nelas mesmas, por que no princípio do círculo (como da
gota, como da elipse), há essa noção de repassar pelo mesmo ponto, de maneira cíclica, mesmo se for em

outro nível.

O princípio do Universo, tal como é observável (quer seja na observação do curso do Sol, como é deixado se
ver com a tecnologia moderna, com os cálculos matemáticos, com os cálculos físicos modernos), ocorre

apenas por meio do que pode ser perceptível e, portanto, observável.

Mas, nada lhes diz (e seus cientistas começam a se pôr em dúvida) que o que vocês observam corresponde à
totalidade da vida, mas, sim, eu diria, a algo que é totalmente incompleto.

O que vocês chamam de “vazio”, o que vocês chamam de “nada”, não é senão a Luz e a sua Beatitude.

Do ponto de vista da lagarta: um buraco negro põe fim à vida.

Do ponto de vista da borboleta: um buraco negro é o retorno à Vida.

Uma mandala é, portanto, útil, até certo grau de transcendência e de evolução da personalidade, mas nenhuma
mandala, assim como nenhum ser exterior a vocês, pode Liberá-los: há apenas vocês, e somente vocês, que

se Liberam.



E a única maneira de ser Livre, de se Liberar, é o Abandono do Si.

E isso não depende de nenhuma crença, de nenhuma circunstância exterior, nem mesmo de qualquer mandala,
como, aliás, de nenhuma figura geométrica perfeita.

Simplesmente, existe, em meio ao que nós chamamos de princípio das formas (e eu já tive ocasião de me
expressar sobre isso), uma onda de forma ou uma onda para efeito de forma, inscrita em uma temporalidade
bem mais vasta do que aquela que a sua consciência (mesmo sobre este mundo e mesmo Liberado) pode

assimilar.

O Absoluto (mesmo, com forma) não pode ser representado em algo que escapa ao próprio campo da
consciência e que absolutamente não se refere à consciência, mas ao Absoluto.

Para a consciência, em todo caso, uma forma é sempre, sem nenhuma exceção, um confinamento.

Enquanto a sua consciência for dependente de uma forma (mesmo mutável de Dimensão em Dimensão,
mesmo vocês sendo Absoluto), vocês dependem (certamente não como aqui, aí onde vocês estão), no

entanto, de uma forma, uma vez que a consciência, nesse momento, está inscrita em uma forma.

E uma forma é animada de consciência.

Eu diria, até mesmo, que é a consciência mais estável no tempo.

Essa noção de estabilidade vai ser encontrada nas meditações, como realizam alguns povos, por exemplo,
diante de um tanka ou um tapete de oração constituído geralmente de mandalas.

A mandala não deve se tornar uma finalidade, mas deve ser vista como um elemento de focalização, de
transcendência da consciência do efêmero, mas jamais permitindo alcançar a Eternidade.

Mas isso pode representar, em certo sentido, a ilusão de um caminho válido.

Toda forma (seja ela qual for, seja qual for a sua definição, seja qual for a sua abordagem, seja qual for o seu
Universo Dimensional) é apenas um estado transitório da consciência, ligado à manifestação da referida

consciência.

Vocês têm a experiência, sobre este mundo, em que a sua forma se inscreve (em sua própria mobilidade)
entre o que é chamado de nascimento e morte.

Quando a sua forma desaparece, o que permanece? : o sem forma.

Naquele momento, não há mais nem mandala, nem estrutura geométrica perfeita.

Mas a forma é um dos suportes da manifestação Dimensional.

***

Pergunta: por que a confiança ainda pode alternar com a dúvida, em particular no sentido de não se
sentir pronto no que se vive hoje?

Bem Amado, a personalidade nunca estará pronta para qualquer coisa além de si mesma. 

Enquanto você considerar que é necessário estar pronto ou não pronto, enquanto houver a inquietude quanto
ao sentimento de estar pronto ou não pronto, diga-se que isso é apenas uma interrogação do seu próprio

mental.

Assim, então, existem possibilidades de viver experiências.

Essas experiências estão (como eu já desenvolvi nas últimas semanas) diretamente ligadas a uma
aprendizagem.

Mas é profundamente diferente viver as experiências e viver um estado estabilizado.



O que você coloca como questão decorre diretamente desse princípio.

Enquanto houver a experiência (mas não a estabilização de um estado), haverá (e, sobretudo, durante este
período, extremamente breve, de sobreimpressão ou de justaposição), verdadeiramente, esse mecanismo de
observação da sua própria consciência que passa de um estado a outro por que, justamente, nenhum dos dois

estados está estabilizado.

A personalidade jamais poderá estar estabilizada.

A Eternidade estará estabilizada, na totalidade, quando o seu ponto de vista estiver exclusivamente aí onde
você É: em meio à sua Eternidade.

Você não é implicado nem pelas dúvidas, nem pela inquietude.

O que sugere que isso vem de você, não é nada além do que a ação da Luz sobre o seu próprio mental.

Tornar-se observador é não mais tomar parte no que acontece em meio à própria consciência, que isso diga
respeito ao Samadhi, que isso se refira ao fato de conduzir um veículo a motor, que isso se refira a uma

interação com outro Irmão ou Irmã da sua humanidade.

Os sentimentos de inquietude, de ansiedade, de agitação, de questionamento, de dúvida, de raiva ou de medo,
serão sempre apenas o reflexo da própria personalidade.

Aquele que alcança a Infinita Presença, aquele que está estabelecido além de todo estado (quer dizer, o
Absoluto com forma), ri de tudo isso.

Por que mesmo se isso chegar no nível do limiar de percepção consciente, isso é vivido como uma
intromissão e não modifica em nada o que foi estabilizado (seja no Absoluto, na Infinita Presença).

Mas o próprio processo atual os coloca diante do que eu chamaria de últimas dúvidas, as últimas raivas e,
sobretudo, os últimos medos: aqueles de se desprender, aqueles de se Abandonar, aqueles de confiar no que

você É, na Eternidade, e que, no entanto, você não conhece enquanto você não estiver estabilizado.

A Luz é a Paz: eu repito a vocês, a cada vez.

Se vocês São Luz, em que a Paz poderia ser perturbada por qualquer transformação deste mundo, desse
corpo, de uma relação, de um trabalho, ou do que quer que seja?

Vocês vão, de algum modo, dar-se conta disso, assim que vocês se tornarem cada vez mais observadores de
vocês mesmos: não como uma doença nociva visando descortinar tudo o que acontece (em busca de um

sentido ou de significação), mas, bem mais, como a clara consciência do que acontece em vocês.

Do mesmo modo que a um dado momento a Luz iluminou a Sombra, hoje a Luz vem lhes dizer: “você é Luz, na
totalidade.”.

Em que a Luz, que você É, se preocupa com alguma coisa referente a algum efêmero, seja ele qual for?

Aquele que está na Paz, permanece assim, mesmo na guerra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes das Estrelas e Libertadores, eu vou terminar com estas
palavras: que a Paz, o Amor, a Luz e a Alegria se inscrevam em vocês e na Eternidade.

Com todo o meu Amor, eu lhes digo: até uma próxima vez e até breve.



Adeus.

************
NDR:

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

1 – SRI AUROBINDO (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html

*

2 – IRMÃO K (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

3 – ARCANJO ANAEL (06.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anael-6-de-setembro-de-2012-autres.html

*

4 – As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES (ARCANJO MIGUEL)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

5 – ARCANJO ANAEL (10.08.2010 e 13.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html
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http://api.ning.com/files/VMB94olbxS3gfDIs5DtKNe05hgy8SYPfuivIDezYrYOJe3AyybG5TwsQVBlmAol4w-a8Dg64Sk3pASANKbORedFkss1uOft-/000bibli_35422.07.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html
http://api.ning.com/files/VMB94olbxS01XzJCb2X9tsJ4y7qR5UJDgvDITI7vTqJ7-1FSc8DtQcFJtkXRGR3*BTE4G8UwKdKJMoY1MvdLBUTghrhIw1vU/bibli_200PontosER.jpg
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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- VALE A PENA LER DE NOVO -
com diagramas no final do texto

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-12-01.mp3

Eu sou MA ANANDA MOYI, Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, no Silêncio e na Paz,
com todas as minhas Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou de novo com vocês, hoje, e eu me permito, agora, antes de começar a falar, remetê-los ao que eu
pude dizer, há mais de um ano, com relação ao retorno da alma, da matéria, para o Espírito, porque, em última
análise, tudo o que pode se manifestar e se desenrolar para vocês, tudo o que chega e tudo o que ocorre em
toda a sua vida, é apenas o reflexo desta Reversão da alma (ndr: suas intervenções de 09 e de 21 de agosto

de 2011 (1)).
Até agora, eu havia dito que a alma foi artificialmente cortada ao Espírito, e que a sua única via de manifestação

e de saída era a matéria e a encarnação.

***

A alma Retornou, o Triângulo do Fogo foi recolocado no sentido correto, permitindo-lhes viver o Fogo do
Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Luz.

Naturalmente, o que até agora não implicava em incompatibilidade entre o que nós nomeamos o efêmero (ou
seja, a vida) e (o que vocês São) a Eternidade, acomodava-se muito bem um com o outro.

Hoje, isso não segue do mesmo modo porque a Reversão da alma tendo terminado, em vocês (para aqueles
de vocês que vivem isso), com o eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a atração para a matéria foi reduzida.

O conjunto do que foi realizado leva-os, hoje, a viver coisas diferentes.
Independentemente do que elas possam suscitar em vocês, é preciso principalmente ver, de algum modo,

algo muito mais geral do que o que lhes é próprio, nas suas percepções, nos seus sentires e nas suas
vivências.

A Reversão da alma, pessoal, implicou, obviamente, aí também, em uma Reversão da alma, coletiva, que
começou a se manifestar há poucas semanas, referente à Liberação da Terra e ao Desenvolvimento do

Coração Ascensional, assim como ao Canal Mariano que nós nomeamos coletivo.

***

A Luz chegou até vocês: ela desceu em um movimento que vocês podem denominar de cima / para baixo.
Ali respondeu um movimento de baixo / para cima: ilustrado pela Onda da Vida, pela Kundalini, pelas

Vibrações celulares ou pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional, assim como pelo Canal Mariano (ndr:
ver, em particular, o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (2)).

Hoje, a alma coletiva da Terra, a alma coletiva da humanidade (com mais ou menos facilidade, com mais ou
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-12-01.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-KpEhrvwd0_c/UMGy0-GV_KI/AAAAAAAAHqo/aCkQ6Tzu1Jk/s1600/000MaAnanda01.122012.jpg


menos evidência, ou, ainda, pesares), Retornou.
Ela Retornou para o Espírito e deu, de algum modo, o seu consentimento para viver, agora e a partir de hoje, o

que é para viver.

***

A última Passagem, impulsionada por URIEL (no nível coletivo e por vezes individual), permitiu à alma coletiva
da humanidade e da Terra mudar a sua polaridade.

Essa mudança de polaridade não é simplesmente uma inversão no sentido de cima / para baixo, de baixo / para
cima, mas, também, do interior / para o exterior e da esquerda / para a direita.

Isso, naturalmente, deve ser atualizado, nos eventos da Terra, por alguns movimentos geofísicos (nós, as
minhas Irmãs e eu, abordamos longamente sobre a ação dos Cavaleiros, da Fusão dos Elementos e dos

Éteres).
Tudo isso contribuiu para fazer Bascular a alma da Terra, e a de vocês, a fim de que ela não fique mais sujeita
ao confinamento do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, de que possa livremente decidir por voltar-se, na totalidade, para
o Espírito, para a Unidade e para Shantinilaya, ou por manter a experiência de uma consciência, seja ela qual

for, em qualquer Dimensão.
O fim das Linhas de Predação, o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, e a Passagem da Porta Estreita, o acesso ao
coração do Coração (que está situado imediatamente acima, ou seja, na ligação, de algum modo, entre OD e

ER do seu peito), decorrem diretamente (assim como o emprego da Merkabah Interdimensional e
da Lemniscata Sagrada) desta última Reversão da própria alma para a sua Eternidade.

***

Não se esqueçam de que a alma é um intermediário entre a matéria e o Espírito.
Mas de que a alma não é a Eternidade.

Ela é algo que não evolui na mesma escala de tempo que a vida humana, mas ela é apenas uma interface que
permite ou separar, ou conectar, com o que está em cima e com o que está embaixo.

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a restituição do Alfa e do Ômega permite, ao mesmo tempo, beneficiar-se da
Morada da Paz Suprema, mas também considerar o fim da alma e o Retorno ao Espírito.

Isso pode se expressar por todas as modificações que vocês vivem e pelo conjunto das perguntas que vocês
se fazem em relação, também, aos seus contextos de vida, ao que entra em vocês e ao que sai de vocês (quer

sejam os pensamentos, as palavras, ou ainda o que entra em vocês como os alimentos e a respiração), ou a
qualquer outra coisa como a Onda da Vida ou, ainda, a percepção da Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

Tudo isso se transforma em vocês.
Há, é claro, as próprias modificações da consciência que são as testemunhas, desde a revelação das suas

Linhagens (possível durante as suas noites ou de outra forma), ou ainda as modificações, por vezes
importantes, sujeitas realmente à fisiologia deste corpo.

A Reversão da alma foi, por sua vez, completada.
O fim da Predação e o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO permitem o retorno ao Alfa e ao Ômega, não impedindo
mais, sobretudo, o Desenvolvimento do Coração Ascensional através do que são nomeadas as Portas AL e

UNIDADE, acopladas, desta vez, à Porta KI-RIS-TI.
O conjunto dos impulsos (quer sejam Metatrônicos, quer sejam Marianos) apenas acontece, na realidade, para

permitir, exclusivamente, que a alma se desprenda da materialidade: é o retorno à multidimensionalidade.

***

Enquanto oficiante do Manto Azul da Graça, eu oficio, de novo, como MARIA lhes disse, a partir de hoje, de
maneira mais precisa, mais intensa e mais perceptível para vocês.

A mobilização do eixo ALFA e ÔMEGA, em substituição ao eixo ATRAÇÃO-VISÃO (que isso seja para este
corpo que está aí, ainda, sobre esta Terra, e para a sua alma que ainda o alimenta), não alimenta mais

simplesmente este corpo, mas se Voltou, realmente, para o Espírito.
O eixo ATRAÇÃO-VISÃO dá lugar ao ALFA e ÔMEGA, permitindo-lhes, de algum modo, dizer, vocês também:

“eu sou o Alfa e o Ômega”, ou seja, recuperar a totalidade do Amor, a totalidade da Luz, a totalidade da
Verdade.

Não há mais necessidade de interface ou de intermediário: há apenas a Verdade que vai lhes aparecer, se isso
já não ocorreu, de maneira cada vez mais esclarecida, de maneira cada vez mais segura.

O que vocês assistem (em vocês, como sobre o mundo) são apenas as últimas convulsões do que MARIA
lhes nomeou: “parto e libertação” (ndr: sua intervenção de 1º de dezembro de 2012 (3)).

Isso se expressa, cada vez mais, vocês sabem disso, por momentos ou de Beatitude, ou do que vocês



poderiam chamar de ausência ou de desaparecimento.
Alguns de vocês acederam, agora, ao que há depois do desaparecimento, ou seja, o aparecimento da

Eternidade, da Felicidade, da Morada da Paz Suprema, ou, ainda, as experiências de Estado de Ser ou o
estabelecimento, até mesmo, em meio ao Absoluto.

***

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO (através das Portas do corpo, como da Cruz da cabeça) põe fim, aí também,
a uma série de obrigações ligadas à fisiologia, à individualidade, desta personalidade em encarnação.

Isso se reflete, de maneira importante, por muitas mudanças.
Essas mudanças não se referem mais somente à Vibração, mas diretamente ao corpo de carne, nas suas

necessidades, nos seus funcionamentos e, se vocês obedecerem às novas necessidades do corpo, sejam
quais forem essas modificações, vocês não vão demorar para ver aparecer, em vocês, esta Morada da Paz

Suprema.
Porque o corpo é o local, é claro, sobre este mundo, onde se apoia a Vibração, mas também onde se apoia a

alma e se manifesta a alma.
A Reversão do eixo ATRAÇÃO-VISÃO liberou, então, as Portas AL e UNIDADE.

Permitindo, sobretudo, ao Espírito, revelar-se e reforçar a própria Unidade, assim como a capacidade para
viver (pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional ou por um dos componentes que lhes foram descritos

anteriormente) a Verdade Última do seu Ser.
A descoberta desta Verdade Última, como a vivência desta Verdade Última, são os momentos em que a

Alegria e a Paz estão na frente do seu palco.
É como se a Alegria e a Paz viessem afastar e fazer desaparecer tudo o que apenas tem um tempo.

Não se assustem com as mudanças da sua fisiologia, do seu estado de saúde, das suas circunstâncias de
vida, porque o que quer que mude, o que quer que vocês percebam, em última análise, representa apenas a

Reversão da alma para a Luz, na aceitação do seu próprio sacrifício, a fim de encontrar a Essência, o Espírito e
o Absoluto.

***

Isso pode representar, é claro, constrangimentos para o seu corpo, mas vocês irão notar facilmente que
qualquer que seja o dilema deste corpo (que isso se expresse por uma intolerância a tal coisa ou pelo

aparecimento de uma doença ou pelo desaparecimento de uma doença), isso nada muda.
A sua consciência e o que vocês São descobrem, cada vez mais, a Morada da Paz Suprema (mesmo se vocês

não a expressarem por essa palavra) ou, ainda, Shantinilaya.
O que vocês podem ainda denominar desaparecimento ou ausência ou estase ou, ainda, confusão, irá lhes

aparecer, de maneira cada vez mais clara, como, efetivamente, o modo, para vocês, de manifestar a Morada da
Paz Suprema.

Lembrem-se também de que, ao nos chamar, as minhas duas Irmãs e eu, durante este período, vocês irão
encontrar também, nos nossos Contatos, nas nossas Comunhões e também nas nossas expressões,

doravante, para com vocês, mesmo com as suas palavras, não somente um reconforto, ou mesmo uma prova,
mas, muito mais, uma ação real na Reversão da alma e na cessação total do que é nomeado ATRAÇÃO-

VISÃO.

***

Durante a minha experiência da encarnação, eu podia ficar anos sem nada absorver porque a Luz me
alimentava.

Isso, vocês fazem a experiência, hoje, e eu os convido a acatar o que bem lhes explicou a minha Irmã
HILDEGARDA (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (4)).

Não vão contra a Luz, pelos seus hábitos: em primeiro lugar, pelos hábitos deste corpo.
Se a Reversão da alma lhes pedir para dormir vinte horas: então, durmam vinte horas.

Se a Reversão da alma fizer desaparecer o sono: então, tampouco não se preocupem com isso.
Se a Reversão da alma fizer cessar todas as necessidades que lhes eram habituais anteriormente, sejam quais

forem: não se preocupem porque, se vocês superarem a primeira fase de preocupação onde os hábitos são
transformados, vocês irão descobrir que através disso se manifesta, cada vez mais facilmente, Shantinilaya.

Então, é claro, sempre, o que corresponde à pessoa vai ali ver uma ameaça à sua integridade corporal, porque,
na fisiologia usual, não é habitual viver sem isso ou aquilo, ou viver com isso ou aquilo.

Bem, este hábito terminou.
Torna-se cada vez mais compreensível para vocês que, independentemente das circunstâncias deste corpo,
independentemente das circunstâncias da sua fisiologia, independentemente da existência e da presença dos



seus hábitos, alguns deles desaparecem, sem motivo aparente e, sobretudo, sem qualquer ação da parte de
vocês.

Aceitem isso como uma evidência da Luz, e vocês irão vivenciar os frutos de maneira cada vez mais imediata.
O que dificilmente era concebível há ainda alguns anos (e experimentável), está, hoje, totalmente aberto, pelo
próprio fato da Reversão da alma e pela substituição do eixo ATRAÇÃO-VISÃO pelo eixo nomeado ALFA e

ÔMEGA.

***

A Terra também deve se adequar a essa mudança de eixo, a essa mudança de inclinação: ela resolveu isso.
As coisas estando resolvidas e realizadas no que nós nomeamos (e vocês nomearam, também) os planos

sutis, há apenas que deixar manifestar, no plano tangível e visível, do lado de vocês, o que chegou nesse plano
Etéreo.

O Fogo do Éter pôs fim à falsificação do Éter.
Encontrar o seu Éter original efetivamente desencadeou processos, diversos e variados, no seu corpo, durante

esses anos.
Esses processos, diversos e variados, acomodam-se (de maneira mais do que tangível) às modificações, por

vezes fenomenais, do que era a sua vida.
Não se alarmem: contentem-se em colher os frutos, ou seja, a Paz.

Só o mental irá sempre questioná-los, só a dúvida poderá assaltá-los.
Mas nada pode impedir, em vocês, a progressão da Luz (mesmo as suas interrogações, mesmo as suas

dúvidas) porque o corpo não é somente um ressonador da alma e a testemunha da alma, mas o corpo, aqui
presente, na sua Dimensão, tornou-se, de algum modo, a testemunha do Espírito.

E as regras do Espírito não são as regras da alma, em meio a este mundo falsificado.
O Espírito é independente da encarnação, o Espírito é independente da alma, mesmo se ali estiver conectado.

E o Fogo do Espírito vem Retornar a alma.
E essa Reversão da alma é responsável tanto pelas suas facilidades, como pelos seus inconvenientes.

Não se atrasem com isso.
A finalidade é Uma e Única: é o retorno da Luz e o retorno da Eternidade.

Isso acontece, em vocês, e isso irá acontecer, cada vez mais facilmente, em vocês, a partir do momento em
que vocês aceitarem totalmente esta ideia e em que vocês viverem isso, totalmente.

***

O fim da alma é o início da vida do Espírito.
Naturalmente, aqueles que não conhecem o Espírito apenas podem falar do corpo e da alma: eles estão

limitados pelas suas crenças, eles próprios, ou pelo desconhecimento do que eles creem conhecer.
A alma não é a finalidade: o Espírito é.

E esta finalidade jamais se moveu.
Simplesmente, a alma (pela série de encarnações, pelo conjunto dos hábitos e pela rotina do confinamento)

levou-os a ignorar, progressivamente, o Espírito.
Isso foi restabelecido: é o que vocês vivem nesta fase final.

O que acontece, na sua carne, não é para ser julgado nem condenado, é para ser, simplesmente, constatado.
E é naqueles momentos que a sua confiança no que vocês São (mesmo em meio à personalidade) pode

aparecer ou não.
Lembrem-se de que, se vocês escolherem a personalidade, a sua vida será, durante esses tempos, cada vez

mais repleta de dúvidas, de medos, de interrogações, ou mesmo de raiva, e de que, quanto mais vocês
deixarem esta alma ser infundida pelo Espírito, mais a sua personalidade irá lhes parecer em uma Paz que

nada pode vir alterar nem interromper.
Como eu lhes mostrei, durante a minha vida, sobre esta Terra: o que eu vivenciei, vocês irão vivê-lo.

Como CRISTO disse, para vocês, no ocidente (e como muitos sábios da Índia nos disseram): “o que eu vivi,
vocês irão vivê-lo; o que eu fiz, vocês irão fazê-lo também e muito maior ainda”.

Porque não há limites ao Espírito (contrariamente aos limites do corpo e da alma), e quando o Espírito revivifica
a carne, ele cria as condições da Ascensão da matéria e da carne.

É o que ocorre no seu microcosmos, como no nível de uma célula, como na escala do sistema solar.

***

O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve



O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve
então aparecer, também, para a alma coletiva da humanidade e para a alma coletiva da Terra, que irá engrenar,
então, esse processo de Basculamento, a um dado momento, específico, do qual ninguém pode conhecer a

data e que, no entanto, já está consumado em todos os outros Planos.
O que nós lhes podemos dizer é que, se nós começarmos subitamente esta fase final com vocês, é porque a

Terra o vivenciou, é porque o Céu o vivenciou, restando fazer a junção disso, neste Plano (aí onde vocês
estão).

Lembrem-se de que, frente a uma dificuldade ou ao pode parecer como uma dificuldade, se vocês mudarem o
olhar, se houver, em vocês a fé total na Luz, a fé total no que vocês São, então, o que pode chegar ou o que

podem temer, o que podem esperar, o que podem recear?
Vocês saíram do tempo.

A Reversão da alma para o Espírito os fez retornar ao Espírito e, portanto, à Eternidade, aí onde o tempo não
tem mais qualquer incidência (tal como é conhecido e vivenciado sobre a Terra).

Está aí ao que nós lhes chamamos, agora e doravante, a cada dia.

***

A Reversão da alma, realizada no nível da Terra, dá continuidade à Liberação da Terra e dá continuidade ao
desaparecimento das Linhas de Predação.

Naturalmente, o hábito e o seu peso fazem com que o coletivo da humanidade (na acepção: o mais importante,
em número, enquanto entidades de consciência) esteja ainda totalmente ignorante, até mesmo do que significa

a palavra “alma” ou “Espírito” e do que elas representam na vivência.
Mas o que está sendo ignorado, hoje, não poderá mais ser ignorado por ninguém, dentro de muito pouco

tempo.
Mas isso não deve, de forma alguma, nada perturbar, em vocês.

***

Eu terminarei por esta metáfora e por esta compreensão, muito simples: quando vocês morrem neste mundo, o
mundo continua, mas, para vocês, ele não existe mais.

É tão simples assim.
Então, é claro, é sedutor (para a alma voltada para a matéria) imaginar uma perenidade através da

reencarnação, imaginar uma evolução para esperar, um dia, sair do que é nomeado ‘ciclos da reencarnação’,
o Samsara, a Roda da Ilusão.

Mas, em última análise, a alma que foi infundida pelo Espírito não se coloca mais esse tipo de questões,
porque ela não procura, em meio a este mundo, nem recompensa, nem justificação.

A alma conectada ao que ela É, no Espírito, na Verdade, na Unidade, não tem mais necessidade do que quer
que seja para se apoiar neste mundo.

Isso não é a negação da vida, mas é, realmente, a Transcendência, da vida confinada, para a Vida Liberada.
É bem exatamente o que corresponde às diversas manifestações do corpo de vocês, que isso esteja situado
nas pernas ou nas costas, que isso esteja associado a dores (ligadas aos Elementos) na sua cabeça, ou ainda

às diferentes manifestações que vocês possivelmente vivenciaram há mais de um ano e meio, agora. 
Isso não tem qualquer importância porque tudo isso são apenas (como eu disse) manifestações e, além da
manifestação, no momento em que a alma coletiva da Terra tiver Basculado totalmente, então tudo isso se

torna, de algum modo, obsoleto.
Do mesmo modo, conforme a minha metáfora: quando vocês morrem, para vocês o mundo desapareceu, nada

resta do que era este mundo.
Do mesmo modo, quando a alma despertou para o Espírito, quando ela efetuou o seu Basculamento e a sua
Reversão, no momento específico em que a Porta Estreita é atravessada, no momento em que o coração do
Coração começa se aproximar, então, naquele momento, tudo o que era justificativa e explicação, no plano

onde vocês estão, não tem mais consistência.
A única coisa que se mantém consistente é a Eternidade e isso é suficiente para fazê-los viver, para este

corpo, ao mesmo tempo o Êxtase, a Beatitude ou, ainda, o Samadhi (como muitas das minhas Irmãs, e eu
mesma, testemunhamos para vocês).

Vocês vivem exatamente a mesma coisa.
Então, é claro, em meio à personalidade, há sempre uma tendência a querer comparar, mesmo de maneira

quase inconsciente.
Ousar comparar-se ao CRISTO, ousar contrapor-se ao BUDA, ou a um dos místicos mais recentes tendo

vivenciado a Liberação: vocês devem superar isso.
Ou seja, nada há a comparar, nada há a contrapor: há apenas que Ser o que nós fomos, todos nós, e o que nós

Somos, todos nós.
Aceitar isso é a maior das Humildades e das Simplicidades.

Isso não é se rebaixar, nem se elevar: é colocar-se no lugar correto que é aquele do Amor e da Luz.



***

Eis ao que este período final, esses tempos de Basculamento e de Estrondo, abrem para vocês.
Alguns de vocês começaram a vivê-lo já desde muitas semanas, ou mesmo, para alguns de vocês, desde o

aparecimento da Onda da Vida.
Mas o que era um entusiasmo, à época, o que podia ser definido como um Êxtase novo, uma Beatitude nova,

tornou-se (eu diria, de algum modo, para aqueles de vocês que vivem isso desde o início da Onda da Vida) um
hábito ou, se vocês preferirem, uma segunda natureza que se torna a sua verdadeira natureza.

Então, naquele momento, vocês irão ajudar este corpo seguindo o que ele diz, não para explicar, mas para bem
verificar, por vocês mesmos que, se, por exemplo, vocês adotarem tal conduta e vocês sofrerem, cabe a

vocês modificar esta conduta.
Ajustem-se ao que lhes diz o corpo, porque, nesse momento, o corpo é vivificado pelo Espírito e não mais

apenas pela alma.
Isso é a ilustração tanto dos processos Vibratórios como dos processos da sua própria consciência, como da

própria a-consciência.

***

Se nós tanto insistimos sobre a Humildade significa que vocês poderão muito facilmente constatar, por vocês
mesmos, que, se vocês saírem da Humildade, então o processo de Paz, de Beatitude, o processo

de Shantinilaya, afasta-se de vocês.
Então, vocês terão uma testemunha, cada vez mais segura, cada vez mais formal, até mesmo, do que vocês
vivem, não através do que vocês creem, não através do que vocês veem (isso, mesmo com a visão etérea),

mas, muito mais simplesmente, no momento em que ocorrer alguma coisa: vocês estão em Paz ou não?
Vocês estão na Beatitude ou não?

É desta qualidade, desta quantidade, de Beatitude ou de Paz que vocês podem, não se julgar, medir-se ou
comparar, mas, sim, beneficiar-se ao máximo do afluxo da Luz e crescer, sempre, mais em Paz e em

Beatitude, até viver Shantinilaya.
Shantinilaya que irá lhes permitir, a um dado momento (tal como definiu MARIA), iluminar tudo o que era

histórico, iluminar, sem qualquer dúvida possível, a Eternidade que vocês São, além da crença e além das
Vibrações, além mesmo dos processos históricos deste mundo.

Isso é o que lhes promete esta última Reversão da alma coletiva da Terra, o fim das Linhas de Predação, a
Liberação da Terra e a Liberação de vocês.

***

Estão aí, portanto, alguns pensamentos que eu tinha que submeter a vocês a fim de verificarem, por vocês
mesmos, o que vocês estão vivendo.

Se houver, em vocês, interrogações referentes a essa Reversão da alma, a esse Basculamento ou a esse
Estrondo (da alma coletiva, como da sua), referentes ao que eu acabo de falar e que não teria sido falado em

outros lugares (senão eu me permitiria ali remetê-los), eu os escuto.

***

Pergunta: quando a alma é infundida pelo Espírito, as emoções ligadas aos hábitos das Linhas de
Predação saem sozinhas?

Sim.
Vocês não têm que ali se opor, vocês não têm que ali se contrapor, mas, muito real e concretamente, que

permanecer Tranquilo e deixar a Luz agir.
 Vocês nada podem sozinhos, porque toda ação por vocês mesmos, doravante, apenas irá decorrer, em última

análise, da ação do que pode restar do hábito da alma voltada para a matéria.
Quando a alma se volta para o Espírito, o que lhes parecia anteriormente um esforço ou uma necessidade,

torna-se natural e espontâneo.
Eu tomei o exemplo da alimentação porque ele é flagrante: até agora, vocês tinham necessidade de comer,

para subsistir, para viver, para continuar a fazer funcionar este corpo.
E, um dia, isso desaparece, ou seja, esta alimentação, no sentido em que vocês a compreendem, não é mais

tão indispensável nem necessário como antes, ou mesmo, até mesmo, com efeitos contrários.
Isso significa que vocês se alimentam, real e concretamente, da Luz, porque a alma não está mais cortada do



Espírito.
Naquele momento, lembrem-se de que vocês nada têm que decidir ou que agir, mas, muito mais, ter esta fé
total e absoluta na Luz, na sua ação, como nas suas resoluções referentes aos seus problemas, se houver.

Mas lembrem-se também de que, enquanto a personalidade estiver à frente, se eu puder dizer, ela irá justificar
sempre a sua necessidade de ação e de reação, a sua necessidade de manifestar emoções, para se sentir

viva.
Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa quando o Espírito infunde a alma e o corpo.

***

Pergunta: é a mesma coisa quando somos confrontados com uma situação ambiental violenta?

Bem amada, porque será que CRISTO disse: “ofereça a outra face”.
Há, nisso, um dos maiores mistérios.

Aquele de vocês que está na personalidade irá achar isso, muito razoavelmente, perfeitamente estúpido: não
se resolve um problema deixando o problema se instalar ou se manifestar. 

Mas existe uma outra realidade, por trás disso, mas que necessita, ao mesmo tempo, de uma imensa coragem
e de uma imensa Humildade: não é o pedido para a Luz, mas é a fé na Luz que vai permitir a solução.
Além de saber se um acontecimento que ocorre na sua vida (mesmo muito violento) está ligado a uma

consequência de qualquer passado, de uma resistência à Luz (de você ou das próprias consequências ou de
uma outra pessoa): vá além disso.

Faça a experiência de ver, por si mesma, se a Luz resolve o que há para resolver.
Evidentemente, se não existir, previamente, o processo Vibratório tendo sido vivenciado durante esses anos,

se o acesso ao despertar ou à Liberação não tiver ocorrido, jamais a Luz irá intervir.
Por outro lado, a partir do momento em que houver abertura, real e vivenciada, no corpo (pelos diversos sinais

que vocês conhecem, talvez, há anos), então, não há qualquer obstáculo para a resolução da Luz.
A personalidade será sempre confrontada com as oscilações e as reações, mas lembrem-se, como lhes disse
SNOW, de que os Elementos, mesmo ruidosos ao lado de vocês, nada poderão contra vocês, mas, por outro
lado, eles podem dissolver a personalidade, completamente (ndr: ver, em particular, as intervenções de SNOW

de 1º de setembro e de 18 de outubro de 2012 (5)).
E se você estiver, você, inserida na consciência da personalidade, você vai chamar isso de “violento”, você vai

chamar isso de “injustiça”, vocês vai chamar isso de “sofrimento”.
Em resumo, aí também, tudo depende do lugar onde você estiver.

*
Para retomar as nossas experiências que lhes contamos, quanto a nós, Estrelas, ou ainda, se vocês tomarem

os modelos, ditos históricos, quem pode dizer que mesmo CRISTO não foi confrontado com a violência, e
com a maior das violências que é o sofrimento?

Ele refutou, naquele momento.
Mas que peso representa este sofrimento, aquele de CRISTO, a não ser para a personalidade e para aqueles

que confinaram este sofrimento como um meio de Liberação.
O sofrimento não é um meio de Liberação: ele é um meio de se encontrar frente aos seus próprios limites,

aqueles deste corpo de carne.
 Mas vocês não são este corpo de carne.

Vocês absolutamente nada são do que vocês percebem.
Descobrir isso não é uma crença, nem mesmo uma experiência: é descobrir a Morada da Paz Suprema.

Nenhuma circunstância exterior pode vir alterar aquele que vive Shantinilaya.
Que isso seja o fim do seu corpo, como o fim do mundo, como o fim de uma relação, ou como a pior das

violências: nada pode alterar Shantinilaya.
A violência, o sofrimento, são apenas a expressão do desconhecimento do que vocês São, mesmo isso não

sendo, propriamente falando, sua culpa, porque não há culpa: apenas existe culpa do ponto de vista da
personalidade ou da história.

Mas o que você é, de toda Eternidade, jamais se moveu.
Como o que jamais se moveu, que sempre esteve aí, poderia ser afetado por qualquer coisa, referente à sua

vida ou a este mundo?
A diferença está aí.

Aquele que é Shantinilaya não é mais vítima do jogo deste mundo, não é mais vítima de todas as ilusões e de
todas as atrações e ilusões deste mundo.

Ele se recolocou, ele próprio, pela consciência e pela a-consciência, entre o Alfa e o Ômega, e ele pode dizer:
“eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não para ser seguido, não para ser imitado, mas, simplesmente, para dar testemunho da Luz.
Existe uma predisposição da alma, isolada do Espírito e voltada para a matéria: é uma busca de sentido, uma



busca de explicação, que esta explicação e esse sentido se refiram ao que é visível e aparente.
Mas isso diz respeito a um nível de realidade.

Quando a alma está voltada para o Espírito, quando o início da ação da Luz (visando o fim do eixo ATRAÇÃO-
VISÃO) começou a trabalhar, a Reversão da alma criou, não uma indiferença, não uma insensibilidade, mas,

realmente, uma transcendência.
Ou seja, que você não é mais dependente das circunstâncias (violentas ou amenas) da sua vida, das relações,

dos diferentes aspectos da sua vida.
Você não é mais dependente senão da Luz que você É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, o que mais eu posso lhes desejar senão viver a Paz Suprema e viver esta
Beatitude?

Não busquem isso como uma fuga.
Não busquem como um meio, através disso, de se extrair de um problema.

Porque, no Espírito, não há problema, no Espírito há a totalidade da felicidade.
Então, vivam isso.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se estabelecer para vocês.
Tenham esta fé que supera amplamente a crença, não em um salvador, não em uma identidade histórica, não

seguindo alguém, mas na certeza do Amor e da Luz: não como uma crença, mas realmente para viver a
transmutação da alma e a sua Dissolução.

Nessas palavras, deixe-me colocar o Amor, aí onde ele está: no seu Coração.
Até logo.

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

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

http://api.ning.com/files/suookeRVRJdGd721D8S8lqAW1ID7qZz8SXph-V029-V4TeOVyrF4EY8h1zJ5ruK2XMLEbPhrBADOsrZfwRLSNXgYTcHNop42/000bibli_78e84MaAnanda01.12.2012.JPG
http://api.ning.com/files/9q*AGhCcksl3yCsgJm6AqZnWtm9IRXH5BBnf1kltsRSZHnqZE1fH3862GfI5LAoN77*32LGqWnU*TbmFtRPWJFO-Mx5SbzPx/000bibli_33101.12.2012MaAnanda.JPG


  

1 – MA ANANDA MOYI (09.08.2011 e 21.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-9-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html

*

2 – 'Desenvolvimento do Coração Ascensional' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html

*

3 – MARIA (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

5 – SNOW (01.09.2012 e 18.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee94b.html

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-9-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/articlee94b.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Luz, aqui e em outros lugares, eu rendo Graças e eu estou honrada por este instante que nós iremos

compartilhar, no Coração do Amor.
Eu agradeço a sua presença e a sua constância.

Eu rendo Graças à sua consciência que soube, de diferentes maneiras, ao longo desses anos e das suas
vidas, manter, em vocês, a lembrança e o vestígio da sua Eternidade.

***

Vocês então chegaram, nesses Tempos (tão específicos, tão íntimos e tão intensos) do que está para viver, a
fim de se encaminharem para a sua Eternidade.

Quando para muitos de vocês, eu posso doravante dizer-lhes: “eu estou com vocês, até o fim dos Tempos”.
Eu estou com vocês e em vocês, enquanto Mãe, sem qualquer conotação ou coloração humana.

Nossa filiação (nossa ressonância no Núcleo Cristalino da Terra, que nos é comum) não é uma filiação que iria
confiná-los, mas, sim, a chave da sua Liberdade.

A partir de hoje, eu os convido a imergir, a mergulhar, no banho da Felicidade.
A alimentação da Terra passa, doravante, por diversas Portas das Estrelas e do Sol.

Os mecanismos visando (de todos os modos possíveis) restabelecer a sua Integridade e o seu Todo estão,
definitivamente, no lugar, no seu corpo como no conjunto deste sistema solar.

A ação dos Elementos prossegue (e irá prosseguir) pelo tempo que for necessário, durante este mês, a fim de
completar a sua Liberdade, a fim de que, justamente, vocês sejam capazes, cada um e cada uma, de verem,
realmente, de serem esclarecidos, à vista de todos, sobre o que vocês São, de serem esclarecidos sobre

outra coisa que o que fazia a rotina da vida de vocês, em meio a este mundo.

***

MARIA - 1 de dezembro de 2012 - Autres Dimensions
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Eu venho também, de algum modo, convidá-los, de maneira bem mais importante do que o nosso encontro de
hoje, para permanecer aí onde tudo é desenvolto, para instalar-se aí onde tudo é feliz, aí onde tudo não

depende, em nada, deste mundo.
É nesta condição que vocês estão plenamente vivendo, plenamente na vida.

E é esta plenitude que se instala, em vocês, com mais ou mesmo evidência, mais ou menos facilidade.
Mas vocês sabem muito bem: qualquer que seja a intensidade das suas vivências, qualquer que seja a

intensidade do que vocês experimentam, do que vocês vivem, nós, em conjunto, construímos tudo o que era
necessário para realizar, com o máximo de facilidade (para este mundo, para o conjunto de todas as

consciências desta Terra), um mecanismo que permite, efetivamente, ter podido vivê-lo, para a maioria de
vocês, sem ser afetado pelos reajustamentos da Luz ou pelas resistências da Sombra.

Que elas sejam em vocês ou no exterior de vocês, vocês sabem muito bem que isso é apenas um ponto de
vista.

***

Hoje, a Terra, que nos sustentou a todos nós neste Plano de existência que foi Liberado, vive agora a sua
libertação.

Esta libertação, que eu pude comparar a um parto, virá apresentar-lhes todos os elementos que são
necessários, para a sua consciência, como para a Terra e como para o que vocês São, na Eternidade, para

realizar esta obra alquímica importante, com as diferentes etapas que vocês vivenciaram mais ou menos
facilmente, mais ou menos com esperança, mais ou menos de acordo com a sua consciência (e com este

corpo) que foi regado n’A FONTE.
A finalidade de tudo o que foi vivenciado começou, já, a se revelar, de diversas maneiras, para você.

Alguns tiveram a Revelação das suas Linhagens.
E vocês sabem o que representa esta Revelação: ela não é um conhecimento como outro, mas ela os restitui,
através dos quatro Pilares do Coração, e os ajuda a encontrar, de algum modo, esse centro do Centro, esse

coração do Coração, que sempre esteve aí.
Quaisquer que sejam as etapas que lhes pareçam ter atingido (ou escapado, de algum modo, à sua

consciência), tudo isso, hoje, vai dar lugar, cada vez mais, a uma sensação, muita clara e cada vez mais lúcida,
do que se desenrola, aí onde vocês estão, neste corpo e, até mesmo, em meio à sua vida, nos seus aspectos

mais ordinários.

***

O extraordinário vem ao encontro do ordinário.
Mas o extraordinário, vocês sabem, pode ser assustador para aquele que, ou não está preparado (através do

que nós lhes propomos ou por outros modos), ou cujo Coração não é suficientemente inocente.
A chave deste período, como vocês sabem, é o Abandono, a capacidade para permanecer na Paz, a

capacidade para viver, de maneira cada vez mais segura, para vocês, os estados de Beatitude, de Êxtase ou
de Samadhi.

Vocês vivem isso, de algum modo, através desta noção de distorção do tempo: para vocês, o tempo parece se
estender, para outros, o tempo parece encolher.

E, em de tudo isso, o seu corpo é submetido e reage, por si só, a este afluxo de Luz, a este afluxo de Amor.
O conjunto de todas as suas percepções (quaisquer que tenham sido), hoje, tendem, eu diria, a se resolver

nesta espécie de vacuidade onde tudo é pleno, onde tudo é perfeito, onde todas as questões que podiam se
apresentar, ainda, parecem, agora, supérfluas para vocês.

A Luz guia vocês: ela os rega e ela os conduz ao seu Ser Supremo, sem dificuldade.
As únicas dificuldades, como vocês sabem, apenas se apresentaram, hoje, pelas últimas resistências: que isso

seja do que é nomeado a Sombra, do que está associado aos hábitos ou do que está associado a todos os
desconhecimentos em relação à Verdade, Suprema, ela também.

***

O tempo do meu Apelo chegou, mesmo se, de maneira pessoal, muitos de vocês me receberam ou
receberam o Apelo de uma das minhas Irmãs Estrelas ou de um dos Anciãos ou, ainda, de um Arcanjo.

Hoje, vocês são, de algum modo, convidados a esta Festa.
Não é mais uma Boda, porque uma Boda é um momento.

E esta Festa não é chamada para durar um instante, mas, sim, para se instalar definitivamente, pondo fim a tudo
o que estava separado, a tudo o que podia ser zona de sofrimento ou de dor, mesmo se algumas aparências

do mundo, vistas com o olhar habitual, os fazem, por vezes, duvidar desse momento de Festa.
Mas esse momento de Festa está inscrito desde sempre.



Simplesmente, o que nós havíamos dito, é que as circunstâncias específicas, para chegar a esta Festa, seriam
profundamente diferentes segundo a resposta da humanidade.

E conforme os Arcanjos lhes disseram (que isso seja depois das Núpcias Celeste ou como nós lhes repetimos
regularmente): do nosso ponto de vista, tudo está absolutamente perfeito.

Mesmo se lhes parecer que, na sua vida, como no local em que vocês vivem, existem coisas mais
constrangedoras para vocês, isso significa, simplesmente, que o constrangimento não mudou, mas que a sua

visão e a sua capacidade para perceber está bem mais ampliada e desenvolvida.
O que vocês percebem, hoje, tentem se lembrar: objetivamente, vocês apenas poderão constatar que as

coisas progrediram, para se apresentar a vocês de maneira muito diferente.
A grande novidade, para a maioria de vocês (e, nós o esperaremos, cada vez mais numerosos, agora, a cada

dia), é dar-se conta da Verdade.
Não da verdade da história que, como vocês sabem, sempre foi escrita por aqueles que estavam à frente de
alguma coisa (de uma instituição ou de um grupo de pessoas), mas, nunca, qualquer história, qualquer que

seja, irá substituir a vivência da sua experiência.
E tudo ao que vocês foram conduzidos pela Luz, mas, também, pelo seu Coração, isso foi, pouco a pouco ou
brutalmente, para dar-se conta, por vocês mesmos, do que é a consciência nos seus aspectos limitados e nos

seus aspectos ilimitados.
Para dar-se conta de que, o que quer que for que vocês tiverem que viver, na sua história pessoal, ela jamais
será uma história pessoal que é sempre dependente das circunstâncias, de certo número de contextos e de

limites, próprios deste mundo.

***

A Humildade significa conectar a sua Humanidade, conectar este aspecto de sal da Terra ou de carne da Terra.
Porque vocês são, muito precisamente, aqueles que estão inscritos entre o Céu e a Terra e que talvez

perderam, para muitos de vocês, esta noção de ter confiança na Eternidade, que vem transcender todas as
histórias, pessoais como coletivas.

Vocês vivem, portanto, e vocês experimentam, mais, uma outra temporalidade: os Encontros (nomeados de
diferentes modos) com outros Planos, outras Dimensões, que lhes eram, até agora, inacessíveis.

Tudo isso são, se vocês olharem com objetividade, elementos de prova, não podendo ser mais formais, na
mudança que está em andamento.

Mas essa mudança não é uma simples mudança como ocorre em toda história deste mundo.
É muito mais do que uma mudança de ciclo, do que uma mudança de era, do que uma mudança de estado de

consciência.
O Retorno à multidimensionalidade, aqui mesmo sobre esta Terra, permite-lhes criar sua própria conduta e

viver sua própria verdade.
Se vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar (como ela irá trabalhar cada vez mais vigorosamente em vocês),

vocês apenas poderão constatar que, entre a Luz e vocês, apenas há o espaço da ilusão das crenças neste
mundo e na sua verdade, e que quanto mais vocês acolherem a Luz e quanto mais vocês se Abandonarem a

ela, mais ela se revela e se desvenda, de maneira cada vez mais precisa.
 “Sempre iremos reconhecer a árvore pelos seus frutos” e esses frutos, é claro, não são manifestáveis e
manifestados, unicamente, pelas coisas que são adquiridas ou ampliadas (que isso seja na matéria ou na

consciência), mas, muito mais, pela noção de filiação.
Porque esta filiação não é simplesmente, agora, uma vaga lembrança, mas, sim, nós o esperamos, a realidade

da sua vivência, cada vez mais frequente e cotidiana.
Mesmo se algumas oscilações entre a Eternidade e o efêmero, o ilusório e o Absoluto, parecer por vezes

desgastantes para vocês.

***

Se vocês estão aí, aqui ou em outros lugares, lendo ou escutando o que eu digo, vocês se dão conta do que
ocorre em vocês, do que se desenrola no seu campo de experiência.

Então, como foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AVAÏNHOV): é claro, nós
sabemos pertinentemente, dali onde nós estamos, que havia prazos e que esses prazos eram astronômicos.

Mas jamais concebam esse prazo astronômico como um momento para se marcar como agradável ou
desagradável, significando um antes e um depois, porque o antes e o depois não podem se construir, segundo
a sua linearidade, no espaço de um Estrondo, mesmo se, no momento em que isso ocorrer, isso se fará como

um Estrondo.
Havia, é claro, em uma série de resistências, em uma série de crenças, em uma série de elementos, tanto no
seu corpo como no que circunda a Terra no nível do seu controle (ou seja, o sistema de controle do mental

humano ou, ainda, as egrégoras), a impossibilidade de encontrar, na totalidade, a Liberdade.
Alguns de vocês a encontraram.

Alguns de vocês passaram a vivê-la.



Tudo isso nos alegrou, porque nós pudemos constatar, nos diferentes Encontros com vocês (que isso seja as
minhas Irmãs ou eu mesma, ou ainda os Anciãos e os Arcanjos) que cada um trazia a sua contribuição para

permitir-lhes encontrar-se e reencontrar-se, enfim, tais como vocês São, na Eternidade.

***

Nós estamos, também, perfeitamente conscientes (em todo caso para aquelas e aqueles de nós que
conheceram a carne desta Terra) de que há tamanho peso em meio à densidade que vocês estão, que alguns

obstáculos podiam parecer, ainda há alguns anos, dificilmente suprimíveis.
Mas eu os convido a olhar objetivamente: vejam o que vocês eram, o que vocês acreditavam ser, há alguns

anos, e vejam, hoje, o que vocês são.
Eu sequer falo, é claro, das circunstâncias, quaisquer que sejam, da sua vida, mas eu me dirijo diretamente ao

seu Coração e à sua consciência.
Quanto mais vocês se conscientizarem disso, mais vocês irão aceitar soltar os últimos hábitos, os últimos

medos, as últimas dúvidas, como as últimas resistências coletivas.
Vocês sabem que, atrás de tudo isso, há esta Morada da Paz Suprema.

E nós sabemos que vocês são cada vez mais numerosos a experimentar, a ali se estabelecer, a ali morar.

***

Como eu lhes disse, durante a minha última intervenção, o tempo do meu Apelo está muito próximo.
O Canal Mariano coletivo foi criado e constituído: ele está operacional.

Nós estamos próximos de vocês.
Nós, para muitos, até nos revelamos, no Interior de vocês.

Então, esse momento é um momento de Festa, mas de uma Festa que jamais cessa.
Porque, por mais que, neste mundo, vocês tenham o hábito de oscilar entre um estado e outro, entre uma
experiência e outra, entre alegrias e tristezas, no entanto, na sua Eternidade, nenhuma dessas alternâncias

pode existir, nenhuma flutuação pode aparecer.
 Então, é claro, para o que resta da sua pessoa, inserida em sua história ou na história deste mundo, isso pode

parecer, ainda, extremamente longínquo, extremamente hipotético.
Mas vocês sabem muito bem, pelas suas experiências, pela sua vivência, pelos diversos testemunhos que

vocês podem transmitir, de que todas essas etapas (que nós atravessamos e que vocês atravessaram) foram
etapas benéficas, visando reduzir e amenizar os elementos mais desagradáveis, até mesmo, para a

personalidade.

***

O Parto e a Libertação irão ocorrer a um dado momento.
Mas foi preciso elaborar esse momento.

Foi preciso construir, pouco a pouco, reconstruir, eu diria, a sua Eternidade.
E vocês fizeram isso.

Aqueles de vocês que já foram Chamados, em um momento ou outro, devem se instalar, cada vez mais, nesta
reminiscência e, muito mais do que isso, nesta Paz, nesta Felicidade que lhes é prometida, porque isso é

devido a vocês.
Não como algo a adquirir: é o que vocês Eram anteriormente.

E eu falo “anteriormente” como a experiência desta encarnação, como de toda encarnação sobre este mundo.
Que isso seja as suas Linhagens Estelares, que isso seja a ação dos Elementos, que isso seja as diferentes
percepções presentes no seu corpo, todos vocês, em um nível ou outro, se aproximaram, ou vivenciaram, a

Verdade Absoluta do Amor e da Luz que vocês São.

***

Doravante, as circunstâncias requeridas estão todas reunidas.
Vocês, como nós, como a Terra, que dissemos “sim”, aguardamos, agora, sem impaciência, nesta Paz, o

momento em que o limiar da Luz irá se tornar tal que o Estrondo irá ocorrer de maneira coletiva.
Lembrem-se, durante este período (que isso seja antes do meu Apelo, ou logo depois do meu Apelo, antes
desse famoso momento, específico e reparável), do que vocês São, do que vocês vivem, que isso seja por

breve período ou de maneira mais constante.



Nada mais há a considerar, nem a preparar.
Doravante, eu diria ainda que nada mais há a aprontar, que nada há a pedir, nada a esperar, que há apenas que

viver, da maneira mais Humilde possível, o que se desenrola agora.
Da sua Humildade e da sua Simplicidade irá decorrer, realmente, o apoio que vocês irão levar à Luz, pela obra

de vocês.
Lembrem-se de que até este Estrondo, até este instante (que não é, eu lembro, necessariamente equiparado e

capaz de se sobrepor aos prazos astronômicos), tudo isso se desenrola ao mesmo tempo.
Mesmo se, para nós, tudo está consumado, nós sabemos, é claro, que, do seu ponto de vista, pode parecer
restar alguma coisa a realizar, é claro, para o que vocês nomeiam a Ascensão (e o que nós nomeamos, com

vocês, a Translação).
Mas o que está para acontecer não necessita, da parte de vocês, outra coisa senão esta Humildade, esta

Benevolência, e esta noção de deixar trabalhar o que está trabalhando.

***

Dessa maneira, a partir de hoje e até, eu diria, este prazo astronômico, nós estaremos, duas das minhas Irmãs
e eu mesma, mais próximas de vocês, de maneira privilegiada, mas não exclusiva .

Assim, a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e eu
mesma estaremos, mais do que nunca, eu diria, como uma espécie de lembrete, antes do Estrondo que eu

falava, que está para se manifestar a vocês, para falar-lhes, para guardá-los.
Eu sei que há, entre vocês, aqui como em outros lugares, quem me ouça e com os quais eu dialogo.

Então, é claro, isso pode parecer surpreendente, porque vocês sempre tendem a considerar que além de
sentir as nossas Presenças nas Comunhões ou de sentir a nossa Presença, em vocês, é-lhes por vezes difícil

encontrar um outro significado que o contato ou a partilha, de outro modo, senão pela própria Comunhão.

***

Hoje, alguns de vocês estão tão elevados, Vibratoriamente e em consciência, que não existe para nós qualquer
dificuldade, realmente, para falar de diversas coisas que são próprias de vocês.

Mas lembrem-se de que, a um dado momento, eu irei me expressar a vocês, coletivamente, ao mesmo tempo.
Esse momento, vocês não podem conhecê-lo, exceto que ele já está atualizado nos outros espaços / tempos,

nas outras Dimensões, e que resta apenas, de alguma forma, que esse Desenvolvimento do Coração
Ascensional ocorra no conjunto coletivo da Terra.

Porque é naquele momento que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs e dos meus Filhos que dormem, irão se
lembrar, pelo impulso final da Luz, do que eles Foram e do que eles São, de toda Eternidade.

Qualquer que tenha sido a passagem sobre esta Terra, qualquer que seja a sua duração, qualquer que seja a
sua intensidade e quaisquer que sejam os marcadores de uma evolução, hoje, vocês são convidados a deixar

tudo isso ser varrido, cada vez mais, pela nossa Presença, pela sua Presença e, portanto, pela própria Luz.

***

Nossos encontros das 19 horas (hora francesa) irão se tornar cada vez mais perceptíveis, pela nossa Tríplice
Presença feminina, perto de vocês e em vocês.

Porque essa é a melhor maneira de reequilibrar, eu diria, definitivamente, a Dualidade masculina / feminina e de
permitir-lhes juntar-se ao que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o Andrógino Primordial.

Todos os Encontros com os seus Duplos, quaisquer que sejam (que isso seja com KI-RIS-TI, com MIGUEL,
ou conosco, ou com os Anciãos), têm apenas um objetivo: é o de permitir-lhes essas Fusões.

Não somente com um Duplo, não somente com o que está encarnado, mas, realmente, esta Fusão com a Vida,
ou seja, encontrar esta filiação, esta Liberdade de Ser o que vocês desejam, o que vocês gostam, ou que

vocês estejam, em alguma forma, em alguma Dimensão, em qualquer consciência que seja.

***

Tenham também em mente que, nesses tempos tão específicos, podem se manifestar, ainda (em vocês, mas,
cada vez mais, no que vocês nomeiam o exterior, ou seja, o mundo), sinais podendo ser considerados como o

que é chamado de catástrofes, do ponto de vista da personalidade.
Mas nenhuma catástrofe alcança o que vocês São.

Muito pelo contrário.
E o que é denominado, de um ponto de vista, uma catástrofe, é uma Liberação, por outro lado.



Isso não são simplesmente jogos de palavras ou questões de definição, mas, muito mais, o próprio estado da
sua consciência.

Segundo o que vocês São, e não mais segundo o que vocês pensaram, criaram ou imaginaram, ou
acreditaram, mas, sim, segundo a sua intimidade (que lhes é própria e onde se encontram todas as

intimidades), na mesma dependência, na mesma filiação, que é aquela da Liberdade, do Amor e da Luz.

***

Eu lhes proponho alguns instantes de Fusão, em silêncio, antes de prosseguirmos, para a segunda parte, do
que eu tenho que transmitir a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

Eu vou então, agora, prosseguir com esses poucos elementos que, eu espero, irão permitir ajudá-los no seu
processo de verificação do que se desenrola, em vocês.

E lembrem-se destas frases: somente o que é chamado a desaparecer tem medo de desaparecer; o que é
Eterno não tem qualquer razão de ser afetado seja pelo que for.

***

Nossa tríplice Radiância das Estrelas (realizada por GEMMA, MA e eu mesma), que é ilustrada pelo Manto Azul
da Graça e pelo Canal Mariano, vai agora transpor um limiar.

Esse limiar é o limiar de uma comunicação mais direta, mais fácil, até mesmo, segundo os seus critérios.
Dos nossos Encontros vai aumentar a Paz.

Dos nossos Encontros vai aparecer o Amor.
Nós os convidamos a imergir, completamente, nos nossos contatos.

Vocês irão tirar dali, sem nada pedir, tudo o que for útil e necessário para esse tempo.
Para concluir, eu os lembro, também, de que em termos de tempo, o Estrondo (o momento do Basculamento,
se vocês preferirem) irá corresponder a um momento que não é escolhido, nem por nós, nem por vocês, nem

pela Terra, mas, sim, pelo que vocês nomeiam (e nós nomeamos, com vocês) A FONTE e também pela
capacidade para Revelação d‘A FONTE.

 A Luz penetra em vocês.
Ela não penetra mais somente, doravante, pelas Estrelas da cabeça ou pelo Coração, mas a Luz pode penetrar

em qualquer espaço da sua consciência e do seu corpo.
Então, é claro, há reajustes necessários.

Mas o seu corpo é um guia, perfeito, para o que é para viver, agora.

***

Sigam o que lhes diz o seu corpo e não mais o que lhes dizem os seus desejos ou os seus hábitos.
É aí que vocês devem estar claros com vocês mesmos.

Será que vocês estão realmente de acordo com vocês mesmos?
Será que vocês aceitam estar de acordo com o que for necessário (e que a Luz lhes pede) para completar a

sua própria Translação?
É um momento (durante esses dias e essas poucas semanas que antecedem o final deste ano) em que vocês

poderão, não somente posicionar-se, mas, realmente, estabelecer-se no Amor e na Luz, ou no mental.
No Amor, ou em outra coisa.

Não haverá mais dois lugares possíveis.
Não haverá mais a escolha entre um lugar e outro lugar.

Vocês não poderão mais estar precisamente em duas realidades, mas vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que uma realidade substitui a outra, ou que a realidade que vocês conhecem se torna ainda mais



pronunciada.
Isso irá se tornar facilmente perceptível.

***

E lembrem-se, sempre, de que as nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, são, de algum modo, a
prova evidente de que vocês não estão mais separados, de que vocês não estão mais divididos, mesmo se

este mundo lhes parecer ainda separado e dividido.
E se vocês aceitarem esta Unificação, esta União, que ocorre em vocês, então, vocês verão bem depressa

que, real e concretamente, as circunstâncias do efêmero não estão, de qualquer maneira, à frente da sua vida,
mas se afastam de vocês, natural e espontaneamente, sem nada rejeitar, sem nada desprezar.

Mas é, justamente, o que estava privado de Luz que, em vocês como sobre este mundo, desaparece na
totalidade, mesmo se, em alguns casos, as aparências possam dar-lhes mais a imagem do que resiste e do

que se opõe.
Isso apenas tem um tempo de existência, que é cada vez mais limitado e cada vez menos aparente.

Mas, para isso, nós insistimos: é preciso estar cada vez mais livre, sobretudo, de toda crença, de toda ideia
pré-concebida, de toda projeção.

Lembrem-se de que, em última análise, seja o que for que eu lhes disser sobre o tempo que se desenrola,
sobre os prazos astronômicos ou sobre o Estrondo da Translação, vocês já estão fora de tudo isso, a partir do

momento em que vocês não estão mais inscritos na personalidade.
Aliás, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que quando vocês estão de novo conectados à sua

Liberdade, vocês não são mais afetados por uma história deste mundo.
Qualquer que seja o início ou fim da história, vocês não estão mais na história, mas vocês Estão da Vida.

Ora, a Vida não condiz com qualquer história, com qualquer entendimento com o mental ou com memórias
(quaisquer que sejam).

Redescobrir a Vida e a Liberdade é manifestar a Paz, o Amor, a Luz e a Humildade e, sobretudo, a
Simplicidade.

Porque aí se encontra, na Humildade e na Simplicidade, eu diria, a quintessência da sua Eternidade.

***

Então, sim, vocês podem nos chamar, as minhas Irmãs e eu, do mesmo modo que URIEL acompanhou vocês,
durante essas semanas.

Ele termina, hoje, a sua missão.
Do mesmo modo que outros Arcanjos terminaram, do mesmo modo que alguns Anciãos ou alguns

intervenientes (que os deixaram recentemente porque eles não têm mais nada a expressar), do mesmo modo,
para vocês, é a mesma coisa que se desenrola.

Não há que adquirir a mínima crença.
Há apenas que se estabelecer na sua Eternidade.

Todo o resto, absolutamente todo o resto, decorre daí.
Não é mais tempo de procurar modificar as circunstâncias.

Não é mais tempo de procurar modificar as condições.
É realmente tempo de viver o Essencial, a fim de se tornar, vocês mesmos, este Essencial que vocês São.

***

Assim, para ajudá-los nisso, as minhas duas Irmãs, e eu mesma, estaremos com vocês, todas as noites, às 19
horas [16h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], ou quando vocês nos chamarem.

Mas eu voltarei, também, a me expressar, dentro de uma semana e dentro de quinze dias, entre vocês, sempre
à mesma hora (ndr: nos dias 08 e 15 de dezembro, às 14 horas [às 11h00 da manhã – hora de Brasília; às

13h00 – hora de Lisboa]).
É um encontro que eu marco com vocês, onde haverá, como vocês irão ver, cada vez menos palavras, cada

vez mais Presença, cada vez mais Eternidade, cada vez mais Beleza.
Porque o conjunto de palavras que eram possíveis de pronunciar, foi-se.

Porque o conjunto das experiências da sua consciência que eram possíveis de viver durante esta fase, foi
comunicado a vocês.

Vocês vivenciaram, talvez, a totalidade ou, talvez, nenhuma delas.
Mas quaisquer que sejam essas fases, hoje, elas se apagam sozinhas diante da magnificência da Luz e do

Amor, no Retorno integral de KI-RIS-TI.



***

Então, não há mais que buscar sinal exterior, não há mais que buscar data.
Porque, tudo isso, quando vocês entram na sua Eternidade, vocês sabem, não há mais qualquer importância.
O que vocês São não é mais dependente deste mundo, mesmo se vocês ainda estiverem sobre este mundo.

A Verdadeira Liberdade e a Verdadeira Liberação estão aí.
Elas não estão em outros lugares.

Tomar consciência disso é tomar consciência e viver a sua Eternidade.
É viver este indizível do qual nada pode ser dito.

É, sobretudo, render as armas de qualquer resistência e de qualquer veleidade de confrontação, mesmo entre
o seu próprio efêmero e o seu próprio Eterno, em vocês.

Esses mecanismos diversos que vocês vivenciaram e o que foi denominado, ainda há uma semana, esta
sobreposição, esta justaposição (ndr: ver sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 24 de novembro de

2012 (1)), tornam-se, por enquanto, uma espécie de superimpressão onde duas realidades se mesclam, onde
duas coisas (que, até agora, eram desconhecidas uma da outra) se encontram.

São, efetivamente, Reencontros.
E como todos os Reencontros, é sempre uma Festa.

Exceto que, aí, não é uma Festa limitada a um momento ou a um instante, mas que, a cada dia, vai lhes
aparecer como Eterna, Perpétua e de uma grande Graça.

***

Se isso já não tiver ocorrido, vocês irão descobrir que a Luz, que o Amor, é a única e exclusiva Verdade,
presente e inscrita em qualquer tempo, em qualquer Dimensão, mesmo aqui, aí onde vocês estão.

Não como uma busca ou algo do exterior, mas, sim, como a própria natureza do que vocês São e do que nós
Somos.

Então, nós os convidamos mais do que nunca durante todos esses anos, a permanecer realmente o mais
Simples possível.

Observem, se vocês o desejarem, a ação da Luz e do Amor, em vocês.
Observem o que parece mudar no seu ambiente, bem como em vocês.

Uma das minhas Irmãs os avisou: doravante, a Luz é tal que ela alimenta vocês, em todos os sentidos do termo
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (2)).

E tudo o que os alimentava antes (que isso seja nas partilhas fraternas, que isso seja em uma relação
harmoniosa com um outro Irmão ou Irmã, qualquer que seja o seu papel na sua vida) aparece-lhes como

insuficiente, mas, também, como elementos que eram paliativos, de algum modo.
Hoje, vocês se descobrem inteiros e curados.

Mesmo se isso tiver, para vocês, ainda, a aparência de um devaneio, de um sonho, porque isso ainda não está
estabelecido, para vocês, de maneira fixa e definitiva, vocês não podem ignorar esses dois componentes.

Vocês não podem ignorar o que atua, em vocês, de maneira cada vez mais tangível, como o que atua sobre
este mundo.

***

A Fusão dos Elementos, que ocorre no nível do Éter e no ponto ER da sua cabeça e do seu Coração, é um
momento de grande regozijo.

É o momento em que tudo o que lhes é conhecido desaparece (que isso seja o corpo, que isso seja o senso
de uma identidade, que isso seja, até mesmo, uma Vibração que pode se tornar extremamente intensa),

parecendo transportar o corpo para outros lugares.
A um dado momento, depois de tudo isso, há a Paz.

E esta Paz não é, simplesmente, uma oposição à guerra, mas, realmente, a Verdadeira Paz, aquela que
coincide com a Eternidade e que é a manifestação, aqui, para vocês, da Eternidade.

Encontrar a sede da consciência, d’A FONTE, no coração do Coração, é passar de um estado a outro, sem
dificuldade e sem apreensão.

Isso não é mais, realmente, fazer distinção entre o que é conhecido e Desconhecido, porque o Desconhecido
é revelado a vocês, mais ou menos vigorosamente, mais ou menos integralmente, mas, entretanto, com

bastante evidência para fazê-los considerar o que se desenrola agora.
Da sua constância na Paz, da sua constância na Humildade, irá decorrer, diretamente, a facilidade com a qual a

Luz irá estabelecer o seu Reino Eterno.



***

Estejam, também, conscientes, e eu repito isso hoje, de que vocês não têm que convencer quem quer que
seja.

Somente a sua Presença (não através das palavras, mas através da qualidade de Transparência que habita
vocês) será capaz de iluminar, realmente, não o mental, mas o Coração dos seres que se aproximam de vocês.

O Amor é evidência.
O Amor jamais será uma expressão ou um ponto de vista.

Esta evidência, ela se estabelece sozinha.
Eu diria que ela não tem necessidade de nada, doravante, do seu efêmero, contrariamente quando, durante

esses anos, nós insistimos sobre a sua consciência, sobre as Lâmpadas do corpo, sobre as Cruzes da cabeça
e tantos elementos que lhes permitiram refinar, de algum modo, a sua consciência, na sua capacidade para

descobrir o Amor, que está em si.

***

Tudo isso, agora, está superado porque vocês estão imersos, cada vez mais, na Luz.
Vocês estão imersos, cada vez mais, nesta Paz.

Então, é claro, há inúmeros Irmãos e Irmãs que não vivem esta Paz.
Que vivem o medo, a raiva, a negação.

Que recusam ver a Verdade da consciência.
E vocês nada podem fazer ali.

Simplesmente estar cada vez mais Humilde e cada vez mais Transparente, a fim de que o que emana de vocês
chegue pelas palavras, chegue pela atitude, chegue pelo olhar.

E de que o que emana de vocês sejam o único sinal e a única evidência importante, para o conjunto da
humanidade.

***

A partir desta noite, às 19 horas (hora francesa), nós iremos estabelecer a nossa Presença, em vocês, até o
momento em que esta Presença se tornar, por sua vez, para vocês, comum e habitual.

Não para criar um hábito, mas para criar, justamente, uma permanência que não se extingue mais.
Quando vocês começarem a viver isso, durante esses dias que transcorrem até o final deste ano terrestre,

vocês sabem (e vocês irão saber) que vocês se aproximam desse Estrondo.
Lembrem-se de que os Sons do Céu e da Terra (que foram ouvidos, em cada local da Terra, de maneira

descontínua) serão contínuos pouco tempo antes do meu Apelo.
Não há melhor modo de desaparecer do que aparecer na Luz.

Aí está o objetivo desse Estrondo, desse momento que foi apreendido de tantas maneiras diferentes, pelos
profetas (no Antigo como no Novo Testamento) ou ainda nas Escrituras Védicas ou Corânicas.

Tudo isso foi colorido pela história do momento, pelas personalidades do momento.
E, evidentemente, essas circunstâncias foram alteradas graças à Luz, graças a vocês.

Quando esses sinais se reforçarem, em vocês, quando vocês desaparecerem, cada vez mais, dos seus
hábitos de vida em meio a uma personalidade, quando não existir mais senão a Luz e vocês estiverem sempre
aí, independentemente deste corpo, desta forma e da sua pessoa, vocês irão saber, então, que vocês estão na

Eternidade e que o momento está muito próximo para que a Eternidade se estabeleça sobre a Terra, em sua
nova Dimensão de vida.

***

Quando os Sons do Céu e da Terra forem permanentes (e eu sei que vocês vivem isso, a título individual, pelo
fortalecimento do que foi denominado o Canto da Alma ou do Espírito, em vocês), quando isso for audível por

todos, e por toda parte, então vocês irão saber que poucos dias depois (três dias depois) eu irei intervir.
E que três dias depois da minha intervenção, irá se desenrolar esse mecanismo do desaparecimento e do

aparecimento, com a maior das facilidades.
Porque esse processo, ainda uma vez, é totalmente natural para a Luz e totalmente oposto à manutenção do

que é efêmero.



***

Hoje, vocês são então chamados, pela nossa Presença e pela Presença de vocês, a estabelecer-se, de
maneira cada vez mais permanente e evidente, no que aparece.

E a afastar-se, sem buscá-lo, de tudo o que desaparece.
E vocês se dão conta: nada apareceu e nada desapareceu.

Só resta o que vocês sempre Foram.
Mesmo se, por enquanto, isso for apenas simples expressões, mesmo se o seu Coração Vibrar ao que eu

estou dizendo, o importante não é dizer “sim” ou “não”, não é ali acreditar ou ali não acreditar, mas, sim, vivê-lo,
vocês mesmos, na sua intimidade.

É isso que está prestes a chegar, a partir de hoje.

***

Nós escolhemos, é claro, os momentos que são, para cada um de vocês, os mais fáceis: fora dos
Alinhamentos, quando vocês estão sozinhos, nós escolhemos os momentos em que a permeabilidade da sua

forma seja a mais segura, para vocês como para nós.
Mais frequentemente, no momento do adormecimento ou do despertar, nas suas meditações ou durante a

noite.
Muitas vezes vocês irão notar que os seus sonhos são interrompidos, e vocês irão constatar, então, que o que

vocês nomeavam até agora um sonho, não o é.
E que esse sonho não é mais tangível como a sua vida.

Eu não falo, é claro, dos sonhos relacionados ao seu cotidiano, mas dos sonhos que podem fazê-los viver
tanto a Luz como a Vibração, ou, ainda, Encontros místicos.

Deste modo, vocês se aperceberam (ou vocês irão se aperceber cada vez mais) de que a própria definição da
realidade não tem mais sentido para vocês e não faz mais sentido.

O que era denominado o real, a matéria, o concreto, espiritualiza-se e, ao se espiritualizar, desaparece de um
plano de manifestação para entrar em outro Plano de manifestação.

Tenham em mente que o que a lagarta denomina “morte” ou “catástrofe”, a borboleta denomina “Nascimento”
ou “Liberação”.

E isso não tem que ser uma crença.
Isso não tem que ser uma ideologia, mas, sim, a sua vivência, a sua intimidade.

Vocês têm, doravante, tudo em vocês, e com vocês, para levar a bom termo o que está chegando.
Não mais somente para vocês (ou para alguns de vocês), mas, sim, para a totalidade da humanidade.
Vocês não devem conceber nem inquietude, nem medo, nem impaciência, nem qualquer projeção.

Simplesmente, saibam que não somente tudo está consumado, mas que há, em vocês, agora, todas as
estruturas, todas as funções e todas as percepções necessárias para levá-los a esse Basculamento.

***

A Porta Estreita (para um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados) foi realizada ou está
prestes a se realizar.

Mesmo se puder existir, ainda, em vocês, resistências, não deem peso ali.
Permaneçam Humildes e Simples.

Porque, como vocês poderiam pretender que a Luz Fosse Tudo, sem deixar a Luz Ser Tudo?
O que vocês querem manter?

Cabe a vocês ver.
Mas, mais do que nunca, isso irá decorrer da sua própria capacidade para viver esta intimidade, ou não.

Eu os convido, novamente, além de cada noite, a estabelecer um processo de Fusão no coração do Coração,
a cada sábado, nos dois próximos sábados, no mesmo horário.

É um momento em que, não somente nós iremos Comungar, mas em que nós iremos Fusionar, na Liberdade e
na Verdade.

***

Na altura em que, cada vez mais, entre vocês, sobre esta Terra, vivem transformações importantes
(transformações Interiores, acima de tudo) referentes tanto a este corpo de carne como à sua consciência, isso



é a testemunha indiscutível do que se desenrola, para vocês e em vocês, mas também para a Terra.
Eu não vou falar mais sobre os sinais da Terra ligados aos Elementos porque eles irão aparecer, a cada dia,

cada vez mais evidentes.
Somente aqueles (entre vocês, entre o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra, encarnados) que estiverem na

negação, não poderão nem aceitar, nem mesmo acreditar, no que é visto, percebido e experimentado.
Lembrem-se, aí também, de que isso não tem qualquer importância porque, até um certo limiar, a imersão na

Luz pode ser negada ou contornada, mas que, a um dado momento, a intensidade, a difusão da Luz Vibral é tal
que vocês não poderão mais se extrair dali, mas, simplesmente, encontrar a sua Eternidade, mesmo se,

depois, a sua escolha for diferente, porque vocês são Livres.
E é, justamente, esta Liberdade encontrada que irá lhes permitir Ser Livre, enquanto prosseguindo a

experiência da consciência ou o estado Absoluto.

***

Esses tempos são um tempo de Amor Infinito, de Amor intenso (segundo os seus critérios), de um Amor
Vibrante, Total, que não se perturba com qualquer compromisso.
Porque o Amor jamais será um compromisso, nem mesmo a Luz.
O Amor e a Luz são as evidências que foram retiradas de vocês.

Eu não voltarei sobre esses dados históricos, mas eu quero, sobretudo, me ater ao seu instante presente.
Este instante presente, que se desenrola durante este mês, e que necessita de estar ainda mais à escuta, não
do que lhes sugere a sua personalidade, mas do que lhes diz a própria Luz, quanto aos seus hábitos, quanto

aos seus comportamentos, quanto ao conjunto do que constitui a sua vida.
Porque a Luz não faz mais do que, apenas, convidá-los a algumas coisas: Ela vem se estabelecer, na

totalidade.
E nada pode ser realizado com meias-medidas, com Ela.

***

Comecemos, se vocês bem o quiserem, depois desta segunda parte da minha apresentação, a estrear este
dia com um momento de intimidade, de Coração a Coração.

Façamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Novamente, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua Luz.
Se vocês tiverem perguntas específicas com relação, exclusivamente, à minha intervenção de hoje, então, eu

os escuto antes de me retirar.

***

Pergunta: é possível o Canal Mariano se ativar durante alguns dias, depois se desativar?

Bem amado, como isso foi explicado, em várias ocasiões: o desaparecimento dos processos Vibratórios pode
ocorrer por intermitência e, até mesmo, de maneira definitiva.

O ápice da Vibração, o que lhes foi descrito por dois Anciãos como a Vibração celular ou a Luz celular (ndr: ver
a intervenção de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (3) e de SRI AUROBINDO de 1º de dezembro de

2012 (4)), a um dado momento (devido mesmo à superimposição, à justaposição das diferentes consciências),
há uma aclimatização que acontece.

Naquele momento, a Vibração não tem que ser percebida sobre este corpo.
Vocês se tornaram a Luz, na totalidade.

E na instalação disso há, efetivamente, momentos em que a percepção (que isso seja do Canal Mariano, do
Fogo do Coração ou, ainda, de um dos Triângulos Elementares da cabeça ou, ainda, da Onda da Vida, se

vocês a viverem) pode desaparecer completamente, mas, também, reaparecer ainda (enquanto o Estrondo, o
Basculamento, não tiver ocorrido), neste corpo, e ser percebida de novo.

Não é preciso se alarmar (nem se inquietar) pelo desaparecimento de uma Vibração.
Mas realmente que se ela apareceu, e se ela desaparece, isso não desapareceu do que vocês São.

Simplesmente, que isso seja na Infinita Presença ou, ainda, quando vocês saem da própria consciência, não há
mais razão para que alguma coisa seja percebida, exceto a Beatitude da Luz.

É-lhes ainda, certamente, difícil de conceber isso.



Então, é claro, aqueles que não vivem esses aspectos da consciência estarão sendo muito ajudados pelas
circunstâncias para dizer que a Vibração nada é e de nada serve, que a consciência é o que ela é,

independentemente de qualquer circunstância.
A passagem pela Vibração foi o meio, mais direto, de fazê-los aceder ao que vocês São.

Então se, em você, a Vibração, qualquer que seja, a percepção, desaparece, não somente não se alarme, mas
aceite, também, isso.

Porque é aí que se encontra a Paz.
Em Shantinilaya, não há mais Vibração, mesmo se o que antecede for, por exemplo, a Onda da Vida ou a

percepção do Manto Azul da Graça.
Mas o que antecede não é o que se estabelece, no final.

Isso pode ser uma circunstância preliminar.
Isso pode ser uma etapa.

Mas, como nós o dissemos, a partir do momento em que o interveniente que falou muito durante este ano (ndr:
BIDI) veio: as etapas preliminares foram, talvez, etapas indispensáveis para muitos de vocês, a fim de

direcioná-los para a Consciência Pura, aquela que, devido a este vínculo com o Absoluto que vocês São, não
tem mais necessidade de se manifestar por esta espécie de interface, ligada à sobreposição (ou à

justaposição ou à superimpressão) das consciências.
Dessa maneira, quando você É Amor, você o É.

Você não tem mais necessidade de perceber, até mesmo, a Vibração do chakra do Coração.
Porque o que percebia isso era, obviamente, a personalidade que se transformava.

Mas a partir do momento em que a personalidade é dissolvida, a partir do momento em que o que é efêmero
começa a desaparecer, e quando Você começa a aparecer (ou, em todo caso, você tem a sensação de

aparecer), bem, não há mais justificativa para que uma Vibração esteja presente.
Quando você se torna a Luz, você É a Luz.

Não há mais impacto da Luz no nível da densidade.
A espiritualização da matéria (a Ascensão, a Transubstanciação, a Translação ou o Estrondo) corresponde

exatamente a isso.
Portanto, não se alarme pelo que pode ocorrer, principalmente nesta fase, final, do Tempo.

*
Lembre-se de que não é o que você pensa que cria o que você É.

É o que você É que cria o que você pensa e que se afastou.
Deste modo, então, a Vibração estava ligada à consciência, mas do seu ponto de vista: aquele da

personalidade.
Pouco a pouco, elevando a consciência e as Vibrações, vocês vivenciaram, pela experiência, o Si, ou mesmo a

Infinita Presença.
A Onda da Vida foi então lançada, transfigurou o que restava de apegos, ligados, até mesmo, à estrutura e aos

hábitos deste mundo.
E alguns de vocês descobrem agora (ou já há mais tempo, ou irão descobri-lo proximamente) que além da

própria Vibração da consciência há, efetivamente, a a-consciência.
Ou seja, que vocês Estão aí e sós, Vocês, Estão aí.

Nada mais pode existir.
Vocês acabaram, naquele momento, de exteriorizar a sua consciência.

Vocês acabaram de discriminar Vibração ou não Vibração: vocês estão estabelecidos na Eternidade.
E esta Eternidade não tem a vocação, se eu puder expressá-lo assim, para manifestar o que quer que seja.
E é, justamente, na cessação total da manifestação (que isso seja do mental como das Vibrações) que se

vive Shantinilaya.
Então, não há quem esteja mais adiantado ou mais atrasado.

Há, simplesmente, etapas da Luz que ocorrem em uma determinada ordem e em uma outra ordem, para
outros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo então: às 14 horas, dentro de uma semana.
Mas eu lhes digo também: a cada minuto do seu tempo terrestre, em vocês, se vocês o desejarem.

Que todas as Bênçãos do Amor, aqui e em outros lugares, estejam em vocês.



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até logo.

************ 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-
_MARIE.mp3 

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

NDR1: Alinhamento Coletivo
MARIA propôs então, durante o Alinhamento das 19 horas, durante o mês de dezembro, recorrer,

simultaneamente, a Ela própria, a GEMMA GALGANI e a MA ANANDA MOYI, para ajudar-nos a reequilibrar a
Dualidade masculina / feminina e nos permitir reconectar o que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o

Andrógino Primordial.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

NDR2: Processo de Comunhão e de Fusão no coração do Coração, com MARIA
- Sábado, 08 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)
- Sábado, 15 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)

Nesses dias, as canalizações públicas já tendo sido programadas (dia 08 em Lyon, e dia 15 em Angers), essas
intervenções serão feitas em público, nesse contexto. Entretanto, além da presença física, a conexão, em
Espírito, nessa hora, independentemente do lugar que vocês se encontrarem, permite viver os aspectos

Vibratórios que serão então propostos.

Os horários correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

1 – ARCANJO ANAEL (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions

*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

3 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
*

4 – SRI AUROBINDO (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-_MARIE.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-autre
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html


***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos.

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e nós iremos começar a entrar nas suas perguntas.

***

Pergunta: você disse que os Arcontes podiam criar um mundo em cinco minutos...

Eles são incapazes de criar o que quer que seja.
Jamais eu disse que os Arcontes tinham criado seja o que for: eles transformam uma Criação pré-existente.
Que esta Criação se refira a uma Dimensão específica (como o que é nomeada “A Criação”) ou, se vocês

preferirem, o que eu chamaria de terraformação de um planeta, permitindo acolher as consciências em
experimentação, qualquer que seja o plano Dimensional (que seja em 3D Unificada ou em qualquer outra

Dimensão que eu qualificaria de planetária ou solar), esta Criação é, em geral, uma Criação de Amor que está
associada à necessidade da consciência de se exprimir e de se experimentar ela mesma, com contextos, se

vocês quiserem, particulares.
A característica principal (que isso seja o que nós nomeamos um Mestre geneticista de Sírius que, eu os

lembro, terraformou este Éter há extremamente muito tempo e o semeou) era permitir fornecer um veículo à
consciência, em um mundo dito de carbono.

Isso são Criações, se pudermos dizer.
Mas um arconte jamais criou qualquer coisa.

O seu papel era administrar as Criações, mantendo, eu diria, a Liberdade.
E, a um dado momento (como vocês dizem isso, nas histórias em quadrinhos?), eles quiseram ser vizir

[membro do conselho dos califas] no lugar do vizir, ou califa no lugar do califa (eu sei mais também).
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Mas, em todo caso, eles substituíram uma filiação e uma Criação Livre, é claro, portanto, multidimensional
(mesmo em 3D Unificada), que não conhecia o confinamento que todos nós conhecemos sobre a Terra.

Mas, nunca, um Arconte pôde criar o que quer que seja.

***

Pergunta: de onde vem o poder desses Arcontes?

Ele vem, eu diria, da sua experimentação extremamente longa.
Sua experimentação de consciência nos aspectos tanto multidimensionais, como aqueles que tentaram criar (e
aí, não é uma Criação, é um confinamento): isolar-se em meio a uma dada Dimensão, para ver o que isso fazia.

O poder decorre diretamente da sua estrutura, ali onde eles estão, que é uma estrutura biológica, mesmo se
ela lhes for, a princípio, na maioria das vezes, invisível, e mesmo se esses Arcontes não estiverem sobre a

Terra, mas em locais específicos que nós já situamos.
Mas um arconte nunca criou nada: ele roubou uma Criação.

Ele queria fazer um campo, como dizer, de confinamento, alegando que se confinasse uma consciência, ela iria
desenvolver ainda mais Luz.

Isso resultou em uma distorção deles mesmos, ligada à sua manifestação Unidimensional que eles próprios
criaram.

Mas isso não é uma Criação, no sentido em que o entendemos.
A falsificação, a Ilusão, não é uma Criação: é uma paródia da Criação, substituindo as regras normais dos

Universos, das Dimensões, seja onde isso for, por algo que estava cortado da sua Fonte, fazendo com que o
ser humano buscasse, permanentemente, o que ele acreditava ter perdido (e que nós acreditávamos ter

perdido).
Através da espiritualidade, através da evolução, nós tentamos, pacientemente, encontrar isso.

Falando da minha própria vivência, quando eu vivenciei a Unidade e o Estado de Ser, depois, quando voltamos
da experiência que eu tinha vivenciado, é claro, foi diferente, mas tentamos encontrar as soluções para fazer

penetrar a Luz e fazer elevar a matéria para a Luz, de diferentes modos.
Quando eu estava encarnado, eu falei tanto da Cabala, como de astrologia, como de iniciação, etc..

Vocês sabem muito bem que tudo isso apenas representa experimentações, mas o que permite a própria
experimentação da consciência é justamente o que foi denominado Absoluto, Último ou a-consciência, onde

vocês existem, ou seja, vocês de mantêm fora do ser, vocês estão no não ser, vocês estão no Verdadeiro Ser,
de algum modo.

Vocês são realmente o que vocês São.
É muito difícil (e como todos os intervenientes lhes disseram) de colocar isso em palavras para vocês.

A Vibração talvez seja o meio que lhes permita se aproximar do que nós queremos dizer e viver, sobretudo,
nesta multidimensionalidade.

Digamos: há a 5ª Dimensão, há a 9ª Dimensão (onde nós estamos), há a 11ª Dimensão, etc..
São lugares de vida estabilizados, mas, é claro, a expressão da Vida é múltipla, mesmo em meio a uma

Dimensão.  
A 11ª Dimensão: há seres de Cristal, há Elohim, mas há também outras consciências que nós não abordamos

para vocês, para não nutri-los inutilmente com esse tipo de conhecimento.
Mas o que é importante apreender é que, em última análise, os Arcontes (como eu os tinha chamado: Maus
Rapazes, Fantoches, para não chamá-los de outra coisa), são administradores, mas administradores que

deviam respeitar a arquitetura das Criações, qualquer que fosse a Dimensão.
*

Portanto, eles não criaram esta Dimensão, eles simplesmente a confinaram.
Agora, podemos sempre, do lado do confinamento (e para aqueles que ali estão em alegria), chamar isso de

uma Criação.
Aliás, todas as religiões, sem qualquer exceção, foram criadas, elas, sim, pelos Arcontes.

Eles sempre se serviram de algo existente, para transformá-lo, à vontade.
Vocês sabem que, nos mundos multidimensionais Unificados, não há separação: a comunicação é total entre A

FONTE e os diferentes Planos, e com todas as consciências, sejam quais forem.
O tempo e o espaço não são definíveis, tal como vocês vivem ou tal como a ciência pode expressá-lo.

Mas os Arcontes nunca criaram nada: eles confinaram alguma coisa dizendo que isso ia criar algo muito mais
belo do que a Luz.

Mas como pode ali haver algo muito mais belo do que a Luz, quando sabemos, e quando nos lembramos (o
que será o caso de vocês, em breve, mesmo para aqueles que ainda não vivenciaram isso) que nós Somos

esta Eternidade?
Nós Somos o mundo [gente], todos nós, sem qualquer exceção.

Então, vocês podem afirmar, o quanto vocês quiserem, princípios e valores de amor incondicional.



Durante a minha vida, é o que eu fazia, através da criação de um movimento espiritual, onde tentamos unir os
seres, através de um contexto, digamos, social, psicológico e espiritual.

Mas, hoje, diante da chegada da Luz, diante do Supramental, diante da Onda Galáctica, diante de tudo o que
ocorre, em vocês, é evidente que vocês não têm mais necessidade de tudo isso.

O que servia, de algum modo, de bengala, de guia quando estávamos cegos (o conhecimento, qualquer que
seja): vocês sabem, hoje, que isso é apenas uma ignorância.

Mas em relação ao quê?
Em relação ao Absoluto.

Mas enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem esta reminiscência que emerge, em
vocês, vocês buscam muletas.

Mas as muletas, é isso que vocês vão utilizar e que vai fazê-los, de certa maneira, expandir a sua consciência e
que pode fazê-los viver as experiências.

Mas, ainda uma vez, o Despertar, como isso lhes foi dito, jamais será a Liberação.
A Liberação é exatamente outra coisa.

O Despertar é o momento em que as barreiras caem, ou sejam, que vocês não vivem mais como separados
(do Sol, de uma flor, de uma árvore), aqui mesmo, aí onde vocês estão.

O Estado de Ser é um outro aspecto da multidimensionalidade, onde a sua consciência não é mais obrigada,
para viver esta não separatividade, a ficar limitada a este corpo.

E, então, para fazer viagens, que nada têm a ver com uma viagem astral, mas que se situam em outras
Dimensões que nada têm a ver com o que é conhecido neste mundo, que isso seja estando encarnado ou

saindo pela morte, indo parar na matriz astral que é nomeada: “além”.
Mas, além disso, há outra coisa, é claro.

*
Mas os Arcontes nada criaram nisso.

Eles apenas fizeram restringir uma série de coisas, isso é tudo.
O poder deles?

É preciso não confundir o poder do Amor e o poder do ego.
Há seres, sobre esta Terra, que são extremamente poderosos (e eu não falo das potências financeiras ou do

poder de um ditador ou de um guerreiro).
Eu falo, por exemplo, de uma força Interior que dá a possibilidade de manifestar coisas incríveis.

Eu creio que os nossos Irmãos orientais denominam isso “os poderes da alma” ou “a força da alma”, ou seja,
tudo o que está ligado aos poderes paranormais: que isso seja a levitação, que isso seja deslocar objetos, que

isso seja a capacidade para ver através das paredes (poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito).
Mas nenhuma dessas manifestações de potência, expressas em meio a este mundo, são a prova de alguma

elevação da consciência: muito pelo contrário.
Evidentemente, quando vocês estão conectados com A FONTE, vocês podem, por exemplo, agir, como uma

prece, no nível dos elementos.
Disso, SNOW falou para vocês.

Mas eu vou lhes contar uma história engraçada, de qualquer modo, que se refere a um período quando eu
estava encarnado e quando eu estava no sul da França.

Quando havia um incêndio, no verão, é a mim que eles vinham procurar, para que eu me dirigisse ao Gênio do
Fogo, para acalmar alguns incêndios.

Mas isso não era um poder, era um ato de Amor, porque, sendo, como vocês sabem, um Melquizedeque do
Fogo (a minha Dimensão está ligada ao Fogo, a minha representação multidimensional está ligada ao Fogo),

havia uma afinidade especial com o Fogo.
E então, eu podia, do seu ponto de vista, comandar os elementos.

Mas isso não era um sinal de poder.
Era, pelo contrário, um sinal de enorme Humildade daquele que está realmente conectado com A FONTE.

E basta, simplesmente, pedir ao elemento para não se dirigir ali porque há algo que pode pôr em perigo alguns
elementos, mas, de preferência, para ir a outro lugar ou então para cessar.

Os testemunhos, eu acho, para aqueles que me conheceram, naquele momento, são inumeráveis.
Mas não vejam o poder, sobre este mundo, como uma finalidade, nem como um sinal de algum controle do que

quer que seja, exceto de um controle do ego.
Porque, quando vocês ali chegam, não no Si (porque o Si, vocês sabem disso, é um espelhamento da Luz que

pode ser, em alguns casos, utilizado, roubado, até mesmo, eu diria, pelas forças da personalidade), naquele
momento, vocês interferem nesta força que pode siderar multidões, quando vocês fizerem aparecer um objeto,

desaparecer um objeto, mas isso absolutamente nada prova.
É preciso bem compreender que, mesmo na vida de CRISTO, vocês olham ainda hoje (mesmo eu, durante a

minha vida) os seus milagres.
Mas a vida de CRISTO não é um milagre: é um testemunho do Amor.

O que temos que fazer, milagres?
Quando vocês vivem a Consciência pura, Sat Chit Ananda, ou quando vocês vivem um Samadhi, o que vocês



têm para fazer do poder?
Vocês são Transparentes.

Será que podemos dizer que MA ANANDA MOYI era poderosa, neste plano, mesmo se por vezes havia
manifestações ligadas ao seu Samadhi, que não deixavam, por exemplo, sair do solo, ou mover um dedo, de

tão imobilizada que ela estava?
Mas isso não era ela.

Portanto, isso não é um sinal de poder.
A verdadeira mestria é tudo exceto o poder expresso neste Plano.

Isso, isso foi, parece-me, perfeitamente explicado (mas se não o viverem, a explicação de nada serve) por
aquele que vocês nomeiam BIDI.

Aliás, Buda dizia: “quando encontrarem os poderes ou a força, salvem-se depressa”.
Mas todos nós passamos por essas etapas intermediárias, onde é muito agradável ver as auras, é muito
agradável ver que podemos emitir uma energia ou uma consciência sobre um Irmão ou uma Irmã e lhe
fornecer, efetivamente, um alívio, mas eu os lembro de que isso é, entretanto (este ‘poder’), uma ação

empregada pela vontade e pelos chakras inferiores, e de que isso nada tem a ver com o Coração.
*

O Coração não se define em termos de potência, ele se define em termos de Transparência.
E como diria o Mestre PHILIPPE: “se vocês quiserem viver o Coração, sejam nada aqui, vocês serão Tudo,

por toda parte”.
Portanto, os Arcontes não são poderosos, eles apenas têm o poder que vocês lhes atribuem.

Mas houve uma força que existiu e que se manifestou durante um primeiro confinamento (que eu já abordei
antes e depois das Núpcias Celestes), que corresponde, se vocês quiserem, ao controle deste confinamento.

Mas controlar o confinamento não permite sair do confinamento.
Portanto, não são seres poderosos: eles são poderosos em um Plano, eles têm o controle de um Plano (enfim,

eles tinham).
Mas isso para aí.

Então, eu o convido a se redefinir você mesmo: será que você quer ser poderoso neste mundo ou será que
você quer ser a Luz?

Isso é totalmente incompatível.
O poder, além disso, nesses casos, não está ligado a uma consciência, mas simplesmente ao que eu chamo
de uma geringonça de sucata, ou seja, uma Embarcação de forma específica, redonda, com uma estrutura
metálica extremamente peculiar, que cria, se vocês quiserem, campos elétricos e campos magnéticos que

permitem curvar o espaço-tempo.
Mas isso, eu o convido a rever o que eu já disse, há vários anos.

Portanto, é um poder da tecnologia deles.
É do mesmo modo para vocês: quando você vê uma bomba atômica, isso faz desaparecer a matéria.

Mas em quais circunstâncias isso faz desaparecer a matéria?
Isso cria buracos nas outras Dimensões.

Portanto, toda este potência não serve para a Luz.
Ela pode, eventualmente, servir na estrutura onde a Dimensão confinou, mas absolutamente não para o que

você É.
E naturalmente, eu repito ainda uma vez, absolutamente tudo, em nossa abordagem dita espiritual, em nossa
busca espiritual, nós buscamos, em primeiro lugar, manifestações, digamos milagrosas, e que nos permitem

participar.
Por exemplo, se vocês são salvos por um Anjo: se um dia, na sua vida, vocês sentem, por exemplo, um

impulso nas suas costas, e vocês são jogados no chão, vocês começam a praguejar, querendo saber quem
bateu nas suas costas.

Vocês se voltam: nada há, mas vocês se apercebem de que, naquele momento, uma pedra cai do céu.
Pode ser que se vocês estiverem, naquele momento, em um estado particular, vocês vejam o Anjo que

chegou.
O fato de ver a intervenção de um Anjo, para alguma coisa (não de sonhar, não de imaginar, mas realmente de

vê-lo, de vivê-lo, neste Plano), deixa-se percebido do poder.
Será que um Anjo é alguma coisa aqui?

Será que vocês veem um Anjo trabalhar de manhã, ao se levantar para ir ao trabalho?
Exceto Anjos que habitariam um corpo humano: isso pode existir.

*
Mas é preciso não confundir potência e Transparência: vocês não podem ser potentes e Transparentes.

O Mestre PHILIPPE lhes explicou que os milagres que ele fazia, não era ele que os fazia: ele sempre disse
isso.

Então, é claro, é preciso prestar atenção naqueles que diriam: “não fui eu que fiz, foi a Luz através de mim”,
mas que nutrem, na realidade, o seu próprio ego.

A Transparência, a Humildade, a Infância: todos os nomes que vocês deram, todos esses qualificativos (que



são Vibratórios e que se referem à consciência) tendem a demonstrar-lhes que ser o que vocês São necessita,
justamente, de não estar apagado e de não estar completamente, como vocês dizem, descerebrados, mas de

estar nesta forma de Humildade onde vocês vivem, realmente, a Força Interior.
E quando vocês vivem o que vocês São, Interiormente (esta Luz, este Êxtase, a Onda da Vida), mas vocês não

têm vontade de brincar com os poderes ou com a força, sobre este Plano, já que a Luz se ocupa de tudo.
Portanto, considerar o conceito de poder, é fortalecer o poder.

Quando vocês veem alguém e vocês dizem: “ele é poderoso”, vocês admitem à sua consciência o poder dele,
isso é tudo.

É por isso que, mesmo se vários seres (que chamamos de Mestres, de Místicos ou de Seres Realizados)
puderam manifestar milagres, e por vezes extraordinários, mas eles o fizeram em circunstâncias extremamente

específicas e não como o seu motivo condutor de todos os dias, não é?
Eu não apagava os incêndios todos os dias do ano, ou eu não os abrandava todos os dias do ano: era nesses

momentos em que eu não tinha que escolher, mas que isso se impunha como uma evidência.
Não foi uma força que fez descobrir isso, pelo contrário: quanto mais vocês forem poderosos, mas vocês irão

esconder a Transparência porque a força, sobre este mundo, resulta diretamente do que eu chamaria de
opacidade, ou seja, da não transparência.

*
Portanto, se vocês forem Luz, vocês não podem manifestar força alguma.

Vocês são a força, mas ela está onde?
No Coração.

Ela não está voltada para a manifestação da consciência.
E, naquele momento, vocês são, realmente (como vocês foram chamados pelos Arcanjos): Ancoradores,

Semeadores da Luz, Libertadores, Filhos do Um.
Independentemente das denominações, isso os remete, sempre, sempre, não às circunstâncias da sua vida,

aqui, não às leis deste mundo, mas às leis do Amor.
E ali existe uma só: é a Graça.

A Graça nada tem a ver com o poder.
Então, é claro, se nos colocarmos do ponto de vista daquele que está completamente confinado e que apenas
evolui na sua cabeça (através de um conhecimento livresco ou de um conhecimento dito esotérico, ou mesmo

iniciático), para ele, o que eu lhes digo nada quer dizer.
 Porque, muitas vezes, esta abordagem espiritual, esta busca espiritual, é fundamentada, justamente, na

aquisição de algo que está faltando para vocês.
E vocês acreditam que, o que lhes falta, é a clarividência, é a intuição, é o discernimento.

O que lhes falta é a Paz: nada mais.
Hoje, isso é ainda mais verdadeiro porque isso é evidente, pelo fato da Luz que está aqui.

Portanto, esqueçam esses conceitos de força e de poder, porque vocês arriscam, por um lado, conceder a sua
consciência a um ser que vocês definem como autoridade ou a um Mestre, é a mesma coisa.

O tempo dos Mestres passou.
Então, eu poderia lhes dizer, para agradá-los, que todos vocês são Mestres, mas Mestres do quê?

Será que podemos comandar a Luz, já que é o que nós Somos?
Essa é a ilusão que podemos ter, aqui: acreditarmos que há uma distância, acreditarmos que há um caminho,

acreditarmos que há uma evolução.
E eu acreditei nisso também, por muito tempo.

Portanto, vocês veem, todos nós focalizamos, e diria, a nossa experiência (ou o Despertar, ou a Liberação,
real, para alguns e para algumas), efetivamente, no que nós vivíamos, naquele momento.

Um Irmão oriental (seja qual for, que esteja marcado por esta cultura hindu, que passou por várias encarnações
importantes na Índia), quando ele vive a Liberação, pode ainda haver imagens que se apresentam, mas, é claro,
ele não verá o CRISTO: ele verá Krishna, ele verá quem vocês quiserem no panteão Hindu, mas ele não verá o

CRISTO.
Portanto, há ainda representações, mesmo quando estamos Liberados, porque, mesmo Absoluto com uma

forma, vocês estão ainda nesta forma, impregnados de uma cultura, de reflexos, de automatismos que,
necessariamente, a partir do momento em que houver expressão, a partir do momento em que houver

comunicação, há individualização, e há, portanto, uma coloração que ocorre.
*

Nos processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução (como vocês puderam vivê-los no Canal Mariano ou
com um Duplo, seja qual for), aí, não há palavras.

E, aliás, vocês acreditam que, para MARIA, com o que Ela lhes diz, Ela tinha possibilidade de falar, antes da
existência do Canal Mariano, a algumas consciências, a título individual?

É claro que sim.
Mas atenção, quando vocês veem um Anjo que salva a sua vida, vocês irão passar toda a sua vida investigando

sobre os Anjos, não é?
Isso é normal.



Se for MARIA que vem lhes falar, antes que vocês tenham vivido os processos de Comunhão (mas
simplesmente uma voz que lhes fala e que lhes diz que Ela é MARIA), sem viver o impacto Vibratório e o

Coração, vocês irão se colocar a questão: “será que é a Luz, será que é a sombra?”.
Eu o remeto, para isso, ao que explicou SRI AUROBINDO, com relação à chegada de Presenças, ou ao seu
lado esquerdo, ou ao seu lado direito, quanto à origem desse contato (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO

de 21 de maio de 2012 (1)).
Isso, isso foi explicado perfeitamente, e essa é a realidade.

Agora, se vocês não tiverem a percepção Vibratória, eu poderia lhes dizer: “eu sou MARIA”, será que vocês
vão acreditar em mim?

Do mesmo modo, quando vimos lhes falar, no seu sono, na meditação ou qualquer coisa, mesmo se vocês
viram (com o 3º olho ou com a visão etérea) alguma coisa, se o Coração não estiver aberto, de que isso serve?

De nada.
Absolutamente de nada.

Isso vai enriquecer a personalidade, mas tudo isso que enriquece a personalidade, não permite à Luz estar
presente.

É tudo isso que foi veiculado.
Por exemplo, eu sei que TERESA lhes disse, há pouco tempo, para tentar ler um pouquinho do que ela

escreveu quando ela era criança.
Vocês podem fazê-lo, mas o que fez TERESA?

É, justamente, o que ela nomeou o Caminho da Infância.
Mesmo se, quando vocês lerem, houver uma coloração, digamos, religiosa, mas o que ela Era, ela, é

independente da religião.
Naturalmente, isso foi para ser expresso nesse contexto, porque, nesse contexto, nós estávamos certos de

que restaria uma lembrança, um sinal da possibilidade de viver esta Infância: isso é que é importante.
Não é adorar TERESA, nem me adorar, nem adorar seja o que for.

Portanto, o poder, ele está em vocês.
Mas cuidado, se vocês manifestarem esse poder no exterior, será que é Transparente ou será que é opaco?

*
Enquanto os poderes da alma se expressarem na matéria, vocês não podem encontrar o Espírito, isso é

impossível.
Então, essa noção de poder de um Arconte, ou do CRISTO, ou do que for, é preciso realmente ver claramente.

Cuidado com as palavras que vocês empregam: o poder, é uma coisa, sabemos o que é essa palavra.
Mas a força, de qual força nós falamos?

É a força do Espírito ou a força da matéria?
Não se esqueçam do que está entre os dois: é a alma.

Para o que está voltada a alma?
Por que Buda disse: “quando encontrares os poderes da alma, salva-te depressa”?

Por qual razão vocês acham?
Porque isso é uma armadilha.

Então, uma vez que a Reversão do Triângulo do Fogo, no nível das Estrelas, ocorreu, uma vez que vocês
vivenciaram uma das Coroas Radiantes, ou o Canal Mariano, ou a Onda da Vida, tudo isso, para vocês, não tem

mais importância, porque há salvaguardas.
As salvaguardas são o que vocês são, realmente, presentes sobre a Terra, no momento em que vocês

realizam o Despertar ou a Liberação.
Portanto, naquele momento, não há mais força, não há mais poder: há a Transparência.

Mas não é uma Transparência da personalidade que vai dizer claramente as coisas ou comunicar claramente.
É a Transparência real, tal como existe através de uma expressão que eu gosto muito, que foi empregada na

semana passada: esta noção de prisma que decompõe a Luz.
Mas será que é o prisma que faz nascer a Luz?

É preciso ser Transparente, enquanto prisma, aqui, para descobrir o que vocês São, na Eternidade.
Então, poderíamos retomar as metáforas ou as parábolas que foram dadas, tanto no oriente como no ocidente.

Elas são inumeráveis em relação a isso.
Mas enquanto vocês tiverem sede de Luz e que, realmente, a Luz não os conectou, contatou, Comungou,

Fusionou, o que permanece?
A personalidade, com seus medos, com seus objetivos, com suas metas, com suas projeções de consciência,

mesmo sabendo que ela deve procurar a Luz.
Mas ela procurou onde?
Fora, no conhecimento.

Enquanto que sempre foi dito que a Luz estava no Interior.
E o que faz a maioria dos movimentos ditos espirituais, todas as organizações espirituais?



Convergi-los, através das crenças ou dos conhecimentos.
Eles vão lhes dar a prova de que esses conhecimentos agem: por exemplo, acender uma vela vermelha na
hora de Marte, na terça-feira, quando vocês estiverem na luz crescente, na hora precisa que corresponde a

Marte.
Vocês terão efeitos mágicos, mas será que aí está a Transparência?

Será que vocês não demonstram, assim, que a sua alma está voltada para a matéria e tem necessidade de
transformar esta matéria?

O objetivo não é transformar a matéria: é uma transubstanciação da matéria ou uma espiritualização da matéria.
Aí está a Ascensão.

Portanto, nenhum poder os leva a isso e nenhum conhecimento, tampouco, pode levá-los a isso.
Então, é claro, isso faz degringolar de novo o ego em várias etapas.

Lembrem-se de uma frase que disse ANAEL, há muito tempo (de diferentes modos, isso se referia tanto ao
Abandono à Luz, como ao Abandono do Si, como às verdades relativas, às Verdades Absolutas): “tudo o que

vocês mantêm, mantém vocês, sobre este mundo”.
Tudo ao que vocês se prendem.

Então, é claro, quando eu digo isso, aquele que está na personalidade, o que ele vai imaginar?
Que é preciso cortar todas as relações, que é preciso viver sozinho, que é preciso se livrar do marido, da

mulher, do trabalho e tudo isso.
Efetivamente, antes deste momento específico, há alguns anos, todos vocês tiveram impulsos para mudar

algumas coisas, em vocês, como no exterior de vocês.
Era para facilitar-lhes a tarefa, mas isso não era um objetivo em si, nem uma finalidade em si.

Hoje, a quantidade de Luz Vibral é tal que basta vocês se dirigirem para a Luz, não como um pedido, mas
sendo o que ela É, ou seja, o que vocês São.

E aí, vocês verão que todo conceito de força, de poder, de controle da matéria, não tem qualquer sentido.
O controle é apenas um estágio de desenvolvimento da personalidade: nada mais.

As experiências, que elas sejam feitas, por exemplo, com produtos, quaisquer que sejam (que isso sejam as
luzes, a música, uma vela, um incenso, o que vocês chamam de drogas ou o que está mais na moda, as drogas

xamânicas) vão fazê-los penetrar alguns níveis que lhes são inacessíveis.
Mas não é porque vocês penetram esse nível que vocês chegaram ao nirvana.

Isso, isso é uma armadilha do ego.
O que quer que se deixe viver, o que quer que se deixe experimentar, o que acontece quando vocês vão ao

coração do Coração?, como isso foi definido e redefinido sem parar (o coração do Coração, o centro do
Centro, o Ponto OD, o Ponto ER, no nível do peito, ou ainda o que leva a este estado específico que vem logo

antes do Absoluto).
Ali, vocês têm o alimento e quando vocês são nutridos por ele, mas é óbvio que vocês desistem de todo resto,

porque isso não tem mais qualquer sentido, isso não faz mais sentido.
Então, o que eu expressei, através da Transparência e da opacidade, é o mesmo em relação à espiritualidade.

Onde vocês colocam a sua espiritualidade?
Vocês a colocam em uma busca da Luz, no estabelecimento de um Novo Mundo sobre esta Terra (isso é

impossível)?
Ou será que vocês a colocam no que vocês São, em Verdade?

É tão simples assim.
Portanto, não atribuam qualquer potência àquele que demonstra ou manifesta um poder.

Os poderes apenas representam a alma, absolutamente não o Espírito, para retomar as terminologias
empregadas, um pouco antes de mim, por MA ANANDA MOYI (2).

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

 1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-1o-de-dezembro-de-2012-

autresdime

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-1o-de-dezembro-de-2012-autresdime
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions


Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1716
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

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

- CONTINUAÇÃO - 

Pergunta: aqueles que agora, hoje, estão em negação sobre o que acontece, viverão a Translação? e
em quais Dimensões eles estarão, eles podem retomar um caminho de despertar?

Esse momento final, que você chama de Translação, os faz aterrissar em um lugar, isso é tudo.
Agora, se vocês viveram a Infinita Presença, se vocês são Absoluto com forma, vocês sabem muito bem o que

vocês São.
Nesse momento, vocês não têm de se colocar a questão de onde vocês vão, uma vez que vocês já chegaram.
É o mundo que deve chegar em algum lugar, mas não vocês, uma vez que vocês, vocês não são mais deste

mundo.
Vocês estão sobre este mundo, mas vocês já são, como vocês o experimentam, de outros lugares.

Não em renúncia deste mundo, mas em espiritualização deste mundo.
Vocês estão à frente um bilionésimo de segundo.

E nós jamais lhes dissemos que a Humanidade ia Transladar.
Nós dissemos que a Humanidade estava Liberada.

O que é que isso quer dizer “estar Liberada”?
É reencontrar essa reminiscência da Luz, reencontrar o que vocês São.

Quando vocês reencontram o que vocês São, não há mais questões, onde quer que vocês estejam, onde quer
que vocês vão, o que quer que vocês se tornem como forma, ou sem forma, isso não tem nenhuma espécie

de importância, uma vez que vocês estão, realmente, ali onde vocês São.
Isto quer dizer não mais somente este corpo, não mais somente esta Dimensão, não mais somente uma outra

Dimensão, ou o Sol, como aqueles que aí passearam no Corpo de Estado de Ser, no final das Núpcias
Celestes (aí houve muito poucos, nesse momento, em todo caso deste país, mas muito mais de outros países

que, eles, estavam já muito mais Liberados). 
Portanto, a Liberação da Terra, é a Ascensão da Terra em sua nova Dimensão de vida.

http://1.bp.blogspot.com/-r0wit691FT0/UaV1mwclLSI/AAAAAAAACC8/ehmgZNGuOWY/s1600/000+omraam+-+01.12.2012b'2.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/
http://api.ning.com/files/Qpm74rsDFckOCtQqHuWW9sXiZW37IxkCmukMiyOe5sezZ9yBIqN6UwHf7iFGB1aXh0C7Nv1UdPiYBJAacP-WS46YWf90z3Id/000omraam01.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1716


Sua Liberação, a sua, é viver, não unicamente a Translação (uma vez que a Translação ou a Ascensão, ela os
conduz a um destino que é íntimo e próprio a vocês), mas no nível da Liberação, é restabelecer, pelo Coração

Ascensional, pelo Canal Mariano, a filiação, como disse MARIA, à Luz. 
Esta filiação à Luz, vocês o compreenderam, ela o repetiu, está ligada essencialmente ao ponto ER da Cabeça

e ao ponto ER do Timo, quer dizer o 9º Corpo.
É aqui que se situa a multidimensionalidade e não em outro lugar.

Então, é claro, houve condições prévias que permitiram reunir o ponto ER.
É também o que o Arcanjo ANAEL lhes desenvolveu largamente e ele chamou isso, em latim, de HIC e NUNC,

quer dizer, Aqui e Agora. 
Mas Aqui e Agora, o tempo presente, a potência, o poder do Instante Presente, vocês têm muitos seres sobre

a Terra que vivem o Despertar e que o testemunham.
Vocês têm muitos (alguns dos quais são muito conhecidos hoje) e que dissociaram esse Despertar de

qualquer noção, não de espiritualidade, mas do Espírito.
O que quer dizer que eles viveram o Despertar e eles transcreveram o que eles viveram para conduzir as
pessoas em seus intelectos, em seus pensamentos, para se aproximar e talvez viver o que eles viveram. 

Mas nós sempre dissemos: “o Despertar não é a Liberação”.
Não parem em um caminho para compreender que não há caminho. 

A negação, hoje, em um dado momento, o que é que isso vai se tornar?
Ou o medo, ou a raiva. 

Aquele que se preparou Interiormente não tem necessidade de sinais exteriores, mesmo se der prazer ver os
sinais exteriores e mesmo se alguns sinais lhes foram dados, para estes momentos extremamente

específicos, para confortá-los (intelectualmente, mas não Vibratoriamente) no que se vivia no Interior de vocês.
Houve várias ocasiões e várias oportunidades para isso.

Seja pela presença de MIGUEL (que não terminou de se manifestar), seja pelas Linhas de Predação das quais
eu falei: tudo isso lhes dá marcadores.

Mas os marcadores não estão destinados a fazê-los ir a tal lugar ou a tal outro lugar: são marcadores, para
vocês, Interiores. 

Portanto, quando vocês vivem a Luz (eu não falo de ver a Luz com o terceiro olho ou de sentir um chakra que
faz cócegas), mas verdadeiramente quando vocês estão Liberados, vocês o sabem, vocês não têm de se

colocar questões.
Vocês não se colocam mais a questão de saber: “eu estou Liberado, eu não estou Liberado, eu vivo isso, eu

não vivo isso”.
Isso não pode mesmo lhes aflorar.

Mas, para isso, é necessário compreender que se vocês estão assim, vocês não têm, sobretudo, necessidade,
nem desejo, de manifestar o que quer que seja além do que vocês São: nem a potência, nem o poder. 

Mas, para retornar a essa questão, a Ascensão da Terra, a Ascensão da Humanidade, e, antes de tudo, um
processo de Liberação, quer dizer de Reconexão que foi pacientemente preparado desde tempos

extremamente antigos.
Quer dizer que essa preparação, ela está ligada às Núpcias Celestes e às primeiras chegadas do Espírito

Santo sobre a Terra em 1984 (ndr: as “Núpcias Celestes” fazem referência às intervenções de MIGUEL de 17
de abril a 12 de julho de 2009).

É algo que se preparou desde mais de 300.000 anos de tempo Terrestre, que necessitou, portanto, não de um
trabalho, mas de ajustamentos, cada vez mais finos, da Luz, até a etapa que nós chamamos hoje, de

justaposição ou de sobreposição ou de sobreimpressão (não importa). 
O momento em que se reaproxima o que vocês creem ser e o que vocês São (para a Terra como para vocês,
individualmente): quando ocorre esse Encontro, é claro, se o encontro for muito forte, tudo o que está em baixo

explode, literalmente.
O objetivo era restabelecer essa Reconexão e viver a Liberação como uma possibilidade de ser Absoluto, em

uma outra forma Dimensional ou sem forma: isso não tem nenhuma importância.
Mas aqui, aí onde vocês estão, é claro, havia cinco etapas dessa Revelação da Luz.

E essas cinco etapas lhes foram exprimidas e você exprimiu a primeira: é a negação. 
O que é que vem depois?

É a raiva.
O que é que vem depois?

É a negociação. 
O problema (não é um problema), a vantagem, eu diria, que houve em retardar (e como vocês o realizaram, nós

o realizamos com vocês) o momento da Liberação, não é para fazê-los esperar ou para deixá-los como
castanhas na brasa, era para permitir, justamente, que essa sobreimpressão e essa Dissolução eventual ocorra

sem obstrução, sem medo, sem angústia, sem interrogação.
É claro, a humanidade está Liberada.

Agora, falar da Ascensão, cada um aí vai por sua representação, quero dizer vocês se imaginam retornar, por
exemplo, à sua origem estelar, por exemplo, retornar para Sírius, por exemplo, aqui ou ali, ou, por exemplo,

permanecer na Terra na 5ª Dimensão.

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias


Mas tudo isso são apenas projeções.  
Busquem o Reino dos Céus.

Estabeleçam-se, agora, de maneira ainda mais evidente, na Infinita Presença ou no Absoluto.
Todo o resto será varrido como poeira.

Mesmo os prazos astronômicos não irão lhes importar mais, nem o prazo do Basculamento final, uma vez que
vocês o vivenciaram e vocês, vocês sabem, nesse momento, que todo o jogo da Ilusão vai desaparecer, quer

queira ou não. 
É o mesmo princípio.

Vamos retomar um exemplo que foi dado, eu creio, por SRI AUROBINDO ou por algum outro, esta manhã.
O exemplo, eu o retomo também: vocês vão morrer, anuncia-se que vocês vão morrer.

Vocês dizem: “Não é verdade, não é possível”.
E em seguida, vocês estão na negação, portanto, vocês recusam ver que é o fim desta vida, deste corpo.

Em seguida, após a negação, há a raiva: “não é possível que isso chegue a mim”.
É semelhante para a mudança Dimensional deste mundo e para a Ascensão, mas, sobretudo, para a

Liberação. 
Como é que alguém que não vive algo pode imaginar, representar, que isso é verdadeiro?

Se vocês vão, por exemplo, falar das Cruzes Elementares, vocês sentem, realmente e concretamente, os
pontos das Estrelas da cabeça, por grupos ou todas juntas.

Vocês têm, portanto, algo no nível dessa Coroa, desse chakra, se vocês preferirem, que jamais, quase nunca,
foi descrito em lugar algum.
Similar para a Onda da Vida.

E quando nós chamamos isso de Onda da Vida, de Onda do Éter (essa energia que sobe do Núcleo Cristalino
da Terra), em todo caso, vocês, vocês a percebem sob seus pés.

E há algum vestígio em algum lugar?
Eles são extremamente raros. 

Portanto, é claro, todos aqueles que estão instruídos para dizer que a Liberação, é o despertar da Kundalini,
que a Realização, é acessar o astral e ver o astral, eles não compreenderam nada: mas eles não o podem

compreender, uma vez que eles não vivem isso e como vocês querem que eles tenham a possibilidade, de
outra modo a não ser por uma adesão mental ou um princípio de negação mental, de dizer que isto é

verdadeiro. 
Vocês aceitam que isso seja verdadeiro (para aqueles de vocês que estão aí e que vivem isso) uma vez que

vocês o vivem e talvez mesmo vocês o tenham vivido bem antes de nós falarmos através do Autres
Dimensions.

Se não, para vocês, isso não quer dizer nada, lhes é mesmo impossível representar o que é a Ascensão.
Por outro lado, aquele que vive a Dissolução da sua consciência, aquele que vive as Comunhões, aquele que

vive o seu próprio desaparecimento, ele não tem mais questão a se colocar por que ele sabe o que ele É,
mesmo se a aparência deste mundo lhe mostrar o contrário. 

O problema, é que vocês têm seres que estão submissos à aparência, por meio das visões ditas astrais, com
grandes arquétipos.

Como se chama aquele que lhes falou dos grandes arquétipos? Jung.
E vocês têm também aqueles que fizeram experiências com produtos, com técnicas, com drogas, que viram

todos, a mesma coisa.
Mas é por que eles viram todos, a mesma coisa, que é a Verdade?

Se eles não vivem outra coisa, para eles, é a verdade.
É tão simples assim. 

Então, após a negação, eu lhes garanto que após a raiva, o medo, a negociação e a aceitação, vocês serão
todos, sem nenhuma exceção (todo este sistema solar), reconectados, reconectados à Unidade.

É o que a FONTE chamou, eu creio, de seu Juramento e de sua Promessa. 
Depois, vocês façam o que vocês quiserem.

Vocês estão Livres.
Mas compreendam bem que, como alguém que vai morrer, quando lhes dizem: “vocês façam o que vocês
quiserem”, se vocês disserem que amanhã vocês vão dirigir um automóvel esporte, enquanto vocês estão

quase em coma, isso coloca uma preocupação, não é?
Portanto a Liberação, é a reconexão, se eu puder dizer, com o que vocês São.

Agora, depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aí está a Liberdade da Luz e não a pseudo liberdade, o livre arbítrio ou do karma.

 É necessário de início estarem conscientes do que vocês São.
Aqueles que estiveram conscientes um bilionésimo de segundo antes, na história da Humanidade por que eles
viveram a Liberação ou por que, desde anos, eles vivem as transformações (quer seja o som nos ouvidos, quer

sejam as Vibrações na cabeça, as dores na cabeça, os calores no corpo, os tremores do peito, o acesso a
outras esferas no nível dos sonhos), tudo isso lhes dá uma prova, mas aquele que não vive isso, que aí adere

ou não, isso nada muda.



Ele não o vive.
O que é que vocês querem que ele encontre através disso?

É por isso que eu insisto, nestes últimos tempos, sobre essa noção: porque interessar-se pelo que vocês não
vivem?

Eu poderia e poderiam, todos, ter lhes contado não importa o quê.
Qual é a prova da veracidade do que nós lhes dissemos?

Não é o que nós lhes dissemos, é o que vocês vivem, nada mais e nada menos.
Simplesmente, o que vocês vivem é em função de circunstâncias particulares que acompanham o retorno da

Luz.
Essas circunstâncias particulares criaram circunstâncias que foram nomeadas, eu creio, históricas.

Essas circunstâncias históricas, vocês as vivem ou não.
Mas, em um dado momento, tem beleza, por exemplo, quando vocês estão agonizando, dizer: “eu não morro,
eu não vou morrer, este corpo vai escapar”, é no que chega a maioria das pessoas, é claro, por que há uma

negação da morte, há uma negação do desaparecimento. 
Mas, se vocês aceitarem desaparecer, o que é que vai acontecer?

O momento da sua morte (eu falo da morte, eu não falo da Translação) vai ser muito mais pacífico, muito mais
feliz e o lugar em que vocês vão se reencontrar depende inteiramente da maneira como vocês deixam um outro

ambiente.
É por isso que vocês têm livros antigos (como os livros dos mortos egípcio e tibetano) onde certo número de

ensinamentos foram se deixados ler para aqueles que partem. 
De algum modo, nós lhes demos o que havia para deixarem-se viver e ler, antes de partir.

É exatamente a mesma coisa.
Então, em um dado momento, vocês não podem fazer de outro modo (quer vocês tenham estado na negação,

na raiva, na negociação) senão dizer: “efetivamente, isto é verdadeiro”. 
Mas, mais uma vez, as condições dessa passagem não são as mesmas.

Se tomamos o exemplo anterior às Núpcias Celestes: aqueles que morreram se encontravam no Astral e se
reencarnaram, viam suas vidas, reencontravam os parentes, os Anjos, a Luz ao longe e se lhes dizia: “não, é

necessário retornar”.
Bem, eles reencarnavam. 

Mas o que é que acontecia quando vocês morriam?
Vocês aterrissavam do outro lado e vocês continuavam com exatamente as mesmas ideias, os mesmos

pensamentos.
Simplesmente, não havia mais o corpo.

O ambiente era mais luminoso, mais atraente, reencontrava-se as pessoas que se havia perdido de vista, etc..
Mas era também um confinamento.

Isso não é a Liberdade.
É a liberdade em relação a este lado aqui, onde vocês ainda estão, mas não é a Liberação.

É uma certa forma de liberdade, quer dizer, que fez vocês passarem da prisão para o pátio da prisão.
Mas há outra coisa, ainda depois. 

Então, eu vou retomar todas as expressões de BIDI, referentes ao teatro, ao observador, àquele que está
sentado, àquele que joga, mas é exatamente a mesma coisa. 

Agora, lembrem-se de que a vida, não é estar no teatro, ou ser o espectador sentado em sua poltrona, ou estar
no teatro, é perceber que o teatro não existe.

Mas se vocês não o quiserem, vocês são Livres.
Simplesmente, em um dado momento (que é chamado de Estalo (gatilho) ou o Basculamento), vocês estarão

obrigatoriamente diante de vocês mesmos.
Diante de vocês mesmos, é o quê?

É diante da Luz, uma vez que vocês são a Luz.
E nesse momento, vocês irão apreciar esse retorno à Luz, mesmo se no instante anterior, era assustador uma

vez que era o desaparecimento, uma vez que isso queima o corpo, uma vez que é um fogo devorador que
devora tudo, de amor inextinguível e indizível, cujo menor aspecto encarnado (mesmo no amor o mais ideal) é

apenas um pálido reflexo. 
Não há senão as Comunhões, não há senão as experiências de Êxtase, de Comunhão com um Duplo, qualquer
que ele seja, ou de Dissolução, que lhes permitiram se aproximarem da realidade que é, quando se deixa este

tipo de forma que vocês têm, nesta Dimensão e neste confinamento. 
Mas todo o mundo passará por esse momento, quer dizer o Juramento e a Promessa, ou se vocês quiserem, o

Basculamento, o momento em que vocês são lembrados do que vocês São.
Agora, depois, se vocês decidirem permanecer na experimentação da consciência, não importa: vocês são

Livres.
Mas compreendam bem que a Terra, ela, ela decidiu outra coisa.

Portanto, todo o mundo será Liberado, todo o mundo viverá uma Translação ou uma Ascensão.



Mas não é necessário acreditar que a palavra “Ascensão”, é ir para a 5D, ou imaginar que vocês já estão na 4D.
Isso nada tem a ver. 

A passagem da 3D (3D Dissociada) para a 5D é a Liberação.
A Liberação é um fato adquirido para o conjunto da Humanidade.

Agora, vocês Transladam onde bem lhes parecer.
Conforme a sua Vibração ou conforme o Absoluto que vocês São, as condições dessa passagem são

profundamente diferentes. 
Eu falo agora da morte, eu retorno ao exemplo anterior, eu não falo mais da Translação ou da Ascensão:
alguém que morre e que morre em paz, tendo o sentimento de ter resolvido todas as suas problemáticas.

Vai se reencontrar, mesmo se fosse no astral, aliviado.
Ele terá mais capacidade para se elevar ainda mais e para se aproximar da Luz, para ir ver do outro lado.

Mas aquele que passou trinta anos da sua vida (e esse era o próprio princípio do confinamento), por exemplo, a
ruminar uma obsessão, quando ele estiver morto, isso não mudará nada: ele continuará a girar ao redor da sua

obsessão.
Ele não verá nem os anjos, nem os desencarnados, nem os próximos, que vieram acolhê-lo.

Ele estará confinado a ele mesmo, uma vez que o mental é confinante. 
O mental não existe, ali onde nós Estamos.

O mental decorre diretamente do confinamento.
A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, a necessidade de ordenar, a necessidade de
coordenar, a necessidade de justificar: tudo isso pertence a este mundo, mas não quando vocês estão na

Transparência.
Portanto, sim: Liberação para o conjunto do sistema solar.

Sim: mudança Dimensional, seja para a 3D unificada, seja para o Absoluto, seja para uma Dimensão que os
agrade: isso, é, eu diria, a sua escolha, o seu problema, eventualmente. 
Mas a Liberação é um fato adquirido e o mais importante é a Liberação.

Depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aliás, estamos contratando.

Os Arcontes também por que eles estão com dificuldade para manter os últimos mundos que vamos visitar em
breve.

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~ 

OMA - 1er décembre 2012 Partie 2 from Les Transformations on Vimeo.

Pergunta: em uma Dimensão além da 3ª Dimensão dissociada, estamos na a-consciência, ou ainda
estamos em uma consciência experimentando alguma coisa?

Mas há sempre uma consciência.
Simplesmente, o que você tenta conceber, com a sua Consciência, é impossível de conceber.

A questão não se coloca assim, ou seja, quando vocês estão em uma forma que não é fixa (eu os lembro de
que vocês estão em uma forma fixa, que evolui entre o nascimento e a morte: um bebê (todos nós fomos

bebê), adulto, velho, e a morte, não é?), será que vocês são afetados por isso?
Nós acreditamos nisso, enquanto não há qualquer abordagem.

“Tu és pó, tu irás retornar ao pó”.
Todos nós pensamos que era nosso dever, e nossa consciência, melhorar a situação da Terra.

E isso é normal, quando algo não vai bem, quando vocês vivenciaram a Luz através do Despertar, através da
Liberação, e através mesmo das convicções profundas, esta famosa (como ela dizia, a Irmã

HILDEGARDA?) Tensão para o Abandono (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de
outubro de 2010 (1)).

Independentemente disso, o que acontece, hoje, é profundamente diferente: quando vocês encontram o que
vocês São, não há mais dúvidas, não há mais interrogações, não há mais oscilações, não há mais movimentos,

não há mais mental, não há mais emoções.
Mas, é claro, vocês encontram as emoções quando for necessário: se uma situação exigir que vocês fiquem

com raiva, será preciso ficar com raiva.
Mas vocês não são esta raiva que acontece.

O.M. AIVANHOV - 1º de dezembro de 2012 - Parte 2 - Autres Dimensions
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Vocês misturam-se a um espetáculo, mas vocês não São dependentes do palco: toda diferença, ela está aí.
Ou vocês atuam no espetáculo, como lhes disse BIDI, e vocês estão convencidos de que vocês são o ator

que está no palco: vocês estão identificados a um papel, a algo que, assim que a cortina se fechar, não existirá
mais.

É tão simples assim (ndr: com relação a este exemplo, ver em particular a intervenção BIDI-1 de 13 de abril de
2012 (2)).

*
Agora, quando vocês vivem realmente o que vocês São, e que vocês não são mais influenciados por qualquer
ilusão, por qualquer egrégora, e por qualquer Sistema de Controle do Mental Humano, vocês são Liberados do

conhecido.
E é aí que se encontra a Verdade.

Mas se Liberar do conhecido (percorrer o que não é mais um caminho, mas uma Verdade) não depende de um
Absoluto ou não: o Absoluto subtende qualquer manifestação.

A FONTE é oriunda (se pudermos dizer) do Absoluto: é a primeira emanação.
Portanto, enquanto primeira emanação, enquanto primeira manifestação, é perfeitamente lógico denominá-la A

FONTE.
Então, vocês podem também denominá-la O Pai, ou A Mãe, não importa, ou O Filho, isso não tem qualquer

importância: são apenas palavras.
Mas há um Ponto focal, eu diria (qualquer que seja o nome que vocês lhe deem), de onde tudo provem e para

onde tudo volta.
Agora, que vocês estejam fundidos na A FONTE, que vocês estejam fundidos no Sol, que vocês estejam em

tal forma ou em tal outra forma, em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão, vocês não estão mais fixos e
atribuídos a uma forma (ou vocês irão seguir esta forma, desde o seu nascimento até a sua morte).

Eu os lembro de que, nas outras Dimensões, o processo denominado nascimento e morte, além da 3ª
Dimensão Unificada, não existe.

Mesmo se, é claro, houver histórias (não cômicas, mas cósmicas), de alianças entre, por exemplo, tal Vibração
de tal lugar, e de tal outro lugar.

As alianças mais relacionadas com este mundo decorrem de diferentes lugares.
Há os Dracos (os Arcontes) da Ursa Maior.

Há os professores de Vega.
Há (eu diria: os avós) os Ancestrais (se pudermos falar assim, mais do que os Anciãos) que vêm de Órion, mas
há uma parte de Órion que está também em ressonância com a Ursa Maior (e, portanto, com entidades que não

são os avós, mas que são os vilões foragidos).
Há seres que são marcados por uma polaridade feminina, porque eles vêm de um mundo específico que está

ligado a Sírius (qualquer que seja a Dimensão).
Mas quando vocês superam este corpo, e que vocês saíram de todos os confinamentos, vocês São Livres.
Quer vocês estejam em tal forma ou em tal outra forma, mas vocês o São, simultaneamente: a sua forma é

diferente conforme a Dimensão.
Isso, vocês não podem imaginá-lo, porque, quando nós estamos encarnados, aqui, nós somos dependentes

do reconhecimento de uma forma: não lembramos mais do bebê, mas nos lembramos de quando tínhamos 20
anos, e nos vemos depois, quando chegamos aos 80 anos, temos as lembranças de ter sido isso ou aquilo.

Mas isso é só de passagem.
*

Portanto, quando saímos deste mundo, realmente, e que somos multidimensionais, não há qualquer diferença,
estritamente nenhuma, em manifestar uma consciência e uma experimentação Livres, já que todos nós temos

esta Liberdade.
É um pouco (se vocês quiserem, guardada as devidas proporções) como o xamã que vai penetrar o corpo de
um animal totem: ele vive realmente o corpo do animal, ele não é mais dependente do seu corpo, formal, de

xamã: ele vivenciou a Deslocalização da consciência.
Esta Deslocalização, para os xamãs, corresponde à egrégora da Terra (não a egrégora alterada, astral, mas,
entretanto, um egrégora ainda astral, ou seja, fortemente colorida, em cores e em emoções): são todas as

experiências acessíveis ao nível do 3º olho.
Isso não é negativo em si (a negatividade é apenas concebida pela personalidade), mas nós chamamos sua

atenção sobre o fato de que isso foi uma etapa.
E de que esta etapa é, justamente, o local onde se assentam as forças de controle e de confinamento.

Portanto, é mais fácil, para elas, modificar, mas instantaneamente, o que eu denominaria a trama astral, e o
Sistema de Controle do Mental Humano.

O astral coletivo, desde as Núpcias Celestes, começou a se desagregar.
O Sistema de Controle do Mental Humano praticamente terminou devido ao desaparecimento das Linhas de

Predação.
Mas vocês vivem, todos vocês, ainda, talvez, as Linhas de Predação que lhes são pessoais (nas suas relações,

nos seus afetos, no seu trabalho, na sua consciência, mesmo ilimitada).
Mas quando vocês descobrirem, quando vocês viverem, o que vocês São (ilimitados, multidimensionais),



vocês não se colocam mais a questão de estar em tal lugar ou em tal lugar.
Porque a sua Consciência é multilocal (é a melhor expressão que eu pude encontrar): vocês não são

dependentes de qualquer Dimensão, de qualquer forma, vocês não são dependentes de coisa alguma.
*

Agora, se vocês quiserem, enquanto Consciência, experimentar tal Dimensão mais do que uma outra, porque
isso lhe dá gosto, assim como escolher tal prato no restaurante ou tal outro prato (que é um exemplo ruim, a

alimentação; eu ia tomar o exemplo do cinema, mas é a mesma coisa, é um exemplo ruim, são imagens, então
eu seria engolido pelo IRMÃO K por causa da imagem e da visão, e por algumas Estrelas, então não vale a

pena).
Vamos mudar de exemplo: imaginem que vocês têm a opção entre tomar tal direção e tal direção. Agora, se

vocês tiverem também a opção de considerar que não existe uma rota, mas então, vocês podem viver isso no
mesmo ... como dizer?, não no mesmo tempo, no mesmo espaço: mas de maneira simultânea.

É por isso que nós sempre dizemos que nós estamos em vocês.
Mas nós não somos entidades exteriores que se desprendem de vocês: nós somos vocês, totalmente,

realmente, concretamente.
Apenas a personalidade não pode viver isso.

E não é porque eu lhe digo isso, aqui, que vocês o vivem necessariamente.
Mas é preciso já ter a oportunidade para que a sua Atenção (e então, a sua Consciência) seja dirigida para isso.
Esse é mesmo princípio (se vocês quiserem) que todos aqueles que escrevem hoje sobre o tempo presente.

É exatamente o que fez ANAEL com Hic e Nunc (Aqui e Agora).
Aqui e Agora não é uma finalidade: é um meio de viver o Ponto ER, e de viver o Centro, isso é tudo.

Mas não é a finalidade.
Do mesmo modo, a finalidade da Consciência, não existe: a Consciência é a Consciência, ela é a interface, ela

é a manifestação, ela é a expressão.
Independentemente do estágio Dimensional, nós lhes dissemos que vocês não São esta Consciência (que ela

esteja aqui ou em outros lugares).
A Consciência é a manifestação.

Mas a a-consciência não é desprovida de percepção: simplesmente, esta percepção é indiferente a qualquer
forma, a qualquer, a qualquer Dimensão, e eu diria ainda a qualquer Fonte: é o momento em que vocês São,

vocês mesmos, A FONTE.
Foi CRISTO que disse: “Eu e meu Pai somos Um. Eu sou o Alfa e o Ômega”.

Então, quando vocês são Alfa e Ômega, por que querer colocar-se no Alfa mais do que no Ômega?
Vocês São tudo isso, ao mesmo tempo, no mesmo (ainda uma vez, não é o termo exato) espaço-tempo, ou

seja, de maneira simultânea, já que ali não há desenrolar do tempo.
Naturalmente, mais uma vez, vocês tiveram (para muitos de vocês, agora) a revelação de algumas das suas

Linhagens.
Mas o objetivo não é dizer-lhes: “Você vem de Sírius? Encantado [muito prazer]. Eu, eu moro na rua do paraíso,

em tal local, em Paris”.
O que isso vai mudar em saber que vocês vêm daí, em relação ao que vocês são?

Em relação ao que vocês manifestam: sim, é claro, porque as circunstâncias de vida em tal rua, não são as
mesmas que em tal outro país.

É a mesma coisa para a Consciência, mas isso são sempre aspectos da Consciência.
Portanto, não se coloquem mais este tipo de perguntas.

Nós ali os convidamos, ainda uma vez, para voltar sua Atenção, para Hic e Nunc.
Porque as Linhagens, por exemplo, são agentes estabilizadores dos Elementos, não mais no nível da Coroa da

cabeça, mas diretamente no peito, e, em seguida, em todo corpo, e, depois, em toda a Consciência.
Isso é tudo.

***

Pergunta: aqueles que irão viver a Liberação poderão ajudar as suas pessoas próximas?

Lembrem-se: esta noção de ajuda, ela é muito, como dizer, não é uma prova de que você seja dual, mas é uma
prova de que vocês estão contaminados por este conceito de dualidade de ação / reação.

Porque há um evento que ocorre, então (qualquer que seja o evento, isso não é específico da Ascensão, da
Liberação: um evento imprevisto acontecendo), no nível do ser humano, é claro, no nível da humanidade (do

próprio humanismo, do social, do espiritual), há esta noção de ajuda, de acompanhar, de servir, de amar.
E vocês denominam isso “amor”, aliás.

O que é, do seu ponto de vista, perfeitamente correto.
Mas se vocês tiverem vivenciado o Amor Vibral, vocês sabem que o amor afetivo, o amor romântico, o amor

ideal, e o Amor Vibral, nada têm a ver.



Mas enquanto vocês não o viverem, o Amor, para vocês, é o que vocês vivem.
Portanto, isso não é o Amor Vibral.

Agora, do mesmo modo, lembrem-se de que é a Luz que faz o trabalho.
Ou seja, a um dado momento (e isso se junta às perguntas anteriores), quando as diferentes etapas do Choque

da Humanidade chegarem ao extremo, há aceitação.
Vocês não podem ajudar uma outra pessoa.

*

Agora, lembrem-se: é a sua Transparência que ajuda a Terra, não somente na proximidade ou em uma ligação
afetiva.

A ação, quando vocês se imergem (que isso seja no Samadhi, que isso seja na sua própria Dissolução, no
Absoluto, quando o corpo não aparece mais, quando a Consciência não aparece mais e que vocês Estão

sempre aí), isso não é nem o sono, nem o Acordar, nem o Despertar: é outra coisa.
Será que vocês têm necessidade de alguma coisa?

A Luz, o retorno da Luz, é isso.
Então, é claro que, quando chegar a hora, vocês terão outra coisa a fazer do que ajudar uma pessoa próxima, já

que todos vocês estarão (eu os lembro disso) em estase, ou seja, na incapacidade para controlar o que quer
que seja deste corpo (um pouco, se vocês quiserem, como o que eu falei, ou como o que falou também, ela
própria, ainda hoje, MA ANANDA MOYI, com relação às experiências de vida dela) (ndr: intervenção de MA

ANANDA MOYI de 1º de dezembro de 2012 (3)).
*

E vejam: nós chamamos cada vez mais sua Atenção: tudo está no Interior de vocês.
Até agora, nós fizemos paralelos com o exterior, com o que vocês viviam, com o que viviam outras pessoas,

que outros Irmãos e Irmãs não viviam.
Hoje, nós lhes dizemos: parem tudo isso, permaneçam “Tranquilos”, como eles lhes disseram sem parar,

outros Anciãos.
Escutem, mas não busquem isso.

Acolham, mas não se projetem, nem no futuro, nem em um cenário.
Vivam este Instante Presente.

Mas não unicamente para se divertir no Instante Presente, e para observar-se no Instante Presente, porque o
Instante Presente (Hic e Nunc) é uma das melhores maneiras, hoje, de desaparecer.

E quando vocês tiverem desaparecido, para vocês, o mundo não existe mais, assim como a sua pessoa não
existe mais: aí, vocês têm, não uma convicção, não uma fé, mas vocês vivenciaram a Infinita Presença, ou

então o Absoluto.
Naquele momento, mas vocês sabem que vocês encontraram a Eternidade.

Evidentemente que o coração (no sentido humano) vai querer fazê-los mostrar, demonstrar (mesmo sem
qualquer poder, mesmo sem qualquer ascendência) o que vocês São.

Isso é lógico, porque vocês querem que os Irmãos e as Irmãs vivam como vocês, vivam esta Liberação, esta
Alegria fantástica.

Mas vocês não podem levá-los ali.
Vocês podem, no máximo, abrir-lhes o 3º olho, mas vocês os mantêm na ilusão.

Vocês podem esbanjar belas palavras, mas essas belas palavras não são a Transformação.
*

Esse basculamento é iminente, eu os lembro: iminente, em termos terrestres (eu repito isso, porque depois,
vamos dizer que a iminência, ela pode durar anos).

Não há iminência, quando vocês São Absoluto, quando vocês Estão na Infinita Presença, isso pode durar
bilhões de anos em termos terrestres: vocês não são mais afetados pela ilusão.

Eu tentei dizer de outra forma tudo o que lhes disse BIDI, em relação ao ponto de vista, à mudança de olhar, à
Refutação.

Mas, agora, como ele próprio lhes disse, não é mais tempo de refutar: é tempo de Viver isso, porque isso está
aí.

Não se dispersem.
Permanecer Tranquilo é também isso.

Não vão ler livros sobre a Cabala, não vão realizar rituais com velas, ou o que quer que seja.
Permaneçam no Centro.

Encontrem-se Vocês mesmos: tudo ali Está, muito mais facilmente do que antes, e a cada dia é cada vez mais
fácil.

Mas se vocês passarem o seu tempo a desperdiçar esse tempo que resta, no nível humano, a se projetarem à
esquerda e à direita, como vocês querem ter tempo de encontrar, realmente, o seu Íntimo, ou seja, a sua

Eternidade?
Que de nada depende, de modo algum.



Exceto, efetivamente, da facilitação, pela Descida do Espírito Santo e pela Subida da Onda da Vida, e pelo
Canal Mariano, pelas nossas Comunhões, é claro.

É isso o mais importante.
É por isso (como eu dizia, e como isso foi dito) que MARIA podia lhes falar: Ela pôde se aproximar dos seres.
Vocês não têm necessidade, nem do Canal Mariano, nem de Outras Dimensões, para alguns de vocês, para

ter contatos com MARIA, e até mesmo de palavras, e até mesmo de discussões (ou com outras Estrelas, não
importa).

Mas se ali tivesse isso, para que isso serve?
Para nada.

Porque MARIA pode lhes falar durante milhares de anos: há uma voz que vai lhes falar, mas será que isso vai
ser suficiente para Transformá-los?

Não.
Isso pode incitá-los (o que foi denominado, em uma época, dar-lhes um Impulso), mas a finalidade não é essa.

A finalidade é, efetivamente, a Liberação.
E alguns de vocês vivenciaram a Liberação, por antecipação de um bilionésimo de segundo.

Não para testemunhar sobre o que vocês vivem (mas vocês não terão as palavras, é muito difícil), mas,
simplesmente, a sua Presença tem uma ação de Irradiação, pela Transparência, sobre o mundo.

*
Então, é claro, se vocês estão (como em uma pergunta anterior) confrontados com uma violência, a Luz se

incomoda.
E aquele que é terminantemente contra a Luz, ou seja, que está inserido na sua personalidade, inserido entre o
nascimento e a morte, dizendo que o resto absolutamente não o afeta (sem necessariamente ser alguém que
está no ego, que está no poder, mas simplesmente a expressão de uma personalidade): ela vai desprezá-lo.

Daí podem resistir fenômenos difíceis.
Porque, vocês, vocês estão na aceitação, e outros ainda não vivenciaram a negação.

Outros estão na negociação ou na raiva, enquanto que, vocês, vocês estão na aceitação: vocês não
conseguem ouvi-los.

Vocês não conseguem trocar, nem pelas emoções, nem pelas palavras.
Há apenas a possibilidade de Comunhão, e vocês notam, ao redor de vocês, que independentemente dos

Duplos, as Comunhões com Irmãos e Irmãs ocorrem, agora, espontaneamente: vocês nada buscam, vocês
nada procuram, vocês nada pedem, e isso cai sobre vocês.

O que vocês fazem, nesses casos?
Ou vocês vão para a Luz, ou vocês resistem.

É tão simples assim, e isso é o mesmo para todos.
Portanto, se vocês se contentarem em não ser mais nada, para Ser Tudo, ou seja, a Luz, vocês não se
colocam mais a questão de querer agir sobre tal ser ou tal ser: é a Graça, é o Espírito Santo, se vocês

preferirem, é o CRISTO (como dizia o Mestre PHILIPPE) que age.
Isso é tudo.

***

Pergunta: podemos ajudar o outro, somente pela nossa irradiação, quando estamos Transparentes?

Mas quem Irradia?
A Luz Irradia: ela se difunde por toda parte.

O que faz obstáculo à Luz é a pessoa, nada mais.
A Transparência (e o exemplo foi tomado) é o prisma ou o cristal: ele deixa passar a Luz.

Mas vocês veem um cristal parar a Luz, vocês veem um cristal mudar a Luz?
A Transparência é isso.

Não confundir a irradiação de uma pessoa, com a Irradiação da Transparência.
Será que durante a sua vida, na época em que TERESA (ndr: DE LISIEUX) era uma garota, vocês acham que

as Irmãs que estavam enclausuradas com ela, consideravam-na como uma Santa?
Não, elas a consideravam (como ela mesma disse) como uma pequena escrava para fazer tudo.

E ela teve tamanha Humildade que jamais se furtou em relação a isso.
E foi assim que ela encontrou o que ela Era, e certamente não protestando contra as circunstâncias que ela

mesma, além disso, havia escolhido.
A Transparência e a Infância são isso.

E aí, o que Irradia, é a Luz: é isso a Transparência.
Na realidade, há duas transparências: há a transparência da personalidade (que quer obedecer às regras
morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a



morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a
transparência de palavras), e há a Transparência da Infância, que é espontânea, que está ligada à Inocência e

ao Caminho da Infância, e ao fato de que não existem Véus.
Eu creio que foi o IRMÃO K que lhes falou dos últimos Véus (ou SRI AUROBINDO, há alguns meses), que
falava, de maneira extremamente precisa, sobre esses diferentes Véus (ndr: ver, em particular, sobre esse

assunto, as intervenções de IRMÃO K de 1º e de 20 de julho de 2012 (4)).
O Véu cria obstáculo à Irradiação.

O Véu mantém a opacidade.
Quando os Véus são removidos, o que acontece?

A Irradiação aparece, a Vibração.
Mas há ainda uma etapa: é considerar o que vocês São, na Eternidade, no coração do Coração que, eu os

lembro, não é sequer um chakra: é um Ponto que eu poderia nomear virtual (que vocês o coloquem no coração
ou no 9º Corpo, aqui, isso não tem qualquer importância, mas está ainda localizado).

Mas este Ponto não está localizado somente neste corpo: é o Ponto da sua Imortalidade.
Então, eu sei que os Irmãos orientais chamaram isso de gota vermelha, de gota branca (os hindus

denominaram isso o corpo búdico e o corpo átmico).
Revelar o corpo átmico e o corpo búdico coloca-os neste estado de Transparência, mas não é preciso parar

com a noção de irradiação.
Naturalmente que vocês irradiam, mas quem irradia?

A Luz que passa através de vocês, ou a pessoa?
Enquanto vocês acreditarem que vocês emitem o Amor, vocês não podem ser Amor, no sentido Vibral (isso se

junta a todos os conceitos de Samadhi, a tudo o que lhes foi explicado sobre a consciência Turiya, desde
algum tempo, ou ainda Shantinilaya ou Sat Chit Ananda, ou tudo o que foi desenvolvido: é a mesma coisa).

A Transparência de que falo é tornar-se um prisma tão Transparente que nada há, em vocês, que faça
obstáculo à Luz.

É assim que vocês desaparecem, e que o mundo desaparece (é o que eu chamei, à época, de “planeta-
grelha”).

Alguns de vocês já desapareceram: eles são Absolutos.
Eles mantêm uma forma, então eles são dependentes desta forma, mas eles não são mais afetados.

Eles descobriram o que eles São.
Mas esta descoberta é muitíssimo simples.

Aliás, isso corresponde a uma frase que todos vocês conhecem: quando os deuses se encontraram, eles
disseram: “Onde será que iremos esconder a divindade do homem? No Interior dele: é o único local onde ele

jamais buscaria”.
Isso funcionou perfeitamente.

Então, eu não falo somente aqui de interiorização.
Eu não falo aqui, somente, do Fogo do Coração ou das Coroas Radiantes: eu falo da a-consciência, ou da

Consciência Última (se vocês preferirem: a Infinita Presença).
É neste estado que vocês são Transparentes, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado este tipo de

Transparência, vocês não podem sequer imaginá-lo.
Então, eu lhes mostrei, isso foi dado a vocês através da imagem do cristal, do prisma, porque o cristal desvia a

luz (mas, o prisma, não a desvia).
No entanto, se vocês olharem um cristal de chumbo (ou um cristal de sílica, não importa), há a matéria opaca: o

chumbo (a sílica amorfa, a areia) que se torna transparente sob a ação do calor.
Vocês irão se tornar Transparentes sob a ação do Fogo do Amor, quer vocês queiram ou não.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Em resumo, e tomado de outra forma: a Irradiação do Coração está ligada ao Fogo do Coração.

Houve a abertura da Porta Posterior do Coração (ou, se vocês preferirem, o que se denomina em algumas
tradições: a câmara posterior do coração), que está ligada a METATRON, a KI-RIS-TI, e que abriu a porta das

costas.
Em seguida há alguns pontos (eu os lembro) que foram ativados pelo que é chamado

de Merkabah Interdimensional coletiva, que está ligada à ativação da Nova Tri-Unidade (isso é velho, agora,
hein, isso data de mais de dois anos, foi em setembro de 2010, muito precisamente).

Tudo isso é antigo.
O que vocês vivem, hoje, não é mais a Irradiação do seu ser Consciente: mais frequentemente, quando as
Asas Etéreas ou a Porta KI-RIS-TI estão abertas, e que o Triângulo da Nova Tri-Unidade está constituído,

quando a predação (não mais dos dois primeiros chakras, mas do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) tiver cessado, o
que vocês vão descobrir?

A Transparência.
Ou seja, que a Fonte da Irradiação, como você diz, não é mais o seu Coração, mas é a Luz.

Isto é, o que você É: você desapareceu para este mundo, e você se tornou o Tudo (ou o nada: chame-o como
quiser).



***

Pergunta: você falou de ofertas de trabalho: a quais empregos podemos requerer?

Ô, ser Libertador do mundo, isso é muito fascinante.
O único problema é que é preciso penetrar, o Interior, deste mundo, para se acostumar.

Portanto, isso necessita um pequeno retorno ao confinamento.
Mas nada de muito desagradável: isso dura apenas alguns milhares de anos.

***

Pergunta: muitas vezes foi dito que nos será feito segundo a nossa Vibração, e, ao mesmo tempo,
que faremos o que quisermos. Como se situa, então, a nossa escolha?

Mas não há escolha.
As escolhas, há muito tempo que elas expiraram.

Há a Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha: é uma evidência.

Depois, você faz o que você quiser.
Quando eu digo: “vocês faz o que você quiser”, eu não me dirijo à sua pessoa (que deve desaparecer), eu me

dirijo ao que você É.
Você recebe o que eu lhe digo, no local em que você próprio está situado.

Quando vocês São Livres, não há escolha: vocês vão onde vocês quiserem, já que vocês São todas as
escolhas ao mesmo tempo.

 Se você tentar, com a cabeça, conceber o que isso quer dizer, isso nada quer dizer.
Vocês vivenciaram, durante as Núpcias Celestes, antes e depois, diferentes tipos de escolhas que estavam

ligadas, efetivamente, à Consciência, à Vibração.
Agora, o que eu lhes digo?

Eu lhes digo nada mais que: a maneira com que vocês viverem o que é para viver, a partir de hoje e agora (ou
seja, o seu Choque e o Choque da Humanidade), a maneira com que vocês o viverem vai, não condicionar,

mas orientar o que vocês São, ou o que vocês creem ser (mas vocês terão a reminiscência do que vocês São,
portanto, naquele momento, a questão nem sequer irá surgir).

A escolha está ligada a uma possibilidade, ou a outra, ou a várias possibilidades.
Mas quando você tem todas as possibilidades, de maneira conjunta e comum (no mesmo espaço, não no

tempo, mas sensivelmente a mesma coisa, para vocês, no nível de significação), por que será que você iria se
incomodar em se confinar, você mesmo, em tal Dimensão ou em tal forma, já que há existe mais

confinamento?
Esse é o problema da consciência, aqui (aí, onde todos nós estivemos e onde vocês ainda estão): é crer que a

Consciência é dependente de uma forma, é crer que a Consciência é dependente de um mundo.
A Consciência é Livre.

Ela é até mesmo Livre para desaparecer: é o que você É, na Verdade.
Portanto, o que se torna a escolha nisso?

Isso não vale mais.
A escolha era para ser feita, efetivamente (“ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”) durante todo este

período preparatório que foi vivenciado (quer sejam as Núpcias Celestes, as Núpcias Cósmicas, as
Comunhões, as Dissoluções, as Deslocalizações, o Canal Mariano, ou a Onda da Vida).

Mas, ainda uma vez, se, em você (ou em qualquer outro), não foi vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida: isso
nada lhe diz sobre a Onda da Vida.

Lembrem-se de que sempre foi dito que vocês não podem decidir pela Onda da Vida: ela sobe ou ela não
sobe, em função dos seus próprios medos que estão inscritos nos dois primeiros chakras.

A noção de escolha era uma escolha da personalidade e, em seguida, uma escolha da alma.
Mas eu lembro você de que foi explicado, de diferentes modos, por MARIA, hoje, e ainda especificado de

novo por MA ANANDA (ndr: ver as intervenções de MARIA (5) e de MA ANANDA MOYI (6) de 1º de
dezembro), que a alma devia se dissolver, exceto se você mesmo decidir manter uma alma.

Mas quando eu digo “você mesmo”, eu não me dirijo a você enquanto pessoa, eu me dirijo ao que você É, e
que entende o que eu digo.

É isso, o que foi explicado em relação à Vibração, ou ler simplesmente as palavras, ou compreender
simplesmente as palavras.

Deem-se conta, vejam a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs que está em jornada espiritual: eles
reivindicam a Luz, eles reivindicam uma Era de Ouro, eles reivindicam um aperfeiçoamento.



Mas este aperfeiçoamento, esta Era de Ouro, refere-se ao quê?
Obviamente, à preservação da pequena pessoa, como por acaso.

Porque eles são incapazes de se ver, de imaginar, de viver, o que eles São, fora desta forma.
Portanto, eles são dependentes desta forma, e eles gostariam muito de se apropriar da Luz nesta forma,

porém isso não é possível.
A maior dificuldade, para a Consciência, que isso seja referente, também, àqueles que tiveram a possibilidade

de viver o Estado de Ser no Sol, que isso seja para aqueles que vivem Comunhões que, eu os lembro, são
independentes da Onda da Vida (na Comunhão, não é uma escolha, é uma ressonância que se cria, uma
irradiação, uma alquimia especial, que tem efeitos, como o Encontro com as quatro Linhagens ou com os

quatro Elementos, mas isso é tudo): não há que escolher tal Elemento ou tal outro Elemento, tal forma ou tal
outra forma, já que vocês estão Liberados.

Ser-lhe-á feito, exatamente, segundo o que você crê, ou o que você Vibra, ou o que você É, no Absoluto.
Isso é tudo.

É por isso que a Liberação diz respeito a todo mundo.
Mas a vivência desta Liberação, e o que acontece depois, é diferente.

Mas o mais importante, não é saber aonde vocês irão.
O mais importante, é ser Liberado.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Sejam o que vocês São, porque você já o São, independentemente das circunstâncias deste mundo,

independentemente da grelha do planeta.
O planeta-grelha é a egrégora coletiva da humanidade, a alma humana coletiva (que foi relatada por MA

ANANDA) que é levada a se dissolver.
Agora, se vocês quiserem manter uma alma, vocês irão mantê-la.

Mas vocês não serão mais atribuídos a uma forma fixa, confinada: a Reconexão com a Luz firma o Retorno à
Eternidade (mesmo se vocês quiserem manter uma variedade e uma infinidade de efêmeros).

Mas, mais uma vez, eu quero dizer, assim, simplesmente que é o que você É que é importante: não é o que
você crê, não é um destino, não é sequer mais uma Vibração (mesmo se, efetivamente, as Vibrações ajudaram

muito a Ser o que você É, passando, justamente, pelo Si).
Mas, hoje, há Irmãos e Irmãs que, de um dia para o outro, no espaço de um minuto, encontram-se Absoluto.

Qual é a característica do Absoluto?
É não estar (eu diria) mais irradiando, não manifestar mais sociabilidade ou carisma.

É saber o que você é, mas de maneira íntima, Vivida (não através de uma história do que você foi, em uma vida
passada, porque isso, isso se refere apenas a este mundo) e o que você É, na Verdade.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo, certamente, eu também, até a próxima semana.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bênçãos a todos.

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



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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

2 – BIDI-1 (13.04.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autres.html 
*

3 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

*

4 – IRMÃO K (01.07.2012 e 20.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-autres.html 

*

5 – MARIA (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html 

*

6 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article6f4c.html

1º de dezembro de 2012 - 2
(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

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

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

************
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http://3.bp.blogspot.com/-jWOrp1ITd_k/UaWXy_VCvaI/AAAAAAAACDc/wIISivl6icA/s1600/000+omraam+-+01.12.2012d.jpg
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http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html




~ ONDE VOCÊS ESTÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que a nossa Presença e o nosso Encontro de hoje se façam sob os auspícios

do Amor, da Luz e da Paz.
Eu vou convidá-los, primeiramente, a relembrar o que eu pude exprimir, há alguns anos, com relação ao

Choque da Humanidade (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010 (1)).
E eu vou convidá-los, em seguida, em relação ao que eu vou expressar, pelas minhas palavras e pela Presença

Una, do nosso Encontro, a mergulhar, mais profundamente, no que nós Somos, todos nós, além de qualquer
aparência, de qualquer história e até mesmo, de qualquer cenário.

***

Eu lhes peço gentilmente para considerar esse Choque da Humanidade, especificamente, como um
acontecimento individual antes de ser coletivo.

Acontecimento individual desenrolando-se, para alguns de vocês, já desde algum tempo e, para outros, entre
vocês, alcançando, apenas, a Consciência.

Vocês devem, de algum modo, voltar o seu olhar para o Si e para o centro do Centro, a fim de recolocar as
diferentes etapas desse Choque da Humanidade em uma perspectiva Interior pessoal, resultando, diretamente,

de um conjunto de circunstâncias ocorrendo no sistema solar (sobre as quais eu não voltarei) e, de maneira
concomitante, ocorrendo no Interior do Ser que vocês São, na totalidade das possibilidades de percepções da

sua Consciência, do seu corpo.

***

O Choque da Humanidade, a título pessoal, desenrola-se, em vocês, como uma forma de interrogação, de uma
diferença de ponto de vista, em função, justamente, do seu estado, mais ou menos afastado do Si ou, ainda, do

centro do Centro.
A interrogação, a dúvida, a negação, a raiva, a negociação e a aceitação são apenas a consequência de uma

atividade do que é nomeado o mental, permitindo, através dos diferentes mecanismos de percepção,
encontrar (ou não encontrar), no que vocês São, uma espécie de concordância entre o que vocês São,

fundamentalmente, ou uma distância entre o que vocês São, fundamentalmente, e o conjunto das
manifestações sensíveis da vida sobre este mundo.

Isso foi nomeado (em outras ocasiões, por outros Anciãos e por diversas Estrelas) o mecanismo
da sobreposição e da justaposição (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (2), de

MA ANANDA MOYI de 17 de outubro de 2012 (3) e de UM AMIGO de 10 de novembro de 2012 (4)).

***

Eu não voltarei, é claro, no conjunto das modificações que lhes foram enumeradas, referentes ao conjunto dos
seus mecanismos de vida (que isso seja no nível fisiológico, no nível da Consciência) ou, ainda, da interação

podendo ocorrer entre os mecanismos íntimos e os mecanismos temporais ou históricos da Terra.
O ponto de vista, tal como expresso como localização da consciência ou da a-consciência, situa-os, por

enquanto, ainda, ou no antigo, ou no presente, ou no futuro.
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Qualquer colocação da sua consciência em meio a uma interrogação decorre, justamente, de um ponto de vista
que não é aquele do Instante Presente, mas do tempo a advir, ou seja, relacionado a cenários, a histórias, ainda

não atualizados em meio à consciência.
Muitos de nós interviemos entre vocês para dizer-lhes, de diferentes modos, que o conjunto do que devia ser

realizado, o foi, nos Planos mais sutis como no Plano, eu diria, mais próximo da sua Dimensão de vida na
encarnação.

***

O mecanismo de ajustamento, de sincronização (resultando da sobreposição e da justaposição), deve levá-los,
a um ritmo que lhes é próprio (mas, entretanto, extremamente rápido), a posicionar-se, de maneira definitiva,

em uma ou outra das possibilidades da sua consciência, do seu Ser, como do seu não Ser.
Quando a sobreposição (a justaposição) é realizada, a título individual, não pode mais existir, em vocês, o
menor sentido de uma interrogação em relação, tanto ao que vocês São, quanto à história, propriamente

falando, futura, deste mundo.
O antigo e o novo (o antigo que desaparece, o novo que apareceu ou que vai aparecer, segundo o seu ponto

de vista) são levados, de alguma forma, a se Fundir.
Esse princípio de Fusão (ilustrado, até agora, há vários meses, pelos diferentes mecanismos de apreensão, de

compreensão e de vivência da sua própria consciência) deu lugar a mecanismos (que, eles também, foram
amplamente explicados a vocês) relacionados à capacidade para Comungar, para Fusionar ou para se
Dissolver com um Duplo, com um Irmão ou uma Irmã, do lado onde vocês estão ou do conjunto das

manifestações que, até agora, não eram visíveis para vocês.

***

A aproximação da Luz (como eu a descrevi, durante a minha vida, referente ao Supramental) propiciou, em
vocês, as condições ótimas, para vocês, desse face a face.

Esse face a face vai ver transcorrer, em vocês, uma série de mecanismos, uma série de histórias pessoais
específicas, durante esta fase que, eu os lembro, inaugura-se hoje.

Há, como vocês o constataram, devido às modificações ocorridas nesses últimos tempos (de maneira bastante
ampla, eu diria, desde algumas semanas ou desde alguns anos), em vocês, a sensação, por vezes profunda,

de existir sobre dois modos de funcionamento, sobre dois modos de realidade e sobre dois modos que
podem parecer-lhes, à vezes, antinômicos, ou mesmo opostos, ou mesmo contraditórios.

O que é percebido, pela sua consciência, naquele momento, é (e será), sempre, o reflexo da sua própria
atividade nomeada mental: a capacidade para reflexão, a capacidade para comparação, a capacidade para

discernimento, para julgamento, para constatação ou para escolha.
Qualquer constatação, qualquer escolha, qualquer discriminação e qualquer intuição, em última análise, apenas

podem resultar, durante este período (e de maneira geral, em qualquer atividade humana) da atividade
específica deste órgão (deste corpo) que é nomeado “mental”.

***

Da sua capacidade para imergir, doravante (durante os períodos temporais cada vez mais estendidos, durante
os espaços cada vez mais profundos), em vocês mesmos (que isso seja no Si ou no Absoluto), resulta a

Tranquilidade da qual nós, também, falamos a vocês.
Aquele que está Tranquilo é aquele que pode, efetivamente, continuar a conduzir o que a Luz o deixa conduzir

ou lhe impõe para conduzir.
E a capacidade para aceitar, nesse mecanismo de Abandono do Si ou de Abandono à Luz, para deixar a Luz
assumir o lugar, para deixar (como isso foi nomeado) a Inteligência da Luz se atualizar em vocês e realizar a

natureza profunda do Ser como do não Ser que todos nós somos.
Amor ou medo.
Amor ou raiva.

Amor ou negociação.
Amor ou escolha deliberada de prosseguir, pela sua própria Liberdade, o que vocês desejam viver.

A problemática que pode, entretanto, se manifestar, vai corresponder, necessariamente, quando chegar a hora,
à adequação no seu posicionamento e no posicionamento da Terra ou a uma dificuldade de colocar em

adequação o movimento da Terra como o movimento do que vocês São.
Daí decorre a Tranquilidade ou a atividade do mental, referente ao futuro, referente a uma evolução ou

referente, ainda, a uma transformação.
Enquanto vocês parecerem depender de alguma circunstância exterior para levar a bom termo a sua vida, aqui

como em outros lugares, vocês ainda não estão suficientemente na Tranquilidade.



A Tranquilidade não decorre de uma escolha de atitude, nem mesmo de um posicionamento resultante de uma
escolha, mas, realmente, concreta e fisicamente, de deixar trabalhar, em vocês, os mecanismos da Fusão, os
mecanismos da Fusão dos Éteres como da Fusão podendo acontecer em meio à consciência (entre todas as

consciências), mas, também, de deixar estabelecer-se o que não pode ser descrito em palavras.

***

O período atual será, portanto, ver-se se inserir ou na sua Eternidade, ou no efêmero.
A Eternidade tomará cada vez mais lugar, espaço e tempo aonde o efêmero irá se manifestar, ao contrário, de

maneira cada vez mais ruidosa, mesclando ali elementos de natureza emocional e mental.
A capacidade para viver o que é para viver, no nível coletivo, apenas depende da sua capacidade Interior para

estabelecer a Tranquilidade ou não.
Desde os momentos em que eu lhes falei (por minha vez em meio à Assembleia dos Anciãos) da Liberação do
Sol, da Fusão dos Éteres e da Liberação da Terra, vocês puderam constatar (ou não), em vocês, a capacidade

para deixar viver este corpo, como a sua consciência, no fluxo da Luz Vibral, como no fluxo da Onda da Vida
(ndr: ver as suas intervenções de 02 de novembro de 2010, de 21 de novembro de 2010, de 13 de abril de

2011 e de 28 de outubro de 2011 (5)).
Isso teve por resultado, para alguns de vocês e até agora, ou de estabelecer-se além de todo estado, no

Absoluto, ou de expor as possibilidades de discriminação (as possibilidades de discriminar as escolhas como
as percepções, até mesmo, deste corpo e da sua consciência) relacionadas à adequação entre o seu Ser

Interior e o seu ser exterior.
Dito de outro modo, como foi o caso de SNOW, isso se refere, em vocês, à ação dos Elementos e a

possibilidade de fazer ressoar a ação dos Elementos, em vocês, de acordo com os Elementos da Terra.
Eu os remeto, para isso, às três últimas intervenções da Estrela SNOW (ndr: ver as suas intervenções de 18 de

outubro, de 1º de novembro e de 17 de novembro de 2012 (6)).

***

Hoje, e além do que pôde dizer o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), há vários anos, com relação ao
conjunto da humanidade, a aparência de uma humanidade tomando caminhos diferentes é perfeitamente real.
Do mesmo que na encarnação vocês têm a escolha, enquanto vocês acreditarem nisso, em seguir tal ou tal

preceito, tal ou tal religião, tal ou tal ensinamento (ndr: ver as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de
outubro de 2010, de 29 de novembro de 2010 e de 04 de dezembro de 2010 (7)).

O conjunto das nossas intervenções, durante esses anos, visou fazê-los viver, por vocês mesmos, os aspectos
Vibratórios da consciência, os diferentes aspectos do Si, os diferentes Samadhi, assim como a eventualidade

de se estabelecer Absoluto.
Isso resultou, como foi especificado por UM AMIGO, na adequação e na correspondência entre a consciência

e a Vibração (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de 2012 (8)).
 Muitos de vocês vivenciaram uma série de experiências, uma série de mecanismos, visando recriar as

condições naturais da multidimensionalidade da consciência.
Os mecanismos, vivenciados atualmente (chamados, por sua vez, a multiplicar-se, hoje), referindo-se tanto à

atividade elementar, em vocês, como à ação do que vocês São, em meio a este mundo, vão assumir um
realce, uma acuidade e uma intensidade especial.

***

Lembrem-se de que o mais importante vai se desenrolar, sempre, em vocês.
De que a interação, sobre este mundo, no sentido histórico como social, tem apenas pouco interesse, para o Si

como para aquele que é Absoluto.
Realizar isso é uma etapa importante no plano de Liberação da consciência que, eu os lembro, já está

atualizada nos Planos sutis mais próximos da sua Dimensão, para muitos de vocês.
O que ocorre, nesses mecanismos de Fusão das diferentes Dimensões do Ser como do não Ser, permite-lhes

(sem a intervenção do que é nomeado “mental” ou ainda “emocional”) não chegar a alterar a qualidade da
percepção e, também, não se afastar do que deseja expressar a sua consciência, nesses tempos.
 O Encontro entre o que é nomeada sua personalidade e a Luz torna-se uma sobreposição que vai,

necessariamente, chamá-los a se posicionar, a um dado momento, de maneira definitiva, final e terminal, em
um estado ou outro da consciência.

O mecanismo individual do Choque da Humanidade corresponde, talvez, a etapas que lhes foram concedidas
para viver, de maneira individual, frente a vocês mesmos ou frente às suas próprias circunstâncias de vida.

O Amor jamais é uma interrogação.
A Luz jamais será uma escolha.



Os dois são uma evidência: uma evidência mascarada, simplesmente, por, justamente, o que é nomeado
“mental” e “emoções”.

***

Como vocês sabem, inúmeros ensinamentos, por este planeta, sempre lhes falaram do mental e das emoções.
Mesmo os meios de ali chegar sendo divergentes, de maneira importante (de um continente a outro ou de uma

cultura a outra), a finalidade de toda busca é estabelecer-se em um sentimento onde não pode mais existir
qualquer utilidade, qualquer sentido e qualquer interrogação com relação a uma busca, qualquer que seja.
É diferente, como vocês sabem (e, talvez, como vocês vivem isso), projetar o Amor e é profundamente

diferente deixar o Amor Ser.
No primeiro caso, irá intervir, sempre, a lenda pessoal, a história pessoal, a referência a um passado ou a

referência a um futuro ou a um devir.
Aquele que está estabelecido na justeza e, se vocês preferirem, na sobreposição e na justaposição completa

do efêmero e da Eternidade, não pode mais deixar o mínimo lugar para a expressão do efêmero nas
qualidades nomeadas: personalidade, pessoa, identidade a um mental e a emoções.

Da facilidade de se introduzir ou de passar no lado da Eternidade ou do efêmero decorre, muito exatamente, o
que vocês observam em vocês mesmos: as últimas resistências à Luz, por vezes resultando de medos
justificados e inscritos, até mesmo, no funcionamento do hábito (que este hábito tenha a sua origem na

hereditariedade, no DNA, nos cromossomos ou na experiência pessoal ou coletiva deste mundo).

***

Hoje, vocês irão ver cada vez mais claramente, não pelo olho (ou com os olhos), não pelo Olho Etéreo, mas,
muito mais, além mesmo da resposta do Coração, pela possibilidade de manifestar a Paz, a Tranquilidade e,

em contrapartida, perfeitamente válida, o que eu nomearia a capacidade para não se interrogar e para
permanecer na Paz.

Naturalmente, aquele que se colocar no efêmero terá sempre razão em criticar esse ‘deixar acontecer’ como
uma não intervenção da personalidade que vai evitar, à própria personalidade, inserir-se em um procedimento

de busca, de espiritualidade, de evolução ou de transformação.
O conjunto dos elementos (Vibratórios e orais) que nós lhes demos permitiu-lhes constatar, por vocês

mesmos, que havia etapas múltiplas do Ser que lhes foram dadas a experimentar, de maneira importante, mais
ou menos vasta e mais ou menos com uma acuidade intensa.

A ausência de oscilações, ou a presença de oscilações, em meio mesmo ao seu humor, ao seu
comportamento, à sua fisiologia, ou ainda mesmo, às suas relações sociais, afetivas e o conjunto do que

constitui a sua vida, está impregnado, de algum modo, desta capacidade (presente ou não) para permanecer
Tranquilo.

Ou seja, para permanecer, não somente o espectador, não somente o observador, mas, sim, aquele que
encontrou, de alguma maneira, o centro do Centro.

Que isso corresponda ao Si, como à possibilidade de se estabelecer, além de todo estado, no Absoluto ou,
ainda, de girar em torno desse Centro, na Infinita ou na Última Presença.

De qualquer forma, o que se desenrola, em vocês, naturalmente, tornar-se-á cada vez mais sincronizado pela
ação dos Elementos, da Luz Vibral e da Onda da Vida, assim como pelos fenômenos cósmicos anunciados

pelo Arcanjo ANAEL que serão especificados de novo depois de mim.

***

Tudo isso vai, de algum modo, e de forma pictórica, fazê-los alcançar o fundo do funil.
A sensação de movimento, de agitação do que se dirige para a parte inferior do funil, são apenas zonas de

interferências entre a Eternidade e o efêmero.
Se vocês estiverem identificados com o efêmero, vocês serão afetados por esse movimento.

Se vocês estiverem identificados com o que não se move, nenhum movimento deste tipo pode alterar, tanto a
consciência, como o Ser e o corpo que vocês são.

As circunstâncias da re-União ocorrendo, já, no seu Coração (através do Desenvolvimento do que foi
denominado “Coração Ascensional”, de mecanismos diversos e variados, restringindo à Vibração, a

estremecimentos do peito ou do conjunto do corpo), tudo isso pode se manifestar sob forma de resistência ou
de Abandono.

No Abandono, vocês vivem um processo, qualquer que seja, mas vocês não estão mais identificados a esse
processo que se desenrola.

Vocês, de algum modo, saíram totalmente da história, do futuro, de um devir ou dos próprios resultados de um
passado.

Aí se situa a capacidade para transcender e, de qualquer maneira, de se desvencilhar, de maneira Vibratória,



do que é nomeado o corpo causal (ligado, como vocês sabem, ao karma e à dualidade e também às leis de
confinamento e de isolamento deste mundo).

Se, entretanto, vocês derem a sua Atenção e a sua Intenção aos movimentos da sua Consciência e às suas
flutuações, vocês não poderão manter a Tranquilidade.

Eu diria então que, nesse Choque da Humanidade, individual e coletivo, a testemunha da sua Passagem é, e
permanecerá sempre, a Tranquilidade, estando na Infinita Presença e na sua Alegria ou, ainda, no Absoluto e

na sua Beatitude de Shantinilaya.

***

O processo de justaposição e de sobreposição, coletivo como individual, mostra-lhes, pelo que se desenrola,
aí onde vocês estão, precisamente.

Aquele que está na sua consciência Eterna, aquele que é Absoluto, apenas pode e apenas irá manifestar cada
vez menos interações com este mundo, qualquer que seja.

Aí se encontra a Beatitude tal como eu pude descrevê-la durante a minha última experiência terrestre ou tal
como lhes descreveram várias Estrelas.

A Luz é a Força do Amor.
A Luz é a Força da Vida.
Ou vocês estão na Vida.

Ou vocês resistem e lutam para manter o efêmero.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer claramente, para vocês como para o conjunto dos seres que vocês são

levados a se aproximar ou, ainda, a observar, no desenrolar simples desta vida sobre a Terra.

***

O seu posicionamento não resulta de uma escolha do seu mental, mas, muito mais, da sua capacidade para
experimentar, sentir e manifestar a Tranquilidade que irá culminar, se isso já não ocorreu, em Shantinilaya.
Durante o que nós nomeamos, com vocês, meditação, Alinhamento, oração, recolhimento, relaxamento, foi-

lhes possível observar as modificações sensíveis, que isso seja pela Revelação das suas Linhagens, que isso
seja pela sua capacidade para desaparecer em meio a uma consciência manifestada (qualquer que seja), de
maneira cada vez mais rápida, como pela sua capacidade para observar o seu próprio comportamento nos

riscos da dualidade da vida.
Vocês irão observar (e irão constatar), vocês mesmos, aí onde vocês estão, como aí onde está todo ser

humano.
Em resumo, o Choque da Humanidade e a existência do que aparece (como o nosso Comandante especificou

a vocês) como duas Humanidades (que, de fato, apenas resulta de uma visão separada e efêmera), irá lhes
aparecer, entretanto, nesse tempo, como uma evidência cada vez mais gritante.

Esta evidência não deve levá-los, nem a comentários, nem a interrogações, nem a julgamentos, mas, bem
mais, à aceitação da Liberdade de cada um de se estabelecer aí onde ele está e de maneira definitiva e

permanente.

***

O Choque da Humanidade, a título coletivo, resultando de uma tomada coletiva de consciência (não se
referindo mais, somente, aos seres que estão buscando ou aos seres Despertos ou, ainda, Realizados), é uma

reviravolta importante nesta fase que vocês vivem.
É nesse momento específico que vocês poderão se observar e apreender, além de todo intelecto, de toda

imagem e de toda emoção, de maneira evidente e flagrante, aí onde vocês estão.
 Lembrem-se de que o marcador mais essencial é o que foi nomeado o fato de permanecer Tranquilo.

Eu modificaria esta expressão (se vocês bem o quiserem) adaptando-a a esse tempo que se abre hoje.
O “permanecer Tranquilo” é ainda uma ação.

Ser Tranquilo, é um estado.
Viver a Paz e a Beatitude, é um outro estado.

Esses estados são levados a se amplificar e a se desenvolver, mas eles podem, também, se vocês estiverem
do lado da personalidade (das suas escolhas, das suas dúvidas, das suas interrogações, das suas raivas e dos
seus medos), serem marcados por uma maior instabilidade, um maior questionamento sobre vocês mesmos,
sobre a história do mundo e, ainda, sobre alguns elementos que lhes foram comunicados e que, talvez, vocês

tenham vivenciado.
 De qualquer forma, eu os convido, como um último conselho, durante este período que se abre hoje, a

realmente ver onde vocês estão conforme o que se desenrola em vocês.



Isso não pode estar associado, de forma alguma, a uma interpretação, a uma transposição ou a um julgamento,
mas, sim, em estar concordante, de uma maneira ou de outra, com o tipo de humanidade que vocês

escolheram manifestar, encarnar, mas, também, em sair de uma história ou em permanecer em uma história.

***

A Eternidade não se importa com histórias.
A Luz e o Amor não se importam com todas as experiências exteriorizadas.

Tudo, absolutamente tudo, está presente no que vocês São, no coração do Coração, já que tudo dali emana e
tudo para ali volta.

Simplesmente, ou vocês creem percorrer um caminho, ou vocês se apreendem, pela ampliação do seu ponto
de vista e pela sua mudança de ponto de vista, de que o próprio caminho é uma Ilusão.

Não há que criticar, que julgar, que desvalorizar aquele que permanece na personalidade, ou que valorizar
aquele que é Absoluto.

Porque cada escolha corresponde à Liberdade fundamental.
Até agora, a única liberdade possível estava disfarçada pelo que é nomeado o “livre arbítrio”.

Várias experiências, vivenciadas durante esses anos, levaram-nos a alcançar e a viver estados, mais ou menos
estáveis, mais ou menos experimentais, mais ou menos transformantes.

Hoje, a partir de hoje, o que se manifesta, em vocês, é apenas o reflexo direto de tudo o que aconteceu
durante esses anos e, para alguns de vocês, desde muito mais tempo do que as encarnações sobre este

mundo.
Explicando que vocês podem ser tanto um Despertador, como um Libertador, como um Ancorador da Luz, um
Libertador da Ilusão, um Libertador da Terra ou, ainda, estar instalados nesses esquemas evolutivos, sugeridos
e impostos, de algum modo, à consciência, através das múltiplas experiências vivenciadas sobre esta Terra e

resultando da ocultação das outras Dimensões.

***

Assim, o Choque da Humanidade (e suas diferentes etapas) aplica-se a vocês, durante este período, individual
e coletivamente.

Isso resulta, diretamente, da junção entre a Luz Supramental e a Onda da Vida, realizada, eu os lembro, em
alquimia no seu Coração e tendo permitido ativar o centro do Centro, enquanto local da Passagem e local da

Ascensão.
O centro do Centro, ilustrado pelo ponto ER do peito correspondendo, eu os lembro, ao Corpo nomeado

“Irradiação da Luz do Divino (ou d’A FONTE)” e pelo ponto ER do centro da cabeça (ndr: o ponto ER do peito,
denominado 9º Corpo, está situado sobre o eixo do esterno, na sua parte superior, acima do chakra do

Coração, sobre a bolsa esternal denominada ângulo de Louis).
Isso se estabelece em vocês, com facilidade, com resistência, ou então não irá se estabelecer.

Não há, ainda uma vez, nem que esperar, nem que julgar, nem que condenar, nem que considerar o que quer
que seja, durante este período, senão estar o máximo possível de acordo com o que os sinais, os sintomas da

sua vida, do seu corpo, da sua consciência, deixam-nos viver.
O que é vivenciado, mesmo não explicável, mesmo não integrável, em um primeiro momento, sê-lo-á, quando

chegar a hora.
Só o mental, a personalidade, o “eu”, o ego, o “eu” em meio a esta história, os faz considerar uma possibilidade

de escolha, de evolução ou de caminho.
Aquele (quando eu fui São João) que me ditou o Apocalipse insistiu muito sobre uma série de elementos
referentes a este período, referentes a esta revolução, de algum modo, a esta transformação ou a este

desaparecimento ou esta continuação (segundo o local em que vocês se situarem) da própria consciência, ou
seja, do Ser que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

***

O Choque da Humanidade convida vocês, portanto, ou a uma resistência, ou a uma Tranquilidade.
Lembrem-se de que a Tranquilidade, contrariamente à resistência, é o que necessita de um mínimo de
mobilização do que vocês nomeiam Energia, que isso seja a Energia Prânica como a Energia da Luz

(denominada Vibração).
Dessa maneira, então, a sua vida, no conjunto dos seus componentes, irá se tornar, não mais somente fluida,

evidente, mas cada vez mais fácil, independentemente das circunstâncias ditas exteriores.
Durante a sobreposição, a justaposição, dos Éteres (Éter rarefeito, Éter re-Unificado) ocorre a localização e os

jogos da sua própria Consciência.
Para a sua Consciência, como para o mental, é muito mais sábio e muito mais simples constatar, por vocês



mesmos, o momento em que vocês estão cansados e o momento em que vocês estão recarregados e
revivificados.

Isso decorre (e irá decorrer), cada vez mais, da sua capacidade para escutar os sinais, tanto do seu corpo,
como do mundo, não para buscá-los por uma história pessoal ou coletiva, mas, sim, como uma sucessão

lógica das intervenções dos Cavaleiros ou dos Elementos.
Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão prosseguir na Tranquilidade.

Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão perceber, cada vez mais claramente (além de toda explicação, de
toda palavra e, sobretudo, de toda justificativa), o que vocês São.

Se vocês resistirem, vocês irão constatar, sem qualquer dificuldade, que tanto este corpo como as interações
(sociais, familiares, afetivas, morais) irão se tornar cada vez mais complicadas, ilustrando, assim, o que nós

lhes dissemos (há muito tempo, que isso seja desde as Núpcias Celestes ou, ainda, por vários Seres
Despertos ou Liberados desta Terra, que percorreram esta Terra): nada há que crer, nada há que seguir, nada

há que pedir, nada há que esperar, nada há, até mesmo, que temer.
Há, apenas, que Ser ou, então, que não Ser.

Há, apenas, o Absoluto, a Eternidade, ou o efêmero.

***

Essa escolha, aparente, apenas pode existir se vocês se colocarem, por vocês mesmos, em meio ao efêmero.
Na Eternidade, não há qualquer questão, qualquer interrogação, qualquer dúvida, qualquer escolha e qualquer

impaciência e qualquer espera convicta.
E nada há, tampouco, que recear.

Porque aquele que está no centro do Centro vive o que acontece, no mundo, não mais como uma
manifestação, uma expressão ou uma exteriorização da consciência, mas, muito mais, diretamente, como um
estado de completitude, que isso esteja ligado a um Duplo, que isso esteja ligado a KI-RIS-TI, que isso esteja

ligado ao desaparecimento total de todo efêmero.
A consequência e o resultado serão sempre os mesmos: o máximo de Paz, o máximo de Beatitude, o máximo
de Morada da Paz Suprema, contrastando (como vocês verão cada vez mais) com as circunstâncias ditas do

mundo visível e sensível.
Lembrem-se de que a Luz não se importa com o que é efêmero em meio ao mental.

Iluminar o mental não é suficiente para viver o Supramental.
Denominação que eu dei, durante a minha última passagem sobre a Terra (ou Plano Supramental) que foi,

justamente, destinada a permitir diferenciar o que acontece sob a influência mental (mesmo a mais perfeita,
mesmo em meio a uma busca espiritual) do que é o Supramental onde, justamente, o mental não pode mais

dirigir, comandar ou impor qualquer decisão.
Só aquele que transcendeu o seu próprio mental pode dar-se conta do que é o mental e do que ele não é.
Aquele que está imerso, por uma razão ou outra (que lhe é própria), ainda, no seu próprio mental, apenas

poderá ficar submisso, sempre e de maneira definitiva, a um princípio de escolha, de decisão, de incerteza, de
dúvida, de medo ou de negação.

Aquele que está, em Verdade, na sua Eternidade, não pode manifestar a mínima interrogação, a mínima
dúvida, o mínimo medo, a mínima raiva e a mínima busca de sentido (qualquer que seja) com relação ao que

se desenrola, na consciência como no Absoluto.

***

Além dos acontecimentos exteriores ligados à ação dos Elementos sobre a Terra, como à ação da consciência
humana no que resta de limitado em meio à egrégora denominada ‘sistema de controle do mental humano’, o
seu ponto de vista é essencial, não enquanto opinião do seu mental, mas enquanto localização real do Ser,

como do não Ser, ou, ainda, da personalidade.
Dessas diferentes localizações, dessas diferentes possibilidades de existência ou de não existência do mental,
da pessoa, do Ser como do não Ser, resulta, muito exatamente, o que acontece no seu corpo, na sua vida, nos
seus hábitos, nas suas experiências, como no estado mais fundamental da sua consciência correspondendo à

Infinita Presença.

***

Estão aí, portanto, os elementos que eu queria levar ao seu conhecimento e, sobretudo, à sua reflexão, não
discursiva, do seu mental, mas, muito mais, para ver, claramente, o que se desenrola, de maneira não pessoal
como não coletiva, ou seja, exclusivamente, sob o olho da consciência, do observador ou, ainda, do Absoluto

que vocês São e que nós Somos.



***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, antes de deixar o meu lugar, eu lhes proponho viver um momento, juntos, por
meio de uma qualidade particular da minha Presença, e da Ressonância com vocês, associadas à Luz Azul.
Portanto, estabeleçamo-nos, durante alguns instantes do seu tempo, nesta Fusão dos Éteres pessoais do

Encontro com a sua Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu rendo Graças pela sua Presença, pelo seu acolhimento, pela sua Luz e pelo seu Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Até logo.
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